Steninge slottsby NYHETSBREV september 2020
STENINGE SLOTTSBY MARKARBETEN
Färdigställandet av Steninge slottsby sker succesivt i och med att människor flyttar in i de olika tunen.
Det som sker just nu och är på gång är iordningställandet av TUNgatorna samt infrastrukturen i TUN
6-7.
Huvudgatan (Gyllenstiernas allé)
Det pågår arbeten med att färdigställa och asfaltera gång- & cykelvägen på östra sidan av
huvudgatan upp mot Flottviksvägen (Steningehöjden). Dessa arbeten beräknas vara färdiga i
november och då kommer den sammanhängande gång- & cykelvägen genom slottsbyn kunna
användas. Fram tills detta är klart leds gång- & cykeltrafik öster om tun 3, 5, 7 & 9 och ansluter mot
befintlig gång- och cykelväg som går mellan Steningehöjden och Valsta.
Resterande del av huvudgatan som ännu ej är asfalterad (från tun 2-11) kommer med start våren
2021 iordningsställas på samma sätt som den första delen redan är gjord. Träd och växter längst
huvudgatan kommer att planteras under senhösten 2021 eller våren 2022.
Gatorna i TUN 1-4, Lantbrukets väg, Trädgårdsmästeriets väg, Ciderfabrikens väg & Keramikens väg
Arbetena med TUN gatorna har blivit försenade pga rådande Covid19 och beräknas starta under
hösten 2020. Vissa av arbetena måste eventuellt färdigställas under våren 2021 beroende på vintern.
Infrastrukturarbeten
I TUN 6&7 pågår just nu infrastrukturarbeten som beräknas färdigställas under 2020. Eventuellt
kommer vissa infrastrukturarbeten även påbörjas i TUN 8 & 9 under hösten/vintern. Dessa arbeten
kommer att pågå under 2021. För mer detaljerad info om vilka arbeten som sker i Steninge slottsby –
se separat info från SVEAB som uppdateras löpande här på hemsidan.
Återvinningsstation
Mellan TUN1 & TUN2 kommer Sigtuna kommun bygga en återvinningsstation. Projektering av detta
pågår av SIVAB (Sigtuna vatten och avfall AB). SIVAB har fått bygglov beviljat och kommer att
återkomma med en handlingsplan kring detta.

FÖRSKOLA & SKOLA
Den provisoriska förskolan ”Slottsbyns förskola” som drivs av TP förskolor är nu igång nu igång och
har 20 barn som går här. Platserna förmedlas genom Sigtuna kommuns barnomsorgskö.
TUN5 där skolan planeras för i Steninge slottsby ägs av Curahill AB som planerar för den kommande
skolan och förskolan i Steninge slottsby. Fram tills denna står färdig hänvisar vi till Sigtuna kommun
och deras skolkö till de närliggande skolorna i området.

LEKPLATS
Den tillfälliga lekplatsen är nu på plats framför Stenladan. Under hösten kommer dessutom de tre
första lekhusen från Lekplatsbolaget att uppföras på den tillfälliga platsen framför Stenladan (dessa
kommer sedan att flyttas till torget på andra sidan Stenladan). Vi har tillsammans med

Lekplatsbolaget arbetat fram en lekplats som är inspirerad av Steninge och dess historia. Lekplatsen
kommer bestå av ett antal ”lekhus” när den är färdig och vi kommer att bygga dessa succesivt.
Först på plats blir klockstapeln eller Tornan som den också kallas. Originalet står nere i slottsparken
och byggdes 1690. Dess urverk slår fortfarande varje hel- och halvtimme och dras upp för hand varje
måndag.
Det andra lekhuset som kommer byggas är ett växthus i miniatyr som mynnar ut i en sandlåda. Här
kan det planteras och bakas kakor i sand. Bakgrunden till detta lekhus är att Steninge under 1800talet fram till mitten på 1900-talet hade ett flertal stora växthus där man odlade bland annat gurkor,
champinjoner och blommor.
Det tredje lekhuset kommer att vara ett café i Margaretaskolans anda som bygger på den fantastiska
historien om Hanna Lindmarks hushållsskola som drevs på Steninge under flera år.

STENLADAN
Butiken Steninge Country Living en trappa upp i Stenladan har lagt ner sin verksamhet och lokalen på
ca 300kvm är nu ledig att hyra. Vi ser gärna att en liknande verksamhet öppnar här. Vid intresse
maila info@steningeslottsby.se
Under hösten har restaurang Steninge Bruk börjat med ”after work” och håller kvällsöppet varje
fredag. Boka gärna bord via www.steningebruk.se .
Just nu pågår Steningekompaniets Höstutförsäljning i rotundan. Den hålls öppen varje dag fram till
den 25okt.
Från den 14 november till den 23 december är det ”Jul i STENLADAN”. Då fylls alla butikerna med
julpynt, julklappar & julstämning. Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring
covid-19 och reserverar oss för att förändringar kan ske i vårt planerade program.
Jul med Carola kommer även i år hållas i logen (i mindre skala än förra året) från den 27nov – 13dec.
Mer info & biljetter hittar ni på www.carola.com

FÖR ER EGEN SÄKERHET – TÄNK PÅ ATT STENINGE SLOTTSBY ÄR EN BYGGARBETSPLATS!
Även om det idag är fler än 140 familjer som flyttat in i Steninge slottsby är en stor del av området
fortfarande en byggarbetsplats som idag ägs av 15 olika byggherrar, Steninge Slott Projekt AB samt
Sigtuna kommun. Om ni väljer att promenera och vistas i dessa delar så beakta skaderisker och
använd ert sunda förnuft. Om ni observerar något som är avvikande kontakta gärna Steninge Slott
Projekt ABs projektledare Axel Sandstedt 070-7774513 (axel.sandstedt@forsen.com)

