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Kontaktpersoner för byggrelaterade frågor: 

Mahbod Karibifar, Produktionschef, Arcona 

Mahbod.kabirifar@arcona.se 

08-510 02 287 mobil: 072-207 85 67 

 

Gustaf Zetterberg, Projektchef, Arcona 

Gustaf.zetterberg@arcona.se 

08-601 21 17 mobil: 073-662 52 10 

Fenix – en plats för utveckling 
och innovation 

Nu startar förändringen av det gamla 

industrihuset på Norra Stationsgatan 93. I 

takt med att den nya innerstaden Hagastaden 

växer fram reser sig Fenix. Här gör vi plats för 

företag som tror på framtiden med fokus på 

utveckling, innovation, hållbarhet och en bra 

arbetsmiljö.  

Huset byggs om och byggs på. Husets 

grundkonstruktion bevaras, men blir efter 

ombyggnaden ett modernt kontorshus med 

restaurang i entréplanet. Huset kommer att få en 

industrikaraktär och får stora glaspartier i fasaden.  

Ombyggnadsarbetena kommer märkas och synas, 

men vi gör vårt bästa för att hålla nere 

störningarna.  
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Vad är på gång? 
Vi jobbar fortfarande med att få ”tätt hus”. Fasaderna är nu till 95% på plats. Fasaderna på 

bottenvåningen är i stort sett klart. Några detaljer kvarstår samt att få dit själva huvudentrén.  

Installation av hissarna pågår än och huvudtrappan är nu på plats. Inom några veckor startar 

även glasning av trappa, hissar och själva Atriet. 

 

Bygghissen är planerad att demonteras med start v.48. Byggkranen planerad demonteras v.50. 

När bygghissen går ner kommer vi att ta sista etappen inne på gården med tätskikt. 

 

Tidplan: 

Fasadmontage pågår 

Invändiga arbeten 

Invändigt hissmontage pågår 

 

  

Då detta är ett kombinerat ombyggnadsprojekt och nybyggnad stöter vi på olika hinder och överraskningar. Detta 

medför i vissa fall korrigering i tidplanen. Och vi försöker i den mån vi kan informera er om detta. 

I den mån det går och jag blir informerad har jag skickat ut mail till er där jag flaggat för sena kvällar/helger. 

Det är väldigt många på plats och ibland når inte informationen fram till mig. Därför passar jag nu på att gå ut 

med en generell info om att kväll och helger kan behöva utnyttjas. Dock håller vi oss inom de bullernivåer som är 

föreskrivna. Och skulle det dyka upp något utöver detta kommer jag att meddela er per mail. 

 

Tveka inte att höra av er vid frågor eller funderingar. 

Vi fortsätter hålla Er informerade via dessa nyhetsbrev. 

Vill ni läsa mer om projektet och se fler bilder och filmer kan ni besöka: www.Fenixsthlm.se 

 

http://www.fenixsthlm.se/

