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INFORMATION OM
BYGGPROJEKTET FYRKLÖVERN
Arbetet med att bygga den nya stadsdelen Fyrklövern pågår för fullt. Markarbetena för gator, fjärrvärme, bredband, vatten och avlopp påbörjades i augusti 2016. Nu har vi börjat anlägga parken och
Riksbyggen har börjat bygga vid Dragonvägen. Sannolikt är hela Fyrklövern färdigbyggt under första
halvan av 2020-talet. Mer information om Fyrklövern hittar du på upplandsvasby.se/fyrklovern.
Stadsdelen Fyrklövern är svaret på hur vi skapar en modern småstad. En levande stadskärna där
myllrande folkliv möter caféer, restauranger, bostäder, torg och parkområden. Väsby vågar och gör
och har en framtidstro! Med Fyrklövern skapar vi ett dynamiskt område med intressant arkitektur
som bjuder in till gemenskap. Alla känner sig välkomna!

2. Drabantgatan

8. Junior Living
9. Husarvägen

4. Vilundastråket
1. Blå parken
5-6. Blå gatan och Fjäriln

4. Dragonstråket

3. Arkadstråket
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7. Inhägnat område

Välkommen på informationsmöte om
ombyggnaden av Mälarvägen

Fyrklövern är Upplands Väsby kommuns största bostadsprojekt på 30 år. Här ska 3 500 nya Väsbybor bo om
inte allt för många år. Det kommer innebära en hel del
grävande, borrande och konstruerande för att skapa såväl
nya bostäder som ny infrastruktur.
Som en del av bostadsprojektet ska Mälarvägen,
mellan E4:an och Dragonvägen, samt delar av Husar- och
Ekebovägen byggas om. Vi planerar att påbörja det arbetet under senhösten. Just Mälarvägen kommer bli tvåfilig
i båda körriktningarna.
För att berätta mer om våra planer bjuder vi in till ett
informationsmöte.
Tjänstepersoner som arbetar med planeringen av
ombyggnaden av Mälarvägen kommer vara på plats
för att informera och svara på frågor. Tider för mötena

är torsdagen den 31 maj eller måndagen den 4 juni.

Du är välkommen från 18.30. Mötet startar 19.00 och
håller på en timme.
Mötet äger rum i Vilunda kyrkans församlingshem,
på Kyrkvägen 9, precis vid Väsby centrums norra entré.
Anmäl dig på fyrklovern@upplandsvasby.se – så vi vet hur
många som kommer!

1. Blå parken

Det sker olika förberedande arbeten i Blå parken. Främst
arbetar vi med grunden till dammen och muren. I den
södra delen av Blå parken bygger vi en del av Fyrklöverns
dagvattensystem.
Det stora arbetet med finplaneringen av Blå parken
planerar vi att påbörja först under hösten.

2. Drabantgatan

Den nya el-stationen vid centrums lastingång är nu inkopplad och i drift. Den gamla är borttagen.
Vi är klara med arbetena längs stora delar av Drabantgatan. Det är den mittersta delen som återstår att byggas.
Vi kan inte arbeta vidare med den delen förrän stödmuren till dammen i Blå parken har gjutits.

3. Arkadstråket

Vi är klara med asfalteringen på Arkadstråket. Det arbete
som kvarstår är plattläggning på några av gårdarna till
de blå husen, längs med Arkadstråket. Det kommer vara
begränsad framkomlighet när arbetena utförs. Plattläggningen beräknas vara klar vecka 21.

4. Trapporna vid Dragonstråket och
Vilundastråket

Här sker arbeten för att få klart både den södra och norra
trappan. Vi uppskattar att de båda blir klara vecka 25.

5. Blå gatan (Djäknegatan)

Vi har inlett arbete med två så kallade fickparker. Det
första vi har gjort är att stängsla in de två områdena. Den
ena av de två parkerna finns mellan Compomillhuset och
Arkadstrådet. Här kommer vi under de närmsta veckorna
arbeta med att ordna belysning, kantsten och planteringar.
Liknande arbeten ska utföras på den andra fickparken
som ligger i anslutning till Blå gatan. Här anlägger vi
park, träd och buskar. Vi beräknar att arbetet med de två
parkerna är klart vecka 25.

6. Axel Nordells konst i Fyrklövern

Visste du att ett av skulptören Axel Nordells konstverk
finns i Fyrklövern? Fjäriln heter det och vi ska nu rusta
upp lekskulpturen och ge den en ny plats i stadsdelen.
Axel Nordell hade en stark Väsbykoppling och hans
konstverk finns att hitta på olika platser runt i Väsby (och
på andra platser i Sverige och världen).

7. Inne på det inhängnade området

Förutom arbetet med Blå parken så pågår flera arbeten
inne på det inhängnade området.
Vi arbetar med en ny vattenledning som ska ersätta
den tidigare. Beräknat slutdatum är vecka 22. Vi arbetar
även med att lägga elledningar.
Vi gör i ordning lokalgatorna, alltså gator som är
avsedda för trafik mellan husen. En del av gatorna ska
grusas medan andra kommer asfalteras.
Gatorna kommer först användas som arbetsgator för
de byggaktörer som ska in och bygga i området. När det
är klart kommer gatorna finplaneras med bland annat
plantering och stensättning.

8. Byggaktören Junior Living ska börja bygga

Först ut var Riksbyggen hösten 2017 och nu är det
byggbolaget Junior Living som inom en snar framtid
ska börja bygga i Fyrklövern. De ska bygga ett u-format
kvarter med 92 smålägenheter på 32 kvadratmeter
vardera med en innergård. Bostadshuset ska upprättas
precis bredvid skolan Vittra Väsby, längs med Drabantgatan. Lite kuriosa! Lägenheterna tillverkas på en fabrik
i Kungsör. De kommer att transporteras hit till Väsby
och monteras på plats. Metoden gör att byggtiden på
plats kortas ner avsevärt!

9. Husarvägen

Här gräver vi ner elledningar längs med Husarvägen på
den västra sidan, mellan Blå gatan och Drabantgatan.
Observera att det kan bli ändringar i tidplanen. Senaste
informationen finns alltid på: www.upplandsvasby.se/
fyrklovern.
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Nedan följer lite information om vad som händer
just nu och närmaste tiden framöver.

