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Hotellområdet får 
nya busshållplatser
● Hotellskrapan i Hallunda blir 73 meter hög

2009 fick Botkyrka kom-
mun en förfrågan från de-
signbyrån Living Consulting 
Group AB om att bygga ett 
hotell vid E4:an i Hallunda. 
Företaget som specialiserat 
sig på inredningsdesign av 
fyr- och femstjärniga hotell 
vann kommunens gillande 
och planerna har rullat på.

– Vi är porten till Stock-
holm och det här skulle bli 
ett spännande landmärke, 
sa kommunalrådet Katarina 
Berggren (S) 2012.

Planen är att det 73 meter 
höga Living Hotel, Stock-
holms tionde högsta bygg-
nad, placeras vid den obe-
byggda tomten nära Brunna 

idrottsplats. Samtidigt har 
Living Consulting Group 
och kommunen långtgåen-
de planer för närområdet 
intill hotellet, som ett 3 000 
kvadratmeter stort shop-
pingcenter, snabbmatsres-
tauranger och arbetsplatser.

PROJEKTET HAR  legat ute 
på samråd och nu har det 
gjorts ännu en del ändring-
ar i planerna. Kommunen 
har inlett samtal med SL om 
kollektivtrafiken i området.

– Det viktigaste är att det 
är två nya busshållplatser 
med i förslaget, en på varje 
sida. Bussarna gör att hela 
området blir mer tillgäng-
ligt för alla. SL tycker också 

att det är en bra lösning, sä-
ger planarkitekten Raad Al 
Khafagy.

Även området  kring Li-
ving Hotel ska lyftas, bland 
annat vill man se att folk ska 

känna sig trygga när man är 
ute och promenerar.

– Hela området kräver en 
hög standard på arkitektur. 
Därför ska gångvägar och 
cykelvägar snyggas till, det 
innebär också att vi ska ha 
bättre belysning så att hela 
området känns tryggt, säger 
Raad Al Khafagy.

Living Consulting Group, 
som renoverat Grand Hotel 
i Saltsjö-Boo och Bro Hof 
slott i Upplands-Bro, kom-
mer inte att driva hotellet. 
I stället är det tänkt att nå-
got internationellt före tag 
ska sköta driften.

● JANI PIRTTISALO
jani.pirttisalo@mitti.se
tel 550 554 15

Tillgängligt för fler 
och tryggare miljö 
som matchar en 
snygg arkitektur. 

Det är några av de 
senaste förändring-
arna kring projektet 
med Hallundas lyx-
hotell.

Hotellet ska bli ett landmärke
◗ Hotellet ska byggas un-
gefär 450 meter öster om 
Hallunda centrum.
◗ Det ska bli ett landmärke 
vid E4:an och området ska 

öppna sig mot närliggande 
gång- och cykelvägar.
◗ Planen är ett hotell med 
150–220 rum, konferenslo-
kaler, spa, restaurang och 

festvåning för 300 gäster.
◗ Förslaget är utställt i 
kommunhuset och med-
borgarkontoret i Hallunda 
till den 19 augusti.
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90 650 invånare i kommunen 2016
BOTKYRKA Enligt prognoser från kommunens näringslivskon-
tor kommer Botkyrka i slutet av 2012 att ha 86 000 invånare. 
Två år senare beräknas befolkningen ha stigit till 88 500 
invånare.

Kommunen använder prognoserna bland annat för att 
beräkna behovet av bostäder, skolor, förskolor, service och hur 
näringslivet ska se ut. 

År 2016 pekar prognoserna på att 90 650 invånare.

Botkyrka gav prinsessan en sparkdräkt 
BOTKYRKA/SALEM Det lär inte ha gått många förbi att 
kronprinsessan Victoria och prins Daniel fått en dotter. Och 
Botkyrka kommun har sett till att flickan inte ska behöva frysa.

– I samband med bröllopet gav Botkyrka en body (en spark-
dräkt, reds anm) med trycket ”Botkyrka – långt ifrån lagom”, 
säger kommunalrådet Katarina Berggren (S).

I centrum bjöd i fredags ett konditori på gratis prinsesstårta 
för att fira den kungliga nedkomsten.

Här ska skrapan resa sig
18 våningar högt hotell i Hallunda kan bli port till Stockholm.

En helt ny vy kan komma att tor-
na upp sig för den som kommer 
resande mot Stockholm på E4 sö-
derifrån. Företaget Living Design 
vill bygga ett fyrstjärnigt hotell i 
Hallunda på en obebyggd tomt in-
till Brunna idrottsplats. 

Blir planerna verklighet kom-
mer hotellet med sina 73 meter 
att vara Stockholms tionde högsta 
byggnad.

– Vi räknar med att hela projek-
tet kostar mellan 300 och 400 mil-
joner kronor, säger vd Tarek He-
gazy.

Företaget har haft tät kontakt 
med Botkyrka kommun som är 
positiv till planerna. I dag finns 
inget hotell i Botkyrka. Stöter pro-
jektet inte på problem kan spaden 
sättas i backen redan i början av 
nästa år.

– Det vore fantastiskt om vi kan 
möjliggöra det här. Det är brist 
på hotellrum i både Stockholm 
och Botkyrka. Vi är porten till 
Stockholm och det här skulle bli 
ett spännande landmärke, säger 
kommunalrådet Katarina Berg-
gren (S).

Hotellet som får namnet Living 
Hotel kan vara 
färdigt för gäster 
och inflyttning om 
cirka tre år. Förut-
om 160 rum och 
sviter ska det fin-
nas 80 bostadsrät-
ter i byggnaden. I 
pyramiden bred-
vid huvudbygg-
naden kan det 
arrangeras kon-
ferenser, mässor 
och andra tillställ-
ningar. För markplanet har Living 
Design dessutom visioner om ett 

3 000 kvadratmeter stort shop-
pingcentrum med butiker

– Det här lyfter om-
rådet och utvecklar 
det med arbetsplatser 
och service. Byggna-
den har hög arkitekto-
nisk standard. Samrå-
det får visa om  någon 
kommer att ha något 
emot det här, säger 
Nina Vesterli, projekt-
ledare på Botkyrka 
kommun.

Living Design ligger 
bakom renoveringar 

av en rad femstjärniga hotell runt 
om i Europa. I Sverige har företa-

get bland annat renoverat Grand 
Hotell i Saltsjö-Boo och Bro Hof 
slott i Upplands-Bro. Det är dock 
första gången som företaget de-
signar ett helt hotell. Men Living 
Design tänker inte driva själva ho-
tellet.

– Vi är i kontakt med flera in-
ternationella företag för driften, 
men i nuläget är detta inget vi vill 
gå närmare in på. Gästerna är allt 
från resande inom Sverige till in-
ternationella gäster då Botkyrka 
är ett extremt internationellt om-
råde med många internationella 
företag, säger vd Tarek Hegazy.

I Slagsta ska en 25 000 kvadrat-
meter stor permanent inrednings-

mässa öppnas. Enligt Living De-
sign har detta dock inte påverkat 
planerna i Hallunda.

Botkyrka kommun prövar nu fö-
retagets idéer och ett förslag till 
detaljplan ska tas fram. Eventuellt 
kommer man dessutom att göra 
studie för att se hur mycket hotel-
let skuggar området.

– Förhoppningsvis blir det sam-
råd om den nya detaljplanen före 
sommaren, säger kommunens 
projektledare Nina Vesterli.

● Anders Björklund
anders.bjorklund@mitti.se
tel 550 550 97

Botkyrka och Stockholm 
kan få ett nytt land-
märke.

I Hallunda finns långt 
gångna planer på ett 18 
våningar högt hotell in-
till E4. Tanken är att ho-
tellet ska bli en port till 
Stockholm söder ifrån.

Living Hotell får enligt planen 18 våningar över markytan och ytterligare tre våningar under markplan. LIVING DESIGN

◗   Hotell vid E4
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Här på tomten söder 
om Brunna IP byggs 
18-våningshotellet.

”Vi är porten 
till Stockholm 
och det här 
skulle bli ett 
spännande 
landmärke.”

KATARINA BERGGREN (S)

Mitt i den 28 februari 2012.

Omplacering! 
Loke 2,5 år blandras Bordercollie/ 
Collie behöver komma till ny familj 
som kan ge honom mycket stimulans 
och sällskap. Erfarenhet av  
hundar krävs! 

Ring Pernilla för  
mer information 
0760-25 19 68

Uppge koden MF när du köper Revitive 
Cirkulationstränare i butik eller beställer via 
telefon. Du får då med en fottvättare på 
köpet, till ett värde av 199:-

FOTTVÄTTARE 
UTAN KOSTNAD

-Jag fick bättre blodcirkulation!

Revitive Cirkulationstränare kostar 1995kr

Charlottenberg: Shoppingcenter. Göteborg: Frölunda Torg. Stockholm: Skärholmen Centrum, Farsta Centrum
Beställ på telefon 010 20 78 300 eller besøk en av våra butiker:

Dålig blodcirkulation är vanligare än du 
tror, och ger svullna, kalla och oroliga ben.  
Lyckligtvis finns det en lösning; Revitive 
Cirkulationstränare! Den är utvecklad för 
att ge dig bättre blodcirkulation - medan 
du gör något annat. Den används av 
tusentals svenskar varje dag. 

Den kan hjälpa dig!
Revitive Cirkulationstränare får muskler-
na i benen att dras samman och slappna 
av om vartannat. Blod pumpas ner i föt-
terna och cirkulationen förbättras. 

Medan du gör något annat
Revitive Cirkulationstränare placeras 
framför dig när du sitter i en stol eller 
soffa, gärna medan du läser tidningen, 
en bra bok eller ser på TV. Placera fötter-
na på toppen och sätt på den. Milda ele-
ktriska impulser stimulerar benmuskler-
na och blod pumpas ner i fötterna. Du 
kommer att se att benmusklerna jobbar. 
Teknologin har använts till behandling 
i 50 år, och används av fysioterapeuter 
och behandlingsställen mot smärta, 
svullnader, åderbrock och kalla fötter.

Passar för alla
Revitive Cirkulationstränare är mycket 
enkel att använda - det tar bara några 
sekunder att lära sig hur. Efter 30 minut-
ers användande kommer benen att ha 
genomgått en bra träning där effekten 
kan liknas vid att gå i trappor. Den pas-
sar för alla, och oavsett form kommer du 
troligen märka en förbättring efter kort 
tid. Om du är gravid eller har pacemaker, 
rådgör med din läkare innan du använder 
Revitive Cirkulationstränare.

100% nöjd - 100 dagar
Många har köpt produkter som de se-
dan inte använder. Våra kunder berät-
tar att de använder Revitive Cirkula-
tionstränare ofta och att de ser tydliga 
förbättringar. Vi är säkra på att Revitive 
Cirkulationstränare kommer att vara till 
nytta för dig, därför kan du utan frågor 
returnera Revitive Cirkulationstränare i 
upp till 100 dagar efter köp om du inte 
skulle vara 100% nöjd.

Förbättrar blodcirkulationen.

Motverkar smärta och svullnad.

Hjälper mot kalla och oroliga ben.

Förebygger åderbråck.

Tränar benen - medan du gör 

något annat!

Revitive Cirkulationstränare 
hjälper mig att fortfarande vara 
aktiv - Den kan även hjälpa dig!”
-Lill Babs.

MEDICINSKTGODKÄND


