
LÄS DIN LOKALTIDNING

Följ oss

Start Nyheter Kändis Krog Mat & Vin Trafik Bostad Övrigt

Små p-rutor ökar 
risken för skador

Kristian skadades av 
grönt laserljus

Ojämn kamp mot 
sopdumpningen

Varnar för bly vid 
lekparken

08:or på sportlov i 
fjällen en dyr affär
Sportlovstider är skidåkningstider – 

och skadetider.

FLER NYHETER

LÄMNA MATERIAL: TIPSA INSÄNDARE TRÄFFEN FAMILJ PÅ GÅNG KÖP & SÄLJ ANNONSERA !

Måndag den 24 februari 2014 

2013-07-21 09:57 LIVING DESIGN

Läsa fler Stockholmsnyheter? 
Hämta ner vår app Mitt i Stockholm. 

I dag ger vi ut 31 redaktionellt olika 
tidningar fördelat över Stockholms 
stad med kranskommuner.

Annonsera

Annonsera i lokaltidningen
Lämna annonsmaterial

Här kan du lämna tips direkt till 
redaktionen.

Tipsa oss

Tipsa om nyheter
Tipsa om sport
Tipsa om kultur/nöje
Skicka in en insändare
Skicka in evenemangstips

Har du någon som du vill gratulera 
med text och bild i lokaltidningen?

Familj

Födelsedag
Förlovning
Giftermål
Tillskott i familjen
Bebisfoto
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Hotellområdet får 
nya busshållplatser
Tillgängligt för fler och tryggare miljö som matchar en snygg 
arkitektur. Det är några av de senaste förändringarna kring 
projektet med Hallundas lyxhotell.

2009 fick Botkyrka kommun en förfrågan från designbyrån 

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 Stockholm och det här skulle bli ett 
spännande landmärke, sa kommunalrådet Katarina 

Berggren (S) 2012.

Planen är att det 73 meter höga Living Hotel, Stockholms 
tionde högsta byggnad, placeras vid den obebyggda 
tomten nära Brunna idrottsplats. Samtidigt har Living 

Consulting Group och kommunen långtgående planer för 
närområdet intill hotellet, som ett 3 000 kvadratmeter stort 

shoppingcenter, snabbmatsrestauranger och arbetsplatser.

Projektet har legat ute på samråd och nu har det gjorts 
ännu en del ändringar 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 tillgängligt för alla. SL tycker också att det är en 

bra lösning, säger planarkitekten Raad Al Khafagy.

Även området kring Living 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, kommer inte 
att driva hotellet. I stället är det tänkt att något 

internationellt företag ska sköta driften.

FAKTA

Hotellet ska bli ett landmärke

Hotellet ska byggas ungefär 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, konferenslokaler, 

spa, restaurang och festvåning för 300 gäster.
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Tillbaka

0 

Jani Pirttisalo

Förslaget är utställt i kommunhuset och medborgarkontoret 

i Hallunda till den 19 augusti.

Postadress:
Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB
Box 47309, 100 74 Stockholm

Besöksadress:
Årstaängsvägen 11, 6 tr

Telefon vxl:
08-550 550 00

E-post:
info@mitti.se

Annonsera:
Annonsera
Platsannons
Inlämning av färdig annons
Inlämning av manus
Boka

Lämna material:
Tipsa
Insändare
Träffen
Familj
På gång
Köp & sälj

Övrigt:
Om oss
Utdelning
Miljö
Arkivet
Sök jobb
Information om cookies
App
Sportresultat
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