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Här ska det byggas 24-våningshus och 2.000 bostäder
Uppdaterad 2018�02�08  Publicerad 2018�02�06

Det nya promenadstråket. Barn, pingisspelare och cyklister i harmoni, enligt arkitektbyrån. Foto: Foto: Ripellino arkitekter

Det gamla IBM-kontoret i Kista ska bli bostäder. I
samband med ombyggnationen kommer man
dessutom att bygga ett höghus - där högsta delen är 24
våningar hög. Totalt handlar det om 2.000 bostäder.
350 av dessa är studentlägenheter.

Kista växer. I dag är stadsdelen en av få i Stockholm med fler arbetsplatser än bostäder, men
det ska det bli ändring på. Nu tas nästa steg i utbyggnaden av Kista. 

Redan 2015 bestämde sig staden för att gå vidare med planerna för en ombyggnation av
IBM:s kontorslokaler i Kista - och nu ska planerna bli verklighet.

IBM-huset kommer i framtiden att fungera som hem för studenter. 350 studentlägenheter
kommer att byggas i området - tillsammans med en hel del annat som planeras.

I planerna ingår totalt 2.000 lägenheter, nya gångstråk, nya torg och ett nytt höghus på 24
våningar.

Läs mer: 350 studentbostäder byggs i K-märkt kontorshus

Bostäderna kommer att vara både bostadsrätter och hyresrätter. 1.100 av lägenheterna är
bostadsrätter och 550 är hyresrätter. Dessutom bygger man ett gruppboende.
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Området – som kallas för Odde – ligger visserligen formellt i Kista, men har närmare
till Husby tunnelbanestation än till Kistas tunnelbana. 

Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) är inte helt oväntat positiv till planerna på fler
lägenheter. 

– Det är ytterligare en stor satsning på både bostäder och verksamhet, och det är en väldig
injektion i området med både bostäder, parker, torg och så vidare, säger Jan Valeskog.

2016 började arbetet från kommunhåll för området. IBM presenterade sina planer i en
intervju med DN redan 2015, planer som finansborgarrådet Karin Wanngård (S) då uttalade
sig positivt om.

Nu ska planerna ut på samråd, vilket innebär att allmänhet, berörda instanser och
näringsidkare i området får lämna synpunkter på byggnadsplanerna.

Läs mer: 1.600 bostäder och åttavåningshus planeras i Kista

Det mest anmärkningsvärda i planerna är höghuset. Planerna innebär att man får bygga ett
hus på 24 våningar.

Jan Valeskog förväntar sig ett brett stöd bakom förslaget. 

– Jag tror att det kommer få väldigt stort gensvar, säger Jan Valeskog. 

Rättelse: I en tidigare version stod det att det skulle bli två höghus. Rätt är att det är ett
punkthus som i ena delen blir 20 våningar högt och i den andra delen blir 24 våningar
högt. 
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