Till kvarteret Baltics grannar
Nu har vårt grundläggningsgäng avetablerat sig (dvs. flyttat ut från bodarna) och anläggarna slutför
återfyllnaden utmed Baltic Gränd.
När de är klara kommer stationen med tre färgglada sopsugsrör att titta upp.
Dessa skickar det kommande sorterade hushållsavfallet, via en samlingsterminal, vidare enligt
följande:
o Mat/Organiskt avfall till Gladö kvarn
o Papper/Tidningar till Veolias terminal i Lunda, Spånga
o Restavfall till förbränning i Högdalen
De två sopsugsstationerna från Baltic-kvarteret ansluter till existerande huvudledning under
Annedalsvägen.
I enlighet med tidplan har hus 4 uppnått vad som brukar kallas ”tätt hus”.
Det innebär att klimatskalet med tillräckliga tätskikt är på plats och hindrar vädret från att påverka
insidan av byggnaden.
De invändiga arbetena kan därmed fortgå utan risk för att regn och snö ska läcka in.
Ett av dessa arbeten består i att få till stånd en ”typlägenhet” där planlösning, ytskikt och delar av
inredningen färdigställs
för att visuellt och taktilt demonstrera hur det som ritningar och modeller beskriver, kommer att bli i
verkligheten.
En kort rapport om detta kommer senare under våren.
Våra två kranförare svänger betongelementen säkert från byggets numera fyra lastzoner till i första
hand Hus 3.
I dessa vårtider kan det vara en särdeles angenäm uppgift, när utsikten mot flygplatsen från ca 50
meters höjd ser ut så här:

Baltic-kvarteret med sina sex hus kommer att smälta in i den existerande strukturen och samtidigt ha
en egen karaktär med sina corten- och tegelfasader.
Ryktena om de fina lokalerna på Annedalsvägen har redan nått vårrusiga spekulanter som försökt att
skynda på inflyttningen.
Dessvärre var doka-stommen (ställningen som håller uppe betongvalven under gjutning) väl smal för
de ivriga bosättarna som nu tittar på andra alternativ.

Med en sista bild om byggets förväntade utseende i början av juni, önskar vi i projektet en varm
Valborg och skön maj!

Återkoppla gärna frågor och tankar till:
Info.baltic@boxbygg.se

