
DETALJPLANER
Följande förslag till detaljplaner har stadsbyggnadskontoret upprättat 
och förslagen ställs ut enligt plan- och bygglagen för granskning innan 
antagande/godkännande. Planförslagen ställs ut vid Stadsbyggnadsexpe-
ditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, under husets öppettider. 
Planförslaget visas även på hemsidan, www.stockholm.se/sbk/detaljplaner. 
Synpunkter på planförslagen lämnas skriftligen och ska senast sista utställ-
ningsdag ha inkommit till: Stockholms stadsbyggnadsnämnd, Registraturen, 
Box 8314, 104 20 Stockholm. stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se 
Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden, har inte 
rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Nya bostäder i stadsdelen Smedslätten 
Fastigheten Guldfågeln 1 mm, Snövitsvägen 7 i stadsdelen Smedslät-
ten, Dp 2007-36740-54, ställs ut under tiden den 22 oktober – 19 
november 2008. Planförslaget innebär att ca 20 lägenheter kan upp-
föras i en påbyggnad av ett befintligt garage. Byggnaden kan uppföras 
i högst fem våningar, samt souterrängvåning. Planförslaget visas även 
på Brommaplans bibliotek, Klädesvägen 12, de tider då lokalen har 
öppet.

Planläggning av Vintervikens trädgård
Ett förslag till planläggning av Vintervikens trädgård i stadsdelen As-
pudden, Dp 2005-03848-54, ställs ut under tiden den 22 oktober – 19 
november 2008 . Planförslaget innebär att dels överföra det område 
som Vintervikens trädgård idag nyttjar från parkmark till kvarters-
mark och planlägga för odling dels föra över ett mindre parkområde 
norr om trädgårdsanläggningen till kvartersmark för odlingsändamål

Utbyggnad av handelsområdet Bromma Center
Ett förslag till detaljplan för Etapp 3 av handelsområdet vid Brom-
ma flygplats, Bromma Center, Ulvsundavägen 151, som utgör del av 
Ulvsunda 1:1 m fl, i stadsdelen Riksby, Dp 2004-14499-54, har upp-
rättats av stadsbyggnadskontoret och ställs ut under tiden den 22 
oktober – 19 november 2008. Planförslaget innebär nybyggnad med 
ca 70 000 kvm BTA för centrumändamål och möjliggör dragning av 
Tvärbanans Kistagren genom området. En miljökonsekvensbeskriv-
ning enligt plan- och bygglagen och miljöbalken har upprättats. Plan-
förslaget visas även i Brommaplans bibliotek, Klädesvägen 12. Dn 2008-10-22
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ring, Fornbyv. 12, förlängning av tidsbegränsat lov, 5 år (2008-17754). 
Förlängning för tidsbegränsad kiosk, 5 år, Fornbyv. 47 (2008-18214). 
Råcksta: Tidsbegränsad återvinningsstation, 3 år, mitt emot Sollef-
teg. 5-7 (2008-15345). Skarpnäcks Gård: Inglasning av balkonger 
på Fallskärmsg. 1, 9, 11, 13, Segelflygsg. 10, 12 och Skarpnäcks Allé 
60 (2008-16362). Solhem: Rivning och nybyggnad av kiosk, Spånga 
stationsväg 9 (2008-17120). Rullstolsramper till butikslokaler vid 
Spånga Torgväg 10 (2008-15732). Sätra: Regnskydd vid busshållplats 
på Eksätrav. (hpl Storsätragr) (2008-16393). Södermalm: Tillbygg-
nad, förråd på gård, Folkungag. 92-94 (2008-07517). Utvidgning och 
inglasning av balkonger, Ludvigsbergsg. 13 (2007-37676). Ny trappa 
på gård, Götg. 42-44 (2008-17224). Tidsbegränsad uppställning av 
två containrar för förvaring av kanoter, 5 år, Hammarby Slussväg 10 
(2008-15668). Balkonger, Gotlandsg. 37 (2008-17668). Tidsbegränsad 
byggetablering, 2 år, Hornsbruksgatan 12 (2008-18013). Traneberg: 
Tidsbegränsad återvinningsstation, 3 år, vid Margaretelundsv., mellan 
Hellebergsv. och Svartviksslingan (2008-16976). Tidsbegränsade bo-
stadspaviljonger, 3 år, Margretelundsv. 10 (2008-13159). Ulvsunda: 
Förlängning av tidsbegränsad mast med teknikbodar, 2 år, vid Väster-
led mellan Grundläggar- och Nyängsv. (2008-16740) Ulvsunda In-
dustriområde: Förlängning av tidsbegränsat bygglov för teknikbod, 
3 år, Kvarnbacksv.-Ulvsundav. (2008-17797). Tidsbegränsat upplag 
och omlastningsstation (projekt Citybanan), 4 år, Johannesfredsv. 4-8 
(2008-15496). Vasastaden: Förlängning av tidsbegränsad återvin-
ningsstation, 3 år, vid Luntmakarg. 80 (2008-15248). Förlängning av 
tidsbegränsad återvinningsstation, 3 år, vid Norra Stationsg. (2008-
15273). Tidsbegränsad återvinningsstation, 3 år, söder om Dalag. 
59 (2008-15278). Tidsbegränsad återvinningsstation, 3 år, mittemot 
Rådmansg. 86-88 (2008-15277). Tidsbegränsad återvinningsstation, 
3 år, mellan Frejg. 61 och 63 (2008-15276). Tidsbegränsad återvin-
ningsstation, 3 år, norr om Sveav. 145 (2008-15240). Förlängning av 
tidsbegränsad återvinningsstation, 3 år, sydväst om Dannemorag. 16 
(2008-15250). Förlängning av tidsbegränsad återvinningsstation, 3 år, 
mitt emot Kungstensg. 36 (2008-15254). Förlängning av tidsbegrän-
sad återvinningsstation, 3 år, Gyldéng. (2008-15255). Förlängning av 
tidsbegränsad återvinningsstation, 3 år, vid Hagag. 25C (2008-15271). 
Förlängning av tidsbegränsad återvinningsstation, 3 år, vid Upplandsg. 
30, (2008-15269). Förlängning av tidsbegränsad återvinningsstation, 3 
år, Norra Stationsg.-Karlbergsv. (2008-15268). Tidsbegränsade kon-
torsmoduler, 1 år, N:a Stationsg., nordväst om Torspl. (2008-08821). 
Vårberg: Tillbyggnad med fläktrum på tak vid Vårholmsbackarna 100, 
Alla Nationers Fria Skola (2008-11809). Förlängning av tidsbegränsad 
användning till lagerlokal, 5 år, Stångholmsbacken 30 (2008-16892). 
Vällingby: Nybyggnad av matsalsbyggnad till Vällingbyskolan, Offer-
dalsg. 1 (2008-15893). Nybyggnad av flerbostadshus, Multråg. 1 (2008-
13584). Västberga: Tidbegränsade p-platser i 5 år, Västberga Allé 60 
(2008-16890). Årsta: Tidsbegränsat gatukök, 4 år, Årstav.-Hjälmarsv., 
in mot Årsta torg (2008-10933). Älvsjö: Sopbehållare och plank, fem 
platser, Örtagårdsv. 29-33 (2008-17171). Östermalm: Takterrass 
och tillbyggnad av trapphus, Skepparg. 72 (2008-10485). Balkonger 
mot gård, Grevg. 18 (2007-09783). Förråd på gård, Grevg. 13 (2008-
17729). Tidsbegränsad tillbyggnad och kupoltak på gård, 5 år, Nybrog. 
8 (2008-17796). Tidsbegränsad återvinningsstation, 3 år, Väpnarg. 4-6 
(2008-17301).

BYGGLOV
Följande ansökningar har inkommit för åtgärder utanför planlagt område 
eller som avviker från detaljplan. Berörda sakägare, bostadsrättshavare, 
hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärderna. Handling-
arna finns på stadsbyggnadskontoret Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 
4. Synpunkter lämnas skriftligen inom två veckor från annonsdagen till 
Stadsbyggnadsnämnden, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm. Tfn 
08- 508 26 000 

Blackeberg: Nybyggnad av flerbostadshus, ändring av befintliga hus 
till bostäder vid Blackebergsbacken (2008-11717). Farsta: Nya fler-
bostadshus och bostadskomplement vid Värmlandsv. (2008-14846). 
Gamla Enskede: Fyra sopbehållare och tillbyggnad av bef. sophus på 
Handelsv. 62 (2008-16725). Gamla stan: Förlängning av tidsbegrän-
sad återvinningsstation, 5 år, Skeppsbron 13 (2008-17751).Grimsta: 
Tre p-platser vid Kanngjutargr. 44-48 (2008-16183). Gulddragargr., 
vid idrottsplatsen, kallförråd (2008-17938). Husby: Skärmtak för en-
tréer, pergola, cykelhus och betongmurar, Oslog. 18-26, (2008-13380). 
Hässelby Villastad: Vindkraftverk, norr om Kyrkhamnsvägen, ös-
ter om Sigfridsdalsvägen (2008-16527). Högdalen: Uppställning av 
sopbehållare med plank på Vrenav. 3-9, 16-22,(2008-17168). Vrenav. 
2-14 (2008-17150), Trollesundsv. 71-91 (2008-17158). Trollesundsv. 
93-133,(2008-17161).  Harpsundsv. 17-19,(2008-17170). Harpsundsv. 
1-15, (2008-17155) Edestav. 10-22, Stålbågav. 17- 43 (2008-17152). 
Kista: Tidsbegränsad p-plats, 5 år, Strömög.-Vågög. (2008-17790). 
Påbyggnad av kontorshus, Kistagången 22-26 (2008-15558). Kungs-
holmen: Tidsbegränsad reklamvitrin och cykelstation på trottoar, 5 
år, Flemingg. 39 (2008-09929). Tidsbegränsad reklamvitrin och cykel-
station på trottoar, 5 år, Flemingg. 115 (2008-09932). Ladugårdsgär-
det: Skärmtak för cyklar, Öregrundsg. 8 (2008-17774). Liljeholmen: 
Tidsbegränsad ändrad användning till vårdcentral, 5 år, Årstaängsv. 
25 (2008-17199). Långholmen: Tidsbegränsad uppställning av café 
under sommarsäsongen i  5 år, norr om g:a fängelset.  Marieberg: 
Ändrad användning till skola i BV, Sysslomansg. 20 (2008-12555).  
Mariehäll: Tidsbegränsad användning till daghem, 2 år, Adolfsbergsv. 
26 (2008-15147). Midsommarkransen: Sophus och plank vid LM 
Ericssons Väg 27 (2008-15016). Mälarhöjden: Nybyggnad av gara-
gebyggnad, ersätter befintlig, Backvindeln 66 (2008-17865). Nälsta: 
Ny- och tillbyggnad av gruppbostad på Solhagav. 94 (2008-04149). 
Norra Djurgården: Ändrad användning till förskola, Vaktbyggnaden 
vid Borgen (2008-18209). Tidsbegränsad uppställning av café under 
sommarsäsongen i  5 år, Frescati, öster om Universitetsv. 9 (2008-
08257). Norra Ängby: Förlängning av tidsbegränsad återvinningssta-
tion, 3 år, öster om Per Ekströms Väg 5 (2008-15237). Vultejusvägen 
14 vid idrottsplatsen, förråd (2008-17940). Norrmalm: Ändring, 
mindre utbyggnad av café, Karl XII:s torg (2008-16582). Tidsbegrän-
sad utrymningstrappa på fasad i 3 år, Mäster Samuelsg. 20 (2008-
15950). Tidsbegränsad byggetablering i 5 år (projekt Citybanan) på 
Klarabergsviadukten (2008-17018). Förlängning av tidsbegränsad 
återvinningsstation 3 år, norr om Luntmakarg. 19 (2008-15245). För-
längning av tidsbegränsad återvinningsstation 3 år, mitt emot Tegnérg. 
18 (2008-15243). Höjning av gårdsbjälklag, Norrlandsg.-Lästmakarg. 
(2007-13618). Riksby: Tidsbegränsad kontorsbarack i 5 år vid Flyg-
platsinfarten (2008-15353). Tidsbegränsad kiosk/gatukök, 5 år, Hem-
slöjdsv. 20 (2008-14866). Rinkeby: Återvinningsplats för källsorte-


