
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. E-post: stadsbyggnadskontoret@sbk.stock-
holm.se. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden, 
har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Tillbyggnad av kvarteret Björnen och Loen 1
Kv Björnen och Loen 1, adress Jakobsgatan 26 i stadsdelen Norr-
malm, Dp 2007-38142-54, ställs ut under tiden den 26 november 
2008 – 7 januari 2009. Planförslaget innebär att kvarteret Björnen 
och Loen tillåts byggas på med mellan en och tre våningar för att 
bidra till en bättre gatumiljö och mer levande citykärna. Planförslaget 
visas även på Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på stads-
byggnadskontorets hemsida.

Nya bostäder i stadsdelen Gamla Enskede
Förslag till detaljplan för fastigheterna Såningsmannen 7 och 8 i stads-
delen Gamla Enskede, Dp 2006-14764-54, ställs ut under tiden den 
26 november 2008 – 7 januari 2009. Planförslaget möjliggör uppfö-
randet av ett gårdshus i fyra våningar innehållande ca 11 lägenheter 
på fastigheterna Såningsmannen 7 och 8. Planförslaget visas även på 
Enskede Bibliotek, Dalens Allé 10, de tider då lokalen har öppet samt 
på stadsbyggnadskontorets hemsida.

Basstation för mobiltelefoni i Vinsta
Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Delila 1 i stadsdelen 
Vinsta i Stockholm, Dp 2005-15144-54, har upprättats av stadsbygg-
nadskontoret och ställs ut under tiden 26 november 2008 – 7 januari 
2009. Planförslaget innebär att en befintlig basstation med tillhörande 
mast och teknikbyggnader för mobiltelefoni tillåts i den södra de-
len av stadsdelen Vinsta. Planförslaget visas även i Hässelby-Vällingby 
stadsdelsförvaltnings lokaler, Hässelby Torg 20-22.

Ny basstation för mobiltelefoni i Långsjö
Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Långsjö 1:1 i stadsdelen 
Långsjö i Stockholm, Dp 2005-01376-54, har upprättats av stadsbygg-
nadskontoret och ställs ut under tiden 26 november 2008 – 7 januari 
2009. Planförslaget innebär att en basstation med tillhörande mast Dn 2008-11-26
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1: Balkonger på flerbostadshus (2008-15661). Ladugårdsgärdet: 
Museiv. 3 (Gula Villan): Ändrad användning till kontor (2008-11177). 
Kaknäsv. 68: Tillbyggnad av Brostugan (2008-17916). Tessinparken, 
mellan Valhallav. 155 och 157: Stadstoalett (2008-19426). Liljehol-
men: Liljeholmstorget 108: Telefonkiosk (20288). Sturehillsvägen: Ny-
byggnad av flerbostadshus med underliggande garage (2008-08807). 
Norra Djurgården: Kräftriket 10: Ändrad användning till kontor 
(2008-19062). Norrmalm: Mittemot Torsg. 4-8: Tidsbegränsad byg-
getablering, uppställning av bod, 1 år (2008-19890). Norrlandsg. 24: 
Tillbyggnad på gården (2008-201103). Rinkeby: Askebykroken 26: 
Tidsbegränsad pizzeria, förlängning 5 år (2008-19090). Rågsved: 
Hardemog. 1; Tidsbegränsad gångbro från gata till industribyggnad, 5 
år (2008-17625).Skarpnäcks Gård: Flygfältsg. 34: Mobila regnskydd 
(2008-19609). Skärholmen: Stävholmsgränd 7: Sopkärl för hus-
hållssopor (2008-18808). Måsholmstorget: Regnskydd vid busshåll-
plats (2008-19351). Sköndal: Söndagsvägen: Flytt av bef regnskydd 
vid busshållplats (2008-19550). Sköndalsv. 88: Balkonginglasning och 
skärmtak (2008-19099). Stadshagen: Sankt Göransg. 126: Tidsbe-
gränsad vårdklinik på plan 4, 5 år (2008-18903). Vid Varfvinges väg: 
Nybyggnad av flerbostadshus (2008-19984). Stureby: Rothuggsvä-
gen 19-21: Burspråk och skärmtak i samband med uppförande av ny 
förskola (2008-17961) Södermalm: Swedenborsg. 19: Inglasning av 
tre kommunikationsytor (2008-19294). Östgötag. 41: Tidsbegränsat 
lov till april 2009 för tillbyggnad med inglasat uterum på trottoar 
(2008-20077). Korsningen Renstiernas gata-Skånegatan: Tidsbegrän-
sad återvinningsstation, förlängning 3 år (2008-15257). Tjärhovsg. 54: 
Balkonger mot gården (2008-19707). Ravinen vid Maria gårdstäppan, 
intill Fatbursparken: Tidsbegränsad byggetablering (projekt Cityba-
nan), 1 år (2008-20083). Högalidsg. 56: Tak över uteservering, Lasse 
i Parken (2008-15177). Åsötorget 14: Nybyggnad av flerbostadshus 
(2008-15854). Fatbursg. 36: Sophus/förråd, skärmtak och plank vid 
förskola (2008-20051). Söder Mälarstrand 15-23: Tidsbegränsad bygg-
etablering för Söderströmstunneln (projekt Citybanan), utökning och 
förlängning med 4 år (2008-19605). Väster om Eriksdalsbadet: Två 
plasthallar över tennisbanor, tidsbegränsat lov i 5 år (2008-18184). 
Ragvaldsg. 19a: Cykeltak på gård (2008-20089). Gotlandsg. 37: Bal-
konger på flerbostadshus (2008-17668). Fatburs Brunnsgata 21: Änd-
rad användning till undervisningslokal (2008-19700). Vasastaden: 
Tegnérlunden 8 (Hotell Tegnérlunden): Inglasning av takterrass på 
plan 6 (2008-12666). Sveav. (Stadsbibliotekets terrass): Tidsbegrän-
sad serveringsbyggnad, 5 år (2008-12008).Vårberg: Uppställning 
av 36 soptunnor fördelat på 13 platser i radhusområdet Laxholmen, 
förlängning 2 år (2008-20427). Västberga: Flytt av regnskydd vid 
busshållplats, från hpl Hökmossen till korsningen Mellanbergsvägen-
Träsnidarv. (2008-19027). Upplagsv. 1: Parkeringsplats (2008-19459). 
Årsta: Sköntorpsv. 18, mot Skagersvägen: Tidsbegränsad återvin-
ningsstation, 5 år (2008-19823). Korsningen Storsjöv. 17-Ottsjöv. 12: 
Tidsbegränsad användning till förskola, 5 år.(2008-20220). Hjälmarsv. 
37-41: Tidsbegränsat ändrad användning till förskola, 5 år (2008-
20221). Älvsjö: Johan Skyttes Väg 204: Tidsbegränsad användning till 
serveringslokal, 5 år (2008-16684). Östberga: Transportv. 7: Tids-
begränsad tält för materialförvaring, förlängning 3 år (2008-20053). 
Östermalm: Ripag. 6: Takkupa på flerbostadshus (2008-05678). 
Odeng. 12: Ändrad användning till bostad (2008-20001). Mitt emot 
Strandv. 47: Utökning av restaurangbrygga (2008-15219). Skepparg. 
7: Takkupor på flerbostadshus (2008-18101). Sibylleg. 9: Påbyggnad av 
trapphus (2008-17174). 

och teknikbyggnader för mobiltelefoni kan uppföras i den södra delen 
av stadsdelen Långsjö. Planförslaget visas även på Älvsjö Medborgar-
kontor, Älvsjö stationsplan 11.

Ny basstation för mobiltelefoni i Stora Mossen
Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1 i stadsde-
len Stora Mossen i Stockholm, Dp 2003-00581-54, har upprättats av 
stadsbyggnadskontoret och ställs ut under tiden 26 november 2008 
– 7 januari 2009. Planförslaget innebär att en basstation med tillhö-
rande mast och teknikbyggnader för mobiltelefoni kan uppföras vid 
Stora Mossen idrottsplats. Planförslaget visas även i Bromma stads-
delsförvaltnings lokaler, Tunnlandsvägen 95, och på Alviks bibliotek, 
Gustavslundsvägen 26.

Ny basstation för mobiltelefoni i Södra Ängby
Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 i stadsde-
len Södra Ängby i Stockholm, Dp 2005-01378-54, har upprättats av 
stadsbyggnadskontoret och ställs ut 26 november 2008 – 7 januari 
2009. Planförslaget innebär att en basstation med tillhörande mast 
och teknikbyggnader för mobiltelefoni kan uppföras vid Ängbyplans 
tunnelbanestation. Planförslaget visas även i Bromma stadsdelsför-
valtnings lokaler, Tunnlandsvägen 95, och på Brommaplans bibliotek, 
Klädesvägen 12.

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  

Abrahamsberg: Söder om Skidbacksskogen, mellan Grundläggar- 
och Nyängsv.: Tidsbegränsat torn med teknikbodar, förlängning 2 
år (2008-16740). Alvik: Gustavslundsv. 166: Tidsbegränsat grillkiosk 
i parken vid Alviksplan, förlängning 5 år (2008-16180). Aspudden: 
Blommenbergsv. vid Ura Kaipas Lund: Tidsbegränsad uppställning av 
sopbehållare, 3 år (2008-19717). Björkhagen: Hjov. 2: Balkong på en-
tréplan mot gård (2008-18919). Djurgården: Beckholmen: Tidsbe-
gränsat reparationsvarv, förlängning 5 år (2008-16574). Galärvarvsv. 
10: Tillbyggnad av Restaurang Josefina (2008-11378) (18975). Nord-
enskiöldsg. 74: Tillbyggnad av flerbostadshus (2008-13041). Gamla 
Enskede: Dalens Allé 5: Tillbyggnad av butik över garageinfart (2008-
19914). Gubbängen: Vid Lingvägen: Tidsbegränsad reklampelare, 5 
år (2008-20383). Hammarbyhöjden: Korsningen Sparrmansvägen-
Finn Malmgrens väg: Tidsbegränsasd återvinningsstation, förlängning 3 
år (2008-15258). Hägersten: Selmedalsv. 38: Tidsbegränsad återvin-
ningsstation, förlängning 1 år (2008-18809). Högdalen: Harpsundsv. 
90: Nätstation (2008-20503). Vid Högdalstoppens fot, invid järnvägen: 
30 m högt torn och två teknikbodar, basstation för GSM (2008-
20040). Johanneshov: Slakthusg. 20: Ändrad användning till boule-
hall, 5 år (2008-19973). Kungsholmen: Hantverkarg. 2: Tidsbegränsat 
gatukök, förlängning 5 år (2008-20352). Rålambshovsv. 31: Tidsbe-
gränsad återvinninngsstation, förlängning 3 år (2008-15234). Polis-
husparken: Tidsbegränsat upplag för schaktmassor, samt uppställning 
av förrådsbodar och förrådscontainrar, 2 år (2008-19309). Garvarg. 


