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Följande förslag till detaljplaner har stadsbyggnadskontoret upprättat och förslagen ställs ut enligt planoch bygglagen för granskning innan antagande/godkännande. Planförslagen ställs ut vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, under husets öppettider. Planförslaget visas även på
hemsidan, www.stockholm.se/detaljplaner. Synpunkter på planförslagen lämnas skriftligen och ska senast
sista utställningsdag 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 inom kv Hedvig 1, 2 och 3, Solhem

Ett förslag till detaljplan för kv Hedvig 1, 2 och 3 mm, i direkt anslutning till Spånga centrum och
pendeltågsstation i stadsdelen Solhem i Spånga, Dp 2008-14578-54, ställs ut under tiden den 11
nov – 9 dec 2009 . Planförslaget innebär dels att möjliggöra en påbyggnad av befintliga trevåningshus
med två våningar, dels att uppföra ett nytt punkthus i fem våningar. Sammanlagt tillkommer ca 65
lägenheter. I samband med ombyggnaden kan befintliga trevåningshus förses med hiss. En upprustning av gården kommer att ske och nya parkeringsplatser kommer att tillkomma. Planen innefattar
även kringliggande fastigheter, där markanvändningen anpassas till dagens förhållanden. En miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen och miljöbalken har inte upprättats. Planförslaget
visas även på Spånga bibliotek.

Nya bostäder i Högdalen

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag för kv Skolfilmen m m söder om Trollesundsvägen i Högdalen, Dp 2007-36223-54, som ställs ut under tiden den 11 november – 9 december
2009. Planförslaget innebär att 28 småhus kan uppföras. En nybyggd förskola får en rymligare tomt.
Fastigheten Ljudspalten 3 upplöses och marken överförs till omgivande byggnadskvarter och till
naturmarken. Kommunen gör bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken
inte behöver upprättas.

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.
Handlingarna 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
Djurgården: Vid Galärvarvsv. 8 (nv om Junibacken): Tidsbegränsad uppställning av bodar, 5 mån.
Fagersjö: Gräsandsv. 12: Tvättstuga. Farsta: Torsbyg. 18: Ändrad användning till lokal för produktion och försäljning, tidsbegränsat 5 år. Gamla Enskede: Nynäsv. 359: Inreda vind till bostad.
Hjorthagen: Vid Storängskroken:Tidsbegränsad uppställning av bodar, t.o.m. 7 mån. Johanneshov:
Arenav. 59: Uteservering med skjutbart tak i anslutning till restaurang, tidsbegränsat 2 år. Kristineberg: Vid Hjalmar Söderbergs Väg 10b (framför Bangolfanläggning): Gatukök för thaimat. Långbro:
Johan Skyttes Väg 251c: Tvättstuga. Norra Ängby: Ängbyplan: Tidsbegränsad nätstation, 6 mån.
Norrmalm: Vasag., vid centralstation: Väderskydd vid hpl Centralen, tidsbegränsat 5 år. Rinkeby:
Nybykroken 1: Källsorteringshus. Stadshagen: Kellgrensg. 22: Upplagsplats för grus/kross, tidsbegränsat 2 år. Franzéng.-Pär Lagerkvists Gata (Hornsbergs Strand): Nybyggnad av flerbostadshus med
underliggande garage. Stureby: Vid Sågverksg. 58: Visningsbodar, tidsbegränsat 6 mån. Bäckaskiftsv.
76: Tvättstuga. Södermalm: Blecktornsstigen 18: Uppställning av sopkärl.Vid Lundag.-Skinnarbacken (Skinnarviksparken): Sommarkiosk, tidsbegränsat 2 år. Metarg. 26: Källsorteringshus, uppställning
av sopkärl. Londonviakdukten-Tegelviksslingan: Tidsbegränsad lådskylt med belysning, förlängning
5 år. Vid Långholmsg. 27: Väderskydd vid busshållplats, hpl Hornstull. Södra Ängby: På berget
vid Ängbybadets campingplats: 48 m hög telekommunikationsmast. Vasastaden: Norrtullsg. 24:
Cykelskjul på gård (ändrad storlek).Tomtebog. 22: Balkong mot gård. Drottningg. 118:Tidsbegränsad
grillkiosk, förlängning 5 år. Sveav. 84a: Grillkiosk, tidsbegränsat 5 år. Tre Liljor 5: Balkonger mot gård.
Rörstrandsg. 22: Ändrad användning till träningslokal på nedre plan. Vällingby: Jämtlandsg. 173:
Tidsbegränsat gatukök, förlängning 5 år. Västertorp: Skidv. 19: Rullstolsförråd. Östberga: Hebergsgränd 23: Rullstolsförråd. Bussens Väg 2: Tidsbegränsad återvinningscentral (ÅVC Östberga),
förlängning 5 år. Åbyv. 19: Nätstation. Östermalm: Storg. 32: Ändrad användning till bostadslägenhet på BV. Ulrikag. 9: Taklyft med skjutbart glastak över del av vindslägenhet. Valhallav. 14: Sophus
samt barnvagnsförråd på gård.
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