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Följande förslag till detaljplaner har stadsbyggnadskontoret upprättat och förslagen ställs ut/ finns för
granskning enligt plan- och bygglagen innan planen
antas/godkänns. Planförslagen ställs ut/ finns för
granskning 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/ sista granskningsdag ha inkommit till: Stockholms stadsbyggnadsnämnd, Registraturen, Box 8314,
104 20 Stockholm, eller till stadsbyggnadskontoret@
stockholm.se Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden, har inte rätt att överklaga
ett eventuellt beslut att anta planen.

Påbyggnad med bostäder, Grinden 21

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Grinden
21, i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2009-17043-54,
ställs ut under tiden 7 mars – 4 april 2012. Planförslaget innebär att en påbyggnad med bostäder i
1-3 våningar möjliggörs på den befintliga byggnaden
inom fastigheten Grinden 21, S:t Eriksgatan 34. Påbyggnaden rymmer ca 16 lägenheter. I samrådsredogörelsen uttrycks stadsbyggnadskontorets ställningstaganden, där våningsantalet föreslogs sänkas
med en våning och balkonger förbjudas mot gata.
Vid ställningstagande inför utställning beslutade
dock Stadsbyggnadsnämnden (2012-01-19 § 19)
att våningsantalet inte ska sänkas och att balkonger
mot gata ska medges i detaljplanen.

Detaljplan för bostäder i Sätra

Detaljplan för fastigheten Sätra stall 1, på Sätragårdsvägen i stadsdelen Sätra, Dp 2009-05987-54,
ställs ut under tiden 2012-03-07 - 2012-04-04.
Planförslaget innebär att bostadsbebyggelse och
förskola möjliggörs inom fastigheten, när stallverksamheten flyttar till nya lokaler. Bebyggelse medges
i fyra till fem våningar, placerad längs Sätravarvsvägen. Fastighetsreglering kommer att ske mellan
Sätra Stall 1 och Sätra 2:1. Planförslaget visas även
på medborgarkontoret i Skärholmen.

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 stadsbyggnads-

kontoret Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
Synpunkter lämnas skriftligen inom två veckor från
annonsdagen till Stadsbyggnadsnämnden, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm. Tfn 08- 508 27
300 eller till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se.
Gamla Stan: Skeppsbron, nedanför Slottsbacken:
Glasskiosk, tidsbegränsat säsongslov 5 år (201120006) Kista: Torshamnsgatan 23: Kylmediekylare
på tak (2011-19585) Kungsholmen: Vid Stadshusbron: Upplagsplats, tidsbegränsat lov 1 månad
(2012-02856)Ladugårdsgärdet:Tessinparken,
vid De Geersgatan 4: Kiosk, tidsbegränsat säsongslov 1 år (2012-00399) Norrmalm: Drottninggatan 71b: Uteservering på Norra Latin, tidsbegränsat säsongslov 3år (2012-00568) Vid Södra
Balsieholmshamnen 11: Glasskiosk, säsongslov 5
år (2011-20003) Riksby: Bromma Blocks, öster
om Köpsvägen 11: Fotbollsplan, tidsbegränsat lov
3 år (2012-01487) Smedslätten: Bergviksvägen
10: Utbyggnad av Bergvikshamnen (2010-22018)
Solhem: Gläntans IP, vid Drevkroken 68: 24
meter högt ostagat torn och bod (2011-22673)
Nordväst om Skrytetorpsvägen, söder om bollplan: Teknikskåp och 30 meter högt ostagat torn
(2011-22673) Södermalm: Högalidsgatan 38a:
Vindsinredningar (2011-17303) Repslagargatan
20: Markis över uteservering, tidsbegränsat lov
5 år (2011-11395) Södermalmstorg/Katarinavägen: Glasskiosk, tidsbegränsat säsongslov 5 år
(2011-20004) Tegelviksplan, Masthamnen/Vikingterminalen: Nybyggnad av pumphus, (2011-19136)
Södra Hammarbyhamnen: Norr om Vämdövägen 23: Byggskylt, förlängning tidsbegränsat lov
t.o.m. 2014-03-15 (2012-00409) Vid Ljusslingan
17: Glasskiosk, tidsbegränsat säsongslov 5 år
(2011-20000) Tallkrogen: Tallkrogens Bollplan:
Ny placering av bod och 24 meter högt ostagat
torn, ändring i lov 2010-02726 (2011-21972)
Tensta: Tensta Allé 31: Nybyggnad av tvättstuga
(2012-00742) Vasastaden: Observatoriegatan
9: Skärmtak över cykelställ på gård (2012-01169)
Väster om Solnabron, nordost om Norra Stationsgatan 98: Kontors- och sanitetsbodar, tidsbegränsat 5 år (2011-15881) Årsta: Skagersvägen
17-38: Byggbodar och yta för containers, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2013-04-02 ( 2012-00106)
Östermalm: Tyrgatan 5 och 7: Ändrad användning till skola och barnomsorg (2011-22132) Karlavägen 69: Ändrad användning till kontors- eller
affärsverksamhet (2011-16779)
Svd 2012-03-07

