STADSBYGGNADSNÄMNDEN INFORMERAR
DETALJPLANER

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. Inlämnade synpunkter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Nya Bostäder i Stureby
Tjärtunnan i stadsdelen Stureby, Dp 2010-15949, ställs ut
under tiden den 2013-04-10 - 2013-05-08. Planförslaget
innebär att ny bostadsbebyggelse i fem till sju våningar med
totalt 184 lägenheter samt en förskola kan byggas i västra
Stureby. Planförslaget visas även i Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltningslokaler, Slakthusplan 4, de tider då lokalen har öppet.

Nya bostäder vid Stora Sköndals väg
Ny detaljplan för delar av fastigheterna Sköndal 1:1 och 1:7
i Sköndal, Dp 2009-02457, ställs ut under tiden den 16 april
– 21 maj. Planförslaget innebär att omkring 350 nya bostäder kan byggas som småhus och flerbostadshus. Området
har tidigare använts för industriverksamhet och som deponi
för rivningsavfall. För att säkerställa att planen inte medför
någon betydande miljöpåverkan har planen kompletterats
med en miljöbedömning enligt miljöbalkens regler.

Kulturcenter, skola och bostäder
Riddaren 5 och 6, Nybrog.19 resp. Riddarg. 5 i stadsdelen
Östermalm, Dp 2009-23075-54, ställs ut under tiden den
2013-04-10 - 2013-05-08. Planförslaget innebär att Riddaren 5 konverteras till bostäder och inom Riddaren 6 rivs
gårdsflygeln till förmån för en större volym för kultur- och
skolverksamhet. Mot Nybrogatan etableras en plats, blivande Sofi Almquists Plats, en förplats som även ska fungera
som ett socialt rum.

Ny bostadsbebyggelse i Kista vid Kista Gårdsväg.
Planläggning av nya bostäder inom del av Akalla 4:1 vid Kista
Gårdsväg, Dp 2011-07764, ställs ut under tiden den 10 april
– 8 maj 2013. Planförslaget innebär uppförande av ca 170
bostäder i en sammanhängande bebyggelse i fem till åtta våningar som ramar in en innergård. All parkering anläggs i ett
tvåvånings garage under gården och husen.

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
27 300 eller till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se.
Farsta: Farstaplan 12-15, väster om Farstaplan 15: Uppställning av friggebod, säsongslov maj-sep (2013-04680)
Hjorthagen: Lidingövägen 115: Uppställning av paviljongbyggnad med omklädningsrum, tidsbegränsat lov 1 år
(2013-04773) Slåttervallsgatan 8: Ny tvättstuga på gård,
justerat utseende på pelare, solceller på tak, ändring i lov
2012–11154 (2013-04344) Hässelby Villastad: Sydöst
om Vidholmsbackarna 43: Uppförande av 25 meter hög
monopole samt tillhörande teknikskåp (2013-04523)
Kungsholmen: Pipersgatan 5a: Inredning av råvind till
bostad i gårdshus, yttre ändringar (2012-03431) Vid
Kungsholmsstrand 133: M/S Monika, hotell- och cafebåt,
förlängning tidsbegränsat 5år (2013-04991) Ladugårdsgärdet: Tessinparken, mellan kv Demonstrationen 5 och
Högvakten 6: Uppställning av cafévagn/glasskiosk med cafébord, säsongslov april-oktober (2013-04684) Solberga:
Västberga Kyrkogårdsväg vid Västberga begravningplats:
Blomkiosk (2013-03826)Stadshagen: Warfvinges Väg
28: Ändrad användning av kontorshus till skola för NTIgymnasium, förlängning tidsbegränsat 5 år (2013-04890)
Stora Essingen: Korsningen Vänskapsvägen/Badstrandsvägen 32: Förrådsplank och stödmur, lov i efterhand
(2012-01551) Sätra: Bogsätravägen 27: Tillbyggnad av
vindfång och balkong, yttre ändringar, markförändringar
(2013-04763) Södermalm: Swedenborgsgatan 1: Växthus på innergård (2013-05235) Marmorgatan 17: Ändrad
användning av kontor/förråd till tillagningskök på plan -3
samt tekniska utrymmen på plan-4 (by 48), yttre ändringar/tillbyggnad, tidsbegränsat 5 år (2013-04873) Ulvsunda
Industriomr: Karlsbodavägen 18: Ändrad användning
av kontors/industrihus till yrkesskola, förlängning tidsbegränsat 5 år (2013-00542) Björkbacksvägen 33: Uppföra
balkonger (2013-04979) Vinsta: Krossgatan 10-18: Yttre
ändringar, ny entré/vindfång samt ändring till livsmedelsaffär, delar av plan 0 och 1, Tidsbegränsat bygglov 5 år
(2013-04861) Årsta: Borensvägen 64: Balkong (201303024) Örby: Gamla Huddingevägen 444: Ändrad användning av lokal till bostäder (2013-03329) Östermalm:
Surbrunnsgatan 3: Uppförande av cykeltak på innergård
(2013-04552)

Dn 2013-04-10

