STADSBYGGNADSNÄMNDEN INFORMERAR
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 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, eller till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden, har inte rätt att överklaga ett
eventuellt beslut att anta planen.

Nya bostäder vid Bryggvägen i Gröndal
Ett förslag till detaljplan för områden vid Bryggvägen och
Gröndalsvägen m m i stadsdelen Gröndal, Dp 2008-0614354, ställs ut under tiden 12/10 – 9/11 2011. Planförslaget
innebär att flerbostadshus i 4-9 våningar med ca 320 lgh
och verksamhetslokaler kan uppföras. Markparkering föreslås under Gröndalsbron. En miljökonsekvensbeskrivning
enligt miljöbalken har inte upprättats. Planförslaget visas
även på biblioteket i Gröndal, Gröndalsvägen 36, de tider
lokalen har öppet. För området gäller strandskydd. Begäran
om upphävande av strandskydd kommer att inlämnas till
länsstyrelsen.

Till- och påbyggnad av kontor i Kista
Ett förslag till detaljplan för till- och påbyggnad av kontor
inom fastigheterna Knarrarnäs 6 och 10 i stadsdelen Kista,
Dp 2011-00343-54, ställs ut under tiden 12 oktober – 9 november 2011. Planförslaget innebär kortfattat att en till- och
påbyggnad av två befintliga kontorsbyggnader för nya kontorslokaler möjliggörs. Mot Isafjordsgatan sammanbinds de
två befintliga kontorsbyggnaderna genom en ny tillbyggnad
i sju våningar. De befintliga byggnaderna byggs på med tre
våningar över de fyra befintliga våningsplanen ovan mark.
Planförslaget visas även på Kista bibliotek, Kista torg 7.

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.
Flaten: Mitt emot Flatenvägen 15: Teknikbod vid befintligt
torn (2011-11247) Fruängen: Vantörsgatan/ Emilia Fogelklousgatan/ Barbro Alvingsgatan: Nybyggnad av flerbostadshus (2011-12549) Gröndal: Vid Ljusstöparbacken 7:
Sanitetsbodar (2011-12507) Hjorthagen: Norr om Ängsbotten 6: Teknikbyggnad med nätstation och pumprum för
fontän (2011-12394) Hässelby Villastad: Vid Växthusvägen: 30 meter högt torn och två teknikbodar (201115353) Högdalen: Magelungsvägen: Skateboardramper
och marknivåförändringar (2011-14281) Kista: Esbogatan
mot E4:an: 24 meter högt torn och teknikbodar (201110293) Ladugårdsgärdet: Värtavägen 52: Restaurangverksamhet (2011-10401) Norrmalm: Museikajen vid
Nationalmuseum: Ponton med serviceutrymme, förlängning tidsbegränsat 1 år (2011-15515) Södra Blasieholmshamnen 4A: Överglasning av innergård mellan fastigheter,
förlängning tidsbegränsat 4 år (2011-12658)Skarpnäcks
Gård: Norr om Riksmarsken 14: 20 meter högt torn och
teknikbod (2011-15501) Stora Essingen: Aluddsvägen 3:
Tillbyggnad av flerbostadshus (2011-14185) Sundby: Vid
Biodlarvägen 5: Torn och teknikbod (2011-12748) Södermalm: Skånegatan 79: Nytt gårdsbjälklag, fönsterdörrar,
lanterniner (2011-13978) Vid Skinnarbacken: Överbyggnad till nedstigningsschakt (2010-04197) Vid Ringvägen
9C: Överbyggnad till nedstigningsschakt (2010-04194) Vid
Brännkyrkagatan 78: Överbyggnad till nedstigningsschakt
(2010-04196) Tallkrogen: Maratonvägen 44: Plank mot
tunnelbanan (2011-07562) Maratonvägen 42: Staket mot
tunnelbanan (2011-08363) Vasastaden: Döbelnsgatan 71:
Tak över cykelparkering på gård (2011-15437) Kungstensgatan 23: Tillbyggnad vid entré på gård, tidsbegränsat 5 år
(2011-15856) Torsgatan 54: Sophus på gård (2011-12216)
Västertorp: Störtloppsvägen 36: Friggebod vid dagis
(2011-12650) Vårberg: Torpgläntan 8: 30 meter högt torn
och teknikbodar (2011-15294) Västberga: Dansbanevägen 15-21: Skärmtak över entréer (2011-06243) Dansbanevägen 25-39: Skärmtak över entréer (2011-06253)
Årsta: Bolmensvägen 1: Bullerplank till tvärbanan (201111126). Bolmensvägen 1: Balkonger och fönsterdörrar på
gårdsfasad (2011-15284) Östermalm: Odengatan 10:
Skärmtak på gårdar till flerbostadshus (2011-06604) Grev
Magnigatan 5: Balkong/takaltan och fönsterdörr på flerbostadshus (2011-02325)
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