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.

Nya bostäder i stadsdelen Vällingby
Stämpelfärgen 3 m fl., Härjedalsgatan 17 i stadsdelen Vällingby, Dp 2010-00136-54, ställs ut under tiden 18 april – 16
maj 2012. Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av tre
flerbostadshus med totalt cirka 61 lägenheter inom fastigheterna Stämpelfärgen 3 och 4. Under mark placeras ett
garage som är avsett att fylla de boendes behov av parkeringsplatser. Idag nyttjas marken för kontor och småindustri
med lokaler avsedda för Svenska Bostäders förvaltning. Den
befintliga bebyggelsen avses rivas. Bebyggelsen ska placeras
och utformas på ett sätt som gör att riksintresset för kulturmiljön inte skadas påtagligt. Planförslaget visas även på
Vällingby bibliotek, de tider biblioteket har öppet.

Ny detaljplan för bebyggelse längs Värmlandsvägen i Farsta
Detaljplan för Farsta 2:1, Värmlandsvägen i stadsdelen
Farsta, Dp 2010-14634-54, ställs ut under tiden den 201204-18 - 2012-05-16. Planförslaget innebär bebyggelse längs
Värmlandsvägen inom två delområden.

Utveckling av Nälstabadet i Nälsta
Planläggning av Nälstabadet i Nälsta, Dp 2010-04976-54,
ställs ut under tiden den 2012-04-18 - 2012-05-16. Planförslaget innebär att befintlig 50-meters utomhusbassäng byggs
in samt ny tillbyggnad för omklädning och en enklare servering. Planförslaget visas även på stadsbyggnadskontorets
hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner.

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 08508 27 300 eller till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se.

Farsta: Forshagagatan 66: Markbehållare för hushållssopor, plank (2012-03759) Farsta Strand: Brunskogsbacken
10: Markbehållare för hushållssopor, plank (2012-03750)
Flaten: Listuddsvägen 101: Ny gäststuga samt carport på
Listuddens gård (2012-04262) Fruängen: Alva Myrdalsgata/Vantörsvägen: Bod- och containeretablering, tidsbegränsat 2012-07-01--2014-12-31 (2012-04356) Gamla
Stan: Skeppsbron vid Logårdstrappan: Eventanläggning
med restaurang på ponton (2011-22370) Strömparterren
1: Nybyggnad av cafépaviljong och teknikhus (2012-04324).
Gubbängen: Bogårdsvägen 43: Tillbyggnad av lager, rivning av kall-lager, förnyelse av lov 2009-03733, tidsbegränsat 5 år (2011-09085) Hammarbyhöjden: Vid Ystadsvägen 130: Uppförande av förskolepaviljong, tidsbegränsat
bygglov 5 år (2012-03274) Hjorthagen: Vid Husarviken: Upplag för schaktmassor, bullerplank, förlängning av
tidsbegränsat t.o.m. 2014 (2011-19142) Johanneshov:
Bisvärmen 4: Nätstation (2012-00009) Kista: Mitt emot
Borgafjordsgatan 3: Nätstation (2012-00010) Hägerstalund 12: Skärmtak över utslagsplatser, nya utslagsplatser,
tillbyggnad av klubbhus, tidsbegränsat 5 år(2011-21735)
Ladugårdsgärdet: Öster om Kaknäsvägen, vid Lidingöbro Värdshus: Återställande av brygga och uppförande av
bastu (2012-01303) Mitt emot Palermogatan 5: Byggbodar,
förlängning tidsbegränsat 5 år (2012-02881) Liljeholmen:
Lövholmsvägen 25: Ändrad användning till förskola, tidsbegränsat 2 år (2012-01340) Mariehäll: Tappvägen/
Emils gata: Nybyggnad av skola (2012-04716) Norra
Djurgården: Drottning Kristinas väg 46: Container/energimodul vid hus 94:2, tidsbegränsat 5 år (2012-02310)
Riddarholmen:Södra Riddarholmshamnen 17: Byggetablering för Söderströmstunneln, förlängning tidsbegränsat t.o.m. 2014-12-31 (2012-01618) Rågsved: Lännäsbacken 4: 2 cykelhus, växthus (2012-03925) Stureby:
Bastuhagsvägen: Säljbod, tidsbegränsat 1,5 år (2011-22117)
Södermalm: Åsögatan 116: Utökning och inglasning av
balkonger på gårdsfasad (2012-01864) Vid Torkel Knutssonsgatan 2: Cafébyggnad, säsongslov (2012-01038). Lilla
Erstagatan 1:Tillbyggnad på befintliga altaner på Ersta Sjukhus (2011-20285) Helgalunden 1: Inredning av vind (201117635) Maria Prästgårdsgata 1c: Lågt sittande balkong på
gårdsfasad (2012-01698) Tallkrogen:Vid Herrhagsvägen 53:
Teknikbod och 30 m monopole (2012-01884) Tensta:
Vid Elinsborgsbacken 13: Uppförande av barnstuga, tidsbegränsat 3 år (2012-00141) Vasastaden: Ingemarsgatan
9: Tillbyggnad av grovsoprum (2012-04694) Västmannagatan 55: Skärmtak över sophanteringsstation (2012-04274)
Västberga: Västberga Allé 60: Ändrad användning till dagverksamhet, tidsbegränsat 5 år (2011-21622) Västertorp:
Vasaloppsvägen 64: Ändrad användning till bageri med café
och handel, förlängning tidsbegränsat 5 år (2011-20815)
Vårberg: Våruddsringen 118: Nätstation (2012-03141).
Vårbergsvägen 65: Nätstation (2012-03136) Östermalm:
Grev Turegatan 44: Tillbyggnad på tak (2012-03041)
Narvavägen 13-17: Barack för cykeluthyrning (201203392). Engelbrektsgatan 10: Inredning av vind till ytterligare 2 bostäder, taklyft mot gård och större kupor mot
gata (2011-15383).
Dn 2012-04-18

