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Hans Ax <hans@axarkitekter.se>
den 15 juni 2021 06:08
Jenny Gramenius; Administration SBK Externa Mail
Rikard Schröder
Fwd: 2021-05917, Fänriken 9,10 och 11
Utdrag ur relationsritning-Fänriken 9.pdf; Utdrag ur
relationsritning-Fänriken 10 o 11.pdf

Kopia diariet
Hej!
Bifogar relationsritningar över trapphusen, enligt önskemål.
Vänliga hälsningar
Hans Ax
AX ARKITEKTER AB
BJÖRNGÅRDSGATAN 4
118 52 STOCKHOLM
MOBIL: 070 208 23 13
---------- Forwarded message --------Från: Per Sjögren <per@sjogrenshus.se>
Date: mån 14 juni 2021 kl 17:26
Subject: Re: 2021-05917, Fänriken 9,10 och 11
To: Hans Ax <hans@axarkitekter.se>

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-06-15, Dnr 2021-05917

Hej Hans!
Bifogar utdrag ur relationsritningar, skala 1:20/A3.
Mvh
Per

14 juni 2021 kl. 16:13 skrev Hans Ax <hans@axarkitekter.se>:
Hej Per!
Kan man få fram relationshandling över trapphusen, jag tänker de caddade
planritningarna? Bra om trappan finns med tror jag. Se nedan.
Vänliga hälsningar
Hans Ax
AX ARKITEKTER AB

BJÖRNGÅRDSGATAN 4
118 52 STOCKHOLM
MOBIL: 070 208 23 13
---------- Forwarded message --------Från: Jenny Gramenius <jenny.gramenius@stockholm.se>
Date: mån 14 juni 2021 kl 15:58
Subject: SV: 2021-05917, Fänriken 9,10 och 11
To: Hans Ax <hans@axarkitekter.se>
Hej,
Jag har fått kontakt med stadsmuseet och de tittar på ärendet nu. De undrar om
det finns ritningar på befintliga trapphus i samma skala som förslaget och där
måtten tydligt framgår, så att det tydligt går att förstå hur mycket som kommer
att rivas.
Med vänlig hälsning,
Jenny Gramenius
Byggnadsinspektör
Stadsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelning, Norrmalm-Östermalm
Fleminggatan 4, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 27 507
E-post: jenny.gramenius@stockholm.se
start.stockholm

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-06-15, Dnr 2021-05917

Vi har telefontid: ons 12:30-13:30 samt tors 9-10:30 Obs! Vi har nya telefontider.
Jag är ledig 2 juli-7 juli samt 17 juli-17 augusti

Från: Jenny Gramenius
Skickat: den 19 maj 2021 08:15
Till: Hans Ax <hans@axarkitekter.se>
Ämne: 2021-05917, Fänriken 9,10 och 11
Hej,
Jag är utsedd inspektör i ert ärende.
Vi har skickat ert ärende på remiss till stadsmuseet då byggnaderna är
blåklassade samt då sakkunnig antikvarie avstyrker delar av åtgärderna. Vi har
av denna anledning beslutat om förlängd handläggningstid, se bifogat beslut.

Om kontoret kommer fram till att startbesked inte kan meddelas för
samtliga/delar av åtgärderna har ni möjlighet att återta ärendet kostnadsfritt
alternativt att kontoret skriver upp det till stadsbyggnadsnämnden med förslag
om beslut om nekat startbesked. Ni kommer då ha möjlighet att yttra er på
kontorets tjänsteutlåtande innan nämnden fattar beslut. En kostnad utgår alltid
oavsett beslut.
Ärendet kommer behöva kompletteras om kontoret kommer fram till att
startbesked kan meddelas eller om ni vill lyfta det till nämnden. Skickar därför
även med kompletteringsbrev men ni kan avvakta med att inkomma med dessa
handlingar till efter vi har fått in remissvaret om det påverkar handlingar vi
behöver ha in. Om vi bedömer att det finns möjlighet att besluta om
startbesked kommer vi ha ett kortare tekniskt samråd via skype i ärendet.
Med vänlig hälsning,
Jenny Gramenius
Byggnadsinspektör
Stadsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelning, Norrmalm-Östermalm
Fleminggatan 4, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 27 507
E-post: jenny.gramenius@stockholm.se
start.stockholm
Vi har telefontid: tors 9-10:30 samt ons 12:30-13:30 Obs! Vi har nya telefontider.
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Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar
personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du
information om stadens behandling av personuppgifter.

