Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Golestani, Soheil <soheil.golestani@cytiva.com>
den 12 september 2021 11:55
Isak Karlsson
RE: Bjälklaget 1
2107236_nbk med hus.pdf

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Hej Isak
Hoppas allt är bra och att du har haft en bra helg,
Bifogar här en uppdaterad nybyggnadskarta med det andra hus förslaget,
Vi kommer fortfarande behöver göra en del ändringar, antar jag att ni ger oss en slutgiltigt besked
om de ändringar (att ta bort sidofönster är inräknat) för oss att uppdatera ritningar för att skicka en
slutgiltig revision på ritningarna?
- Notera att ritningen kommer att behöva spegelvändas (så att groventrén kommer på samma
sida som våran bil uppfart)
-

”Groventrén” kommer vara en enklare konstruktion så vi tar inte med det på ritningarna

-

Vi håller på att kolla om vi kommer ha en mindre utbyggnad i vinkel på huset in mot tomten
och ändra planlösningen, jag antar så länge vi inte ändrar något för fasaden mot gatan är
detta ok? (och att vi självklart håller oss inom detaljplanen (alltså max bebygga 102 m2)
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Tack
Mvh
Soheil

From: Isak Karlsson <isak.karlsson@stockholm.se>
Sent: Wednesday, 8 September 2021 16:38
To: Golestani, Soheil <soheil.golestani@cytiva.com>
Subject: SV: Bjälklaget 1
Hej Soheil
Om du tar bort sidofönstren så tycker jag att det är tillräckligt anpassat till området.
Ifall du enbart uppför ett mindre skärmtak max 15 kvm så behöver du inte bygglov för det
och behöver inte ta med det på ritningarna. Detta förutsätter också att det är en enklare
konstruktion fäst i fasaden. Dvs, inte en farstukvist som bär upp taket på pelare.

Vänligen

Isak Karlsson
Bygglovhandläggare
Stadsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen, Bromma-Kungsholmen
Fleminggatan 4, Box 8314, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-50827578
E-post: isak.karlsson@stockholm.se
start.stockholm

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.

Från: Golestani, Soheil <soheil.golestani@cytiva.com>
Skickat: den 7 september 2021 21:25
Till: Isak Karlsson <isak.karlsson@stockholm.se>
Ämne: RE: Bjälklaget 1
Hej Isak
Tack för ditt svar, vi börjar kanske närma oss
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Sidofönstren kan vi ta bort (både vid entrén och våning två) så det är ska inte vara något problem för
oss, men förstår jag rätt att det är endast sidofönstren som behövs ändras/tas bort för att få en mer
traditionell karaktär eller är det något mer med den fasad som vi har föreslagit?
Jag återkommer så snart som möjligt med uppdaterad nybyggnadskarta
En fråga – om vi väljer att göra en farstukvist vid entrén (alltså tak över entrén) likt vi har idag –
behövs detta redovisas på fasad ritningen eller kan vi uppdatera detta vid ett senare skede eller
ansöka om detta?
Tack
Mvh
Soheil

From: Isak Karlsson <isak.karlsson@stockholm.se>
Sent: Tuesday, 7 September 2021 17:59
To: Golestani, Soheil <soheil.golestani@cytiva.com>
Subject: SV: Bjälklaget 1

Hej Soheil
Nu har du redovisat ett planenligt hus, sånär som på att jag inte vet byggnadens placering
som du behöver komplettera på en nybyggnadskarta.
Rent utformningsmässigt så bedömer jag att de två sidofönstren vid entrédörr är främmande
för närområdets arkitektur. Likaväl, de två sidofönstren på våning två.
Jag tycker att du behöver arbeta fram ett fasadförslag mot gata som är av mer traditionell
karaktär avseende fönstersättning.

Vad gäller besiktningsman så rekommenderar jag att du anlitar en person med någon form
av dokumenterad erfarenhet av konstruktion. Därefter får kontoret ta ställning till frågan om
rivning.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-09-12, Dnr 2021-06990

Vänligen
Isak Karlsson
Bygglovhandläggare
Stadsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen, Bromma-Kungsholmen
Fleminggatan 4, Box 8314, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-50827578
E-post: isak.karlsson@stockholm.se
start.stockholm

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.

Från: Golestani, Soheil <soheil.golestani@cytiva.com>
Skickat: den 6 september 2021 22:53
Till: Isak Karlsson <isak.karlsson@stockholm.se>
Ämne: RE: Bjälklaget 1
Hej Isak,
Skulle bara vilja höra om du har någon uppdatering, och om du hunnit titta på ritningarna som vi har
skickat in?

Jag har nu bokat upp en besiktningsman som kommer att utföra ett utlåtande, du kom aldrig tillbaka
på min fråga angående om ni kräver en viss behörighet som en besiktningsman ska ha för att deras
utlåtande ska godkännas eller inte, så jag har antagit att samma besiktningsman som vi har haft
tidigare kommer att funka – utlåtande är planerad att vara klart under vecka 38-40
Tack
Mvh
Soheil
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From: Golestani, Soheil
Sent: Friday, 27 August 2021 11:47
To: Isak Karlsson <isak.karlsson@stockholm.se>
Subject: RE: Bjälklaget 1
Hej Isak,
Ok Tack, meddela om du behöver något mer som underlag,
Tack
Mvh
Soheil

From: Isak Karlsson <isak.karlsson@stockholm.se>
Sent: Thursday, 26 August 2021 16:57
To: Golestani, Soheil <soheil.golestani@cytiva.com>
Subject: Bjälklaget 1
Hej Soheil

Jag kommer att titta på dina ritningar och återkommer till dig senast i början av nästa vecka.

Vänligen
Isak Karlsson
Bygglovhandläggare
Stadsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen, Bromma-Kungsholmen
Fleminggatan 4, Box 8314, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-50827578
E-post: isak.karlsson@stockholm.se
start.stockholm
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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.
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