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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett flerbostadshus i ett läge
nära grönområden och kollektivtrafik i Hässelby strand.
Planförslaget ska komplettera Medsolsbackens befintliga
punkthusgrupp och bidra till Maltesholmsvägen som urbant stråk.
Planförslaget sändes ut på samråd 2021-10-26 – 2021-12-06. Under
samrådet har 92 yttranden inkommit samt namnlistor med cirka 950
namnunderskrifter mot förslaget. Flertalet remissinstanser tillstyrker
planförslaget men framför synpunkter i sak, framför allt vad gäller
dagvattenhantering, rasrisk, gröna samband och kulturmiljö.
Sakägare och närboende framför synpunkter som sammantaget
beskriver platsen som en grön oas som bör bevaras. Vidare anser de
att det saknas parkering, att bebyggelseförslaget är för stort, att det
står för nära samt skuggar befintlig bebyggelse.

Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet ska
frågor som rör dagvattenhantering, rasrisk, parkering, förgårdsmark
mot Maltesholmsvägen, bebyggelseförslagets volym och avstånd
till Gästsalen 4 studeras vidare i den fortsatta planprocessen.
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Bakgrund
Förslagets syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett flerbostadshus i form av ett
punkthus i ett läge nära grönområden och kollektivtrafik i Hässelby
strand. Planförslaget ska utgöra ett väl gestaltat komplement till
Medsolsbackens befintliga punkthusgrupp och bidra till
utvecklingen av Maltesholmsvägen till urbant stråk.
Planförslaget innehåller totalt 63 bostäder och inkluderar en
gruppbostad för LSS.
Hur samrådet bedrivits
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Plansamråd för aktuell detaljplan pågick under perioden 2021-10-26
- 2021-12-06. Information om samrådet skickades ut enligt sändlista
till remissinstanser och berörda sakägare enligt
fastighetsförteckningen. Samrådsförslaget visades i Tekniska
Nämndhuset, i Hässelby gårds bibliotek samt på
stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner.
Annons om samråd publicerades i lokaltidningen Mitt i HässelbyVällingby lördag 10 oktober 2021.

Inkomna synpunkter och stadsbyggnadskontorets
ställningstagande
Nedan redovisas en sammanfattning av de synpunkter som inkom
under samrådet. Stadsbyggnadskontorets kommentarer och
ställningstagande redovisas i kursiv stil efter varje ämne.
Statliga och regionala myndigheter och förbund
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer att detaljplanens genomförande inte
förväntas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen
bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att
planförslaget behöver bearbetas vad gäller frågor som rör
miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt säkerhet med avseende
på rasrisk. Länsstyrelsen efterfrågar ett förtydligande kring
planförslagets dagvattenhantering och hur det möjliggörs i
planhandlingarna. Staden behöver, genom nya beräkningar, visa att
det som plankartan medger inte påverkar möjligheterna för förslaget
att uppnå MKN.
Länsstyrelsen bedömer att frågan om säkerhet med avseende på
rasrisk behöver hanteras då det förekommer stora höjdskillnader i
området kombinerat med berg i dagen. Länsstyrelsen efterfrågar ett
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tydliggörande i planhandlingarna att det inte föreligger någon risk
för bergras eller blocknedfall och vid behov redovisa och säkerställa
eventuella skyddsåtgärder.
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Länsstyrelsen lämnar även rådgivande synpunkter kopplade till
naturmiljö, kulturmiljö och vattenskydd. Avseende naturmiljö
efterfrågar Länsstyrelsen att staden redogör för den kumulativa
påverkan på den regionala grönstrukturen och det utpekade svaga
gröna sambandet. Staden bör då också redogöra för hur påverkan
ska reduceras. Länsstyrelsen anser att den kumulativa påverkan är
relevant då det pågår arbete med flertalet detaljplaner inom
området.
Gällande frågan om kulturmiljö anser länsstyrelsen att föreslaget
punkthus placerats nära ett annat punkthus. Länsstyrelsen anser att
det är främmande för områdets luftiga rum mellan byggnaderna.
Länsstyrelsen anser att grönytorna i området är medvetet sparad
naturmark som vid exploatering kan skada Hässelby strands
kulturhistoriska värden. Dock bedömer länsstyrelsen att
exploateringen av anvisat grönområde endast har en negativ
påverkan av mindre karaktär. Länsstyrelsen understryker att det är
den kumulativa effekten från fler detaljplaner som kan påverka de
kulturhistoriska värdena, vilket bör utvärderas och analyseras
samlat.
Länsstyrelsen upplyser om att eventuella sprängningsarbeten bör
ske med stor försiktighet för att undvika risk för vattenförorening
till Mälaren.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Stadsbyggnadskontoret avser bearbeta frågor som rör
dagvattenhantering samt säkerhet med avseende på rasrisk.
Planområdet ligger i ett grönt svagt samband enligt den regionala
utvecklingsplanen, RUFS. Kontoret konstaterar att enligt
länsstyrelsens karteringar av den regionala gröna infrastrukturen
så berör planområdet inte de viktigare ädellövs- eller
barrskogssambanden. Det regionalt viktigare ädellövssambandet
går här utmed Mälarstranden och barrskogssambandet går längre
norrut, strax söder om Aprikosgatan.
Eftersom flera värdefulla tallar sparas och huskroppen inte bedöms
utgöra någon barriär mellan planområdets tallar och andra tallar i
närområdet bedöms de regionala ekologiska sambanden påverkas
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marginellt. Inte heller bedöms planen bidra till eventuella samlade
effekter på sambanden av de olika planarbeten som pågår i och
kring Hässelby strand, då denna plan påverkar de viktigare
sambanden marginellt.
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Avseende kulturmiljö är hela Hässelby strand utpekat av
Stockholms stadsmuseum som en kulturhistorisk värdefull miljö.
Översiktsplanen beskriver att komplettering kan ske inom Hässelby
strands befintliga bebyggelsestruktur. Avståndet mellan
kompletteringen och befintliga byggnader är visserligen mindre än
avståndet mellan de befintliga byggnaderna i husgruppen.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att förslaget i stora drag är
förenligt med stadsdelens karaktärsdrag från 1950-talets
stadsbyggande och arkitektur. Typologi, utformning och
fasadmaterial samt bevarande av berghällar och värdefulla träd
gör att förslaget som helhet är anpassat till områdets stads- och
landskapsbild, natur och kulturvärden. Kontoret bedömer att den
samlade effekten inte behöver utredas när förslaget är bedömt som
anpassat till befintlig bebyggelsestruktur. I andra delar av Hässelby
Strand och Hässelby gård pågår planarbeten där intentionerna är
att omvandla eller förändra stadsbyggnadsstrukturen. I sådana fall
kan det ske en utvärdering och bedömning av den sammalde
effekten på kulturhistoriska värden.
Trafikförvaltningen (SL)

Trafikförvaltningen upplyser om att det har funnits en busshållplats
för närtrafiklinjen på Maltesholmsvägen. Trafikförvaltningen
önskar dialog med staden för att undersöka angöringsbehov och
utrymme för hållplats.
Storstockholms Brandförsvar (SSBF)

SSBF betonar vikten av dialog under projektets gång samt upplyser
om deras dokument för vägledning vid utformning av
byggnadstekniskt brandskydd i höga byggnader, VL 2014-08.
Trafikverket

Trafikverket har inget att erinra.
Luftfartsverket

Luftfartsverket har inget att erinra.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Exploateringskontoret har fört en dialog med Trafikförvaltningen
som bekräftar att hållplatsen ska tas bort och inte ersättas då den
inte används.
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Kontoret noterar synpunkten från Storstockholms brandförsvar.
Kommunala nämnder, bolag och förvaltningar
Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten har inget att erinra.
SISAB

SISAB har inget att erinra.
Stadsdelsnämnden

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen från stadsbyggnadsnämnden.
Förvaltningen är i huvudsak positiv till planförslagets syfte och
gestaltning men tveksamt till ytterligare förtätning av befintligt
bostadsområde. Nämnden beskriver att den kvartersnära naturen är
viktig för människors hälsa, inte minst för de som har begränsad
möjlighet att själva förflytta sig längre sträckor. Nämnden anser att
möjlighet till sociala möten kan påverkas negativt när den
kvartersnära naturen krymper. Om planförslaget genomförs önskar
förvaltningen att grönkompensation genomförs i samarbete med
stadsdelsförvaltningen för att tillvarata och utveckla planområdets
kvarvarande rekreativa och ekologiska värden.
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Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Kontoret anser att en förtätning av bostäder i området är förenligt
med stadens översiktsplan då förslaget bidrar till stadsutvecklingen
inom Hässelby strands befintliga bebyggelsestruktur samt till
omvandlingen av Maltesholmsvägen till urbant stråk. Vidare
bedömer kontoret att bostadsområdet har god tillgång till både
privata och allmänna platser och grönområden. Inom planområdet
sparas värdefulla tallar och en mindre park mellan husen. Under
sommarhalvåret är parken solbelyst under eftermiddag och kväll
och bedöms kunna husera sociala möten. Kontoret avser utreda
ytterligare möjligheter att stärka platsens tillgänglighet och
möjliggöra för spontana möten. Exploateringsnämnden ansvarar
för eventuell grönkompensation, utformning, projektering och
genomförande av allmän plats.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker planförslaget med
motiveringen att de aktuella miljö- och hälsofrågorna har utretts och
beaktats i planförslaget på ett tillfredsställande sätt. MHN anser att
plankartan bör kompletteras med en bestämmelse som möjliggör för
den solcellsanläggning som nämns i planbeskrivningen.
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Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Kontoret bedömer att plankartan inte behöver kompletteras då
tekniska anläggningar får överstiga högsta angivna nockhöjd. Detta
kan tydliggöras i planbeskrivningen.
Trafikkontoret (TK)

Avseende planförslagets anslutning mot allmän plats önskar TK att:
- Planhandlingarna anger placering av garagets in- och utfart
samt vilka trafikslag som avses använda den.
- Tillgänglighetsåtgärder inkluderas när infarten planeras över
gångbanan.
- En fri höjd om minst 3 meter över gångbana tillgodoses av
driftsskäl.
- Busshållplatsen söder om planområdet beaktas.
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Avseenden parkering önskar TK att:
- Parkeringslösningar och mobilitetsåtgärder säkerställs och är
genomförbara.
- Planbeskrivningen redogör för konsekvenserna av minskat
antal parkeringar och att mobilitetsåtgärderna tillsammans
med närhet till god kollektivtrafik bedöms kunna bidra till
ett mer hållbart resande.
Avseenden grönstrukturen önskar TK att:
- Klass 2 tallar tillvaratas för att säkra kontinuiteten av tallar i
olika åldrar. TK upplyser om stadens handlingsplan för
biologisk mångfald.
- Byggnadens sockelstorlek minskas för att bättre hålla
skyddsavstånd till träden samt skapa bättre förutsättningar
för hantering av dagvattnet.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Kontoret bedömer att samtliga av trafikkontorets synpunkter
gällande anslutning mot allmän plats kan tillgodoses i det fortsatta
planarbetet. Avseende parkering bedömer kontoret att möjliga
lösningar kan säkerställas i det fortsatta planarbetet. Kontoret
avser att förtydliga mobilitetstjänsternas bidrag till ett mer hållbart
resande. Avseende grönstrukturen bedömer kontoret att
bebyggelseförslaget placerats på ett avvägt avstånd mellan befintlig
bebyggelse i norr och värdefulla tallar i söder. Kontoret bedömer
att samrådsförslaget har goda förutsättningar att hantera
dagvattnet och avser att förtydliga det i planhandlingarna.
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Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningens stadsutvecklingsenhet tillstryker planförslaget
och ser positivt på att tallar och naturmark med berg i dagen inom
fastigheten bevaras så långt som möjligt. Stadsutvecklingsenheten
ser vidare positivt på att den föreslagna byggnadens gestaltning
anpassas väl efter omgivande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Rådet till skydd för Stockholms skönhet

Rådet anser att förslaget lever upp till ambitionen att både spegla
den befintliga bebyggelsen samtidigt som den fasetterade formen på
sockeln utgör ett tillägg i områdets bebyggelsebestånd.
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Rådet bedömer att förslaget utgör ett positivt tillskott på platsen
även om sockeldelen bryter mot områdets tidstypiska, fristående
punkthus utan lågdelar. Skönhetsrådet tillstyrker planförslaget och
med erinran om att punkthuset i större utsträckning bör frigöras från
sockeldelen och därmed kan upplevas mer som fristående.
Vidare anser rådet att sockelns form, dess möte med gatan samt
möjlighet till förgårdsmark mot Maltesholmsvägen bör studeras
vidare. Rådet tillägger att en förgårdsmark kan bli för smal och inte
ändamålsenlig. Rådet önskar att förslaget bearbetas så att
sockelvåningen möter gatan på ett så genomarbetat och ur
stadsmiljösynpunkt bra sätt som möjligt.
Rådet önskar att staden gör en inventering av områdets många stora
markparkeringsytor och föreslår att de skulle kunna omvandlas till
något de kallar gemensamhetsytor.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Kontoret avser att i det fortsätta planarbetet utreda möjlighet till
förgårdsmark mot Maltesholmsvägen samt att utforma punkthuset
så att det i högre grad kan upplevas som fristående. Kontoret avser
att tillsammans med byggaktörer och arkitekter utforska
bebyggelseförslagets arkitektur och möjligheter att bidra med ett
väl gestaltat och samtida tillägg inom befintlig bebyggelsestruktur.
Kontoret noterar rådets synpunkt om gemensamma parkeringsytor i
området.
Stadsbyggnadsnämndens råd för funktionshindersfrågor

Rådet anser att angöring och parkering för rörelsehindrade vore
lämpligt vid entrén på Medsolsbacken, i närheten av vad som
framstår som en huvudentré. Råget framhåller att större bilar kan ha
svårt att nå de aviserade parkeringarna inne i garaget. Rådet
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efterfrågar ett parkeringstal högre än 0,1 för LSS som är mer
jämställt med övriga lägenheters parkeringstal.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Kontoret noterar rådets önskan om placering av parkering för
rörelsehindrade. LSS-bostäderna är cirka 35 kvm vilket medför att
de har ett parkeringstal på 0,1.
Övriga remissinstanser
Stockholm exergi

Stockholm Exergi har inget att erinra.
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Stockholm Vatten och Avlopp (SVOA)

SVOA ser positivt på planförslaget och upplyser om:
- Vattentryck. Intern tryckstegring kan behövas.
- VA-anslutning. Anslutning kan ske till befintligt ledningsnät
för samtliga ledningsslag. Byggaktören bör inkomma med
uppskattad förbrukning för att avgöra om befintlig kapacitet
är tillräcklig.
- Dagvattenhantering. Höjdsättning bör beaktas under
genomförandet av planen. En skötselplan för
dagvattenanläggningar kan upprätthålla deras funktioner.
- Riktlinjer för garage som återfinns på SVOAs hemsida.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Kontoret bedömer att synpunkterna kan hanteras i dialog mellan
byggaktören och SVOA.
Ellevio

Ellevio antar att föreslagen bebyggelse ansluts till fjärrvärme.
De upplyser om ett befintligt lågspänningsnät vars kablar måste
beaktas i samband med markarbeten under planens genomförande.
Ellevio önskar informationsutbyte om eventuell fordonsladdning
och bergvärme samt att bli kallade till ledningssamordning.
Ellevio upplyser om att förstärkning i elnätet kan behövas och att
sådana åtgärder kan ge lång ledtid för anslutning. Eventuella
åtgärder i befintliga anläggningar bekostas av beställaren.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Kontoret bedömer att synpunkterna kan hanteras i dialog mellan
byggaktören, Ellevio och exploateringskontoret. Det kan ske under
det fortsatta planarbetet samt under projektering och byggskedet.
Naturskyddsföreningen
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Föreningen önskar en fördjupad analys/rotkartering av rötterna
gällande tall nummer 2. De önskar korrigeringar i planritningen som
förhindrar att tallen behöver avverkas. Föreningen skriver att
platsens tallar har ett stort värde och dess ålder gör att de är svåra att
ersätta. Föreningen anser att planförslaget i stort är godtagbart då
naturvärden utöver tallarna bedöms vara begränsade samt att platsen
inte verkar användas för rekreation eller av barn.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Kontoret bedömer att tall nummer 2 riskerar att få avgörande
förändrade markförutsättningar och förlust av rötter vilket gör att
den inte kan bevaras. Inga rödlistade arter identifierades på tall
nummer 2. Enligt samrådsförslaget bedöms övriga tallar kunna
bevaras. För dem gäller att skyddsåtgärder utförs vid byggnation.
Behov av rotkartering ska utredas.
Sakägare enligt fastighetsförteckning
SISAB, Förskolan Mirabellen inom fastigheten Hallen 1

Ingen synpunkt.
Hässelby strands kyrka inom fastigheten Evangeliet 1
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Ingen synpunkt.
BRF Gästsalen, BRF Gästsalen 4 BRF Lovön, BRF Maltesholm

Bostadsrättsföreningarna är emot planförslaget och skickar in en
gemensamt formulerad synpunkt. Synpunkten är även signerad BRF
Mirabellen och BRF Mälarutsikten vilka inte är sakägare.
Sammanfattningsvis anser de att bebyggelseförslaget är för stort, för
högt och för nära Gästsalen 4 och menar att utrymningsmöjligheter
från Gästsalen 4 kan påverkas. Föreningarna skriver att närboende
drabbas av skugga och insyn vilket leder till otrygghet. De anser att
äldre diskrimineras när möjligheten till rekreation och hälsa tas
ifrån dem. Den skriver att den befintliga naturytan utgör ett
komplement till Grimstaskogens naturreservat och inte bör ersättas
av parkmark. De menar att det oklippta gräsklädda ger god tillgång
på insekter vilka i sin tur lockar dit fåglar. En hobbyornitolog
noterade bland annat att kråka och ringduva häckade i tallarna.
Föreningarna anser att gröna samband kan försvagas och att
tallarnas möjlighet till överlevnad är begränsad då sprängningar vid
genomförande kan påverka rötterna negativt. Slutligen skriver
föreningarna att behovet av antal parkeringsplatser underskattats.
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Boende inom BRF Gästsalen 1, 2 & 3
Synpunkt 48

Den skrivande anser att grönytor går förlorade och solljuset
reduceras. Den boende anser att det finns en obalans mellan lågoch höghusbyggen. Personen uppmanar till att bevara de gamla
tallarna.
Synpunkt 121

Den skrivande anser att den föreslagna byggnaden placeras för nära
huset intill och att den kommer att skymma utsikten och solen en
lång stund mitt på dagen. Den skymmer även solnedgången som
uppskattas av besökare vid utsiktsplatsen högst upp på
Medsolsbacken. Gällande parkering anser den boende att det i
dagsläget är brist på parkeringsplatser i området och att de
föreslagna platserna i garaget inte räcker till.
Synpunkt 126

Den skrivande motsätter sig planförslaget och håller med om
synpunkt nr 121.
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Synpunkt 134, 135

Den skrivande motsätter sig planförslaget med uppfattningen att
marken är mättad med hus samt att föreslaget hus står för nära 55+
huset. Den boende beskriver att de som bor i 55+ huset inte tar sig
till andra grönområden och kommer bli fråntagna sin grönplätt.
Den boende skriver att ett askträd inom planområdet kan ha sågats
ned utan lov. Avslutningsvis beskriver den boende en oro över
trafikfara under byggskedet samt begränsade parkeringsmöjligheter
i framtiden.
Synpunkt 140

Den skrivande anser att ytterstadens småstadskänsla med sol, natur
och umgänge har försvunnit och att kommersiell service och
torghandel saknas. Den boende skriver att nyligen byggda hus i
centrum blivit större än först tänkt och att många av lägenheterna
där hyrs ut i andrahand. Personen skriver att höghusen skapar
blåsiga miljöer och undrar hur staden tänk när de planerar
ytterligare ett. Den skrivande undrar var strandpromenaden tar
vägen om Hässelbyverket omvandlas till bostäder. Den boende
anser att ljus och tillgång till bostadsnära natur försvinner för de
som bor intill planområdet och inte orkar gå längre. Hen skriver att
planförslaget inte värnar de äldre som bor i huset intill då platsen är
en oas, att syrenbersån är väl besökt och uppskattad. Hen skriver att
utsiktsplatsen högst upp på Medsolsbacken är ett besöksmål för

Samrådsredogörelse GDPR
2020-13965
Sida 11 (34)

flera på grund av utsikten mot Mälaren, som påverkas om
planförslaget genomförs. Den boende anser att planförslaget inte
möjliggör för trivsel eller trygghet, då flertalet boende vill flytta på
grund av det och att förslaget innebär för hög befolkningstäthet och
en försämring av områdets rykte. Slutligen skriver den boende att
parkeringsplatser saknas i området.
Synpunkt 144

Den skrivande anser att det i dagsläget saknas parkeringsplatser i
området och undrar var bilarna ska parkeras till dess att
mobilitetstjänsterna slagit genom.
Synpunkt 46

Den skrivande är negativ mot planförslaget då hen anser att fler
hyresrätter kommer med ökad kriminalitet i ett redan belastat
område. Den föreslår istället en omvandling flyktingbostäderna vid
Hässelby strands kyrkogård. Den skrivande anser att grönområden
går förlorade, att det finns en brist på parkeringsplatser, att utsikten
går förlorad och att huset orsakar skugga. Den skrivande är orolig
för buller under byggtiden samt om befintlig byggnation klarar
sprängningsarbeten.
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Synpunkt 55

Planförslaget är enligt de boende ett djupt orättvist intrång och har
redan lett till depression och försämrade levnadsvillkor för de
boende som på grund av äldre ålder är i behov av direkt tillgång till
grönområden utanför fastigheten. Förslaget drabbar hundra
lägenheter genom minskat ljus, mer skugga och hårdare vindar
De boende anser att man i övriga Europa värnar dessa värden.
Till synpunkten finns bifogade exempelbilder och förslag på
alternativa platser för nybyggnation, till exempel istället för
flyktingförläggningarna vid kraftverket och i Lövsta.
Synpunkt 57

De boende anser att planförslaget tar bort en stor bit av den lilla
natur som var anledningen till varför många flyttade just dit. Bristen
på parkeringsmöjligheter skulle förvärras. Den boende skriver att
lättillgänglig natur är särskilt viktig för de äldre i området som inte
kan ta sig till skog och strand. Den boende anser att planförslaget
drastiskt tar både ljus och sjöutsikt från de boende och att värdet på
lägenheterna skulle minska. De boende har åsikten att ett lägre hus
skulle passa in bättre på platsen, skapa sammanhang, och mindre
problem med redan starka kastvindar.
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Synpunkt 66

Den skrivande motsätter sig förslaget och ställer upp flertalet
problem under byggperiod: byggbodar överallt, platskrävande
kranbilar som medför sänkt framkomlighet och orsakar kaos,
hantverksbilar på varje ledig gatuplats i området, höga bullernivåer
och att arbetstider inte respekteras.
Synpunkt 75

Den skrivande är emot planförslaget då den anser att bebyggelsen
begränsar mängden ljus och grönska vilket sänker livskvalitén och
den mentala hälsan för seniorerna i fastigheten bredvid. Vidare
anser den skrivande att Hässelby strand är misskött och att ökad
trygghet kan skapas genom att rusta upp torget och utveckla
torghandeln, sköta växtligheten och förbättra belysningen.
Den skrivande anser att planförslaget förvärrar
parkeringssituationen och poängterar att det saknas en plan för
omställning till el-bilar. Den skrivande anser att det är lämpligare
att förtäta närmre tunnelbanan.
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Synpunkt 102

Den skrivande är emot förslaget och anser att den naturmark som
tidigare betraktats vara värd att bevara nu föreslås tas i anspråk för
bostadsbebyggelse. Den skrivande menar att naturmarken
fortfarande är betydelsefull för de närboende och undrar varför
kommunen inte följer sina egna beslut. Personen anser att
planförslaget inte tar tillräcklig hänsyn till platsens naturvärden och
att den långsiktiga överlevnaden för arter inte kan garanteras när
livsmiljön förändras. Personen anser att naturmarken kompletterar
naturreservatet och inte bör ersättas av parkmark.
Personen anser att marktekniska miljöundersökningar och
resonemang kring hur dagvattenåtgärder påverkar tallarna, den vilda
växtligheten och ekologin saknas. Personen skriver också att
felbedömningar har gjorts förr och att en riskanalys för
sprängningsarbeten bör tas fram samt att sprängningar och
grävarbeten i kombination med kapande av träd kan orsaka
översvämningsrisk.
Personen skriver att den föreslagna byggnaden skuggar
intilliggande bebyggelse, påverkar dagsljusförhållanden inomhus
och begränsar befintliga utblickar mot natur. Den skrivande redogör
för hur frånvaro av dagsljus och natur kan ha katastrofala
konsekvenser på hälsan hos de äldre som har svårt att regelbundet ta
sig ut ur bostaden. Den skrivande menar att den gemensamma
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uteplatsen för Gästsalen 1, 2 och 3 inte längre kommer ha kvällssol
samt att de som bor längst ner i Gästsalen 4 blir värst drabbade.
Personen saknar solstudier från de mörkare månaderna.
Personen skriver att höghus skapar blåsiga och skuggiga miljöer
som kan ta bort de rekreationsvärden som i dagsläget finns där
parken föreslås och att ljudnivån vid den föreslagna uteplatsen får
överskridas med 10 dB fem gånger per timme.
Den skrivande lyfter att byggnadens sockel tillkommit efter
startpromemorian, upptar en stor del av parken och står nära
seniorboendet samt att rekreationsmöjligheterna för människor och
djur försvinner om den föreslagna parken mellan husen blir skuggig
och blåsig. Vidare skriver personen att bebyggelseförslaget
begränsar utblickar mot Mälaren, försämrar befintliga goda
boendemiljöer och sänker värdet på bostadsrätterna.
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Den skrivande anser att trygghet och trivsel kan minska i och med
den anonymiteten som anses uppstå för boende i ett höghus samt
den ökade insyn som kan ske mellan närstående byggnader.
Personen anser att tunnelbanan i dagsläget är överbelastad och att
förbättringar efterfrågas innan fler resande tillkommer samt att
närboende i dagsläget upplever en brist på parkeringar och anser att
planförslaget underskattar parkeringsbehovet. Den skrivande anser
att minskad bilkörning skulle vara positivt ur ett miljöfolkhälsoperspektiv men att många som bor i området är i behov av
bilen för att ta sig till sin arbetsplats.
Personen anser att den demokratiska processen frångåtts när
Miljöförvaltningen fattade beslut enligt delegation från miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Personen anser också att planförslaget går
emot Stockholm stads miljöprogram som anger att det i en växande
stad blir allt viktigare att kunna tydliggöra värdet av
parker, naturområden och grönska i bebyggelsen. Den skrivande
önskar att Stockholm istället byggs ut på bredden.
Synpunkt 109, 111, 136

Den skrivande anser att förslaget försämrar boendemiljön för
nuvarande boende och främst för seniorboendet i närheten av
föreslaget hus. Den boende anser att hänsyn varken tagits till
boende eller naturmiljö. De boende uppskattar de naturvärden som
finns på platsen idag och skriver att många vistas inom naturytan
idag. Den boende lyfter att många äldre har svårt att ta sig till andra
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naturområden. Personen skriver att naturvistelse och utsikt över
natur har positiva hälsoeffekter enligt forskning och anser det vara
olyckligt att utsikten påverkas för boende. Den boende tror inte att
planerad takterrass och bostadsgård kommer vara tillgänglig för
samtliga boende i området. Den boende skriver att
parkeringssituationen är problematisk idag och kommer förvärras
av förslaget. Den boende lyfter också att en omvandling av
Maltesholmsvägen inte är önskvärd, att höga hus skapar blåsiga
miljöer och att detaljplanearbetet bör avbrytas.
Synpunkt 123

Den skrivande upplever det vara en skandal att sjöutsikten utgår.
Boende inom BRF Gästsalen 4
Synpunkt 47

Den skrivande är emot planförslaget. Den anser att planförslaget
orsakar sämre livskvaliteter för de närboende äldre och att utsikt
och ljus försämras.
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Synpunkt 59, 60, 61

Den skrivande anser att planförslaget skuggar seniorboendet och
länkar till och citerar Folkhälsomyndighetens beskrivning av
hälsorisker kopplade till bortbyggandet av dagsljus. Den skrivande
länkar även till Boverkets Regler om ljus (BBR 6:3 ljus). Den
skrivande anser att planförslagets solstudier är inkorrekta. Den
skrivande anser att stadens antagande om tillräcklig
kantstensparkeringen är felaktig och beskriver istället en den
rådande bristen på parkeringsplatser kommer att som förvärras i och
med planförslaget. Slutligen skriver personen att grönområdet som
tas i anspråk är en uppskattad allmän plats i grönska.
Synpunkt 62, 63, 65

Den skrivande delar synpunkten med nummer 59, 60 och 61.
Synpunkt 108

Den skrivande undrar om de som beslutar om förslaget har varit på
plats och menar att presenterade illustrationer är missvisande då
endast en bil är parkerad och det ser ut som att avstånden mellan
föreslaget och befintligt hus är längre än vad det är. Den skrivande
anser att naturmarken är viktig för de äldre boende i området och att
denna yta kommer skuggas av föreslagen byggnad. Den skrivande
anser det vara negativt om syrenbersån på stadens mark försvinner
då den har uppskattats särskilt under pandemin. Personen skriver
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även att förslaget har negativa påverkan på utsikt, insyn och
skuggning.
Synpunkt 70, 49

Den skrivande hänvisar till synpunkt 71.
Synpunkt 71

Den skrivande är emot planförslaget och beskriver att grönområdet
och syrenbersån försvinner, pergolan skuggas och blåsten ökar. Den
skrivande är personligen genom rörelsehindrad make beroende av
dessa. Bebyggelseförslaget orsakar önskad insyn till undertecknad.
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Synpunkt 97

De boende anser att detaljplanen strider mot 2 kap 4, 6 och 9 §§
samt mot 8 kap 13 § PBL. De boende ställer sig kritiskt till att ett
grönområde med naturvärden bebyggs då det är viktigt för att skapa
luft och fria ytor för rekreation. De skrivande menar också att den
nya byggnaden kommer skada den enhetlighet som i dag finns i
området med fyra likformade solitärer, placerade symmetriskt med
samma inbördes avstånd och lyfter att tre av dessa är grönklassade
och omfattas av förvanskningsförbud. De skrivande menar att den
nya byggnadens placering kommer skada och förvanska dessa
särskilda värden. De boende ser att bebyggelseförslaget kommer
skugga och skapa ökad insyn för den egna bostaden samt påverka
utsikten. De boende ifrågasätter också möjligheten att ordna
dagvattenhantering och tillräckligt antal parkeringsplatser. De
boende kommer överklaga detaljplanen om staden går vidare med
förslaget.
Boende inom BRF Maltesholm
Synpunkt 129, 130, 131

Den skrivande anser att det är olämpligt att bygga ett höghus på
platsen då området redan upplevs som tätbebyggt. Den skrivande
uppmanar staden att ta hänsyn till inkommande synpunkter.
Synpunkt 67

Den skrivande anser sig, tillsammans med sina grannar, vara
rättslösa och överkörda. De anser att planförslaget bygger bort en
viktig grönyta, skuggar och förstör utsikt. Ytterligare motargument
är byggtidens olägenheter, dåliga parkeringsmöjligheter, förvärrade
vindtunnlar, ökad trängsel i tunnelbanan samt otillräcklig offentlig
och kommersiell service. Den skrivande har låg tilltro till de
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tilltänkta hyresgästerna då hen anser att de ökar belastningen på
skattebetalarna och ökar otryggheten i området.
Synpunkt 80

De skrivande är emot planförslaget och kritiserar
stadsbyggnadskontoret för att inte hålla publika samrådsmöten
under pandemin. Vidare undrar den skrivande om det ska göras en
riskanalys och riskbedömning gällande; bebyggelseförslagets
inverkan på utsikt och insyn, parkeringslösningar i och med den
upplevda parkeringsbristen, befolkningstätheten vilken anses orsaka
social och kriminell utsatthet, belastningen på kollektivtrafiken och
på naturreservaten och grönområden.
Synpunkt 118
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Den boende motsätter sig förslaget då det kommer påverka
tillgången till dagsljus och öka skuggning. Den boende anser att de
planerade bostäderna vid nuvarande värmeverk i Hässelby borde
vara tillräckligt i Hässelby strand. Den boende skriver att det är
svårt att få tag på en parkeringsplats i dag. Grönskan är mycket
viktig för de äldre som inte kan ta sig till andra grönområden samt
för att motverka psykisk ohälsa enligt den boende. Personen skriver
också att byggnaden är närmare befintlig byggnad än vad det får
vara enligt regelverk.
Synpunkt 120

Den boende anser att antalet nya parkeringsplatser som ska försörja
planerade bostäder inte räcker till och att parkeringssituationen är
ansträngd idag. Personen skriver att det är mycket lyhört i många av
de befintliga husen och att många kommer störas under byggtiden.
Den boende lyfter också att livskvaliteten kommer försämras på
grund av insyn och brist på dagsljus samt att de äldre kommer
drabbas hårdast då de har svårt att ta sig ut. Den boende skriver att
vid en olycka/evakuering vid Gästsalen 4 kommer
räddningstjänsten få svårigheter att komma fram. Personen
ifrågasätter att förslaget skulle bidra till ökad trygghet. Den boende
hänvisar också till statistik om att otryggheten ökar i Hässelby och
Vällingby och att detta bör tas på allvar. Naturmarken som tas i
anspråk är värdefull för de som bor i området. Om ytan ska
utvecklas föreslås istället ett utegym för äldre och personer med
funktionsvariationer. Andra platser är mer lämpade för ny
bebyggelse menar den boende.
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Boende inom BRF Lovön
Synpunkt 50, 72

Den skrivande anser att planförslaget är missvisande och falsifierar
ett verkligt scenario. Den skrivande anser att planförslaget
försämrar utsikten, tillgången till den bostadsnära naturen samt ökar
skugga och trängsel, framförallt till Maltesholmsbadet under
sommartid.
Synpunkt 77

Den skrivande anser att planförslaget förstör platsens som biotop,
dess biologiska mångfald och nämner häckande rödlistade arter och
variationen av trädarter. Vidare anser den skrivande att
planförslaget har en negativ påverkan för människor då platsen
tillför en ovärderlig tillgång till naturupplevelse.
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Synpunkt 81

Den skrivande är emot planförslaget då den upplever en risk att
området blir Sveriges mest tätbefolkade vilket anses medföra ökad
trafik, parkeringsproblem samt social problematik. Den skrivande
anser att planförslaget inskränker trivseln genom att överbygga
naturvärden och gröna ytor, tillföra betong och bryta mot
byggnadsstilen. Vidare anses planförslaget försämra för de
närboende äldre då livskvaliteter som ljus och möjlighet till
rekreation på grönyta minskar.
Övriga, ej sakägare
Synpunkt 18

Den skrivande är negativt inställd till planförslaget då det planeras
byggas framför ett seniorboende. Upplevelsevärden så om
sjöutsikten går förlorad och soltimmarna blir färre. Den skrivande
uppmanar till att inte försämra människors hälsa.
Synpunkt 19, 83, 104

Den skrivande hänvisar till synpunkterna som lämnats genom
Arbetsgruppen Stoppa Höghusbygget Hässelby Strand.
Synpunkt 41

Den skrivande anser att planförslaget är positivt och förenligt med
Svea Rikes grundstruktur och välfärdsstandard. Personen anser att
problematiska markförhållanden kan försvåra genomförandet av
bygget.
Synpunkt 43
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Den skrivande motsätter sig planförslaget då den anser att natur
förstörs och att det flyttar hit en massa ovälkomnat.
Synpunkt 44

Den boende framhäver sociala frågor som argument mot
planförslaget. Den boende menar att lugnet och grönområdet går
förlorat.
Synpunkt 45

Den skrivande påminner om protesterna som fördes mot
Maltesholmsvägen 153. Protesterna ledde bland annat till
utflyttningar. Hen lämnar även synpunkter på arkitekturen och
önskar att den vore mer fantasifull. Slutligen beskriver den boende
att planförslaget medför förlorade utsikter från Medsolsbacken.
Synpunkt 53

Den skrivande anser att planförslaget skövlar naturmark, att ett
andningshål går förlorat och att livskvalitet berövas de i
många äldre som inte orkar gå längre sträckor.
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Synpunkt 56

Den skrivande framhäver en redan stor problematik med
parkeringssituationen, särskilt sommartid när många besöker
Maltesholmsbadet.
Synpunkt 64

Den skrivande upplever en befintlig brist på parkeringar i området.
Den skrivande undrar; om anser att punkteringar kan uppstå när
man bor nära en byggarbetsplats och undrar om det kommer
förebyggas. Vid sprängningsarbeten undrar den skrivande om
förebyggande åtgärder för sprickbildningar i närliggande fastigheter
kommer att ske. Den undrar när byggstart är tänkt och vad
arbetstiderna på byggarbetsplatsens blir med tanke på buller.
Synpunkt 73, 74

Den skrivande är emot planförslaget då det inskränker på
ljus, utsikt och närliggande grönområde för de boende i
seniorboendet Maltesholmsvägen 153. Den skrivande anser att
förslaget är ett löftesbrott då planen för Maltesholmsvägen 153
innebar att marken gavs användningen naturmark. Den skrivande
anser att demografin i området är en attraktionskraft då de många
äldre anses ha en stabiliserande effekt på kriminalitet och social oro.
Den skrivande anser att planförslaget ”bygger bort de äldre” vilket
kan ha negativa sociala konsekvenser.
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Synpunkt 78

Den skrivande är emot planförslaget. Den anser att huset är för stort
för platsen och att ett genomförande kan leda till kaos. Den
skrivande föreställde sig att valda politiker hade bättre förstånd och
misstänker mygel. Den skrivande önskar dialog för att bättre förstå
och förklara.
Synpunkt 79

Den skrivande är positiv till nya bostäder men vill betona de
upplevda trafikproblemen så som; köbildningar längs
Maltesholmsvägen, svår framkomlighet för utryckningsbilar och
bristen på parkeringsplatser. Som lösning föreslår den skrivande att
vägen kan göras bredare.

Godkänt dokument - Louise Heimler, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2022-03-15, Dnr 2020-13965

Synpunkt 82

Den boende anser att förslaget påverkar tillgången till dagsljus för
de närboende, och i och med det också människors psykiska hälsa,
genom att en vistelseyta tas i anspråk. Mindre dagsljus in i
lägenheter och på balkonger påverkar också människors hälsa
skriver den boende. Förslaget bedöms också påverka miljön runt
byggnaden genom ökade vindar vilket den boende menar särskilt
påverkar de äldre i området negativt. Vidare anser den boende att
parkeringssituationen kommer försämras. Personen anser inte att det
bör byggas fler höga hus vid strandlinjen då det påverkar utsikten
för många samt om man ska bygga här bör det vara låghus/radhus.
Synpunkt 84

Den boende anser att bebyggelseförslaget kommer påverka de
närboendes tillgång till viktig naturmark. Många äldre och personer
med funktionsvariationer kommer särskilt påverkas negativt enligt
den boende. Personen anser att det stora antalet bostäder som
planeras i Hässelby strand redan är tillräckligt och ifrågasätter också
om tunnelbanan har kapacitet för alla tillkommande boende.
Synpunkt 85

Den boende anser att bebyggelseförslaget kommer påverka äldres
möjlighet till utevistelse och solljus samt skapa skugga under den
bästa soltiden. Boende kommer inte kunna ta sig till någon annan
plats bra sittplatser i bra solläge menar personen.
Synpunkt 87

Den boende motsätter sig bebyggelseförslaget då grönyta tas i
anspråk. Den boende menar också att många har svårt att ta sig till
Grimstaskogen och att bostadsnära grönytor är viktiga för dessa
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människor och att människor för sitt välmående behöver
grönområden inom 300 meter från bostaden enligt forskning. Den
boende skriver att skuggningen av den nya byggnaden kommer
påverka de boende och att solljus är viktigt, bland annat för att
undvika depression. Den boende skriver också att sprängningar och
borrningar kommer påverka människors hälsa negativt. Den boende
lyfter också de stora förändringar som skett i Hässelby centrum som
medfört att människor nu behöver resa längre för viss service och
kultur. Personen menar att fler boende i området kommer orsaka
fler bilar och trängsel. Den boende protesterade även mot 55+
boendet som byggdes under 90-talet och undrar om man redan då
hade en tanke på aktuellt bebyggelseförslag med tanke på
bebyggelsens placering. Den skrivande lyfter också risken för
klimatförändringar då grönområden och höga naturvärden tas bort.
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Synpunkt 88

Den boende ifrågasätter placeringen av verksamhetslokaler som
bedöms ha dåligt skyltläge då främst närboende rör sig här. Den
boende anser inte att förslaget bidrar till att urbanisera
Maltesholmsvägen och ifrågasätter utvecklandet av det urbana
stråket vid detta läge. Att ombilda platsen till en mer urban miljö
med verksamheter kan också bidra till droghandel på platsen och
därmed också minskad trygghet enligt personen. Den boende lyfter
att anledningen att många flyttat hit är då det är en lugn miljö utan
större verksamheter och med avstånd mellan husen som begränsar
insyn. Personen menar att föreslagen byggnad placeras närmare
befintliga byggnader jämfört med avstånden mellan befintliga
byggnader. Den boende skriver att värdet på den egna bostadsrätten
kommer minska avsevärt på grund av försämrad utsikt och solläge.
Den boende lyfter också hälsoeffekterna av att ha grönområde nära
bostaden samt att grönskan tar upp koldioxid och renar luften från
skadliga partiklar och menar därför att det är negativt att
grönområdet minskar. Även biologisk mångfald påverkas av att
grönområdet minskar skriver den boende.
Synpunkt 91

Den boende vill inte att ett höghus byggs vid Medsolsbacken på
grund av ökad trängsel i kollektivtrafiken. Den boende lyfter också
att barnen vid den närliggande förskolan Mirabellen kommer
påverkas negativt under byggtiden.
Synpunkt 92

Den boende är emot bebyggelseförslaget då det kommer skugga en
grönyta med pergola som är viktig för människor som inte kan ta

Samrådsredogörelse GDPR
2020-13965
Sida 21 (34)

sig till andra grönområden. Den boende lyfter att
bebyggelseförslaget också kommer skugga den egna lägenheten och
att många äldre kommer drabbas. Den boende skriver att det måste
finnas bättre platser att bygga på.
Synpunkt 95

Den boende anser att bebyggelseförslaget ska stoppas då byggnaden
placeras för nära befintlig bebyggelse vilket orsakar insyn, påverkar
ljusinsläppet samt stör stadsbilden. Många äldre har flyttat till
platsen på grund av ljus, utsikt och rymd enligt den boenden. Den
boende menar att vinden kommer öka vilket gör att de äldre inte
kommer kunna gå ut. Personen skriver att naturen som tas i anspråk
är skyddsvärd då här finns gamla tallar, ask, bin, insekter och
rödlistade fåglar. Den boende skriver att syrenbersån kommer
förstöras. Personen lyfter också att det i dag saknas
parkeringsmöjligheter och är fullt på tunnelbanan.
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Synpunkt 96

Den boende anser att bebyggelseförslaget kommer medföra
begränsad framkomlighet för trafik under byggtiden vilket den
boende inte anser vara acceptabelt. Den boende föreslår en ny väg
mellan Maltesholmsvägen, genom parken mot Hässelby torg. Den
boende lyfter också buller under byggtiden och att
sprängningsarbeten riskerar skapa sprickor i fasader på befintliga
byggnader. Den boende föreslår att byggnation koncentreras till
området vid gamla plantskolan eller värmeverkstomten. Den boende
skriver att enda anledningen till att bygga på denna plats är för att
en byggaktör ska profitera på sjöutsikten.
Synpunkt 98

Den boende ställer sig emot ianspråktagande av grönytan som är
viktig för de äldre som har svårt att röra sig längre sträckor och som
nyttjar denna yta under sommarhalvåret. Den boende lyfter också
att många lägenheter kommer bli utan sol och sjöutsikt och att man
istället bör hitta en annan plats att bebygga.
Synpunkt 99

De boende är emot förslaget då det påverkar de som bor i huset
bredvid. På sommaren sitter de äldre i skuggan på den plats där ny
byggnad föreslås.
Synpunkt 100

Den boende ställer sig emot förslaget då det påverkar dagsljuset för
boende runt omkring. Den boende menar också att blåsten mellan
husen kommer förvärras. Personen lyfter att det är svårt att hitta en
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parkeringsplats idag. Grönskan inom aktuellt planområde beskrivs
också som viktig för de äldre som inte kan ta sig längre sträckor.
Grönska beskrivs också av den skrivande som viktigt för att
motverka psykisk ohälsa samt för bin.
Synpunkt 101

Den boende är emot förslaget då uteplatsen för de boende i huset
bredvid kommer påverkas under byggtiden. Många äldre som bor i
området kan inte ta sig längre sträckor till andra grönområden och
denna plats är därmed viktig. Den boende lyfter också att en ny
byggnad kommer skugga befintliga lägenheter och balkonger.
Personen anser att det bör gå att hitta en annan yta att bebygga.
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Synpunkt 103

Den boende ställer sig emot hur Hässelby centrum utvecklats samt
att det inte finns mycket service i stadsdelen. Gällande förslaget
motsätter sig den boende detta då man menar att huset byggs på den
lilla yta naturmark som återstår i området. Den boende har inte
möjlighet att ta sig till naturområden. Den boende menar också att
naturvärdet inom planområdet är högt. Den boende ifrågasätter att
den nya byggnaden skulle öka säkerheten då det inte är en otrygg
plats idag. Den skrivande menar att förslaget snarare försämrar
säkerheten genom nya husknutar och garagenedfart. Den boende
lyfter också att den nya byggnaden kommer påverka utsikt och
tillgång till dagsljus för befintliga bostäder samt skapa ökad insyn.
Detta bedömer den boende kommer påverka hälsa och livskvalitet.
Synpunkt 105

Den skrivande är emot planförslaget och önskar att naturmarken
bevaras. Den skrivande anser att bebyggelseförslaget placeras för
nära seniorboendet, skymmer utsikten från samlingsrummet och
försvårar för räddningstjänstens fordon att angöra byggnaden. Den
bostadsnära naturen menar den skrivande är viktigt för seniorerna
då de omkringliggande grönytorna anses vara otillgängliga. Ökad
insyn, trängsel och trafik minskar livskvalitén för de närboende och
orsakar förmögenhetsskada för de som investerat i bostadsrätter
anser den skrivande. Personen menar också att otryggheten ökar om
hyrorna i den nya byggnaden blir så höga att de enda som har råd att
bo där är de som får hyran subventionerad av allmänna medel.
Personen anser att infrastrukturen i området, affärer, gator,
parkering är hårt ansträngd och inte lämpad för fler bostäder samt
att ett urbant stråk inte är lämpligt i Hässelby strand som är en
perifer del av storstaden.
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Angående planbeskrivningen anser den skrivande att bilderna i
planbeskrivningen i är förskönande och vilseledande och personen
ifrågasätter ordvalet Sinnlig som används för att beskriva den
upplevelse som en gestaltad fasad längs gatan kan ge. Den
föreslagna parken mellan husen beskrivs oriktigt som en förbättring
av platsen menar den skrivande. Personen anser att
konsekvensbeskrivningen av stads- och landskapsbilden saknar
objektivitet, att beskrivningen av det urbana stråket som potentiellt
tryggt och integrerat är förskönande samt att de negativa
konsekvenserna av ökad insyn och nedsatta ljusförhållanden inte
beskrivs tillräckligt. Personen anser att det saknas resonemang kring
förslagets konsekvenser på vindförhållanden. Personen anser också
att beskrivningen av parkeringssituationen är inkorrekt då den
utelämnar den upplevda bristen på gatuparkering samt att
mobilitetsåtgärderna bygger på ostyrkt spekulation. Den skrivande
anser att bullernivåerna bör beräknas efter den rådande
trafikmängden snarare än en prognostiserad trafikmängd. Slutligen
anser personen att beskrivningen av gångstråket som
sammanhängande är felaktigt.
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Synpunkt 106

Den boende anser att det inte bör byggas mer i området då marken
inte klarar det samt att de som bor i området vill ha luft, gröna
områden och avstånd mellan husen. Den boende lyfter också att fler
bilar kommer finnas i området på grund av förslaget.
Synpunkt 107 Sofia Selassie

Det boende motsätter sig förslaget då personen anser att många hem
kommer förstöras. Den boende menar att det finns många
anledningar att inte bygga på föreslagen plats.
Synpunkt 110

Den skrivande är emot planförslaget och anser att huset inte passar
på den lilla platsen. Huset anses vara för högt, för stort och för fult.
Den skrivande tycker att det är korkat att såga ner rödlistade träd.
Vidare skriver hen att Nälsta ängar bör bebyggs istället för Hässelby
strand.
Synpunkt 112

Den skrivande är emot planförslaget. Den anser att huset står för
nära befintliga hus och att det är fört stort för den så kallade gröna
lilla oasen. Den skrivande menar att det viktiga ljuset minskar och
att människor inte längre kan bo där. Den skrivande upplyser om att
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många äldre bor intill och inte kan gå längre sträckor. Balkongerna
blir tråkiga om de skuggas.
Synpunkt 113

Den skrivande undrar vilken kommun som beslutar om att bygga ett
höghus framför ett +55 hus och förstör utsikten som dom betalt för.
Den skrivande anser att ingen grönyta bli kvar till de nyinflyttade,
att parkeringsplatser redan är för få i området, att det finns plats att
bygga på i Lövsta och att det i sin helhet är oförståndigt att tillåta en
förtätning som förstör Hässelby.
Synpunkt 114

Den skrivande är emot planförslaget och undrar hur ett punkthus
kan bidra till en levande gatumiljö längs Maltesholmsvägen. Den
skrivande beskriver en befintlig brist på parkeringsplatser i området.
Parkeringen som är tänkt besökarna till Maltesholmsbadet nyttjas
istället av de som pendlar till tunnelbanan. Den skrivande upplever
trängsel på tunnelbanan och att området inte kan hantera ytterligare
förtätning.
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Synpunkt 116

Den skrivande är emot planförslaget och anser att området skulle
förstöras med ytterlige ett höghus. Den skrivande upplever att det är
svårt att stanna och handla i centrum på vägen hem då det är brist på
parkeringar efter kl. 18.00 i veckorna. Sommartid räcker
parkeringen vid Maltesholmsbadet inte till och bilar parkerar upp
mot centrum och på sidogatorna. Den skrivande har svårt att förstå
hur fler boende skulle få plats att parkera sina bilar eller ta emot
gäster när det inte finns plats åt befintliga boende. Den skrivande
understryker att Maltesholmsvägen är en återvändsgata och är den
enda vägen ut. Den skrivande har upplevt mycket köande sedan
höghuset i centrum byggdes då lastbilar och kranbilar stängde av
gatan en lång tid. Förbifart Stockholm och bygget på
Bergslagsvägen upplevs störa trafiken. När förbifart Stockholm och
tunneln är klara tänker den skrivande att det borde finnas plats för
hus där. Den skrivande anser det vara en stöld att de boende vid
Medsolsbacken och Maltesholmsvägen förlorar sin utsikt.
Synpunkt 117

Den boende är emot planförslaget och anser att det räcker med
höghusbyggen i Hässelby strand. Den boende upplever störande
sprängningar från bygget av förbifart Stockholm.
Synpunkt 119
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Den boende anser inte att denna del av Maltesholmsvägen bör
utvecklas till ett urbant stråk samt att den natur som finns kvar bör
bevaras. Det urbana stråket bör sluta vid tunnelanan för en bra
övergång mellan det urbana och naturreservatet. Den boende
ifrågasätter ianspråktagandet av naturmark med skyddsvärda träd
och arter och menar att förslaget urvattnar områdets karaktär genom
att ta bort natur som tidigare bäddats in mellan husen. Den boende
anser att man genom utformningen av byggnaden tagit hänsyn till
befintlig struktur men att områdets gröna karakaktär påvekas
negativt. Detaljplanerna högre upp på Maltesholmsvägen är mer
lämpliga anser den boende. Innehållet i byggnaden är välkommet
enligt den boende men platsen bör skyddas. Slutligen skriver den
boende att gatuparkeringen bör betraktas som fullbelagd.
Synpunkt 122

Den boende motsätter sig förslaget då naturmark tas i anspråk.
Personen skriver att utrymme och grönytor behövs mellan de
befintliga höghusen samt att fåglar, bin och fjärilar behöver växter
och träd.
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Synpunkt 125

De skrivande är mot förslaget och anser att parkeringssituationen
inte utretts tillräckligt och menar att det idag är kaotiskt. De anser
att konsekvenserna för de boende i närheten av föreslagen byggnad
bör utredas, både under byggtiden och vid färdigställd byggnad. De
boende anser att hänsyn inte tas till befintlig vegetation samt att det
inte kontrolleras huruvida området utgör en nyckelbiotop.
Personerna lyfter också att man önskar se vilka konsekvenser
byggnationen får på luftkvaliteten i och med den ökade biltrafiken.
De boende kräver att deras synpunkter utreds.
Synpunkt 126

Gällande planförslaget anser den boende att det är ett löftesbrott då
planområdet tidigare planlades som natur. Den obebyggda platsens
anses ge avgörande ljus och grönska till seniorerna som bor i huset
intill. Den boende anser att seniorerna som bor i Hässelby Strand
har en stabiliserande effekt på områdets oro och kriminalitet. Den
boende anser att ett genomförande av planen signalerar att höghus
kan tillkomma var och när som helst och i sin förlängning leda till
att färre seniorer flyttar dit då värdena som attraherat dem
försvinner.
Synpunkt 127

Den boende anser att bebyggelseförslaget förvandlar Hässelby
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Strand till en plats med höga torn och förvanskar platsens
ursprungliga arkitektur. Den boende anser att sprängning vid
byggnation kan leda till sprickbildningar och problem för
intilliggande bebyggelse.
Synpunkt 128

Den boende ingår i en grupp med boende i Hässelby som alla
vänder sig mot förslaget då man bedömer att det kommer påverka
de boende och deras miljö och natur på ett negativt sätt. Den boende
lyfter att det på platsen står gamla tallar. Personen menar också att
byggytan är minimal samt utgörs av en idag viktig grönyta, framför
allt för många äldre och personer med nedsatt rörelseförmåga.
Personen lyfter också att förslaget kommer påverka tillgången till
sol, ljus och utsikt för de närboende. Den boende lyfter att området
är grönklassat och anser att det räcker med höghus i området.
Personen lyfter också att staden bör realisera framtagna mål då
många av dessa är bra och sympatiska. Den boende upplever också
en brist gällande medborgares delaktighet.
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Synpunkt 145

Den skrivande är emot planförslaget. Den skrivande anser att stad
inte ska byggas i förorten. Förorten ska ha gott om fria ytor, natur
och parker. Den skrivande anser att planförslaget skuggar de
befintliga husen vem goda solförhållanden planeras för. Den
skrivande anser att tallarna bör bevaras och att den bostadsnära
naturen är viktig för de äldre. Vidare skriver personen att
verksamhetslokaler står tomma längs Maltesholmsvägen, att
trygghet borde ökas i centrum och att det saknas parkeringsplatser i
området.
Synpunkt 146

Den boende anser att ett punkthus inte passar in i miljön. Personen
ser hellre att det byggs hus med 4-6 våningar och att de sprids ut.
Den boende undrar om det är ekonomin som styr stadens beslut.
Gällande parkering anser den boende att det i dagsläget finns en
brist på platser i området och uppmanar staden att ordna tillräckligt
med parkeringsplatser för de planerade bostäderna. Den boende
skriver att nya bostäder i området orsakat trängsel i
kollektivtrafiken, både på tunnelbana och buss, och undrar hur
staden avser hantera problemet. Slutligen skriver den boende att ett
välmående område även behöver förskolor och skolor med mera
och undrar var dessa funktioner ska få plats. Den boende anser att
en ökad befolkningstäthet i området kan orsaka kriminalitet och
otrygghet.
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BRF Sjöträdgården

Bostadsrättsföreningen är emot planförslaget då de anser att
Grönstrukturen bör bevaras för att hantera dagvatten och skyfall. De
anser att nyplantering av ungtall är otillräcklig kompensation för
avverkning av en värdefull tall. De befarar att parkytan inte längre
bjuder in till rekreation och samvaro, att bebyggelseförslagets form
inte tar hänsyn till områdets ursprungliga karaktär, att LSS-boendet
ökar antal transporter och matleveranser. Bostadsrättsföreningen
önskar veta vad kylrummet är till för.
Föreningen anser att en lokal i bottenvåningen är ett positivt tillskott
förutsatt att det är en icke störande verksamhet. De skriver att det är
positivt att fasadmaterial och kulörer ansluter till omgivande
bebyggelse. Föreningen önskar att barnperspektivet samt
parkeringsbehovet ska beaktas i det framtid arbetet. Idag upplevs
trängsel, felparkerade bilar, olyckor, fara för barn och svår
framkomligheten för räddningsfordon.
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Slutligen anser föreningen att hyresrätter och LSS-boende kan ha
negativa konsekvenser på ett redan segregerat område. Föreningen
önskar att de sociala konsekvenserna beaktas i planarbetet.
137. Arbetsgruppen rädda Grimstaskogen (ARG)

Arbetsgruppen är emot planförslaget och anser att ärendet bör
bordläggas. ARG anser att grönytor och gamla tallar ska bevaras för
att inte försvaga gröna samband och spridningskorridorer. De anser
att grönytan inom planområdet har en vild karaktär som är en
boplats för djur, fåglar och insekter och bidrar till den biologiska
mångfalden. Argumenten som framfördes vid planeringen av
Gästsalen 4 är fortfarande aktuella.
ARG påpekar att befintliga naturvärden är viktiga att bevara, och att
genomförandet av detta planförslag är oförenligt med detta. ARG
refererar till protesterande bostadsföreningars (Gästsalen 4,
Gästsalen 1,2&3, Lovön, Mirabellen, Maltesholm och
Mälarutsikten) yttranden om sociala värden och naturvärden vilka
anses tillintetgöras av det föreslagna huset.
90 Arbetsgruppen Stoppa Höghusbygget – Hässelby Strand

Arbetsgruppen är emot planförslaget då de anse att
bebyggelseförslaget är för stort, för högt och för nära befintlig
bebyggelse. De menar att boende runt omkring drabbas av skugga
och insyn, att äldre diskrimineras och möjligheten till rekreation
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och hälsa tas ifrån dem. De önskar att gamla tallar, rödlistade arter
och gröna samband kan bevaras.
Arbetsgruppen har till sitt yttrande bifogat ett antal underlag.
- Yttrandet från de berörda bostadsrättsföreningar (synpunkt.
- En protestlista med över 800 underskrifter.
- Utlåtande 1995:210 RII (Dnr 900/95)
- Ljus och hälsa. En kunskapssammanställning om dagsljusets
betydelse i inomhusmiljö. Folkhälsomyndigheten, 2017.
- Skuggmätningar. En beskrivande text om hur skuggan från
Gästsalen 4, en förmidag i oktober, uppmäts till 114 meter.
- Relicktbock. En beskrivning av den rödlistade arten.
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150. Arbetsgruppen Stoppa Höghusbygget – Hässelby Strand

Gruppen lämnar in 35 sidor med synpunkter och hänvisningar.
Gruppen är negativ till planförslaget och anser att projektet bör
avbrytas. Gruppen hänvisar till miljökvalitetsmålet God bebyggd
miljö och en text om grönstruktur i urbana miljöer och vikten av
grönstruktur för hantering av klimatförändringar, människor, djur
och växter. Gruppen lyfter fram målet om att grönstrukturen ska ha
god kvalitet och tillgänglighet. Gruppen hänvisar till uppföljningen
av Agenda 2030 och bedömningen att aktörer inte höjt ambitionen i
hållbarhetsarbetet i tillräcklig utsträckning. De lyfter också att
Stockholm ligger som nr 65 av 290 kommuner i rankingen ”Bästa
Agenda 2030 kommun”. Gruppen menar att staden bör fokusera på
andra mål än bostadsmålet. Gruppen lyfter också målet om att
funktionshinderperspektivet ska vara en tydlig del av arbetet med
Agenda 2030 och önskar se politiker ta detta ansvar.
Gruppen hänvisar vidare till stadens översiktsplan och arbetet med
socialt värdeskapandeanalys (SVA) och önskar se stadens SVAmodell för området i granskningsskedet. Gruppen kritiserar en
statlig myndighets arbetssätt och lyfter att Handelskammaren
diskuterat att kommuner genom att till exempel endast bygga
bostadsrätter väljer vilka personer som kan bo i kommunen.
Gruppen anser att Stockholm bör lösa bostadsbristen genom att
underlätta för familjer som vill flytta från Stockholm.
Gruppen lyfter att antalet bostäder i förslaget ökat och frågar vem
som godkänt det. De lyfter att det är otydligt vad förslaget
innehåller och hur många våningar byggnaden har. Man menar
också att personer som fattat beslut om markanvisningen inte besökt
platsen. Gruppen önskar att staden ser till hela Hässelbys behov av
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bostäder och att det byggs där de negativa konsekvenserna är som
minst.
Gruppen frågar om en naturvärdesinventering genomförts. Man
delar inte bedömningen att platsen är ”av ringa värde”. Man anser
att tallar ska bevaras och att det bör vara minst 10 meter mellan
stam och ny byggnad. Gruppen anser att illustrationer i
planbeskrivningen är missvisande och skriver att det ser ut som att
fler tallar bevaras än vad som är fallet. Gruppen lyfter också att
förskolan skulle vilja ha bärbuskar och fruktträd inom ytan.
Gruppen lyfter att man redan bor tätt i Hässelby och att många vill
ha kvar naturytan.
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Då det är höjdskillnader inom planområdet anser gruppen att
hänsyn bör tas till de äldres och funktionshindrades behov. Gruppen
skriver att många äldre kommer påverkas negativt av förslaget.
Äldre som inte kan röra sig längre sträckor vill ha kvar naturmarken
menar gruppen. Platsen är också en viktig mötesplats enligt
gruppen. Gruppen lyfter att befintliga hus kommer skuggas och att
vindar kommer öka på grund av förslaget.
Gruppen hänvisar till hur en arkitekt talar om arkitektur och hälsa,
ett dokument från Folkhälsomyndigheten om ljus och hälsa samt
Grönare Stockholm med fler dokument. Gruppen menar att boendes
livskvalitet kommer påverkas negativt.
Gruppen vill inte ha ett urbant stråk på denna plats och menar att
parkeringssituationen kommer försämras ytterligare. Man skriver
också att förskolan Mirabellen kommer påverkas genom
parkeringsbrist och blockerande bilar.
Gruppen lyfter att våldet ökar i Stockholm och att det inte blir bättre
av att människor bor tätt samt att den skrivande kommer flytta från
Hässelby strand om huset byggs. Man lyfter att människor känner
otrygghet i området.
Gruppen skriver att invånare nära tunnelbanestationer drabbas av
förtätningar när infrastrukturen ligger efter. Gruppen menar också
att det finns risk för sämre kommunikationer på grund av den
kommande gula linjen då dagens gröna linje kommer behöva dela
på spår centralt. Gruppen lyfter att vägar i Stockholm är eftersatta
och att många vägbyggen nu pågår samt att laddstolpar bör byggas
stället för höga hus.
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Gruppen anser att detaljplanens förfarande bör vara utökat eller
samordnat samt att dokument kopplade till samrådshandlingarna har
fel diarienummer. Gruppen lyfter att det inte finns någon
vårdcentral i Hässelby strand.
Gruppen anser att man under planprocessen bör arbeta vidare med
följande punkter:
- Hantering av dagvatten och översvämningsrisk
- Säkerställa avstånd till tallar som bevaras
- Parkering
- Framtagande av miljökonsekvensbeskrivning med anledning
av träd och fåglar
- Delar som inte ingått i markteknisk undersökning
- Delar som inte ingått i PM Geoteknik
- Riskanalys
Facebookgruppen Stoppa Höghusbygget – Hässelby Strand har
samlat in cirka 146 underskrifter mot planförslaget.
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Stadsbyggnadskontorets ställningstagande

Placering, storlek, skugga, insyn och utsikt
Kontoret bedömer att kompletteringen placerats på ett avvägt
avstånd mellan befintlig bebyggelse i norr och värdefulla tallar i
söder. Det i samrådet föreslagna avståndet mellan fasaderna är
mindre än avståndet mellan de befintliga byggnaderna i
husgruppen. Avståndet uppgår till 25 meter vilket bedöms vara ett
lämpligt avstånd mellan bostadsbebyggelse. Kontoret bedömer att
rummet mellan bebyggelsen inte endast definieras av antal meter
mellan fasaderna men också av bebyggelsens karaktär, typologi och
volymhantering. Kontoret bedömer att bebyggelseförslagets
proportioner och relation till parken kan hanteras i den fortsatta
planprocessen.
Flertalet synpunkter ifrågasätter även den utskjutande sockelns
anpassning till stadsdelens bebyggelsekaraktär och kulturmiljö.
Synpunkterna från sakägare och närboende kan föranleda vissa
ändringar gällande avstånd och volym. Kontoret bedömer att en
minskad sockel kan bidra till en bättre helhetsverkan och ett större
hänsynstagande till kulturmiljön, stads- och landskapsbilden.
Punkthusets slagskugga drar förbi snabbt och kontoret bedömer att
den har en rimlig påverkan på den omkringliggande miljön. Vidare
avser kontoret att tillsammans med arkitekter studera hur insyn kan
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begränsas genom fasadgestaltning. Kontoret bedömer att
dagsljusförhållanden på platsen mellan husen är tillfredsställande
under sommarmånaderna då platsen beskrivs som mest besökt. Sol
och skugga studeras kontinuerligt under planarbetet.
De som bor inom Gästsalen 4 i lägenheter som vetter mot söder
samt inom Gästsalen 3 i lägenheter som vetter mot väster påverkas
av förändrad utsikt. Kontoret bedömer att påverkan på deras
dagsljusförhållanden inomhus är acceptabel då punkthusets
slagskugga drar förbi på ett par timmar.
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Sociala frågor
Den bostadsnära naturen beskrivs som viktig för de äldre, både
psykiskt och fysiskt då de inte kan gå längre sträckor. Kontoret
bedömer att en del av platsen mellan husen kan bevaras och
vidareutvecklas i en tätare och mer sammanhängande stad. En
tätare stad skapar goda förutsättningar för äldre att röra sig i en
trygg och trivsam miljö med kortare avstånd till bland annat service
och kollektivtrafik. Kontoret bedömer att planområdet har god
tillgång till gröna och vattennära miljöer. Staden noterar
synpunkten om önskad ny gångväg mellan Maltesholmsvägen,
genom parken mot Maltesholmstorget.
Trygghet, täthet och urbant stråk
Flertalet synpunkter beskriver hur den upplevda otryggheten på
platsen förväntas öka i och med bland annat högre
befolkningstäthet, fler hyresrätter och ett LSS-boende. Kontoret
bedömer att planförslaget möjliggör för en trygg och trivsam
stadsmiljö genom ökad mänsklig närvaro, ökat kundunderlag till
centrum, nya verksamheter och entréer mot gata. Kontoret bedömer
att bostäderna som avses upplåtas som hyresrätter och som LSSbostäder är ett positivt bidrag till bostadsförsörjningen av en grupp
med särskilda behov.
Fler synpunkter ifrågasätter behovet och lämpligheten av ett urbant
stråk i Hässelby strand. Kontoret bedömer att ett urbant stråk är
förenligt med översiktsplanen. Hur det urbana stråket bör utformas
beror på omgivande stadsbyggnadskaraktär.
Stadsbyggnadskaraktären i Hässelby strand är annan än
stadsbyggnadskaraktären i Stockholms innerstad. Utformningen av
planförslaget och dess relation till Maltesholmsvägen som urbant
stråk utforskas vidare i planarbetet.
Trafik, parkering
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Fler synpunkter beskriver en brist på parkeringsplatser i området
och att planförslaget riskerar att förvärra situationen. Kontoret
bedömer att tillräckliga parkeringslösningar för planförslaget kan
säkerställas i det fortsatta planarbetet. Med mobilitetstjänster
behövs färre parkeringsplatser i garage och befintlig mark,
berghällar och värdefulla tallar kan i större utsträckning bevaras.
Kontoret bedömer att mobilitetstjänster och närheten till
kollektivtrafiken kan bidra till hållbara transporter och resor. I
förlängningen kan det förbättra luftkvalitén i staden.
Risk och störningar
Kontoret bedömer att eventuella risker vid sprängningar under
genomförandet ska utredas inom det fortsatta planarbetet.
Byggtiden kan vara störande för omgivningen. Vanliga störningar
är buller, damning och ljusstörningar. Det som byggs i Stockholm
stad ska förhålla sig till ett antal regler och riktlinjer, inte minst om
det byggda sker i anslutning till offentliga miljöer.
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Blåsiga miljöer kan vara en effekt av höghusbebyggelse. Kontoret
bedömer att byggnadens element, dess utformning och material till
viss del kan motverka att vinden förstärks.
Kontoret bedömer att räddningstjänstens möjlighet att angöra
omgivande bebyggelse beaktas i det fortsatta planarbetet.
Dagvatten och översvämningsrisk
Kontoret bedömer att ett lokalt omhändertagande av dagvatten är
möjligt. Kontoret avser förtydliga detta i planhandlingarna.
Kontoret bedömer utefter dagvattenutredningen att det inte finns
någon risk för översvämning inom planområdet. Vid skyfall leds
vattnet naturligt bort mot utloppet vid Maltesholmsbadet i Mälaren.
Naturvärden
Gällande fåglar och arter som skådats omkring planområdet
bedömer kontoret att närheten till Grimstaskogen bidrar till den
goda tillgången på områden i närheten för fåglar att söka föda i.
De skådade arterna bedöms inte vara beroende av planområdet för
överlevnad. Planområdet ligger utanför Grimsta naturreservat som
är ett kärnområde för ekologiskt särskilt betydelsefulla områden.
Sammanfattningsvis bedömer kontoret att planförslaget inte skadar
habitatnätverk eller utgör en barriär för gröna samband mellan
tallarna i området. En inventering av naturvärden kopplade till
tallarna har gjorts. Ingen ytterligare inventering bedöms nödvändig
då planområdet är litet och omkringliggande mark är i huvudsak
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hårdgjord. Samtliga tallar inom planområdet med noterade
rödlistade arter föreslås bevaras. I enlighet med
artskyddsförordningen anser kontoret att träd i vilka fåglar häckar i
inte ska avverkas.
Planprocessen
Kontoret har i enlighet med plan och bygglagen tagit fram ett
förslag till detaljplan genom ett standardförförande.
Standardförförande bedöms lämpligt då planförslaget är förenligt
med översiktsplanen samt inte bedöms medföra en betydande
miljöpåverkan. Ett utökat förfarande används vid de fall ett förslag
ett förslag inte är förenligt med översiktsplanen.
Kontoret har på grund av pandemin inte haft möjlighet att hålla
fysiska samrådsmöten. Plan och bygglagen ställer inga krav på
samrådsmöten. Skriftliga synpunkter samlas in och hanteras vid
samråd och granskning.
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Miljöförvaltningen fattar beslut enligt delegation från miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Nämnden yttrar sig i ärendet i egenskap av
facknämnd för miljöfrågor och inte som tillsynsmyndighet.
Kontoret bedömer att synpunkter gällande bilder och beskrivningar
som upplevs missvisande kan utvärderas och hanteras i det fortsatta
planarbetet.
Stadsbyggnadskontorets sammanvägda
ställningstagande
Från de inkomna synpunkterna har intressekonflikter mellan de
närboendes önskan att bevara platsens som bostadsnära natur och
stadens intresse att möjliggöra goda boendemiljöer nära till service,
natur och kollektivtrafik identifierats. Kontorets sammanvägda
ställningstagande är att planområdet är lämpligt att bebygga då
föreslagen bebyggelse inte påverkar de viktigaste gröna sambanden
och platsen har god tillgång till grönområden.
Sammantaget bedömer stadsbyggnadskontoret att synpunkter från
remissinstanser kan hanteras i det fortsatta planarbetet.
Synpunkterna från sakägare och närboende föranleder vissa ändringar
gällande volym och avstånd.
Sammanfattningsvis bedömer stadsbyggnadskontoret att
planförslaget bidrar till översiktsplanens utvecklingsstrategier för
Hässelby och bidrar till att uppfylla Stockholms bostadsmål.
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Planförslaget möjliggör goda boendemiljöer nära till service, natur
och kollektivtrafik. Planförslaget kompletterar Medsolsbackens
bebyggelsestruktur och skapar nya stadskvaliteter längs
Maltesholmsvägen.
Föreslagna förändringar

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet
kommer följande frågor att studeras vidare:

Godkänt dokument - Louise Heimler, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2022-03-15, Dnr 2020-13965

-

Risk vid sprängning.
Behov av rotkartering.
Förtydligande av dagvattenhantering.
Avstånd mellan bebyggelseförslag och befintliga hus.
Parkering och mobilitetstjänster.
Förgårdsmark mot Maltesholmsvägen.
Utformning med hänsyn till intilliggande punkthus.

Kontoret föreslår att förslaget ändras så att bebyggelseförslaget i
större grad upplevs som ett fristående punkthus. Det kan skapa ett
större avstånd till de befintliga husen samt möjliggöra förgårdsmark
mot Maltesholmsvägen. Ändringarna bedöms kunna bidra till en
bättre helhetsverkan och ett större hänsynstagande till kulturmiljön,
stads- och landskapsbilden.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att ovanstående revideringar
innebär en lämplig avvägning mellan olika intressen.

Louise Heimler
planchef

Alina D. Petersson
stadsplanerare

