Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bilagor:

"Golestani, Soheil" <soheil.golestani@cytiva.com>
den 24 maj 2022 13:01:46
"Isak Karlsson" <isak.karlsson@stockholm.se>
RE: Bjälklaget 1, 2021-06990
2 Fasad sida 1.pdf, 3 Fasad sida 2.pdf

Hej Isak,
Ok förstår, bifogat fasadritning utan spröjs,
Tack,
Mvh
Soheil

From: Isak Karlsson <isak.karlsson@stockholm.se>
Sent: Tuesday, 24 May 2022 09:39
To: Golestani, Soheil <soheil.golestani@cytiva.com>
Subject: SV: Bjälklaget 1, 2021-06990
Hej Soheil! I och med att jagbehöver fatta ett nytt beslut så kommer jag behöva stämpla dina ritningar som ett beslutsunderlag. Dubehöver därför redovisa fönstren utan spröjs. Även omdet går att ta bort dem så är det det underlaget som jag
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Hej Soheil!

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2022-05-24, Dnr 2021-06990

I och med att jag behöver fatta ett nytt beslut så kommer jag behöva stämpla dina ritningar som
ett beslutsunderlag.
Du behöver därför redovisa fönstren utan spröjs. Även om det går att ta bort dem så är det det
underlaget som jag stämplar och som du får lov för.

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.
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Från: Golestani, Soheil <soheil.golestani@cytiva.com>
Skickat: den 23 maj 2022 15:00
Till: Isak Karlsson <isak.karlsson@stockholm.se>
Ämne: RE: Bjälklaget 1, 2021-06990
Hej Isak,
Tack för samtalet, bifogar även ändring för fönster spröjsen (vilket kommer vara ”avtagbart”) men hur vi
beställer det – uppdaterad fasadritning,
Tack
Mvh
Soheil
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From: Golestani, Soheil
Sent: Monday, 23 May 2022 09:08
To: Isak Karlsson <isak.karlsson@stockholm.se>
Subject: RE: Bjälklaget 1, 2021-06990

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2022-05-24, Dnr 2021-06990

Hej Isak,
Hoppas du har haft en trevlig helg!
Tänkte kolla, när funkar det för dig att höras under veckan om ändringarna?
Tack
Mvh
Soheil
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From: Golestani, Soheil
Sent: Thursday, 19 May 2022 14:25
To: Isak Karlsson <isak.karlsson@stockholm.se>
Subject: RE: Bjälklaget 1, 2021-06990

Hej Isak,
Absolut, men om du har möjlighet att ringa senare på eftermiddagen vore det bra? jag är på ett flyg
tillbaka från London vid klockan 12,
Tack
Mvh
Soheil

From: Isak Karlsson <isak.karlsson@stockholm.se>
Sent: Thursday, 19 May 2022 13:59
To: Golestani, Soheil <soheil.golestani@cytiva.com>
Subject: SV: Bjälklaget 1, 2021-06990
Hej Soheil! Jagförsöker slå dig en signal i morgon så kan viprata lite omdinaändringar. Funkar det för dig runt 12 tiden däromkring? Vänligen Isak Karlsson Bygglovhandläggare
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Hej Soheil!
Jag försöker slå dig en signal i morgon så kan vi prata lite om dina ändringar.
Funkar det för dig runt 12 tiden däromkring?

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2022-05-24, 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/dataskyddhittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.
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Från: Golestani, Soheil <soheil.golestani@cytiva.com>
Skickat: den 18 maj 2022 10:31
Till: Isak Karlsson <isak.karlsson@stockholm.se>
Ämne: Bjälklaget 1, 2021-06990
Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte
bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Hej Isak,
Hoppas allt är bra med dig!
Vi har gjort lite justeringar på planlösningen på huset, och tänkte fråga dig om vi behöver ansöka om
något nytt bygglov för dessa justeringar? Vi har inte ändrat något på konstruktion eller tak vinkel (vi
bestämde att vi behöver 30 grader tak vinkel och inte ändra detta)
Justeringar:
• Vägg för Teknik rum borttaget
• Förminskat sovrum på övervåning för att få plats med ett förråd
• Fönsterbredd (1.0 till 1.2)
• Flyttat fönster på gaveln från kontor till kök
Meddela om möjligt om dessa ändringar är ok eller om vi måste ansöka om ett nytt bygglov
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Tack
Mvh
Soheil
Soheil Golestani
Director Program Management
Cytiva
M: +46 72 147 7263
cytiva.com
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Please be advised that this email may contain confidential information. If you are not the
intended recipient, please notify us by email by replying to the sender and delete this message.
The sender disclaims that the content of this email constitutes an offer to enter into, or the
acceptance of, any agreement; provided that the foregoing does not invalidate the binding effect
of any digital or other electronic reproduction of a manual signature that is included in any
attachment.
Please be advised that this email may contain confidential information. If you are not the
intended recipient, please notify us by email by replying to the sender and delete this message.
The sender disclaims that the content of this email constitutes an offer to enter into, or the
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acceptance of, any agreement; provided that the foregoing does not invalidate the binding effect
of any digital or other electronic reproduction of a manual signature that is included in any
attachment.
Please be advised that this email may contain confidential information. If you are not the
intended recipient, please notify us by email by replying to the sender and delete this message.
The sender disclaims that the content of this email constitutes an offer to enter into, or the
acceptance of, any agreement; provided that the foregoing does not invalidate the binding effect
of any digital or other electronic reproduction of a manual signature that is included in any
attachment.

