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UTSTÄLLNING
Detaljplaneförslaget har under tiden den 29/1 – 26/2 2007 varit utställt i
Tekniska Nämndhuset. Planförslaget har även visats i Hägerstens stadsdelsförvaltning, Skridskovägen 9, Västertorp samt Axelsbergs servicehus, Hägerstensvägen 250. Förutom kända sakägare har berörda boende och andra
intressenter, som under samrådet skriftligen framfört synpunkter, fått underrättelse om utställningen i brev eller informerats genom annons i dagspressen
och via kontorets hemsida.
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Synpunkter inkomna under utställningen
Nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter under utställningen.
De kompletta skrivelserna finns i akten.
Länsstyrelsen har inga synpunkter på den utställda planen för kv Fader
Bergström m m.
Ola Svensson (Hägerstens Allé 18, 129 37 Hägersten) skriver att storskaliga
bebyggelseförtätningar ger många negativa konsekvenser. Därför förordas
nollalternativet d v s Hägerstensvägen stängd och ingen ny bebyggelse i
Axelsberg.
Anne och Björn Irle (Selmedalsvägen 196, 129 37 Hägersten) skriver att
förslaget är en försämring mot programförslaget. Punkthusen upp mot
ekbacken ska strykas ur förslaget samt att husen utmed Selmedalsvägen ges en
betydligt lägre höjd. Parkmarken behålls orörd och de föreslagna parkeringsplatserna tas bort. Trafiksituationen bedöms ur ett helhetsperspektiv. Bullersituationen behöver utredas för befintliga villor.
Jon Sigtryggsson (jon.sigtryggsson@sr.se postadress okänd) skriver
att barnperspektivet inte har beaktats. Förskola med mer än 100 barn är mycket
sällsynt i Stockholm. För- och nackdelar borde redovisas. Nollalternativet har
inte utretts. Informationen till allmänheten har varit dålig. Stockholm stad bör
ompröva hela beslutet och istället utreda att modernisera befintliga förskolor.
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Margarets Friberg och Björn Hedberg (Selmedalsvägen 194, 129 41 Hägersten)
skriver att de närmaste husen kommer att stå nära och vara ca 12 meter höga.
Det blir direkt insyn i vårt hus. Det blir ett avsevärt intrång på vår fastighet och
vår boendemiljö. Övergången från villabebyggelse till de planerade punkthusen
blir väldigt drastisk. Vi vill att punkthusen i ekbacken upp mot Klubbacken
stryks ur förslaget, samt att punkthusen längst med Selmedalsvägen anpassas
bättre till den befintliga villabebyggelsen, genom att göra punkthusen närmast
villorna lägre. Vi vill att parkeringsytan flyttas. Trafiksituationen ska ses ur ett
helhetsperspektiv. Vi begär att en miljö- och trafikkonsekvensbeskrivning med
bullerberäkningar görs. Vi vill att parkmarken behålls orörd.
Karin Amén (Hägerstensbrinken 82, 129 37 Hägersten) skriver att det är bra att
fotbollsplanen bibehålls men man bör inte bygga i grönområdet. En
konsekvensbeskrivning över tunnelbanans kapacitet saknas.
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Anita Snis (Selmedalsvägen 78, 129 37 Hägersten) skriver att gluggarna nu
byggs igen. Allt blir storskaligt. Det saknas en analys av storskaliga daghem.
Om någon expertis på daghem i storskala har konsulterats finns inte
dokumenterat i förslaget. Barnen kommer att få det sämre enligt detta förslag.
Någon solstudie har inte gjorts.
Henrik Frohm och Sofia Hoppeler (Naumannsvägen 1A, 129 28 Hägersten)
skriver att de närmaste husen kommer att stå nära och vara ca 12 meter höga.
Det blir direkt insyn i vårt hus. Det blir ett avsevärt intrång på vår fastighet och
vår boendemiljö. Övergången från villabebyggelse till de planerade punkthusen
blir väldigt drastisk. Vi vill att punkthusen i ekbacken upp mot Klubbacken
stryks ur förslaget, samt att punkthusen längst med Selmedalsvägen anpassas
bättre till den befintliga villabebyggelsen, genom att göra punkthusen närmast
villorna lägre. Vi vill att parkeringsytan flyttas. Trafiksituationen ska ses ur ett
helhetsperspektiv. Vi begär att en miljö- och trafikkonsekvensbeskrivning med
bullerberäkningar görs. Vi vill att parkmarken behålls orörd.
Bengt Hedman (Kinnmanssonvägen 43, 129 38 Hägersten) protesterar mot
förslaget liksom i tidigare framförda skrivelser.
Olle Thomsson (Hägerstensbrinken 17, 129 37 Hägersten) motsätter sig all
bostadsbebyggelse i Axelsberg. Skolorna är överfulla och trängseln på
tunnelbanan skapar kaos. Behåll förskolan i sitt utmärkta skick. Vidare yrkas
på att projekteringen avslutas.
Karl-Evert Hellberg (Hägerstensbrinken 19, 129 37 Hägersten) och Olle
Thomsson (Hägerstensbrinken 17, 129 37 Hägersten) skriver att genomförandebeskrivningen måste kompletteras med att avsnitt och ansvarsfrågor för
skador och störningar på omgivande bebyggelse med föreskrifter om byggherrens ansvar. Kvarterssamfälligheten förespråkar ett nollalternativ för kv
Lokatten.
Fortum Distribution AB skriver att fastighetsägare på anmodan är skyldiga att
upplåta ledningsrätter eller servitut till Fortum Distribution AB. Detta ska
anges i planhandlingarna. I övrigt har vi ingen erinran.
Linda Stade (Selmedalsvägen 198A, 129 41 Hägersten) skriver att de närmaste
husen kommer att stå nära och vara ca 12 meter höga. Det blir direkt insyn i
vårt hus. Det blir ett avsevärt intrång på vår fastighet och vår boendemiljö.
Övergången från villabebyggelse till de planerade punkthusen blir väldigt
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drastisk. Vi vill att punkthusen i ekbacken upp mot Klubbacken stryks ur
förslaget, samt att punkthusen längst med Selmedalsvägen anpassas bättre till
den befintliga villabebyggelsen, genom att göra punkthusen närmast villorna
lägre. Vi vill att parkmarken behålls orörd.
Connie Jarstrand-Hall (Selmedalsvägen 30, 129 36 Hägersten) skriver att
projektet innehåller många olägenheter däribland luftföroreningar. Då man
överdäckar tunnelbanan och bygger vid Selmedalsvägen kommer invånarna att
utsättas under flera år av luftburna partiklar från byggmaterial och avgaser från
maskinparken. Hägerstensvägen kommer att öppnas under arbetet vilket
kommer att öka avgaserna i området. Biltrafiken ger ett massivt tillskott av
ultrafina partiklar. Det är väl känt att framför allt äldre och små barn är
speciellt känsliga för luftföroreningar. Bifogar vetenskapliga publikationer som
stöder påståendet.
Peter Molin (permol2002@yahoo.se) protesterar mot den föreslagna
bebyggelsen. Hur kan man miljömässigt försvara denna förtätning? Hur ska
barnomsorgen fungera då Arken rivs? Vad ska alla bilburna parkera? Detta
projekt är inte genomtänkt.
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Peter Fäldt (Hägerstensbrinken 68, 129 37 Hägersten) ordf i Babylons, Fader
Höks och Joakims värmesamfällighet skriver att man driver en undercentral till
fjärrvärme i radhusområdet. De skador som kan uppstå på vår anläggning ska
ersättas av byggaren.
Ove och Ylva Elisabeth Häger (Hägerstensvägen 241, 129 35 Hägersten)
motsäger oss all byggnation i Axelsberg av bl a:
- miljöskäl och psykosociala skäl
- ökad trafik i en unik naturskön sjö- och stadsnära miljö
- stor folkmängd på liten yta
- kraftigt minskat värde för fastigheterna
- överfulla skolor och trängsel på tunnelbanan
- kraftigt buller, nedsmutsning och trafikstörning under byggtiden
- boende kommer än en gång plågas vid en förtätning
- motsätter sig en överdäckning av tunnelbanan
- eventuella byggnadsplaner går emot den samlade opinionen
- de boendes vilja ska respekteras d v s nollalternativet
- ingen mkb är gjord
- samrådsförfarandet är icke utfört enligt gällande praxis, bl a har ej
korrekt detaljplanesamråd skett
- yrkar på att nollalternativet tillämpas d v s ingen byggnation
- yrkar på muntlig förhandling om boende så begär, enligt utslag i
europadomstolen i fallet Case of Hellborg v. Sweden application no.
47473/99 och anser att stadsbyggnadskontoret har brutit mot
internationell rätt då detta inte skett.
Stockholms läns landsting genom Stig Henriksson skriver att i dagsläget inte
finns förutsättningar för att planlägga exploatering över tunnelbaneanläggningen som har stöd i överenskommelse mellan parter. För de delar av planen där
tunnelbaneanläggningen inte berörs ur såväl exploaterings- som driftsskäl finns
inga synpunkter.
Simon Tardell och Anita Lindberg (Personnevägen 46, 129 35 Hägersten)
skriver att förslaget accentuerar den redan ansträngda trafiksituationen. En
mängd trafiksäkerhetsåtgärder behöver vidtagas för att säkra tillfarterna till
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tomterna, dämpa hastigheten. Öppna Hägerstensvägen för boende i området
och förbjud tungtrafik på sträckan mellan Avgiftsvägen och Stjernströms väg
m m.
Jonas Sikén och Marika Johansson (Selmedalsvägen 198, 129 41 Hägersten)
skriver:
- att kontoret inte har tagit någon hänsyn till tidigare framförda
synpunkter och Skönhetsrådets synpunkter
- att punkthuset upp mot Ekbacken styrks ur förslaget
- att husen utmed Selmedalsvägen ges en betydligt lägre höjd
- att parkmarken behålls orörd och parkeringen tas bort
- att skogen ska vara kvar mot Klubbacken och punkthusen utgår
- att en konsekvensbeskrivning om trafiken tas fram
- att bullret utreds för de befintliga villorna utmed Selmedalsvägen
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6 st brf i Hägerstenshamnen genom brf Hägerstenshamnen 5 (Instrumentvägen
39, 126 53 Hägersten) protesterar mot att en provisorisk väg byggs mellan
Instrumentvägen och Selmedalsringen för att leda trafiken från
Hägerstensvägen då man bygger bostäder där.
Olle Johansson (Selmedalsvägen 16, 129 36 Hägersten) skriver att förslaget är
synnerligen brutalt och helt oförenligt med de boendes önskemål. Förslaget är
ingen förtätning utan en fördubbling. Har inte träffat någon boende som stöder
utbyggnadsförslaget. Parkeringsfrågan är inte löst. Trafiken kommer att öka
liksom trafikbullret. Avblås dessa planer. Den föreslagna bebyggelsen strider
mot PBL. Avstegsfallet för buller är inte tillämpliga här i Axelsberg. Planen
saknar miljökonsekvensbeskrivning. Samråd har ej bedrivits enligt PBL. Inga
av våra framförda synpunkter har hörsammats. Kontoret har tidigare nekat
sakägare muntlig förhandling enligt Europakonventionen, som står över PBL.
Camilla Haglund (Selmedalsvägen 78, 129 37 Hägersten) vill rikta skarp kritik
mot informationen till de boende i området som varit obefintlig. Befintligt
daghem utmed Selmedalsvägen kan renoveras och behållas. Något nytt
behöver inte byggas. Grönområdet kommer att minska och det blir inte längre
så attraktivt att bo här om byggnationen genomförs.
Lennart Ekblom (Selmedalsvägen 70, 129 37 Hägersten) samt 80 namnunderskrifter är mot byggnationen. Skrota planerna och bygg inte den
planerade förskolan. Strider mot stadens intentionen att inte ta grönmark i
anspråk. Vi protesterar mot dålig information. Det räcker inte med en annons i
tidningen. Alla borde få en lapp i brevlådan.
Kerstin Fellenius (Hägerstensbrinken 58, 129 37 Hägersten) skriver att nu
räcker det med utbyggnad. Låt tunnelbanan vara som idag ett öppet schakt det
blir säkrare då. Bygg gärna efter Hägerstensvägen mellan Stjärnströms väg och
Örnsberg. Ett eller två hus utmed Selmedalsvägen känns acceptabelt. Det är
viktigt att ha kvar grönytorna. Fotbollsplanen ska vara kvar och ingen matning
från Hägerstens Allé. Vi får inga svar från er trots att vi begärt detta. Varför har
projektet utökats med ca 100 lägenheter.
Eva Eriksson (Hägerstens Allé 20, 129 37 Hägersten) anser att byggandet av
ny barnstuga i kv Maja Myra skall avslås.
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Anna_Greta Fellenius (Selmedalsringen 8, 129 36 Hägersten) säger bestämt nej
till all byggnation i Axelsbergsområdet. Axelsberg är färdigbyggt. Låt vår
underbara natur vara kvar.
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Thomas Hall (Selmedalsvägen 30, 129 36 Hägersten) yrkar på återremiss av
ärendet i dess helhet, och på framtagande av en helt ny plan med inriktning på
en mer begränsad bebyggelse på 200 till 300 lägenheter. Tidigare framförda
synpunkter har inte beaktas. Det finns en stor oro och olust i stadsdelen inför
den stundande vandaliseringen vilket framgår av alla skrivelser. Utveklingen
kan gå åt två skilda håll. Antingen bevarar man Hägerstensvägen stängd och
därmed undviker genomfartstrafik eller också öppnar man den med stor negativ
påverkan på Axelsberg, Aspudden och Mälarhöjden. Stadsbyggnadskontoret
står i begrepp att omvandla en trivsam och lugn stadsdel till en enformig
stadsdel med en trist miljö.
Christer Walfén (Valutavägen 74, 129 34 Hägersten) och sakägare till
fastigheten Uarda 8 motsäger oss all byggnation i Axelsberg av bl a:
- miljöskäl och psykosociala skäl
- ökad trafik i en unik naturskön sjö- och stadsnära miljö
- stor folkmängd på liten yta
- kraftigt minskat värde för fastigheterna
- överfulla skolor och trängsel på tunnelbanan
- kraftigt buller, nedsmutsning och trafikstörning under byggtiden
- boende kommer än en gång plågas vid en förtätning
- motsätter sig en överdäckning av tunnelbanan
- eventuella byggnadsplaner går emot den samlade opinionen
- de boendes vilja ska respekteras d v s nollalternativet
- ingen mkb är gjord
- samrådsförfarandet är icke utfört enligt gällande praxis, bl a har ej
korrekt detaljplanesamråd skett
- yrkar på att nollalternativet tillämpas d v s ingen byggnation
- yrkar på muntlig förhandling om boende så begär, enligt utslag i
europadomstolen i fallet Case of Hellborg v. Sweden application no.
47473/99 och anser att stadsbyggnadskontoret har brutit mot
internationell rätt då detta inte skett och ej följt er serviceskyldighet.
Samfälligheten Ormens Pigor (Haeffnersvägen 5 – 37, 129 38 Hägersten)
skriver att den föreslagna bebyggelsen i kvarteret Fader Bergström är för hög
och tar inte hänsyn till den befintliga bebyggelsen. Parkeringen är idag
ansträngd och med den nya bebyggelsen kommer framkomligheten i området
att öka. Parkeringsfrågan är inte tillfredställande löst. På morgon och kväll är
tunnelbana full vilket inte talar för fler bostäder. De allmänna kommunikationerna är inte lösta. En stor förtätning av detta slag påverkar miljön negativt
vad gäller grönområde, buller och avgaser.
Hans Svahn och Gunvor Svan (Hägerstens Allé 34, 129 37 Hägersten) anser
- att ett samlat grepp kring förskolor måste tas innan man utreder vidare
- att kommunen åtgärdar trafikfarligt övergångsställe i början på
Hägerstens Allé
- att när kommunen ökar bostadsbyggandet ökar också behovet av
lekplatser, parker, grönområden och promenadstråk vilka måste
förstärkas
Ann Ideberg och Pierre Åhrén (Gösta Ekmans väg 3, 129 35 Hägersten) skriver
bl a:
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att parkeringsfrågan inte är löst, man anser att redovisningen ej
stämmer
att bebyggelsen i förslaget reduceras till 4 våningar
att planer strider mot PBL t ex att avstegsfall A och B tillämpats
att en miljökonsekvensbeskrivning saknas
att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan enl
miljöbalken
att ev risker måste redovisas i en riskanalys
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Marianne Eckerström (Selmedalsvägen 78, 129 37 Hägersten) skriver att den
föreslagna bebyggelsen kommer att ge mycket skuggor. Bygg inte nära den
gamla landsvägen. Bygg lägre hus utmed Selmedalsvägen. Flytta inte
barnstugorna, barnen behöver skogen.
Björn Ahlqvist (Hägerstensbrinken 21, 129 37 Hägersten) skriver:
- att de flesta hus i Fader Hök m m står på berg och ett tunt lager
sprängsten som betongplattan vilar på
- avloppsrör m m är ingjutna i plattan och tål inga vibrationer och
sprängningar från det föreslagna bygget
- att planbeskrivningen kompletteras med hur planen har anpassats med
byggmetoder för att minimera riskerna
- att genomförandebeskrivningen kompletteras med byggherrens ansvar
för skador som kan uppstå på husen, ledningar o d
- att elcentralen bör flyttas till kv Ovädret av riskskäl
- att en minst 10-årig försäkringslösning utformas
- att affärerna har knappt några parkeringsplatser
- att området har dåliga kollektiva förbindelser med fulla tåg
- att förslaget förutsätter att Hägerstensvägen öppnas för trafik vilket
opinionen motsätter sig tala allt för ett nollalternativ
- att husägarna har klara papper på att byggarna har försäkringar som
täcker skador i framtiden.
Camilla Haglund (Selmedalsvägen 78, 129 37 Hägersten) skriver att
informationen om projektet varit helt obefintlig. Det nytänkta daghemsområdet
syns helt onödigt då man kan behålla befintliga daghem utmed Selmedalsvägen, som kan byggas ut eller renoveras. Är kritisk mot att exploatera
grönområde som används av många barn.
AB Stokab hänvisar till Stockholms Vattens remissvar.
Hägerstens Hembygdsförening genom Birgitta Biesheuvel (Pettersbergsvägen
21 A, 129 40 Hägersten) skriver att Hägerstensvägen bör vara öppen under
rusningstid men med en vägbom.
Karl-Evert Hellberg och Astrid Hellberg (Hägerstensbrinken 19, 129 37
Hägersten) motsätter sig planförslaget för kv Lokatten. El-nätstationen behöver
då ej flyttas och träden kan behållas. Ingen ny parkering.
Halina Karlsson (Selmedalsvägen 70, 129 37 Hägersten) bestrider en ny
detaljplan som bereder möjligheten att uppföra en ny förskola på grönområdet i
kv Fader Bergström. Området karaktär skulle försämras.

Synpunkter inkomna under samrådet
Se samrådsredogörelsen Dp 2003-11512-54

daterad 2007-01-18
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Synpunkter inkomna under samrådet eller utställningen som ej
tillgodosetts
Bygg inga nya förskolor.
Ingen byggnation över tunnelbanan.
Ingen ny byggnation i Axelsberg.
Arbeta fram ett nytt planförslag med annat innehåll.
Gör en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken.

Stadsbyggnadskontorets ställningstagande
bygg inte i Axelsberg
De flesta som skrivit till kontoret protesterar mot föreslagen bebyggelse. Några
kan tänka sig en mindre utbyggnad.
- stadsbyggnadskontoret anser att den föreslagna bebyggelsen innebär ett
positivt tillskott till stadsdelen och att den är anpassad i höjd och form
till omgivningen. Tunnelbaneområdet är ett öppet dike idag och har
mycket att vinna på en överdäckning, som vid t ex Liljeholmstorget.
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behåll förskolan
Många har haft synpunkter på förskolans storlek och var förskolan ska ligga.
- stadsbyggnadskontoret har inhämtat uppgifter om förskolans storlek
och placering från stadsdelsförvaltningen, som är ansvarig för barnomsorgen. Stadsdelsförvaltningen har inget att invända mot förslaget.
miljökonsekvensbeskrivning
Några boende har önskat att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas och att
miljökonsekvenserna är betydande och ska handläggas enligt Miljöbalken.
- stadsbyggnadskontoret har liksom länsstyrelsen gjort bedömningen att
projektet inte innebär någon betydande påverkan på miljön och därför
behöver man inte upprätta en särskild MKB enligt miljöbalken.
grönmark
Några boende anser att för mycket grönmark tas i anspråk särskilt vid
barnstugorna utmed Selmedalsvägen.
- stadsbyggnadskontoret konstaterar att grönmaken minskar vid
barnstugorna men att tillräckligt med grönmark finns kring den nya
barnstugan. Då man bygger på grönmark minskar givetvis grönytan,
men att det finns tillräckligt med grönmark kvar i stadsdelen.
skador på husen
Flera boende har framfört oro över eventuella skador på fastigheterna vid t ex
sprängning.
- stadsbyggnadskontoret har efter samråd med juridiskt sakkunniga
kunnat konstatera att ansvaret vilar på byggarens entreprenör för
sprängningsarbeten. Dessa frågor kan inte rent juridiskt regleras i en
detaljplan.
handläggning av ärendet
Ett par personer har haft synpunkter på handläggningen t ex samråd och
begäran om muntlig förhandling enligt europadomstolens utslag.
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stadsbyggnadskontoret hävdar att det är Plan och Bygg Lagen (PBL)
som gäller vid planläggning i Sverige. Samråden och utställningen har
skett helt enligt PBL och gällande förordningar från Boverket.

Ej besvärsberättigad
Brf Sångfågeln 9 (Junkergatan 14, 126 53 Hägersten genom Patrik Gussarv och
Mathias Lundin) bor i Örnsberg ca 600 meter från planområdet och kan inte
anses vara berörd av denna plan.
Patrik Gussarv (Junkergatan 14, 126 53 Hägersten) bor i Örnsberg ca 600
meter från planområdet och kan inte anses vara berörd av denna plan.
Raija Jernberg (Pilgrimsvägen 66 nb, 126 48 Hägersten) ordförande i Lokala
Hyresgästföreningen Albatrossen och Palmfararen. Boende i kv Albatrossen
och Palmfararen ligger på ca 600 meter från planområdet och kan inte anses
vara berörda.
Nina Hjerpe (Sturevägen 5, 177 56 Järfälla) samt 14 namnunderskrifter har
framfört sina synpunkter. Vederbörande bor i en annan kommun flera mil från
planområdet och kan inte anses vara berörd.
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Bengt Andrén
Tommy Jönsson

