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Till
Remissinstanser enligt lista
Sakägare m.fl.
Stadsbyggnadsnämndens ledamöter
och ersättare

Inbjudan till samråd om program för Bromstens industriområde i
stadsdelen Bromsten, Dnr 2006-07203-53
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram för Bromstens
industriområde. Syftet med programmet är att undersöka möjligheten att
omvandla området till en ny stadsdel med bland annat nya bostäder och nya
lokaler för företagande.
För utbyte av information och synpunkter inbjudes härmed till samråd enligt
5 kap 20 § PBL (Plan- och bygglagen).
Samrådsmöte kommer att hållas onsdag den 14 maj kl. 18.00 i Bolindersalen
(rum 9:035), Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
Programmet visas under tiden den 14 april – 9 juni i FYRKANTEN i Tekniska
Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets öppettider. Kopior av handlingarna
kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset,
måndag - onsdag 9.00 – 16.00, torsdag 9.00 – 18.30, fredag 9.00 – 15.00
(ändrade tider kan förekomma). Programförslaget visas även i Spånga
bibliotek, Värsta allé 12, de tider då lokalen har öppet, samt på
stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/sbk
Eventuella synpunkter på programförslaget lämnas skriftligen och ska senast
den 9 juni ha inkommit till
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Per Wilhelmsson
Information om behandling av personuppgifter (se sista sidan)

Postadress Box 8314 S-104 20 Stockholm
Besöksadress Fleminggatan 4 Tfn 08-508 26 000 Fax 08-508 27 170
E-postadress stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se

2 (2)
Sändlista
Länsstyrelsen i Stockholm, Planenheten
Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun
Hyresgästföreningen, Region Stockholm
Exploateringskontoret
Fastighetskontoret
Miljöförvaltningen
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Trafikkontoret
Trafikkontoret, avd för avfall
Stockholm Vatten AB
Fortum Distribution AB
AB Fortum Värme
Stockholms brandförsvar
Vägverket Region Stockholm
AB Storstockholms Lokaltrafik
Idrottsförvaltningen
Posten AB, serviceområde Kista
Regionplane- och trafikkontoret
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm
Skönhetsrådet
Stockholm Business Region
Stockholms Stadsmuseum
Stockholms Studentbostäder
Stokab
Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF)
Telia Sonera AB
Utbildningsförvaltningen
Sakägare enligt fastighetsförteckning
Interna instanser
Stadsbyggnadsroteln, Stadshuset
Namnberedning
Stadsmätningsavdelningen, Geodatasektionen
Stadsmätningsavdelningen, ärendeansvarig grundkarta
Stadsbyggnadsexpeditionen
Receptionen i Tekniska Nämndhuset
Information om behandling av personuppgifter
De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och
uppföljning. Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL).
Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och
kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på
vår webbplats.
Stadsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.
Stadsbyggnadsnämnden är skyldig att till var och en som skriftligen ansöker om det, en gång
per kalenderår, lämna besked om vilka personuppgifter om denne som behandlas. För eventuell
rättelse av felaktiga uppgifter kontakta stadsbyggnadskontoret.

