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Ordföranden
Vice ordföranden
Ledamöterna

Tjänstgörande ersättare för
Johan Brege (M) §§ 49-96
Elina Åberg (MP) § 11
Maria Hannäs (V)
Ersättarna

Regina Kevius (M)
Tomas Rudin (S)
Andrea Femrell (M)
Per Hagwall (M)
Johan Brege (M) §§1-48
Björn Ljung (FP)
Christer Mellstrand (C)
Erik Slottner (KD)
Hassan Said Mahamed (S)
Tara Twana (S)
Daniel Helldén (MP)
Elina Åberg (MP) §§ 1-10, 12-96
Tobias Sjö (M)
Åsa Öckerman (MP)
Sebastian Wiklund (V)
Tobias Sjö (M) §§ 1-48
Tomi Liljeqvist (M)
Maria Elgstrand (M) §§ 2-96
Arne Genschou (M)
Marie-Louise Gudmundsson (M) §§1-48
Anders Johnson (FP)
Sahar Almashta (FP)
Björn Sund (S)
Annika Johansson Hansson (S)
Tobias Olsson (MP) §§ 1-6
Åsa Öckerman (MP) §§ 1-10, 12-96

Dessutom närvarade stadsbyggnadsdirektören Susanne Lindh och stadsbyggnadskontorets
avdelningschefer samt handläggande tjänstemän i de aktuella ärendena.
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23 maj 2013

§ 28
Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför
granskning av förslag till detaljplan för kv. Ängsbotten, del av
Norra Djurgårdsstaden, Fiskartorpsvägen i stadsdelen
Hjorthagen (460 lägenheter), Dnr 2011-10341-54

Beslut
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Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Regina
Kevius m.fl. (M), vice ordföranden Tomas Rudin m.fl. (S), Björn Ljung
(FP), Christer Mellstrand (C) och Erik Slottner (KD):
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att i huvudsak bifalla kontorets
förslag till beslut.

2

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att därutöver anföra följande:
Det är viktigt att den täta staden utvidgas och förslaget är ett bra
exempel på hur gammal industrimark kan få nytt liv i och med att
nya bostäder byggs. Stadsbyggnadsnämnden konstaterar att antalet
lägenheter minskat efter samrådet, ett förhållande som inte är
tillfredsställande. Innan utställningsskedet bör en större variation i
höjd återinföras eller andra åtgärder vidtas för att åter öka antalet
nya bostäder, särskilt ifråga om studentbostäder. Byggnadernas
gestaltning och deras arkitektoniska uttryck kan också utvecklas
vidare, något som kommer att åtgärdas i det kommande
kvalitetsprogrammet för gestaltning.
Efter plansamrådet har gestaltningen av parkstråket längs
Värtabanan bearbetats med syfte att skapa en park som stärker de
ekologiska spridningsfunktionerna och till viss del avskärmar
Norra länken och Värtabanan. Stadsbyggnadsnämnden finner att
parken ska utformas inbjudande, med aktivitetsytor, bänkar och
promenadvägar.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från 29 april 2013. Bil § 28
Utlåtandet avser redovisning av plansamråd och ställningstagande inför
granskning av förslag till detaljplan för kv. Ängsbotten och del av Norra
Djurgårdsstaden i stadsdelen Hjorthagen. Kontoret förslår att
stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt följande:
Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av plansamrådet
och beslutar att granskning av detaljplan skall ske i enlighet med
kontorets tjänsteutlåtande.
Nämndens behandling av ärendet
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23 maj 2013
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), vice ordföranden Tomas
Rudin m.fl. (S), Björn Ljung (FP), Christer Mellstrand (C) och Erik
Slottner (KD) föreslår (se beslutet).

2)

Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår att stadsbyggnadsnämnden
beslutar enligt följande:
Delvis godkänna redovisningen av plansamrådet.
Uppdra stadsbyggnadskontoret att omgestalta byggnaden
närmast Fiskartorpsvägen.
Vidare anföra följande:
Stockholm växer och det är bra att staden skapar förutsättningar för
att många nya bostäder byggs. I ett växande Stockholm är det dock
av största vikt att värna och utveckla de kvaliteter som gör
Stockholm till den attraktiva stad som Stockholm är idag. Till
stadens största attraktionsvärden räknas de gröna stråken och
parkerna. I kvarteret Ängsbotten 6 är det viktigt att den nya
bebyggelsen möter Lill Jansskogen på ett respektfullt sätt och utan
att bebyggelsen negativt inverkar på den. Vi föreslår att byggnaden
närmast Fiskartorpsvägen stramas av och tydligt trappas av i mötet
med skogen.
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3)

Sebastian Wiklund (V) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
enligt kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl. (M),
Tomas Rudin m.fl. (S), Björn Ljung (FP), Christer Mellstrand (C) och
Erik Slottner (KD).
Reservation

Daniel Helldén m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag till beslut.
Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag till beslut.
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