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Nya bostäder i stadsdelen Hägersten (Axelsberg)
Ett förslag till detaljplan för kv Fader Bergström m m, utmed Selmedalsvägen,
i stadsdelen Hägersten, Dp 2003-11512-54, har upprättats av
stadsbyggnadskontoret och ställs ut under tiden den 29/1 – 26/2 2007.
Planförslaget innebär att ca 500 lägenheter kan byggas i kv Fader Bergström,
kv Lokatten samt över tunnelbanan vid Axelsberg. En ny förskola föreslås
invid befintlig fotbollsplan.
Planen avviker inte från översiktsplanen ÖP 99. En miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen och miljöbalken har inte upprättats.
Planförslaget ställs ut vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset,
Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan
erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen, måndag - onsdag
9.00 - 16.00, torsdag 9.00 - 18.30, fredag 9.00 - 15.00 (ändrade tider kan
förekomma). Planförslaget visas även på Hägerstens stadsdelsförvaltning,
Skridskovägen 9, Västertrop samt Axelsbergs servicehus, Hägerstensvägen
250, de tider då lokalerna har öppet samt på stadsbyggnadskontorets hemsida,
www.stockholm.se/sbk

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast sista
utställningsdag ha inkommit till
Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden, har inte rätt
att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

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
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Dp 2003-11512-54

Sändlista
Utställningshandlingar
Stadsbyggnadsroteln, Stadshuset
Länsstyrelsen i Stockholm, Planenheten
Fortum Distribution AB
AB Fortum Värme
Stokab
Telia Sonera AB
Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun
Namnberedningen, Stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset
Endast underrättelse om utställning
SBNs ledamöter och ersättare
Sakägare (enligt fastighetsägareförteckning)
Hyresgästföreningen, region Stockholm
Berörd stadsdelsförvaltning
Tekniska nämndhusets receptionen

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.

