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Flerbostadshus vid Nordmarksvägen och
parkeringshus vid Magelungsvägen och Ågesta
broväg i stadsdelen Farsta strand
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Ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Bjurö 1 och Farsta
2:1 i stadsdelen Farsta strand i Stockholm, Dp 2016-16239, har
upprättats av stadsbyggnadskontoret och kan granskas under tiden
2017-03-29 – 2017-04-26.
Planförslaget innebär att fyra flerbostadshus uppförs vid
Nordmarksvägen på en befintlig markparkering och att ett
parkeringshus uppförs på en befintlig infartsparkering vid
Magelungsvägen och Ågesta broväg. Flerbostadshusen ingår i det
så kallade Stockholmshusprojektet, är sex våningar höga och
rymmer cirka 90 lägenheter. Under husen föreslås ett underjordiskt
garage som ersätter många av de parkeringsplatser som tas i anspråk
för byggnationen. Parkeringshuset ska fortsätta fungera som
infartsparkering men även som parkering för bostäder som ska
byggas i Farsta strand.
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.
Planförslaget kan granskas vid Stadsbyggnadsexpeditionen i
Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Kopior av handlingarna
kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska
Nämndhuset. Planförslaget visas även på Farsta bibliotek de tider då
lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets hemsida,
www.stockholm.se/detaljplaner.
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska
senast sista granskningsdagen ha inkommit till

Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm.
Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
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Ange ärendets diarienummer 2016-16239.
Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden,
har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.
De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt
reglerna i personuppgiftslagen (PUL).
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Sändlista
Länsstyrelsen, avdelningen för planfrågor
Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun
Hyresgästföreningen, Region Stockholm
Hyresgästföreningen sydost
Ellevio AB
AB Fortum Värme
Stockholm Gas AB
Stokab
Skanova
Stockholm Vatten och Avfall AB
Trafikförvaltningen (SL)
Storstockholms Brandförsvar (SSBF)
Trafikverket
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Trafikkontoret
Stockholms stadsmuseum
Rådet till skydd för Stockholms skönhet
Stockholm parkering AB
Endast brev

Sakägare enligt fastighetsförteckning
Enskilda personer
För kännedom

Stadsbyggnadsroteln, Stadshuset
SBNs ledamöter och ersättare
Farsta stadsdelsförvaltning
Namnberedningen
Stadsbyggnadsexpeditionen
Receptionen i Tekniska Nämndhuset

