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Underrättelse om ny granskning

Enligt sändlista

Bromstensstaden etapp 2 – ca 1000 nya
bostäder, ny skola för 900 elever och ny
idrottshall planeras vid Skogängsvägen
och Duvbovägen i stadsdelen Bromsten
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Rättelse: I tidigare underrättelse om ny granskning som skickades ut
2017-09-11 förekom ett stavfel i rubriken och misstag av fastigheter
som avses att planeras. Storängsvägen ska rätteligen vara
Skogängsvägen och planen berör inte enbart Gunhild 7 utan även
delar av kvarteren Gunhild, Gustav och Bromsten m.fl. I och med
rättelsen så förlängs granskningstiden till och med den 2017-10-18,
dvs. ytterligare två veckor.
Ett förslag till detaljplan för Bromstensstaden etapp 2 – del av
kvarteren Gunhild, Gustav och Bromsten m.fl. vid Skogängsvägen
och Duvbovägen i stadsdelen Bromsten i Stockholm, Dp 201419911, har upprättats av stadsbyggnadskontoret. Granskning
genomfördes 2017-06-21 – 2017-08-02.
Den del av förslaget till detaljplan som berör Bromstens IP kan
granskas i ny granskning under tiden 2017-09-20 – 2017-10-18.
Syftet med en ny granskning för den del av förslaget till detaljplan
som berör Bromstens IP är att användningen idrott (R) läggs till
användningen skola/förskola (S1) på den norra bollplanen.
Användningen blir därmed RS1 (idrott och skola/förskola). I tidigare
granskning 2017-06-21 – 2017-08-02 var användningen enbart S1
(skola/ förskola).
Detta innebär, till skillnad från tidigare granskningsförslag, att även
idrott fortsatt ges möjlighet att inrymmas på den norra delen av
Bromstens IP tillsammans med möjligheten att inrymma
skoländamål.
Byggrätten för en ny idrottshall är även flyttad från den södra halvan
av Bromstens IP till den norra för att kunna ge plats för en 11spelsplan och en 7-spelsplan sida vid sida på den södra halvan.
Sammantaget så möjliggör den nya ändringen följande:
- En ny skola eller bevarande av den befintliga konstgräsplanen
- En ny idrottshall på den norra halvan av Bromstens IP
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- Två nya konstgräsplaner: en 11-spelsplan och en 7-spelsplan på den
södra halvan av Bromstens IP
Användningsbestämmelserna RS1 kompletteras även med
användningsbestämmelsen E2 för att möjliggöra en elnätstation i
anslutning till gata, vilket krävs om skolan genomförs.
Planbeskrivningen 2016-06-13 som granskades 2017-06-21 – 201708-02 överensstämmer med den reviderade plankartan och har
därför inte reviderats. Den nya granskningen omfattar därför endast
plankartan.
Den del av planförslaget som är aktuell för ny granskning 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 stadsbyggnadskontorets hemsida,
www.stockholm.se/detaljplaner.
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska
senast sista granskningsdagen ha inkommit till
Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm.
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Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer 2014-19911.
Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden, har
inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.
Sebastian Wahlström Klampfl
De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt
reglerna i personuppgiftslagen (PUL).
Sändlista
Länsstyrelsen, avdelningen för planfrågor
Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun
Hyresgästföreningen, Region Stockholm
Ellevio AB
AB Fortum Värme
Stockholm Gas AB
Stokab
Skanova
Stockholm Vatten AB
Utbildningsförvaltningen
Idrottsförvaltningen
Trafikförvaltningen
Trafikverket
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Trafikkontoret
Endast brev

Sakägare enligt fastighetsförteckning
För kännedom
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Stadsbyggnadsroteln, Stadshuset
SBNs ledamöter och ersättare
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Namnberedningen
Stadsbyggnadsexpeditionen
Receptionen i Tekniska Nämndhuset

