Stadsbyggnadsnämnden

Tid
Plats
Justerat
Anslaget

Protokollsutdrag

Torsdagen den 15 oktober 2020, kl. 17:00-17:20
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset
Måndagen den 26 oktober 2020 §§ 1-7, 9-27, 29-41
Onsdagen den 28 oktober 2020 §§ 1-7, 9-27, 29-41

Omedelbart justerade paragrafer
Justerat
Torsdagen den 15 oktober 2020 §§ 8, 28
Anslaget
Måndagen den 19 oktober 2020 §§ 8, 28
Joakim Larsson

Jan Valeskog

Närvarande
Beslutande ledamöter:
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Joakim Larsson (M), ordföranden
Jan Valeskog (S), vice ordföranden
Kristina Lutz (M)
Hans Breismar (M)
Björn Ljung (L)
Cecilia Obermüller(MP)
Fredrik Lindstål (C)
Mikael Valier (KD)
Ulf Walther (S)
Sara Stenudd (V)
Maria Hannäs (V)
Peter Wallmark (SD)

§§ 1-8, 10-41

§§ 1-33, 35-41

Tjänstgörande ersättare:
Isabelle Ljungberg (S)
Lennart Tonell (MP) § 9
Jonas Santesson (V) § 34

För Lisa Carlsson (S)
För Cecilia Obermüller(MP)
För Maria Hannäs (V)

Ersättare:
Arne Genschou (M)
Linda Jonsson (M)
Mikael Eskman (M)
André Nilsson (L)
Lennart Tonell (MP) §§ 1-8, 10-41
Erik Sarfors (C)
Daniel Agustin Vencu Velasquez
Castro (S)
Emilia Wikström Melin (S)
Jonas Santesson (V) §§ 1-33, 35-41
Jerker Söderlind (SD)

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

Tjänstemän:
Dessutom närvarade stadsbyggnadsdirektören Anette Scheibe Lorentzi
§§ 1-14, 16-41 nämndsekreterare Rakel Nilsson och Sara Högne, Torkel
Kjellman, borgarrådssekreterarna Nils Annink, Lovisa Lindholm och
personalrepresentant Luis Lopez §§ 1-8
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§ 10
Sandhagen 15 m.fl. (etapp 2a i Slakthusområdet), Johanneshov,
Dnr 2019-06180-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden
beslutarenligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden
beslutaratt ge kontoreti uppdragatt
påbörjaplanarbetei enlighetmed kontoretstjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet
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Stadsbyggnadskontorets
tjänsteutlåtande
från den 17 september
2020.
Bil § 10
Tjänsteutlåtandet
avserstartpromemoriaför planläggningav
Sandhagen15 m.fl. i stadsdelenJohanneshov.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämndenföreslår(se beslutet).
Beslutsgång

OrdförandenJoakimLarsson(M) finner att nämndenbeslutarenligt
kontoretsförslag.
Särskilt uttalande

SaraStenuddm.fl. (V)lämnar särskiltuttalandeenligt följande:
Vi ser medspänningfram emot att få sedet nya
Slakthusområdet
växafram.
Med alla de stadskvalitetersom skaingå i dettaprojekt är
det vår förhoppningatt det kommerleva upp till det som är
planenssyfte. Att miljön, gammaltochnytt skaintegrera
fint tillsammansmed nya parkeroch alla de platsersom
finns med i planenför att människorskafå förutsättningar
att mötas.Även att det ska tillföras mycket grönskasom vi
har kunnatsei illustrationsbilderna.Grönska,såsom
klängväxter,träd, buskaroch blomsterplanteringar
levandegöroch tillskaparplatserdär människorkan slå sig
ner och trivas. Dessutomgynnasden biologiska
mångfalden.
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PeterWallmark (SD)lämnar särskiltuttalandeenligt följande:
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Områdethar idag en varierad,dynamiskoch ibland även
stökig karaktär.Permanentaverksamhetersamsasmedmer
tillfälliga aktiviteter,företagoch aktörer.Detär positivt om
det äveni framtidenkan åstadkommas
en blandningav högt
och lågt, billigt och exklusivt. I Sickla Köpkvarteri Nacka
som utveckladesav Atrium Ljungbergsparadesunderen
periodnågraäldrebyggnaderlängsJärnvägsgatan,
där plats
gavstill verksamhetermed lägrelönsamhet,somejkunde
betalahög hyra. Detta motiveradesmed att ge plats för
urbanakanariefåglar–en metaforför unika lågt avkastande
verksamhetersom genomsin närvaropå platsenskapadeen
kreativ atmosfär.
Fastighetsägaren
kundegenomsitt samlade
fastighetsinnehav
på platsenta in på gungornavad de
förloradepå karusellerna.Verksamhetersom secondhand,
hantverk,småskaligaföretagoch servicesamladeslängs
dettastråkoch gav helaområdetett mer varieratinnehåll än
som annarsvarit möjligt.
Det vore positivt om lokaler förmindre företagoch
verksamheterkan gesplats ävenefter ombyggnadoch
nybyggnad.En sådanlösning presenterades
för någraår
sedanav verksammai en industribyggnadlängsHeliosgatan
i HammarbySjöstad,där ett stort antal kulturella
verksamheter,foto, media,kultur, film, teater,
film, tv, grafisk produktionmedmerahadesinalokaler. I
dettafall föresloggruppenbakomHeliosgruppennågotfärre
nya bostäderför att säkrade kulturella företagensutrymme
ochverksamhet.Ett förslagmed någotstörre
verksamhetslokaler
togs fram av White Arkitekter. Förslaget
gick dockejatt realisera,eftersombehovetav nya bostäder
ansågssom överordnat.Dettakan sägasha varit till nackdel
för stadsdelenHammarbySjöstadsom helhet–närhetentill
ett levandekulturhusutan behovav samhällsstödhadevarit
till fördel bådeför Stockholmsom helhetoch stadsdeleni
sig. Möjligen hadeett bevarandeavindustrihusets
verksamheterävenökat värdetpå tillkommandebostäder.
Det vore positivt om någraav de drivandebakom
Heliosgruppenkundegessynpunkterpå om och hur
slakthusområdet
kan planeras,med tankepå de kreativa
näringarnasbehovav relativt lågaomkostnaderochenkla
lokaler. Det är särskiltviktigt med tankepå att flera
fastighetermed kulturverksamheterbelägnai innerstadenär
föremålför renovering,vilket innebärbådeatt hyresgästerna
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måsteflytta men ocksåen framtidahyreshöjningsom alla
kanskeinte kan betala.

