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Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för
Pytsen 1 m fl i stadsdelen Liljeholmen, SDp 2017-07068
Ett förslag till detaljplan för Pytsen 1 m fl i stadsdelen Liljeholmen i
Stockholm, Dp 2017-07068, har upprättats av
stadsbyggnadskontoret.

Godkänt dokument - Monika Stenberg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2021-05-19, Dnr 2017-07068

Planförslaget innebär att Nybohovsskolan kan utökas med en ny
större skolbyggnad. En ny idrottshall föreslås och befintlig förskola
planeras att ersättas med en större förskola. Därtill syftar
detaljplanen till att säkerställa en väl gestaltad bebyggelse.
Planförslaget säkrar även befintlig skolbyggnads arkitektoniska
värden och delar av det eksamband som finns utmed
Nybohovsbackens sluttning norr om skolan. Planområdet omfattar
fastigheterna Pytsen 1 och 2 samt del av Liljeholmen 1:1 och
Hinken 5.
Planförslaget visas under tiden 25 maj – 5 juli 2021 i
FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan. Kopior av
handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen
i Tekniska Nämndhuset. Planförslaget visas även på
stadsbyggnadskontorets hemsida, start.stockholm/detaljplaner.
Förslaget har upprättats med utökat förfarande och kungjorts på
kommunens anslagstavla och annons i ortstidning.
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska
senast den 5 juli 2021 ha inkommit till
Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm
Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer: 2017-07068
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Behandling av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan,
synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i
dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna
behövs för vår myndighetsutövning. Du har rätt att få en
sammanställning över vilka av dina personuppgifter vi behandlar.
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En sådan begäran ska vara skriftlig och ska skickas till
stadsbyggnadskontoret. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter
rättade. På start.stockholm hittar du mer information om hur
stadsbyggnadskontoret arbetar med frågor kopplade till GDPR.
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Ellevio AB
Exploateringskontoret
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Stockholm Exergi AB
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Storstockholms brandförsvar
Trafikförvaltningen
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Trafikverket
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