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Meddelande om antagande

Antaget förslag till detaljplan avseende nya
bostäder och förskola i stadsdelarna Vårberg
och Skärholmen
Stadsbyggnadsnämnden har den 28 april 2022 antagit förslag till
detaljplan för område vid Stångholmsbacken och Falkholmsgränd
(fastigheterna Stångholmen 1, Krokholmen 1 med flera) i
stadsdelarna Vårberg och Skärholmen, Dp 2017-00513. Beslut i
ärende § 28 enligt protokollsutdrag bifogas i detta brev.
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Planhandlingarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadsexpeditionen i
Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, under husets ordinarie
öppettider. Handlingarna kan erhållas mot avgift. Planhandlingarna
visas också på stadsbyggnadskontorets hemsida,
start.stockholm/detaljplaner.
Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga i brev ställt till
Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till,
Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm, alternativt
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se inom tre veckor från
anslagsdatum, det vill säga 1 juni 2022.
Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid lämnas brevet
vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning. Beslutet får
dock överklagas endast av den som är berörd av förslaget och som
senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som
inte blivit tillgodosedda. I brevet ska anges vilket ärende
(diarienummer/Dp-nr) och vilket beslut som överklagas. Redogör
för varför Ni anser att beslutet ska ändras. Underteckna brevet och
förtydliga namnteckningen. Uppge också postadress och
telefonnummer. Den som behöver veta mer om hur man ska gå
tillväga, bör ringa till stadsbyggnadskontoret

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

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.
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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Sändlista
Länsstyrelsen, avdelningen för planfrågor
Lantmäterimyndigheten
SLL Tillväxt- miljö och regionplanering
Ellevio AB
Stockholm Vatten och Avfall AB
Sakägare enligt fastighetsförteckningen och övriga som inte har fått
sina synpunkter tillgodosedda (enligt separat sändlista)

