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OAVSLUTADE UPPDRAG FRÅN GFN 1999 – 2001
Uppdrag

GFN

Diarie nr

Handläggare

Anmärkning/Förslag

Utreda de ekonomiska och miljörelaterade
konsekvenserna av att inte ha samt möjligheterna att
ha en kross i Husarviken

1999-02-02

98-960-2690:5

Region innerstad

Principöverenskommelse om
omlokalisering av
gasverkstomten m.m. för att
möjliggöra en framtida
exploatering av Hjorthagen
togs i GFN 2001-04-03.
Utredning om exploateringen
fortsätter. Frågan om krossen
har behandlats i ärende till
GFN den 3 april 2001.

Urban Edvardsson

Enligt beslutet bemyndigar
nämnden kontoret att
omförhandla
genomförandeavtalet för
Norra Länken vilket innebär
att någon krossanläggning
inte förläggs hit.
I samband med framtagandet
av ny detaljplan för Norra
Länken mellan Norrtull och
Roslagstull skall nu
genomförandeavtalet gås
igenom och revideras.
Cykellösningar på innerstadsgator, genomföra s.k.
konfliktsstudier

1999-08-31

99-322-1667:3

Region innerstad
Staffan Eriksson/

Redovisningen i GFN bör omfatta
även de cykelvägsanalyser som vi
föreslår ska göras i ett ärende
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Krister Isaksson

Klara Sjö, utvecklingen av bottenmiljön återredovisas
kontinuerligt till nämnden

1999-08-31

Björkhagens golfbana, ta fram ett förslag angående
trafikföringen till och från …

1999-10-19

97-970-1079:37

Region innerstad
Peter Jacobsson

99-424-647:22

Fastighetsförvaltningen
Rune Karlsson

(m), (fp), (sp), (kd)
Region ytterstad
Åsa W igfeldt

99-512-521:6

Guldbröllopsminnet 1 och Tärnan 22, i Södertälje
(Hamnvikshemmet) i samråd med socialtjänstförvaltningen utreda förutsättingarna för flyttning av
verksamheten som f.n. bedrivs

1999-11-30

Sergels Torg, fortsätta arbetet med förnyelsen

1999-12-14

99-630-518:17

Stadshagens idrottsplats, teckna avtal med HSB och
Skanska om försäljning av marken för bostäder

2000-01-25

98-422-2493:4

Etappvis sanering av Gasverkstomten bör inledas
snarast, tidplan för detta önskas

2000-05-02

Fastighetsförvaltningen
Eva Olsson

Region innerstad
Martin Skillbäck
Region innerstad
Peter Jacobsson

00-410-1367:3

Region innerstad

17/12. Resultaten kan redovisas
hösten 2003

Slutredovisning av projektet
kommer att ske vintern 2004

Utredning pågår. Den
nuvarande vägen ligger delvis
på parkmark och en
detaljplaneändring kan därför
komma att behövas. Vägen
kommer även att prövas inom
ramen för det pågående
arbetet med att göra
Nackareservatet till ett
”riktigt” naturreservat.
Redovisas till GFN prel under
våren år 2003 och beslut i KF
år 2004.
Detaljplanearbetet påbörjat i
Nynäshamns kommun.
Kontoret söker lokaler för
verksamheten. Beräknad
redovisning i GFN våren 2003.
Delredovisning lämnas
fortsättningsvis fortlöpande
Beslut i GFN att inte bygga på
Stadshagens ip. 12/11-02
Anmält till GFN 2003-01-21

Stefan Eriksson
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Jens Nilheim
Alphyddan och Mariehälls Gård, återkomma med
redovisning av hur evakueringsfrågorna löses

2000-05-23

Byggande av fler bostäder i Stockholm på statliga
markområden och fastigheter

2000-10-31

00-512-849:3

Region ytterstad
Tomas Victorin

00-511-3686:3

Region ytterstad
Per Olof Jägbeck

Arbetet med att hitta evakueringsbostäder pågår. Redovisning prel våren 2003.
Beräknad redovisning i GFN
2003-02-04

Uppdrag 1: Lista på all statlig mark och alla statliga
fastigheter inom Stockholms stad
Uppdrag 2: Efterhöra statens planer för respektive
objekt
Uppdrag 3: Redovisa till nämnden med förslag till
bostadsbyggande
Rotel III, Sten Nordin
Undersöka möjligheterna att förstärka säkerheten vid
cykelparkeringar

2000-10-31

00-322-3775:2

Region innerstad
Krister Isaksson

Omarbeta övriga trafik- och cykelplaner för innerstaden 2000-10-31

00-370-3963:1

Region innerstad
Staffan Eriksson

Gröndal och Liljeholmen, se över möjligheterna att
bygga ytterligare bostäder på redan exploaterad mark i
området

2000-10-31

Vinsta företagsområde, i samband med

2001-01-23

00-511-2063:3

01-410-613:2

Region ytterstad

Lägesrapport kring
cykelparkeringsplanen
kommer att redovisas i GFN
våren 2003.
Områdesvis redovisning i
GFN under våren 2002. Alla
områden har redovisats en
gång. N-malm , Ö-malm och
Kungsholmen är klar.
Södermalm är i princip
färdigskriven, men har ännu
inte underställts nämnden.

Magnus Bengtsson

Uppdraget får beaktas i
kommande gluggutredning.
Uppdraget bör därför
avskrivas.

Region ytterstad

Beräknad redovisning i Gfn
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remissredovisningen återkomma med förslag till
anvisning till byggherrar enligt tjänsteutlåtandet

1998-11-17

98-410-1993:3

Larisa Freivalds

första kvartalet 2003

Ruddammen 12, möjlighet att inrymma ett vagnmuseum 2001-02-20
i fastigheten enl. skrivelse från Stiftelsen Bevara Vårt
kulturarv 2001-01-29. Skrivelse från
Ann-Marie Strömberg (v)

00-785-2840:6

Fastighetsförvaltningen
Lars Callemo

Bör utgå! Försäljning av
Ruddammen 12 är för
närvarande inte aktuell av
ekonomiska och strategiska
skäl (Norra länken). A-M
Strömberg har informerats
muntligt.

Genomföra förnyelse av reklambärare på offentlig plats, 2001-04-24
byta ut en del av befintliga trekantpelare mot
affischplats … IT-kiosk samt ”stadsklockan”. Ta fram
anbudsunderlag för upphandling av telefonkiosker

01-420-1739:2

Region innerstad
Eva Leijon

Redovisas i GFN feb 2003.
Delvis redovisat 2001-12-11

Affärsområde Egendom, att i samråd med
Länsstyrelsen och berörda inventera och föreslå vilka
områden som skall skyddas m.m.

2001-06-12

01-020-1301:5

Fastighetsförvaltningen
Alvin Törnblom

Bör avskrivas. Uppdraget är ej
längre aktuellt, eftersom det
hörde ihop med tidigare
bolagiseringsplaner för AO
Egendom. KF har beslutat att
bolagiseringen skall avbrytas
samt att en översyn skall
göras för att se hur stadens
mark, avsett för rekreationsoch friluftsändamål utanför
kommungränsen, långsiktigt
skall bevaras. Samrådet har
sedan utförts och
erfarenheterna kan användas i
den kommande översynen.

På försök införa gatuservice dagtid på Norrmalm samt
därutöver ytterligare i ett område i västra Vasastan,
nämnden önskar redovisning över ev. ändrat

2001-09-11

99-340-2848:6

Parkeringsavdelningen
Lars Hammar

Dagstädning införd på
Norrmalm och delar av
Vasastaden fr o m 2 maj 2002.
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trafikbeteende efter försöksperioden

Resultatet redovisas i GFN
senast oktober 2003

Nordvästra Kungsholmen, snarast sätta igång arbetet
med de redan markanvisade studentbostäderna m.m.

2001-10-23

01-512-1902:6

Region innerstad
Peter Jacobsson

Redovisas i GFN våren 2003

Inrättande av parkeringsplatser för små ”citybilar”.
Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann
Gunnarsson (mp)

2001-12-11

01-340-4264:1

Parkeringsavdelningen

GFN 2002-08-20. Remitterat till
trafikutskottet.

H/GFN/tjut/GFNuppdrag 1999-2001
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