Ombyggnad av kontorslokaler till korttidsboende vid
Magelungsvägen - Mässvägen i Älvsjö
PLANSAMRÅD 6 MAJ - 20 JUNI 2013

Plansamråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

PLANFÖRSLAGET
Bakgrund
Behovet av olika former av kategoriboende är stort i Stockholm. Tomträttshavare till fastigheten Sjöbotten 1 önskar planändring för att möjliggöra inrättandet av genomgångsbostäder för ungdomar samt studentbostäder.

INFORMATION OM PLANSAMRÅD
Samrådsmöte kommer att hållas:
Onsdagen den 22 maj 2013, kl 19:00 - 21:00 vid Älvsjö Ängsväg 4 i Älvsjö.
Förslaget visas fram till 20 juni 2013 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
under husets ordinarie öppettider.
Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska
Nämndhuset, måndag – onsdag 09.00 – 16.00, torsdag 09.00 – 18.30, fredag 10.00 – 15.00
(ändrade tider kan förekomma).
Förslaget visas även i Älvsjö Medborgarkontor, Älvsjö stationsplan 11, de tider då lokalen har
öppet samt på stadens hemsida, www.stockholm.se, (Pågående planer - Sök).

Inom fastigheten bedrivs idag handel med tidsbegränsade bygglov.
Handeln har bedömts vara lämplig på platsen, varför den bör befästas i
detaljplan.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2012-09-27 § 13 att planarbete
skulle påbörjas.
Planens syfte och huvuddrag
Planförslaget syftar till möjliggöra boende på fastigheten. Befintliga
handels- och lagerverksamheter som idag har tidsbegränsade bygglov,
ges stöd i detaljplanen. Planförslaget medger även inrättande av idrottsverksamhet samt att fastigheten Sjöbotten 1 får delas i flera fastigheter.
Icke störande industri får finnas i delar av planområdet.

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen och ska senast den
20 juni 2013 inkommit till:

Planområdets läge

Flygbild över befintliga byggnader inom fastigheten Sjöbotten 1.

Bostäderna föreslås inom fastighetens norra del, i befintliga kontorsbyggnader samt i två nya huskroppar. De bostäder som föreslås i detaljplanen avser boende för en kortare tid, så kallade genomgångsbostäder
för boende med samhällsstöd samt studentlägenheter. Sammanlagt
möjliggör planförslaget cirka 370 lägenheter.

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
E-postadress: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ärendet handläggs av: Eva Strömbäck, tfn 08-508 282 52

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning. Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna
kan komma att läggas ut på vår webbplats.
Stadsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter Stadsbyggnadsnämnden är skyldig att till var och en som skriftligen ansöker om det, en gång per kalenderår, lämna besked
om vilka personuppgifter om denne som behandlas. För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta
stadsbyggnadskontoret.

Perspektiv av föreslagen ny bostadsbyggnad, sedd från nordost.
(Rosenbergs Arkitekter AB)

Vy över planområdet från öster. Hus D har ersatts med två nya lamellhus
med bostäder. Hus A och B föreslås innehålla handel, kontor och icke störande industri, samt idrott i hus A. För hus C, D och övre våningarna av hus
F medges bostäder. Hus E och nedre våningarna i hus F föreslås för handel,
lager och partihandel. I hela hus F medges också kontor.
(Rosenbergs Arkitekter AB)

Miljöbedömning
Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL eller MB att en miljöbedömning
behöver göras.

Godkänt dokument - Eva Nyberg-Björklund, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-04-25, Dnr 2012-10003

Två nya lamellhus med bostäder föreslås ersätta hus D och förbinda hus C och F. Perspektivet visar den föreslagna fasaden mot Stockholmsmässan, sett från norr. Byggnaden föreslås innehålla två entréer. Den ena mot Mässvägen i nordväst föreslås som entré för bostäderna i hus C och de nya bostadshusen. Den andra entrén föreslås mot Stockholmsmässan i
byggnadens sydöstra del, och ska utgöra entré för bostäderna i hus F.
(Rosenbergs Arkitekter AB)

Buller och risker
För att fastigheten ska vara lämplig för bostäder behöver åtgärder vidtas för att minska
störningar från trafikbuller samt för att minimera risker vid eventuella olyckor med transporter för farligt gods.
För ett antal lägenheter i hus C behövs särskilda fönster som möjliggör för vädring, utan
att bostaden störs av trafikbuller.
För att minimera risker vid eventuella olyckor för farligt gods behöver ett avkörningsskydd uppföras mot Huddingevägen. Dessutom behöver ett antal fönster i bostadshuset
närmast Huddingevägen bytas ut eller byggas igen.

www.stockholm.se

