Exploateringsnämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2020-03-19, § 6

Tid

Måndagen den 23 mars 2020 kl. 17.00 – 17.10

Plats

Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

Justering

Onsdagen den 25 mars 2020, §§ 1-5

Omedelbart justerade paragrafer
Justering

Måndagen den 23 mars 2020, § 6-7

Johan Nilsson

Emilia Bjuggren

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Johan Nilsson (M) ordföranden
Emilia Bjuggren (S) vice ordföranden
Hampus Rubaszkin (MP)
Susanne Wicklund (C)
Christina Wallmark (SD)
Tjänstgörande ersättare:
Joakim Rönnbäck (L)
Torsten Lindström (KD)
Susanne Urban (V)

för Vakant (L)
för Annika Elmlund (M)
för Clara Lindblom (V)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Johan Castwall, nämndsekreterare Timmie Aspelin
och borgarrådssekreterare Nils Annink.

§6
Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut
2019-12-12, § 35, om markanvisning för bostäder inom
del av fastigheten Hjorthagen 1:3 i Norra
Djurgårdsstaden, Östermalm, till Kärnhem
Bostadsproduktion AB och Tobin Properties AB
Dnr E2019-04561
Beslut
Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets
förslag:

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/exploateringskontoret

1

Exploateringsnämnden beslutar att till Förvaltningsrätten i
Stockholm överlämna yttrande i mål nr 205-20 enligt bilagt
förslag, bilaga 2 till kontorets tjänsteutlåtande.

2

Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera
beslutet.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 17 februari 2020.

Sida 2 (2)

Exploateringsnämnden

Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Johan Nilsson (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Särskilt uttalande

Vice ordförande Emilia Bjuggren (S) lämnar särskilt uttalande
enligt följande:
Det har under lång tid och över hela regionen pågått en
rörelse ner mot vattnet. I de bästa av fall har det inneburit att
stadens vattennära områden utvecklats och tillgängliggjorts.
Genom att inte sälja ut strandkanten fick Hammarby Sjöstad
en allmänning, en gemensam kaj, som alla har tillgång till. Vi
är övertygade om att detta varit en viktig byggsten för att
skapa en gemensam och sammanhållande identitet i
stadsdelen. Detsamma gäller Hornsbergs strand. Ett exempel
på motsatsen är däremot Järla sjö, där byggnation ute i vattnet
privatiserat tillgången till sjön.
Det är viktigt att vi låter de positiva exemplen vara
vägledande i det fortsatta arbetet med Norra Djurgårdsstaden.
Att vi följer översiktsplanens skrivningar om att ”Stadens
vattenrum, kanaler, sjöar och vattendrag värnas och
tillgängliggörs.”.

Vid protokollet
Timmie Aspelin

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/exploateringskontoret

