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Ett förslag till detaljplan för fastigheten Springbrunnen 1 och del av
Grimsta 1:2 i stadsdelen Hässelby Gård i Stockholm, S-Dp 201218034, har upprättats av stadsbyggnadskontoret. Planförslaget
innebär ny bostadsbebyggelse, två flerbostadshus, ca 60 lägenheter
längs med Loviselundsvägen. Planförslaget innebär också att en
befintlig idrottsbyggnad bekräftas som idag saknar byggrätt men
också en utökad byggrätt för fler omklädningsrum och eventuellt
samlings- och föreningslokaler i framtiden. En elnätstation
möjliggörs på södra sidan av Loviselundsvägen.
Planförslaget visas under tiden 26 april – 7 juni i FYRKANTEN i
Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie
öppettider. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på
Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset. Planförslaget
visas även i Hässelby gårds bibliotek de tider då lokalen har öppet
samt på stadsbyggnadskontorets hemsida,
start.stockholm/detaljplaner. Förslaget har upprättats med normalt
förfarande och kungjorts på kommunens anslagstavla och genom
annons i ortstidning.
Samrådsmöte kommer att hållas 18 maj, kl. 17-19 i
Hässelbygårdsskolan.
Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra det
skriftligen och synpunkterna ska senast den 7 juni 2022 ha
inkommit till
Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm
Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se
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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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