Samråd

INBJUDAN till PROGRAMSAMRÅD för kv Primus 1 mm i stadsdelen Lilla

Godkänt dokument - Giuliana Conciauro. Stadsbyggnadskontoret Stockholm. 2010-01-13. Dnr 2006-05021

Essingen, Dnr 2006-05021-54.
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett programförslag som innebär ett uppförande av
en vattennära och bullerskyddad boende- och parkmiljö på Lilla Essingens norra del.
En ny tillgänglig strandpromenad gör det möjligt att promenera runt hela ön i direkt
kontakt med vattnet. Totalt tillförs området ca 400 lägenheter. Ca 200 000 kvm ljus
BTA kontorsyta kvarstår från tidigare kontorsverksamhet inom Primusfastigheten.
Utemiljön i det planerade bostadsområdet innehåller möjligheter till rekreation för de
vuxna och möjlighet till varierad lek och spel för barn och ungdomar.
Programförslaget förutsätter att uppläggningsplatsen för Lilla Essinge Båtklubb flyttas
till ett nytt läge intill Essingeleden samt att befintlig kontorsanläggnings låga del rivs i
de delar som ligger ovan mark.
Samrådsmöte kommer att hållas torsdagen den 28 januari 2010, mellan kl 18.30 och
20.30 i lokalen Orrefors, kv Primus 1, Primusgatan 20, Lilla Essingen.
Programförslaget visas under tiden 18 januari 2010 – 1 mars 2010 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 9.00 – 16.00, torsdag 9.00 – 18.30, fredag 10.00 - 15.00
(ändrade tider kan förekomma). Förslaget visas även på stadsbyggnadskontorets
hemsida, www.stockholm.se/sbk
Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen och ska senast den 1 mars 2010
ha inkommit till:
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
E-postadress stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se

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.
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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.

