PLANSAMRÅD
Enkelt planförfarande
2011-08-19
Planavdelningen
Julia Nedersjö
Tfn 08-508 27 585
Enligt sändlista

Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Lyckan 9 och 10 mm, i
stadsdelarna Stadshagen och Kristineberg, Dp 2010-12047
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som möjliggör
fortsatt användning av befintliga byggnader på fastigheterna Lyckan 9 och 10.
Planförslaget innebär att användningen av marken övergår från
industrianvändning till kontorsverksamhet och icke störande verksamhet i form
av laboratorium. Bottenvåningen mot Lindhagensgatan på fastigheten Lyckan
10 ska inrymma lokaler för centrumändamål samt att det i bottenvåningen på
Lyckan 9 får inrymmas lokaler för centrumändamål.
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För utbyte av information och synpunkter inbjuds härmed till samråd enligt
PBL 5 kap 20 § PBL (1987:10).
Särskilt samrådsmöte kommer inte att hållas. Planförslaget visas under tiden 6
september – 27 september 2011 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). Planförslaget visas även på
stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se (Pågående planarbete –
sök).
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den
27 september 2011 ha inkommit till någon av följande adresser:
•
•

Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20
Stockholm
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange diarienumret 2010-12047-54
Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och eventuell
betänketid, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.
Eventuella frågor besvaras av Julia Nedersjö, tel 08-508 27 585

Information om behandling av personuppgifter (se sista sidan)
Postadress Box 8314 S-104 20 Stockholm
Besöksadress Fleminggatan 4 Tfn 08-508 26 000 Fax 08-508 27 170
E-postadress stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se
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S-Dp 2010-12047-54

Bilagor (endast till remissinstanser): Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
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Sändlista
Länsstyrelsen, avdelningen för planfrågor
Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun
Hyresgästföreningen, Region Stockholm
Exploateringskontoret
Fastighetskontoret
Miljöförvaltningen
Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Trafikkontoret
Stockholm Vatten AB
Fortum Distribution AB
AB Fortum Värme
Stockholm Gas AB
Storstockholms Brandförsvar
Trafikverket
Sakägare enligt fastighetsförteckning
Posten AB, (respektive serviceområde skrivs in)
Regionplanekontoret
Skönhetsrådet
Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
Stockholm Business Region
Stockholms Stads Parkerings AB
Stockholms Stadsmuseum
Stokab
Skanova
För kännedom:
Stadsbyggnadsroteln, Stadshuset
Namnberedningen
Stadsmätningsavdelningen, Geodata Produktion
(stompunkter.sbk@stockholm.se)
Stadsmätningsavdelningen, Geodata Produktion (baskarta.sbk@stockholm.se)
Stadsmätningsavdelningen, SBK SM Plangrupp
(sm.plangrupp.sbk@stockholm.se)
Stadsbyggnadsexpeditionen
Bygglovsavdelningen
Receptionen i Tekniska Nämndhuset
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.

