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Ett förslag till detaljplan för del av Riksby 1:3 m.fl (Bällsta IP) i
stadsdelen Bällsta i Stockholm, Dp 2017-06421, har upprättats av
stadsbyggnadskontoret. Planförslaget innebär att anlägga en ny
idrottsplats, Bällsta IP, inom området runt Bällsta gård. Ambitionen
är att Bällsta IP ska fungera som ett idrottscentrum för västra delen
av Stockholm. Idrottsplatsen föreslås innehålla en komplett
friidrottshall, en 11-spelsplan för fotboll med konstgräs, samt en
utomhusarena för friidrott. Anläggningen ska även innehålla goda
möjligheter till spontanidrott och rekreation. Den mest värdefulla
naturen ska bevaras såsom den centrala allén, skogsdungen och
läplanteringar runt Bällsta gård. Målet är att Bällsta IP ska upplevas
inbjudande och öppen för alla, inte bara för den organiserade
idrotten. Detaljplanen ska stärka Bällsta gård som lokal målpunkt
och bevara samt tillgängliggöra platsens kulturhistoriska värden.
Planförslaget visas under tiden 11 feb – 23 mars 2020 i
FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Kopior av
handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen
i Tekniska Nämndhuset. Planförslaget visas även på
stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner.
Samrådsmöte kommer att hållas i form av öppet hus 19 feb 2020,
kl. 17.00 - 20.00 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset,
Fleminggatan 4.
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska
senast den 23 mars 2020 ha inkommit till
Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm
Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer: 2017-06421
Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Behandling av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan,
synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i
dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna
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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 stockholm.se/sbkgdpr hittar du mer information om hur
stadsbyggnadskontoret arbetar med frågor kopplade till GDPR.
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