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Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för
Ramsökaren 2 i stadsdelen Bandhagen i Stockholm, Dp 201713836. Planförslaget ger möjlighet att komplettera befintlig
bebyggelse inom fastigheten med två nya flerbostadshus, ett mot
tunnelbanan och ett mot Örbyleden. De två föreslagna husen
rymmer tillsammans omkring 80-90 nya lägenheter, i huvudsak
lägenheter om 2 rum och kök. I förslaget planeras för ungefär 40
nya parkeringsplatser för bil vilket bedöms som tillräckligt för de
nya lägenheterna. Idag består fastigheten av en före detta
skolbyggnad (f d Bandhagens gymnasium) som sedan början av
2000-talet är ombyggd till bostäder.
Planförslaget inklusive planhandlingar visas i Fyrkanten i Tekniska
Nämndhuset, Fleminggatan 4, under tiden 11 februari 2020 – 9
mars 2020. Planförslaget visas även på Stadsdelsförvaltningen
Enskede-Årsta-Vantör, Slakthusplan 8A, under samma tidsperiod
de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets
hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner. Kopior av
planhandlingarna kan erhållas mot avgift på
Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset.
Ett samrådsmöte i form av ett öppet hus hålls i receptionen hos
Stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör, Slakthusplan 8A,
tisdagen den 3e mars kl. 17:00 – 19:00. Stadsplanerare kommer att
finnas på plats för att berätta om förslaget, svara på frågor och ta
emot synpunkter. Om deltagarantalet är stort hålls en kortare
presentation av förslaget kl. 18:00.
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska
senast den 9e mars 2020 ha inkommit till
Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm
Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange alltid ärendets diarienummer: 2017-13836
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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
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.
Sändlista
Ellevio AB
Exploateringskontoret
Försvarsmakten
Fastighetskontoret
Gasnätet Stockholm AB
Hyresgästföreningen
Kulturnämnden
Lantmäterimyndigheten
Luftfartsverket
Länsstyrelsen
Miljöförvaltningen
Rådet för funktionshinderfrågor vid stadsbyggnadsnämnden och
exploateringsnämnden
Skönhetsrådet
Stockholm Exergi AB
Stockholm Vatten och Avfall AB
Storstockholms brandförsvar
Trafikförvaltningen
Trafikkontoret
Trafikverket
Sakägare enligt fastighetsförteckning
Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltning
Stockholm Parkering
Svenska Kraftnät
Samfundet St Erik
För kännedom:
Namnberedningen
Receptionen i Tekniska Nämndhuset
Stadsbyggnadsexpeditionen
Stadsbyggnadsroteln
Stadsmätningsavdelningen, Geodata-Produktion och Distribution
Stadsmätningsavdelningen, SBK SM Plangrupp

