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Ett förslag till detaljplan för del av Familjen 1, Familjen två samt
del av Årsta 1:1 i stadsdelen Östberga i Stockholm, Dn 2015-17627,
har upprättats av stadsbyggnadskontoret. Planförslaget möjliggör ett
nytt bostadshus i 4-7 våningar med 84 studentlägenheter samt en
förskola med fyra avdelningar inom fastigheten Familjen 2 vid
Östberga centrum. I planen föreslås också en ny parkleksbyggnad i
parkleken Backen, med nya funktioner som samlingslokaler,
omklädningsrum och toaletter för parklekens besökare och personal.
Den nya byggnaden föreslås få en varierande höjd för att passa in i
miljön på ett naturligt sätt. Den lägre byggnadsdelen är 4 våningar,
delvis i suterräng, och den högre delen är tre våningar hög. För
studentbostäderna uppförs två stycken gemensamma takterrasser,
och förskolan får en tillhörande gård i anslutning till parkleken
Backen. Byggnaden bidrar genom den nya förskoleverksamheten
och bostäder för studenter till mer liv och rörelse vid Östberga
centrum.
Planförslaget visas under tiden 25/9-2018 – 6/11-2018 i
FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan. Kopior av
handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen
i Tekniska Nämndhuset. Planförslaget visas även i Östberga
kulturhus, Östbergatorget, de tider då lokalen har öppet, samt på
stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner.
Samrådsmöte kommer att hållas 11 oktober 2018 kl. 17:00-19:00 i
Östberga kulturhus, följ skyltning vid kulturhuset för vägvisning till
lokal.
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska
senast den 6 november 2018 ha inkommit till
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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.
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