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Stadsbyggnadskontoret informerar 
Stadsbyggnadskontoret har inbjudit till 
samråd om ny detaljplan för området 
omkring Rosenlundsparken samt för att 
göra justeringar i en befintlig detaljplan i 
området. När en ny detaljplan ska tas 
fram har alla som berörs av planen rätt 
att påverka genom att lämna in syn-
punkter och förslag. 
 
Styrelsen uppmuntrar därför alla 
boende som har åsikter, förslag och 
egna idéer att engagera sig i samrådet. 
Samrådsunderlag finns att tillgå på 
http://bygg.stockholm.se/-/Nyheter/Sa-
vaxer-staden/200-nya-bostader-i-
stadsdelen-Sodermalm-/. 
 
I Tekniska nämndehuset, Flemingatan 
4, finns också allt material att tillgå, 
samt en uppbyggd 3D-modell över 
området så som förslaget ser ut. Här 
finns också information om den arkitekt-
tävling som pågår avseende en av de 
föreslagna byggnaderna. 
 
Representanter från Stockholms stad 
kommer också att genomföra ett sam-
rådsmöte den 9/4 kl 19 i Åsö vuxen-
gymnasiums aula. Lokalen kommer att 
vara öppen från kl 18, och där finns 
planförslagen att tillgå. 
 

Styrelsen vill betona betydelsen av att 
yttra sig i samrådet. Om en detaljplan 
antas och det fortfarande finns syn-
punkter som lämnats in skriftligen under 
samrådet och som inte beaktats i detalj-
planeprocessen har de berörda möjlig-
het att överklaga till länsstyrelsen, och i 
förlängningen till domstol. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Detta betyder att de som inte framför 
sina synpunkter nu i samrådet inte 
heller har möjlighet att överklaga 
senare. Samrådstiden pågår fram till 
2013-04-23. 
 
Planområdet är stort, (det omfattar hela 
Rosenlundsparken och lite till) och 
innehåller många olika delar, nya funk-
tioner tillförs och andra avskaffas. Mest 
iögonfallande i planförslaget är förstås 
den nya bebyggelsen, men det är viktigt 
att inte förbise även andra förändringar. 
 
Styrelsen kommer att yttra sig skriftligt i 
samrådet, men fokus kommer läggas 
på att bevaka föreningens gemensam-
ma intressen på så sätt att det inte 
innebär ekonomisk skada eller försäm-
rad funktionalitet för förening och de 
boende. 
 
Styrelsen har erfarit att det råder en del 
olika uppfattningar bland de boende om 
planförslaget, därför blir det varje intres-
serad boendes ensak att tycka till om 
planförslagets olika delar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
Styrelsen 
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