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Förslag till användning av disponibla medel ur B A Danell
donationsfond

Föredragande borgarrådet anför följande.
Drätselnämnden har genom beslut i juni 1991 underrättat kommunstyrelsen
om att avkastningen ur B A Danelii donationsfond uppgick till 1 605 482:62
kronor vid utgången av är 1990.
Till stadskansliet har inkommit sammanlagt 52 ansökningar.
De av kommunstyrelsen utsedda kommitterade - Margareta Schwartz,
Ingemar Ingevik, Anders Nordin och Samuel Strandberg - föreslår att
avkastningen fördelas på 11 ansökningar.
Stockholms Nation i Uppsala (300 000 kr) för restaurering av stora
salen i Peter Celsings flygelbyggnad,
Stiftelsen Hässelby (240 000 kr) för inredning av nio gästrum i västra
flygeln,
Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten (200 000 kr) för
renovering av fastighetens plåtklädda och utsmyckade balustrad,
Ellen Key Skolan (200 000 kr) för renovering av skolans fasad,
Centralbadet (135 000 kr) till nyanskaffning av entKskylt till fasaden i
trädgården och riktningsskyltar i stil från 1904,
Martinskolan (100 000 kr) till inredning och litteratur till ett skolbibliotek i skolans nybygge,
Österholmsskolan (100 000 kr) till utbildning av kamratstödj are för
eleverna på skolan,
Bostadsrättsföreningen Cepheus (100 000 kr) till upprustning av gården,
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K A Almgrens Sidenväverimuseum (100 000 kr) för uppbyggnad av
museet,
Häxorna på Söder (90 000 kr) för uppsättning av pjäsen "Häxorna på
Söder",
Stockholms scoutdistrikt av NSF (40 000 kr) för upprustning av
båtbeståndet.
Återstoden av den disponibla avkastningen - 482:62 kronor - reserveras till
nästkommande utdelningstillfälle.
Jag tillstyrker kommitterades förslag till fördelning av fondens disponibla
avkastning.

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår
kommunfullmäktige besluta att
av Daneliifondens disponibla avkastning anslå 300 000 kronor till
Stockholms Nation i Uppsala, 240 000 kronor till Stiftelsen
Hässelby, 200 000 kronor till Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten, 200 000 kronor till Ellen Key Skolan, 135 000 kronor
till Centralbadet, 100 000 kronor till Martinskolan, 100 000 kronor
till Österholmsskolan, 100 000 kronor till Bostadsrättsföreningen
Cepheus, 100 000 kronor till K A Almgrens Sidenväverimuseum,
90 000 kronor till Häxorna på Söder och 40 000 kronor till
Stockholms scoutdistrikt av NSF.
återstående medel - 482:62 kronor - överförs till nästa utdelningstillfälle.
Stockholm den 4 mars 1992
På kommunstyrelsens vägnar:
ANDERS NORDIN
CARL CEDERSCHIÖLD

Torsten Lilja
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Reservation anfördes av Per Sundgren (v) enligt följande.
Jag anser att 40 000 kronor skall tas från bidraget till Stockholms Nation i Uppsala
och istället ges till Tidskriftsverkstaden i Stockholm.

Suppleantyttrande gjordes av Johan Giertta (nyd) enligt följande.
Vi i nyd anser att några av de som föreslagits till erhållande av medel ur
rubricerade donationsfond inte grundar sig på testatrix bestämmelser. Dessa framgår
ju klart och vi ifrågasätter om 2) 240 000 kronor till Stiftelsen Hässelby för inredning
av nio gästrum i västra flygeln, 5) 135 000 kronor till Centralbadet för nyanskaffning
av entréskylt etc samt 10) 90 000 kronor till Häxorna på Söder, är förknippade med
gåvobrevets bestämmelser.
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ÄRENDET
Dåvarande stadsfullmäktige beslöt vid sammanträde den 15 mars 1909 att
ta emot en av framlidne grosshandlare B A Danelius änka och döttrar erbjuden
donation till bildande av en fond - B A Danelii donationsfond. Enligt
bestämmelserna i gåvobrevet skall avkastningen av fonden för varje gång den
uppgår till 400 000 kronor, användas till något ändamål som avser huvudstadens förskönande, förbättrande av dess hygien eller befolkningens höjande
i intellektuellt hänseende. I donationsbestämmelserna stadgas vidare att fondens
avkastning icke får användas till ändamål, som enligt gällande författningar
skall bekostas av allmänna medel, eller för att lindra skatterna.
Drätselnämnden beslöt den 18 juni 1991 att underrätta kommunstyrelsen
om att vid utgången av år 1990 uppgick avkastningen av B A Danelii
donationsfond till 1 605 482:62 kronor.
Kommunstyrelsen beslöt den 14 augusti 1991 att uppdra åt stadskansliet
att utfärda kungörelse angående förslag till användning av de tillgängliga
medlen ur donationsfonden med senaste ansökningsdag den 1 december 1991.
Kommunstyrelsen beslöt också samma dag att utse kommunfullmäktiges
ordförande Margareta Schwartz, kommunfullmäktiges förste vice ordförande
Ingemar Ingevik, kommunfullmäktiges andre vice ordförande Samuel
Strandberg och kommunstyrelsens ordförande Anders Nordin som kommitterade med uppdrag att avge förslag till användning av de tillgängliga medlen
ur B A Danelii donationsfond.
Till stadskansliet har inkommit sammanlagt 52 ansökningar. En sammanställning av ansökningarna redovisas nedan.
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SÖKANDE AV BIDRAG UR B A DANELII DONATIONSFOND 1991

Stockholms Konserthus
Bidrag till reparationer i Stockholms Konserthus
Belopp ej angivet
Inkom 1990-06-25
Stockholms Parkteater
Bidrag till skrift som skildrar de gångna femtio åren
Belopp ej angivet
Inkom 1991-04-16
Dr Ragnar Levi
Bidrag till lättfattlig skriftlig medicinsk information riktade till patienter och
anhöriga vid läkarbesök
Belopp ej angivet
Inkom 1991-06-10
Stiftelsen Konstnärshem
Bidrag till verksamheten bland äldre bildkonstnärer, musiker, tonsättare m m
Belopp ej angivet
Inkom 1991-09-23
Sten Hårdbåge och Runa ödhård
Bidrag till renovering av butikslokal för permanent utställning av en mycket stor
skulptur
Sökt bidrag 100 000 kronor
Inkom 1991-09-23
KLYVAREFILMIBerndt Klyvare
Bidrag till dokumentärfilm om Adolf Fredriks Musikklasser
Belopp ej angivet
Inkom 1991-09-30
Stefan Jarl, filmregissör
Bidrag till film, avslutande del av trilogi
Sökt bidrag 400 000 kronor
Inkom 1991-10-01
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Halliwick-klubben Viggen
Bidrag till verksamheten
Sökt bidrag 43 000 kronor
Inkom 1991-10-02
Stiftelsen Hässelby
Bidrag till projekteringskostnad
Sökt bidrag 240 000 kronor
Inkom 1991-10-25
Folkoperan
Bidrag till ombyggnad och utrustning av belysningsvinden
Sökt bidrag 300 000 kronor
Inkom 1991-11-01
Föreningen Rädda Kungens får
Bidrag till återuppbyggnad av det nerbrunna fårstallet vid Åkeshov
Belopp ej angivet
Inkom 1991-11-05
Martinskolan
Bidrag till inredning och inköp av litteratur till skolbibliotek
Sökt bidrag 200 000 kronor
Inkom 1991-11-18
Stockholmsdistriktet av Amnesty International, Svenska sektionen
Bidrag till Informations- och aktiveringskampanj kring Mänskliga Rättigheter för
Stockholmsskolor
Sökt bidrag 50 000 kronor
Inkom 1991-11-19
Stockholms Nation i Uppsala
Bidrag till restaurering av teater- och konsertlokal
Belopp ej angivet
Inkom 1991-11-19
Global Terminal
Bidrag till mediaaktiviteter för ungdomar i anknytning till projekt Global Terminal
Sökt bidrag 81 000 kronor
Inkom 1991-11-20
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MälarhöjdenlBredäng Hockey
Bidrag till färdigställande av ishall
Belopp ej angivet
Inkom 1991-11-20
Kamratstödet vid Österholmsskolan, Anders Wedelin
Bidrag till ledarutbildning
Sökt bidrag 200 000 kronor
Inkom 1991-11-26
Ina Lehmann
Bidrag för framställning av specialkarta över gamla Hässelby från 1940-talet
Belopp ej angivet
Inkom 1991-11-27
Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten
Bidrag till renovering av fris
Belopp ej angivet
Inkom 1991-11-27
Ellen Key Skolan, Bromsten
Bidrag till renovering av skolans fasad
Belopp ej angivet
Inkom 1991-11-28
Stiftelsen Pro Cultura
Bidrag för ombyggnad, renovering och inredning av fastighet
Sökt bidrag 141 000 kronor
Inkom 1991-11-28
Maria Ängquist Klyvare och Beatrice Hansson
Bidrag till projekt, förslag till terrassanläggning upp mot Mosebacke från Slussen
Sökt bidrag 125 000 kronor
Inkom 1991-11-28
Thorsten Ek och Magnus Westlander
Bidrag till utställning med text och bilder från fyra förorter 40 år av förortsbyggande
Belopp ej angivet
Inkom 1991-11-29
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Bostadsrättsföreningen Cepheus, Gamla Stan
Bidrag till renovering av park och ingångsvalvet från Köpmangatan
Belopp ej angivet
Inkom 1991-11-29
Centralbadet
Bidrag till ombyggnad i badets undercentral, komplettera och integrera ett
badmuseum m m
Belopp ej angivet
Inkom 1991-12-02
Stockholms Dövas Förening
Bidrag för täckande av kostnader till föreningens 125-årsjubileum
Belopp ej angivet
Inkom 1991-12-02
Förebyggarna
Bidrag till projekt Kv Urmakaren 38, bostäder för allergiker, samt till att
förverkliga förskolan/barnstugan
Sökt bidrag 3,5 Mkr
Inkom 1991-12-02
DHR Stockholmsavdelningen
Bidrag till inventarier och flyttkostnader
Sökt bidrag 75 000 kronor
Inkom 1991-11-08
Tidskriftsverkstaden i Stockholm
Bidrag till konstnärlig utsmyckning av lokalen samt visnings- och övningsdator för
skolungdomar
Sökt bidrag 50 000 kronor
Inkom 1991-12-02
Gin Hanski Norgren
Bidrag till bok
Belopp ej angivet
Inkom 1991-12-02
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Bergianska Stiftelsen
Bidrag för projektet "Bergianska orangeriet"
Belopp ej angivet
Inkom 1991-12-02
Stockholms Scoutdistrikt av NSF
Bidrag till seglarläger och upprustning av båtar
Sökt bidrag 90 000 kronor
Inkom 1991-12-02

Lennart Andersson
Bidrag till modell över Lövsta avfallsanläggning
Sökt bidrag 30 000 kronor
Inkom 1991-12-03
Marianne Palmgren
Bidrag till barnbok
Sökt bidrag 30 000 kronor
Inkom 1991-12-03
Riksförbundet för Trafik och Polioskadade Stockholms län
Bidrag till verksamheten
Sökt bidrag 200 000 kronor
Inkom 1991-12-13
-

K A Almgrens Sklenväverimuseum
Bidrag till att återuppliva en levande miljö i Sveriges sista sidenväveri samt att
driva museet vidare
Belopp ej angivet
Inkom 1991-12-13
Miljöestetik
Bidrag till förskönande av Öhrströms skulptur "Besinningens Pelare" vid Sergels
Torg
Belopp ej angivet
Inkom 1991-12-19
Dan Köhl och Björn Welander
Bidrag till driftskostnader och investeringar för Projekt Djurgårdselefanter
Sökt bidrag 1 Mkr
Inkom 1992-01-10

Utlåtande 1992:43 PI

682

Stockholms läns landsting Huddinge sjukhus
Älvsjögruppen för döva
Bidrag till verksamheten
Belopp ej angivet
Inkom 1992-01-10
Erik Berggren IGITUR
Bidrag till tidskriften IGITUR
Sökt bidrag 93 200 kronor
Inkom 1992-01-10
Studiefrämjandet i Norra Stor-Stockholm, Sundbyberg
Bidrag till studiecirklar i svenska för invandrare m m
Sökt bidrag 60 000 kronor
Inkom 1991-08-21
Produktionsgruppen "Häxorna på Söder"
Bidrag till uppsättningen av Häxorna på Söder
Sökt bidrag 460 000 kronor
Inkom 1991-09-24
Andrew Alin, Stockholms filharmoniska orkester
Bidrag till inköpt flöjt
Belopp ej angivet
Inkom 1991-09-25
Yvonne Karlsson-Ndnor
Bidrag till keramikugn
Sökt bidrag 15 000 kronor
Inkom 1991-11-05
Rinkeby stadsdelsförvaltning
Bidrag till anställande av en svensk författare som skall bistå allmänheten med
skrivhjälp
Belopp ej angivet
Inkom 1991-11-22
Teater Sfinx
Bidrag till projektet Barkyttringar
Sökt bidrag 10 000 kronor
Inkom 1991-11-29
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Botkyrka Grannars Kooperativa Ek förening
Bidrag till verksamheten
Belopp ej angivet
Inkom 1991-12-02
Stockholm Energi
Bidrag till konstnärlig utsmyckning av Fördelningsstation Katarina
Sökt bidrag 300 000 kronor
Inkom 1991-12-02
Företagarföreningen Vällingby Centrum
Bidrag till förberedelse och planering av lekplats
Sökt bidrag 175 000 kronor
Inkom 1991-12-02
Margareta Öberg
Bidrag till miljövårdande insatser
Belopp ej angivet
Inkom 1991-12-16
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet i Stockholms län
Bidrag om medel till 16 teaterföreställningar och 32 föreläsningar
Sökt bidrag 86 800 kronor
Inkom 1991-12-20
Mårten Friberg
Bidrag till studier i USA
Belopp ej angivet
Inkom 1992-01-10
Av de ovan redovisade ansökningarna vill kommitterade föreslå att avkastningen
fördelas på 11 ansökningar, nämligen Stockholms Nation i Uppsala, Stiftelsen
Hässelby, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet, Ellen Key Skolan,
Centralbadet, Martinskolan, Österholmsskolan, Bostadsrättsföreningen Cepheus, K A
Almgrens Sidenväverimuseum, Häxorna på Söder och Stockholms scoutdistrikt av
NSF.
Stockholms Nation i Uppsala planerar att genomföra en renovering av sina båda
nationshus. Nationen har anhållit om bidrag till restaurering av sin teater- och
konsertlokal. Kommitterade föreslår att Stockholms Nation erhåller 300 000 kronor för
restaurering av stora salen i Peter Celsings flygelbyggnad.
Hässelby slott fungerar sedan 1962 som de nordiska huvudstädernas centrum för
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kulturutbyte. Stiftelsen Hässelby har ansökt om bidrag för att förnya inredningen av de
nio gästrummen, som är belägna i den västra flygeln, där renovering pågår. Kommitterade föreslår att 240 000 kronor erhålls för inredningen.
Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet, en sektion av studieförbundet Folkuniversitetet, är sedan 1976 ägare till fastigheten Norrtälje 15,
Engelbrektsgatan 9-11. Stiftelsen har ansökt om bidrag för renovering av fastighetens
plåtklädda och utsmyckade balustrad. Kommitterade föreslår att 200 000 kronor erhålls
för detta ändamål.
Ellen Key Skolan, som är en fristående waldorfskola, ansöker om bidrag för
renovering av skolans fasad. Skolan är belägen i f d ålderdomshemmet Fristad i
Bromsten. Kommitterade föreslår att Ellen Key Skolan erhåller 200 000 kronor för
ändamålet.
Centralbadet AB Urdarbrunn har anhållit om bidrag till entrUkylt till fasaden i
trädgården och riktningsskyltar i stil från 1904. Kommitterade föreslår att 135 000
kronor erhålls till nyanskaffningen.
Martinskolan, Söders waldorfskola, har anhållit om bidrag till inredning och
litteratur till ett skolbibliotek i skolans nybygge. Kommitterade föreslår 100 000 kronor
som hjälp till detta ändamål.
På Österholmsskolan pågår sedan 1984 utbildning av ungdomar till kamratstödjare
för eleverna på skolan. För att verksamheten ska kunna fortsätta har Österholmsskolan
anhållit om bidrag till utbildningen. Kommitterade föreslår att 100 000 kronor erhålls
för att stödja verksamheten.
Bostadsrättsföreningen Cepheus förvaltar tio fastigheter i Gamla Stan grupperade
runt en stor öppen gård. Under sommarhalvåret besöker tusentals personer dagligen
denna gård eller park vilket medför stort slitage. Kommitterade föreslår att Bostadsrättsföreningen Cepheus erhåller 100 000 kronor till upprustningen av gården.
K A Almgrens Sidenväverimuseum har ansökt om bidrag för uppbyggnad av ett
museum. Projektet avser att återuppliva en levande miljö i Sveriges sista sidenväveri.
Kommitterade föreslår att 100 000 kronor erhålls för uppbyggnad av museet.
"Häxorna på Söder" är en pjäs skriven av Cecilia Sidenbladh. Pjäsen skall uppföras
sommaren och hösten 1992 någonstans på Södermalm i närheten av någon av de
platser där verklighetens häxprocesser utspelade sig för 300 år sedan. Produktionsgruppen "Häxorna på Söder" har ansökt om bidrag för uppsättningen av det dramatiska
verket. Kommitterade föreslår att 90 000 kronor erhålls för detta ändamål.
Stockholms scoutdistrikt av NSF genomför sedan 10 år tillbaka seglarläger på Ägnö
söder om Saltsjöbaden. Scouternas båtar, placerade på Ägnö, har under åren slitits
mycket hårt och behöver rustas upp. Kommitterade föreslår att Stockholms scoutdistrikt
av NSF erhåller 40 000 kronor för upprustning av båtbeståndet.
Kommitterade föreslår sålunda att sammanlagt 1 605 000 kronor fördelas vid detta
utdelningstillfälle. Återstoden av den disponibla avkastningen - 482:62 kronor reserveras till nästkommande utdelningstillfälle.
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Förslag till detaljplan för del av kvarteret Kopiepennan m m (vid
Råckstavägen, Ångermannagatan och Brunflogatan) inom stadsdelen
Råcksta, Dp 8553 A

Föredragande borgarrådet anför följande.
Detaljplaneförslaget gäller uppförande av ett behandlingshem för 12 boende
samt förslag till hur in- och utfart samt parkering ska lösas. Tomten är idag
obebyggd men i gällande plan medges uppförande av garage.
Med anledning av att landstinget presenterat förslag om att uppföra ett
behandlingshem i kvarteret Kopiepennan har ett förslag till ny detaljplan tagits
fram. Förslag till detaljplan Dp 8553 behandlades i byggnadsnämnden den 13
december 1990. Stadsbyggnadskontoret fick då i uppdrag att omarbeta planen
vad gäller trafikföringen samt plats för parkeringen. Kontoret har nu återkommit med ett justerat planförslag, Dp 8553 A. Justeringen innebär en
flyttning av in- och utfarten från Brunflogatan till Ångermannagatan och
flyttning av parkeringen till områdets nordvästra del. Vidare har vissa mindre
gränsjusteringar gjorts i enlighet med byggherrens önskemål. Bestämmelse om
byggnadens totalhöjd (taknockshöjd) har införts för att tillåta viss valfrihet i
takutformningen (pulpettak och sadeltak). Våningsantalet får dock inte
överstiga en våning.
Inga remissinstanser har varit emot att behandlingshem uppförs på den
aktuella tomten. Under samrådsskedet framkom synpunkter på att det var
olämpligt med behandlingshem därför att man ville bevara den obebyggda
tomten samt att man var rädd för att det i framtiden kunde bli tal om att
hemmet skulle bebos av patientkategorier som skulle kunna äventyra barnens
säkerhet.
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Det justerade förslaget har varit ute på förkortad remiss till berörda
förvaltningar m fl för eventuellt yttrande. Ett fåtal smärre synpunkter inkom
och stadsbyggnadskontoret har i huvudsak ändrat planförslaget i enlighet med
dessa. Fastighetskontoret har godkänt planförslaget.

Mina synpunkter
Landstinget avser att på den aktuella platsen uppföra ett mindre behandlingshem för äldre psykiskt sjuka åldringar. Det är angeläget att skapa bra
boendeenheter för denna grupp. Den obebyggda tomten i kvarteret Kopiepennan lämpar sig väl för detta ändamål och genom de justeringar som
stadsbyggnadskontoret gjort har en tillfredsställande lösning beträffande
trafikföring och parkeringsplats åstadkommits.
Jag föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplaneförslaget.

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplaneförslag för del av kvarteret Kopiepennan m m vid
Råckstavägen, Ångermannagatan och Brunflogatan inom stadsdelen Råcksta, Dp 8553 A.
Stockholm den 4 mars 1992
På kommunstyrelsens vägnar:
ANDERS NORDIN
MONICA ANDERSSON

Torsten Lilja

Suppleantyttrande gjordes av Johan Giertta (nyd) enligt följande.
Vi i nyd anser att remissinstansernas synpunkter beaktas i högre grad än dem som
lämnats av de som bor intill den berörda tomten.
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I yttrandet från bl a Råcksta Trädgårdsstadsförening poängteras en mängd negativa
konsekvenser med att förlägga behandlingshemmet på ifrågavarande tomt. Förslaget ge
om lämpligare platser att lägga hemmet. Vad vi kan konstatera har ingen hänsyn tagits
till dessa samrådsgruppers synpunkter. Vi uppfattar detta som ett klart myndighetsövergrepp.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att detaljplaneförslaget inte antas med hänsyn till att det finns flera alternativa
tomter att bygga behandlingshemmet på och utan så negativa konsevenser
från de boende i närområdet.
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ÄRENDET
Byggnadsnämnden behandlade den 13 december 1990 detaljplaneförslag
för del av kvarteret Kopiepennan, Dp 8553, och beslöt då att uppdra åt
stadsbyggnadskontoret att omarbeta förslaget på två punkter; trafikföringen
samt placering av parkeringsplats.

Reservation anfördes av ledamoten Bengt Bondeson (fp) enligt följande.
Jag anser att nämnden borde ha godkänt förslaget till detaljplan för del av kvarteret
Kopiepennan m m inom stadsdelen Råcksta, Dp 8553, och överlämnat det till
kommunfullmäktige med hemställan att fullmäktige måtte anta planförslaget.
Byggnadsnämnden har den 31 oktober 1991 godkänt det omarbetade
förslaget till detaljplan för del av kvarteret Kopiepennan m m (vid Råckstavägen, Ångermannagatan och Brunflogatan) inom stadsdelen Råcksta,
Dp 8553 A.
Det omarbetade förslaget innebär att justeringar gjorts beträffande
trafikföringen och placeringen av parkeringsplats, dessutom att vissa gränsjusteringar samt bestämmelse om takhöjd ändrats i enlighet med byggherrens
önskemål.
Illustration till detaljplaneförslaget (Dp 8553 A) redovisas i bilaga I,
planbeskrivning daterad den 22 juli 1991 i bilaga 2, genomförandebeskrivning
i bilaga 3 samt samråds- och remissredogörelse i bilaga 4.
Remiss- och samrådsredogörelse för (Dp 8553) redovisas i bilaga 5 och
utlåtande efter utställning i bilaga 6.
Stadsbyggnadskontorets tjänstememorial av den 8 november 1990
beträffande det förstnämnda detaljplaneförslaget, Dp 8553, har i huvudsak
följande lydelse.
Ingen av remissinstanserna invänder mot behandlingshemmet men detaljsynpunkter
förekommer som framgår av sammanställningstabellen.
I samrådet framfördes invändningar av olika slag och styrka av de boende och
deras organisationer enligt tabellen med följande sammanfattningsvisa innebörd.
Hemmet kan med fördel byggas på Beckombergas och Råckstas sjukhusområden
eller någon annanstans. Ett hem i Kopiepennan medför oro för barnens säkerhet,
särskilt om de nu tänkta, äldre patienterna i en framtid kan bytas mot andra kategorier.
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Byggnaden blir dominerande och milj öfrämmande. Tomten utgör ett parkliknande
närleksområde som man inte vill avstå från. Trafikökningen blir oacceptabelt stor, så
tillfarten måste flyttas till Ångermannagatan.

Utställningen
Förslaget utställdes respektive visades till den 7 september 1990 i Tekniska
Nämndhuset och det lokala postkontoret. Jämfört med remissförslaget hade del av
tomten kryssmarkerats för att medge uppförandet av uthusbyggnad varjämte del av
Kopiepennan 2 medtagits av formella skäl med anledning av föreslagen gränsjustering.
I övrigt var förslaget oförändrat.
Under utställningstiden inkom skrivelser från Råcksta Trädgårdsstadsförening, Bo
G Werner m fl samt Reidun Andersson och Lennart Elfström. I dessa upprepas de
invändningar som framfördes i samrådet. Föreningen begär därjämte att garantier införs
i fastighetsboken mot placering av personer med våldstendenser eller missbruksproblem
vid hemmet. Bo Werner framhåller att överföringen till Kopiepennan 2 av tidigare
arrenderad mark på Kopiepennan 1 sker utan kostnad för tomträttsinnehavaren.

Kommentarer
Enligt kontorets uppfattning är institutionsbyggnader av typ skolor, hem o s v inte
främmande i de områden de har anknytning till även om storleken avviker från övrig
bebyggelse. Behandlingshemmet ansluter sig i förslaget till utförande och höjdläge
dessutom mycket väl till befintlig bebyggelse. Tanken att sänka höjdläget genom
avloppsanslutning till Råckstavägen faller på att där inte finns någon spillvattenledning.
Det sägs att hemmet innebär en ytterligare patientanhopning i trakten av
Beckomberga. I själva verket minskar antalet patienter starkt genom tillkomsten av
behandlingshem och avveckling av Beckomberga.
Beträffande verksamheten vid behandlingshemmet har kontoret utgått från
landstingets beskrivning av patienterna, innebärande att de inte utgör någon onormal
fara för omgivningen, och att eventuell förändring av patientsammansättningen föregås
av samråd med de boende.
Trafiksystemet är utformat med utfartsfria uppsamlingsgator (Ångermannagatan)
och lokalgator (Brunflogatan) till vilka fastigheterna ansluts. Ett frångående av systemet
skulle medföra en förlängd tillfart över grönytor som delvis är parkmark samt att
anslutningen på Ångermannagatan skulle hamna i närheten av korsningen med
Råckstavägen vilket man av säkerhetsskäl vill undvika. Som framhållits i tidigare
sammanhang beräknas trafiken till hemmet bli begränsad och hör till sin karaktär
hemma på lokalgatan. Hastigheten är begränsad till 30 km/h.
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Fastighetsnämndens beslut
Fastighetsnämnden beslöt den 16 oktober 1990 i huvudsak i enlighet med
fastighetskontorets tjänsteutlåtande, innebärande att planen tillstyrks, samt att därutöver
anföra följande.
Man bör i det fortsatta detaljplanearbetet undersöka möjligheten att ordna
trafikföringen till det detaljplanelagda området i dess nordvästra hörn från Ångermannagatan under kraftledningen. Därvid bör man också undersöka möjligheten att flytta
parkeringsplatsen närmare det nordvästra hörnet.

Stadsbyggnadskontorets förslag
Med hänsyn till att trafiken till behandlingshemmet är begränsad och till sin
karaktär hemmahörande på lokalgata anser kontoret att man bör behålla trafiksystemets
uppbyggnad och därigenom undvika anslutning över parkmark och nära ett gatukors.
Kontoret föreslår därför att planen godkänns i befintligt skick.

Stadsbyggnadskontoret har i tjänstememorial av den 11 september 1991
beträffande det omarbetade detaljplaneförslaget, Dp 8553 A, redogjort för
planärendets behandling. Memorialet har i huvudsak följande innehåll.
Bakgrund
Byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 13 december 1990 att istället
för godkännande av förslag till detaljplan för del av kvarteret Kopiepennan Dp 8553
återremittera ärendet till kontoret för omarbetning. Kontoret fick i uppdrag att flytta inoch utfarten till Ångermannagatan.

Remiss och samråd
-

Det ändrade förslaget märkt S-Dp 8553-2 skickades till berörda förvaltningar m fl
för kännedom och eventuellt yttrande senast den 31 maj 1991. Efter mindre justeringar
med anledning av inkomna synpunkter skickades förslaget för samråd till länsstyrelsen,
närmast berörda grannar, hyresgästföreningen och Råcksta Trädgårdsstadsförening
t o m den 19 juli 1991. Se remiss- och samrådsredogörelse med kontorets kommentarer, bilaga 4.

Utställning
Det slutliga förslaget märkt Dp 8553 A har varit utställt i Tekniska Nämndhuset
under tiden 24 juli - 21 augusti 1991. Planhandlingarna har skickats i brev för
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kännedom till de närmast berörda grannarna. Några erinringar har inte inkommit under
utställningstiden.

Fastighetskontoret har haft det omarbetade detaljplaneförslaget,
Dp 8553 A, på förkortad remiss och inte haft något att erinra mot förslaget.
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Bilaga I
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Tillhör Dp 8553 A
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STOCKHOLMS
STADSBYGGNADSKONTOR

Bilaga 2
BESKRIVNING

Stadsbyggnadsdistrikt
Västerort
Inger Elonsson
Tfn 785 7293

Dp 8553 A
1991-07-22

Förslag
Detaljplan för del av
kv Kopiepennan m m
inom stadsdelen Råcksta
Dp 8553A
HANDLINGAR
Plankarta med bestämmelser
Beskrivning
Genomförandebeskrivning
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planen avser ändrad användning av fastigheten Kopiepennan 1 och angränsande parkmark från garage-och parkändamål till behandlingshem/ gruppbostäder för Stockholms
läns landsting.
PLANDATA
Läge, omfattning och areal
Planområdet år beläget mellan Råckstavägen, Ångermannagatan och Brunflogatan och utgörs av fastigheten Kopiepennan 1 och intilliggande parkmark.
Planområdet har en areal av drygt 5000 kvm.
Markägo förhållanden
Marken ägs av Stockholms stad.
Befintliga förhållanden
Fastigheten har inte bebyggts, utan nyttjas som parkmark.
Marken, som sluttar från Brunflogatan,år till största
delen gräsbevuxet med en mindre vegetationsö av buskar
mitt i området.I västra delen och under den kraftledning
220kV som begränsar området finns ett slånbärssnår som
har stor vikt för fågellivet. Kraftledningen korsar
planområdet i den nordvästra delen. Intill Ångermannagatan finns en elnätsstation på parkmark.

Shk Aal. Ut1-02 2o000

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Detaljplan
Planen innebär ändring av stadsplan P1 3769,faställd år
1950,vilken anger att Kopiepennan 1 får bebyggas med
garage. övrig mark utgörs av parkmark.
PLANENS INNEHÅLL
Behandlingshemmet
Som grund för planutformningen ligger ett av landstinget
utarbetat projekt med behandlingshem för ca 15 äldre
psykiskt sjuka patienter. Byggnaden uppförs i en våning
och med en sluttningsvåning mot Råckstavägen.Byggnaden är
uppbyggd med två u-formade bostadsdelar öppna mot söder
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och som binds samman med en byggnadskropp innehållande
gemensamma funktioner.
För att tillgodose den föreslagna byggnadsutformningen
och ett föreskrivet skyddsavstånd av 30 meter till
kraftledningen utökas tomtmarken med en smal markremsa
vid den nordöstra gränsen.Tomten har även utökats genom
tomtskaft i den norra delen för att kunna anorda tillfart
från Ångermannagatan.Buskaget vid kraftledningen föreslås
bli bevarat med hänsyn bla till förekommande fågelliv.
Buller
Bullerskydd krävs för utemiljön mot Råckstavågen och kan
utföras som en kombination av låg vall och ljudtått
staket.
Parkering och angöring
Tillfart sker från Ångermannagatan med parkering i
tomtens norra del för personal och besökare.
Elnåtsstation
Befintlig elnåtsstation har utlagts på kvartersmark för
nämnda ändamål.
Luftledning
Utrymme skall finnas för den befintliga kraftledningen
som korsar in-och utfarten till behandlingshemmet.
Vatten och avloppsledningar
Befintlig avloppsledning i Brunflogatan ligger på en
sådan nivå att självfall inte kan påräknas från lågt
liggande avloppspunkter.
Värme och el
Värmeförsörjning kan ske genom olika närvärmesystem.
Sophantering
Planen medger olika lösningar.
KOPIEPENNAN 2
En mindre markyta som sedan tidigare har arrenderats av
Kopiepennan 2 genom avtal med Stockholms fastighetskontor
överförs till fastigheten.
Administrativa frågor
Planens genomförandetid är 15 år efter planens
faststållelsedatum, laga kraft.

7-014,
Tage Wiklund
tf distriktschef

Inger Elonsson

694

695

Utlåtande 1992:44 RIT

Bilaga 3

STOCKHOLMS FASTIGHETSKONTOR
Christer Fliesberg Tel 785 6971
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
STOCKHOLMS FASTIGHETSKONTOR
Inger.Elonsson Tel 785 7293

1991-07-22

Dp 8553A

Genomförandebekrivn ing till
detaljplan för del av
kv. Kopiepennan mm
inom stadsdelen Råcksta
i Stockholm Dp 8553A

Bakgrund
Stockholm läns landsting (SLL) och staden har 1987-08-22 träffat en
principöverenskommelse avseende markbyten m m vars huvudsyftet är att
överföra mark till staden för bostadsbebyggelse och att landstinget
förvärvar mark för landstingskommunala verksamheter.
Som ett led i principöverenskommelsen har fastighetsnämnden 1989-05-09
genom preliminär markanvisning tilldelat landstinget Kopiepennan 1.
Landstinget avser att uppföra ett behandlingshem för 15 personer.
Enligt gällande detaljplan är marken avsedd för garageändamål men har
inte tagits i anspråk för detta ändamål. Denna justerade detaljplan
har i förhållande till tidigare detaljplaneförslag i huvudsak ändrats
så att in- och utfarten nu sker från Angermannagatan i stället för
Brunflogatan.
Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning
Staden äger marken inom planområdet. En mindre markremsa av Kopiepennan 1 som nu är utarrenderat till tomträttshavaren till Kopiepennan 2
avses efter överenskommelse med tomträttshavaren genom fastighetsreglering överföras till Kopiepennan 2.
Kopiepennan 1 kommer genom fastighetsreglering att tillföras parkmark
och därefter genom försäljning överlåtas till landstinget.
Tidplaner
Planprocess

Utställning
Godkännande
Antagande

3 kv 1991
3 kv 1991
4 kv 1991

Genomförandet id

Genomförandetiden är 15 år efter det att planen vunnit laga kraft.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsplan
Tomtindelningen (akt B204/1951) _för_Kopiepennan I och 2 upphävs.
Ny fastighetsplan för att genomföra fastighetsbildning bedöms ej
nödvändig.
Fastighetsbildning
Fastigheterna Kopiepennan I och 2 samt del av Råcksta 1:21 berörs
av planförslaget. Stockholms kommun har lagfart på berörda fastigheter. Kopiepennan 2 är upplåten med tomträtt.
Inom planområdet bildas en fastighet för ett behandlingshem. Dessutom överföres ett sedan tidigare utarrenderat område från Kopiepennan I till Kopiepennan 2.
Fastighetsbildning är en förutsättning för bygglov.
I överenskommelse med tomträttshavaren till Kopiepennan 2 förutsättes att denne svarar för sin del av fastighetsbildningskostnaden.
Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Geotekniska förhållanden och grundläggningsmetod utreds av

SLL.

Erforderlig marknivå och uppfyllnad för att erhålla självfall till
avloppsledning i Brunflogatan utreds av SLL som alternativ till
pumpning.
Risk för markradon föreligger och skall utredas av SLL.
Bullerskydd krävs mot Råckstavägen.
Ekonomiska frågor
Planekonomi
Intäkter:

Försäljning av mark

Kostnader:

Utredning
Fastighetsbildning
Ev. anslutningsavgift
Ev. bullerskydd

Finansiering

Överenskommelse om pris
skall träffas
10 000 kronor
20 000 kronor
50 000 kronor
100 000 kronor

Kostnader för utbyggnad av tekninsk försörjning uppstår ej eftersom
befintliga gator och ledningar utnyttjas.
Fölidinvesteringar
Planen innebär inte något ökat behov av barnomsorg, skolor e d.
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Driftkostnader
Försumbar minskning p g a överföring av parkmark till kvartersmark.

Medverkande
Fastighetskontoret
Projektledare

Christer Fliesberg Tel 785 6971

Stadsbyggnadskontoret
Planhandläggare
Fastighetsbildning
Stockholms fastighetskontor

Inger Elonsson
Bengt Rehn

Stockholms stadsbyggnadskontor

ti12/40-4'
Erlin George

Tel 785 7293
Tel 785 7546

Tage Wiklund
t f Distriktschef
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STOCKHOLMS
STADSBYGGNADSKONTOR
Stadsbyggnadsdistrikt
Västerort
Inger Elonsson
Tfn 785 7293

Bilaga 4
SAMRÅDS-OCH REMISS— —
REDOGÖRELSE
Dp 8553 A

1991-07-22

Förslag
Detaljplan för del av
kv Kopiepennan m m
inom stadsdelen Råcksta
Dp 8553 A

BAKGRUND
Detaljplanen för del av kv Kopiepennan m m Dp 8553 har
varit utställd för granskningunder tiden 23 juli 7 september 1990.
Kontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden 1990-12-13
flyttat in-och utfarten från Brunflogatan ,2.41J0 Ångermannagatan och parkeringen till områdets nordt4.~ del.
Vidare har vissa mindre gränsjusteringar gjorts i enlighet med byggherrens önskemål. Byggnadshöjden har ökats
för att tillåta viss valfrihet i takutformningen (pulpettak och sadeltak). Våningsantalet får dock inte överstiga en våning.
REMISS
Kontoret har efter justering skickat planförslaget, märkt
S-Dp 8553-2, på förkortad remiss till berörda förvaltningar mfl för kännedom och eventuellt yttrande senast
den 31 maj 1991.
Stockholm Energi AB har med anledning av närheten till
kraftledningen meddelat ett minsta avstånd av 10 meter
mellan vägren och närmast belägna stolpben, slag eller
annan stolpdetalj .Även närheten till parkeringsplats innebär vissa restriktioner. Vidare påpekades att elnätsstationen har bytts ut och flyttats något varför ny inmätning rekomenderades.
Miljöförvaltningen har inget att erinra mot
angöringsgatans flyttning, men vidhöll att bullerskydd
längs Råckstavägen skall uppföras innan vårdhemmet tas i
bruk.
Stockholms läns landsting har begärt att gränsen för bebyggelseområdet skall utökas något i den nordvästra
delen.
Fastighetskontoret, gatukontoret, Stockholm Vatten,
Stockholm Energi, brandförsvaret, televerket, kammarkontoret, kulturförvaltningen, miljöförvaltningen, fritidsdistrikt 15 och handikapprådet har under hand meddelat
att de inte har något att erinra.
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SAMRÅD
Efter mindre justeringar bla av elnätstationens läge
sändes förslaget till länsstyrelsen, närmast berörda
grannar, hyresgästföreningen och Råcksta Trädgårdsstadsförening för synpunkter senast den 19 juli 1991.
Länsstyrelsen har 1991-07-08 meddelat att de avstår ifrån
att lämna skriftliga synpunkter.
Tomträttshavaren Kopiepennan 2 genom Bo G Werner har i
skrivelse daterad 1991-07-14 yrkat att den tidigare angivna byggnadshöjden +19,0 meter skall gälla och inte den
nu föreslagna +21,0 meter över nollplanet.Vidare påpekas
att gränsen mot fastigheten har blivit felritad och skall
ändras.
STADSBYGGNADSKONTORETS KOMMENTARER
Kontoret har ändrat den felaktigt ritade gränsen mot
Kopiepennan 2,likaså bestämmelsen för byggnads högsta
höjd. Bestämmelsen har ändrats och anger istället
byggnads totalhöjd över nollplanet (taknockshöjd).
Våningsantalet får dock inte överstiga en våning utan
skall höjdmässigt anpassa till närliggande bebyggelse.
Landstingets önskemål om gränsjustering kan inte uppfyllas då ett föreskrivet skyddsavstånd av 30,0 meter
till kraftledning måste beaktas.
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700
OCH SAMRÅL--___

STADSBYGGNADSKONTOR

REMISS

Stadsbyggnadsdistrikf Vösterort
Lennart Person
tel 7857248

1990-06-07

-

S-Dp 8553

Remiss- och samrådsredogörelse för förslag till detaljplan
för del av kv Kopiepennan m m inom stadsdelen Råcksta i
Stockholm, S-Dp 8553
Rubricerade detaljplaneförslag utsändes 1990-03-26. Vid
remiss- och samrådstidens utgång 1990-05-14 hade huvuddelen
av svaren inkommit eller meddelats som förhandsbesked. Även
senare inkomna skrivelser har medtagits.
Remissen
Ingen av remissinstanserna invänder mot behandlingshemmets
placering eller den tänkta verksamheten men man lämnar en
del detaljsynpunkter .som framgår av sammanställningstabellen.
Samrådet
Det i samrådet ingående samrådsmötet hölls 1990-04-23 i Nälstaskolan i enlighet med samrådsanteckningarna längre fram
i redogörelsen. Inkomna skrivelser redovisas i sammanställningstabellen. Därjämte har många telefonsamtal berört bl a
osäkerhet och oro beträffande risker som patienterna på behandlingshemmet kan innebära, framför allt för barn.
Kommentarer:
Fastighetsbildningsmyndigheten påpekande om justerad plangräns beror på föreslagen tomtgränsjustering mellan Kpoiepennan 1 och 2.
En återkommande anmärkning bland de boende gäller förlust av
parkmark. Planområdet utgörs emellertid av kvartersmark, tidigare avsett för garage utan att ha tagits i anspråk för
detta. Området har fortlöpande hållits i stånd som vore det
parkmark vilket förklarar
park.

Sbk Ad, 06

83. 11. 10. 000

Det framhålls av flera att byggnaden genom storlek och art
skulle vara främmande i villamiljön. Institutionsbyggnader
och liknande är emellertid ett normalt inslag i bebyggelsestrukturen och det skisserade projektet har enligt kontorets
uppfattning en väl anpassad skala och utformning. Från Brunflogatan sett bildar de fyra rumsflyglarna en rytmisk fortsättning på villabebyggelsen.
En annan synpunkt är att tillfarten bör flyttas från Brunf logatan till Ångermannagatan. Tillfart från Ångermannagatan,
som är uppsamlingsgata, skulle innebära ett avsteg från principen att sådan gata ska vara befriad från tomtutsläpp av
trafiksäkerhetsskäl. För framkörning till entrén behöver en
sådan tillfart korsa genom större delen av området. Detta kan
inte sägas vara oöverstigliga hinder men eftersom trafiken
till behandlingshemmet är begränsad och hastigheten begränsad
till 30 km/h anser kontoret att den på normalt sett kan höra
hemma på lokalgatan.

Bilaga 5

Utlåtande 1992:44 1411
Från landstingets sida har man önskat vidga byggnadstillåten
yta för att ha större frihet vid den slutliga utformningen
och placeringen. Eftersom skissen som ligger till grund för
planförslaget anses ge en god inpassning i bebyggelsemiljön
vill kontoret inte vidga egenskapsgränsen utan att först
kunna bedöma ett eventuellt alternativ.
De starkaste invändningarna gäller verksamheten vid ett behandlingshem och präglas av oro för omgivningens, framför
allt barnens säkerhet. Oron gäller speciellt om patientkategorin senare ändras att omfatta yngre eller medelålders personer i st f de äldre som nu planeras flytta in. Från landstingets sida framhålls att personer med våldstendenser och
missbrukarproblem inte är aktuella för placering på vårdhemmet. Någon mera märkbar dämpning av oron med anledning
av detta har inte förmärkts.
Osäkerheten inför uppförandet av ett behandlingshem är förståelig men såvitt kontoret kan bedöma är hemmets patienter
inte sådana att omgivningens säkerhet äventyras. Planförslaget vidareförs därför med endast mindre justeringar, bl a
illustreras en gångväg i annan sträckning varjämte Kopiepennan 2 medtages i planområdet för att tillgodose en gränsjustering mellan tomterna nr 1 och 2.
Bilägges: 1. Sammanställningstabell
2. Samrådsanteckningar
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Utsänt
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Bilaga 1
för: Förslag till detaljplan för del av kv KOPIEPENNAN m m
S-Dp 8555

1990-03-26

Infordrat 1990-05-15
För yttrande

Eeg. datum

Synpunkter

Fastighetsnämnden

1990 -10 6- 1 1 Godkännes. Fastigheten försäljs till SLL

Gatukontoret

1990-05-04 Inget att invända. Parkering på tomten.
kostnader 11 000 kr

Stockholm Vatten

1990-05-10 Avloppets höjdläge beaktas

Stockhol Energi

1990-05-16 50 m till vatten- el- o teleledningar.

Brandförsvaret

1990-05-07 Inget att erinra

Kommunala handikapprådet

1990-04-27 Förutsätter tillgänglig- o orienterbarhet

Televerket Norr
För kännedom och ev yttrande
Kammarkontoret

1990-06-14

Ej skäl till erinran

Kulturförv/Stadsmuseet

1990-05-08 Inga kommentarer

Miljö- o hälsoskyddsförvaltn

1990-05-02 Tillstyrkes. Bullerskydd före ianspråktagn

Stockholm Fritid
Socialförvaltningen
Socialdistrikt 15
Landstinget inkl SL

1990-04-10 Ingen erinran

Landstinget, bygg- o fastigh.k 1990-05-16 Synp på beteckning, gränser, gångväg och
bullerskydd
För samråd
Länsstyrelsen, planeringsavd
Fastighetsbildningsmyndigheten
Hyresgästföreningen

1990-04-05 Avstår från skriftl synpunkter
Plangränsen justeras
1990-04-10 Inget att invända

Råcksta Trädgårdsstadsförening 1990-05-14 Negativa t behandlingshem här. Lämplig mar
På Beckomberga o Råcksta sjukhusområden.
Dåligt med samråd, mest informationsmöte.
Tillfart fr Ångermannag. Parkmark tas.
Byggnaden dominerande. Redan mycket sjuk- i
lius, hem o utslussningslägenheter. Ifrågasätter äldre, senildementa personers möjlighet att tillgodogöra sig småskaligheteh
Oro för barns säkerhet om annan patientkategori utan de boendes inlytande.
L Elf ström, R Andersson
1990-05-15 Byggnaden o verksamheten miljöfrämmande.
Erunflog 41
Infart m parkering fr Ångermannagatan. Patienterna mår inte bättre av att flyttas
över Råckstavägen. Oro för ändrad patientkategori. Vill ha kvar pulkabacke och
grönyta att röra sig i.
Christer Lundgren
Brunflog 35
1990-05-17 Instämmer m Trädgårdsstadsfören. Understry
ker särskilt tillfart fr Ångermannag.
Margot o Åke Hammarsten
1990-05-17 Behandlingshemmet miljöfrämmande, tar för
Brunflog 42
mycket av viktigt närlekområde. Trafikökn
olämplig m h t barn. Tillfart fr Ångermann
om utbyggnad sker. Föräldraoro inför pari_
enterna. Har erfarenhet av "trafik" gm omr
fr Beckomberga o utslussningslghr och av
attstolta vårdplaner inte klaras. Bättre
samarbete om boende ska bistå m normaliserad livsmiljö för de intagna.
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UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNINM

Ep 8553
1990-11-08

UTLÅTANDE EFrER UTSTÄLLNING

angående förslag till detaljplan för del av kv Kopiepennan
m m inom stadsdelen Råcksta i Stockholm, Ep 8553.
UTS9likLINING ocH sp~
Planen avser uppförandet av ett behandlingshem avsett för
tolv äldre psykiatriska patienter på en icke ianspråktagen
garagetomt, Kopiepennan 1. Därjämte föreslås överföring till
Kopiepennan 2 av mark sam arrenderas inom Kopiepennan 1.
Under utställningstiden 23 juli t o m 7 september 1990 inkom
skrivelser från Råcksta Trädgårdsstadsföreningen, Bo Werner
m fl och Lennart Elfström/Reidun Andersson. Trädgårdsstadsföreningen och Elfstitn/Andersson inkom med Skrivelser även
under samrådet, liksom Christer Lundgren samt Margot och Åke
Hånnarsten.
I Skrivelserna framförs synpunkter/protester mot att ett behandlingshem förläggs till Kopiepennan 1 både vad avser byggnadens inverkan på miljön, förlust av grönyta/närlekplats
och den oro i förstå hand barnen sam patienterna kan förorsaka. Om behandlingshemmet trots protesterna ändock kommer
till stånd anser man byggnadens höjdläge skall sänkas vilket
vore möjligt am avloppet leds till Räckstavägen i stället
för till Brunflogatan. Därutöver föreslås att någon form av
garanti mot placering av våldsverkare och missbrukare Skrivs
in i fastighetsboken, varjämte Werner anser att föreslagen
överföring av mark till Kopiepennan 2 sker utan avgift för
tairträttsinnehavaren. Vidare krävs att tillfarten till hemmet
flyttas till Angermannagatan då man anser att det medför en
markant ökning av trafiken.

Sbk Ada 06 86- 022 0000

STADSBYGGNADSKONTDRETS SYNPUNKTER
Enligt kontorets bedömning kan byggnaden inpassas på ett sätt
sam väl ansluter sig till rytm och höjdläge i befintlig villamiljö. En sänkning av höjdläget är därför inte påkallad och
inte heller lätt att genomföra eftersom det inte finns någon
spillvattenledning i Råckstavägen att ansluta till.
Trafiken till hemmet innebär inte en markant utan en marginell ökning på lokalgatan vilket inte motiverar ett
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frångående av det tillämpade trafiksystemet med anslutningsfria uppsamlingsgator (Angemannagatan) odh lokalgator (Brunflogatan) red fastighetsanslutningar. Mån undviker också anslutning över parkmark nära ett större gatukors.
Beträffande verksamheten utgår kontoret från landstingets
patientbeskrivning, innebärande att våldsverkare och missbrukare inte är aktuella, att de inte utgör någon onormal fara
för omgivningen odh att eventuell föråndring av patientkategorin föregås av samråd med de boende.
STOCKHOLMS STADSBYGGNADSKONTOR
Stadsbyggndsdistrikt Västerort

V
Lennart Person

704

