
Välkommen till information om 
Nya Lillsjönäs

Torsdagen den 24 augusti kl: 18.00
SKBs huvudkontor, Drottningholmsvägen 320, 

Konferenslokal Motorn 3 tr.



Från SKB
• Johan Jarding Teknisk Chef
• Magnus Mörner Distriktschef, förvaltning norr
• Ulf Jonsson Projektledare, nyproduktion
• Minna Kuparinen Uthyrare
• Kent Andersson Fastighetsskötare

Från WÄSTBYGG
• Johan Gillqvist Platschef

Vi som medverkar



Ny Detaljplan
Antagen av Stockholms Stad 2015



• En detaljplan är en plan som bestämmer vad marken ska användas till och 
vilken byggrätt en fastighet har. Detaljplanen är demokratiskt framtagen och 
är ett juridiskt bindande dokument. Källa: Stockholm stad

• 2012-03-15 Exploateringsnämnden meddelar markanvisning till SKB
• 2012-06-19 Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret uppdrag 

att påbörja planarbete i enlighet med PBL
• 2014-06-12 Stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om att godkänna 

stadsbyggnadskontorets förslag om markanvändning och ger samtidigt 
kontoret i uppdrag att ställa ut förslaget.

• 2015-10-30 Ny detaljplan antages i Stadsbyggnadsnämnden
• 2017-02-27 Bygglov beviljas
• 2017-07-31 Startbesked meddelas

Vad är en detaljplan ?
När har beslut fattats gällande byggnationen?







Nya Lillsjönäs –
sett från det befintliga området







Trafikanordningsplan



• 24/8 Närboendeinformation
• 28-31/8  Inhägnad av arbetsområde
• 1/9 Parkering avstängd / byggbodar 

• Sept-17 Rivning miljöhus / schaktstart
• Okt-nov-17 Pålning
• Dec-17 Grundläggning
• Jan-april-18 Husstomme
• Maj-juni-18 Tak och fasad
• Sep-nov-18 Finplanering mark + planteringar
• Aug-18-feb-19 Inredning  
• Feb-april -19 Inflyttningar

Tidplan byggnation



Allmänna utrymmen



forts. Allmänna utrymmen



Hemslöjdsvägen 22-24



Information

Löpande information

www.skb.org/vara-bostader/nyproduktion/lillsjonas

Specifika tillfällen:

Vid större händelser sprids även information via 
lappar i trapphusen och/eller brev.

Vid frågor om byggnationen kontakta:

Ulf Jonsson,
projektledare för byggnationen på SKB

ulf.jonsson@skb.org


Information

Löpande information

www.skb.org/vara-bostader/nyproduktion/lillsjonas



Specifika tillfällen:

Vid större händelser sprids även information via lappar i trapphusen och/eller brev.
 

Vid frågor om byggnationen kontakta:

Ulf Jonsson,
projektledare för byggnationen på SKB

ulf.jonsson@skb.org
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