
Fortsatt aktivitet efter seminarium 13 feb 2020 
Arrangör Norrmalms Hembygdsförening – Ulf Johannisson 

Roligt att så många kom och att många vill fortsätta med de olika frågorna!      Vi sätter oss in i 
frågorna, vad vi vill göra och sedan kör vi på. För varje fråga ser du nedan gruppen som jobbar med 
den och inklippt information från min Power Point presentation.  
Filmen som jag visade hittar du här http://ulfjohannisson.se/stadsbyggnadsblogg/ överst t h i 
högerspalten - klicka på full skärm. Läs mer om projekten mm på 
www.norrmalmshembygdsforening.se  
 
För att alla ska se hur det går för grupperna ber jag er att maila mig och berätta hur det går 
ulfjohannisson1@gmail.com så samlar jag ihop det hela och skickar ut till alla med lagom mellanrum 
(återkommer om det). Det vore säkert roligt för oss alla att se hur vi kommer igång, så jag ber er att 
skicka mig ett mail om hur det går den 9 mars eller tidigare. 
 

Sist i det här dokumentet finns ett avsnitt Hämta information… med länkar till Stockholms stads 

information om exploatering, planärenden mm. Ni kan också maila till mig med frågor.  
 

Planärenden, projekt 
Operan om- och tillbyggnad  
Lillo Sjöberg jobbar för nytt operahus byggt på annan plats. Vad skulle huset kunna användas till då? 

 
 

Kungsträdgårdsgatan om- och tillbyggnad 
Lillo Sjöberg och Ulf Johannisson engagerar sig i detta.  
Katolska kyrkan bygger också vid Folkungatan. 46. Runt hörnet vid Götgatan 68 ligger Romersk-
katolska kyrkan. Hur hänger de ihop? Måste man förstöra gatubilden vid Kungsträdgården med ett 
tillbygge? 

http://ulfjohannisson.se/stadsbyggnadsblogg/
http://www.norrmalmshembygdsforening.se/
mailto:ulfjohannisson1@gmail.com


 

Södra Sabbatsberg Program 
Ulf Johannisson, Britt Synnerholm, Inger Wretensjö, Olle Wikman, Lars Wissing, Kerstin Westerlund 

 



Tegelbacken, kring Centralstation 
Ulf Johannisson, Svante Forsström, Owe Wetterberg  

 

 

Allmänna frågor 
Hus på innergårdar och i parker – ”tokförtätning” 
Bitte Liberg, Inger Schwartz 

I parker ger man ofta också plats för mer aktiviteter, så att grönskans lugn och ro delvis försvinner.  

 

Pollinering m fl växtfrågor; träd, plantering mm 
Märtha Angert Lilliestråle och Göran Wiklund 

Alléträd missköts, sterila blommor planteras. Samband gröna stråk i innerstaden - omgivningen. 



Höga hus och påbyggnader – tillåta? arkitektur? 
Anneli Noréus, Marie-Louise Sundfelt-Leijonhufvud, Owe Wetterberg 

Många fall hela tiden, t ex det ovan: Drottninggatan/Rådmansgatan  

Arkitektur Fasadrenovering och nybyggnation 
Kerstin Westerlund, Ulf Johannisson  

Bl a upparbeta kontakt med Bygglovsenheten på Stadsbyggnadskontoret. Vi vill ha information när 

fasadrenoverings-ärende kommer in till dem. Följa nybyggnadsärenden på stadens hemsida.  

 

 

Hämta information om aktuella planärenden mm i Stockholm  
Pågående planarbete 
https://etjanster.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/sok-via-karta zooma in 

och klicka på  = planfråga i vänstra spalten. Då får du upp ärende nr. Klicka på Läs mer, så får du 
fram alla dokument under rubriken Planprocessen i mitt-spalten.  
 
https://etjanster.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/sok-via-formular och välj 
Stadsdel i vänstra spalten och klicka på Sök. Då får du upp en lista på alla planärenden i stadsdelen. 
Man kan få gissa på ett par stycken för att hitta rätt.  
 

Bygglov 
http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/  

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Arenden/  

Översiktligt om planer mm i en viss stadsdel 
https://vaxer.stockholm/omraden och klicka på stadsdelar och stadsdelsområden 
t ex Norrmalm https://vaxer.stockholm/omraden/norrmalms-stadsdelsomrade/ 
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Exploatering, markanvisningar 
Sammanträden protokoll  http://insynsverige.se/stockholm-exploatering med sammanträden, 

dagordningar och protokoll per sammanträde. Där kan man se ärendena. 

Stadsbyggnadsnämnden 
Ledamöter med e-postadresser och telefon till alla: https://evald.stockholm.se/extern/Organ/1068 

Exploateringsnämnden 
Ledamöter med e-postadresser och telefon till alla: https://evald.stockholm.se/Extern/Organ/1037 

 

För ett trivsamt och vackert Stockholm för alla 

Ulf Johannisson 
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