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Samråd för fler bostäder i ditt kvarter 
Vi har tidigare berättat om planerna för nya bostäder kring kvarteret Bjurö. Den första etappen på 
Nordmarksvägen beräknas börja byggas under våren. Nu startar samråd för Bjurö etapp 2 som berör 
nya bostäder längs Ullerudsbacken och Magelungsvägen. 

 

Om bostadsplanerna 
Vid infarten mot Farsta strand i korsningen Magelungsvägen/Ullerudsbacken planerar Familjebostäder att bygga 137 
hyreslägenheter och en förskola i bottenvåningen med plats för cirka 80 barn. Husen föreslås bli 5-6 våningar. Mot  
Magelungsvägen planeras 6 våningar mot gatan och 5 våningar mot gården eftersom marken sluttar. Här planeras för 1-4 
rok, med fokus på mindre lägenheter. 83 av totalt 137 lägenheter planeras bli 1-2 rok. Här planeras för bilpool, många 
cykelplatser och ett fåtal garageplatser i det planerade stora garaget vid pendeltåget. Om planerna för nya bostäder går 
igenom kan en byggstart ske allra tidigast 2021. I området planeras även för cirka 200 bostadsrättslägenheter. 

Om samrådet 
Stadsbyggnadskontoret bjuder in till samråd om planförslaget. Samrådet är en 
viktig del i planeringen för nya bostäder i Stockholm. I samrådet ges närboende 
möjlighet att ta del av planerna och lämna sina synpunkter på förslaget. 
Samrådstiden pågår mellan den 12 februari till 26 mars 2019. Samrådsmötet 
sker den 5 mars kl.18.00-20.00 på Forsängens öppna förskola, 
Nordmarksvägen 31. Varmt välkomna! 
 
Du kan också ta del av förslaget genom att besöka Tekniska Nämndhuset på 
Fleminggatan 4. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på 
Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset. Planförslaget visas även på 
Farsta bibliotek, Farstagången 8, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets hemsida,  
www.stockholm.se/detaljplaner. Planförslaget finns också på www.växer.stockholm/bjuro2. Planförslagets namn är 
”Detaljplan för del av fastigheterna Bjurö 1 och Farsta 2:1 m.fl.”. 
 
Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen och ska senast den 26 mars ha inkommit till  Stockholms stadsbyggnadskontor, 
Box 8314, 104 20 Stockholm.  Synpunkter kan också lämnas via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Alla 
synpunkter ska märkas med diarienummer 2016-16240. 

Om byggplanerna på Nordmarksvägen 
Vad gäller de nya bostäderna längs Nordmarksvägen är bygglovet nu klart och vi inväntar startbesked från kommunen. Här 
ska Familjebostäder bygga fyra punkthus med 92 hyresrätter. Gårdar skapas mellan husen och vid en av gårdarna blir det en 
större lekplats. Så snart vi har en detaljerad tidplan återkommer vi med besked om byggstart. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Carina, Förvaltare 
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