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Kommrtten lor uustavlansKa parKen

t Förstag tilt detaljplan för stallmäs tar egärden
inom stadsdelen Haga i Solna, upprättad i augusti 1998

L Byggnadsnämnden beslutade 1998-05-13 att niimnden är beredd att bevilja bygglov
för en tillbyggnad med hotell på Stallmästaregården då en detaljplan wnnit laga

kraft. Ett förslag till detaljplan för Stallmästaregården förelåg vid byggnadsnämn-

dens sammanträde 1998-08-26 och nämnden beslutade att samråd skulle ske.

Förslaget innebär en tillbyggnad i vinkel med två våningar och inredd vind för ho-
tell med 39 rum. Byggnadens anpassas till kulturmiljön och uppförs på tidigare be-

byggd mark. Några träd, varav en alm av värde för parkmiljön, awerkas. En all-
män gång- och cykelförbindelse föreslås mellan Annerovägen och Brunnsviksvä-
gen. Den ska även utgöra tillfart till våirdshusets lastintag.

Förslaget till hotell på StalLnästaregården har tidigare behandlats i olika salnman-

hang, vilket framgår av planbeskrivningen. Med hänsyn till detta avses nu detalj-

planen behandlas med s k enkelt planförfarande. Efter samrådet beslutar då bygg-

nadsnämnden om antagande varefter planen vinner laga kraft, såvida inte

byggnadsniimndens beslut överklagas hos Länsstyrelsen.

Samrådshandlingarna består av plankarta med besfiimmelser, beskrivning , illustra-

tioner samt genomförandebeskrivning. Planförstaget kommer under samrådstiden

att finnas utstiillt i stadsarkitektkontorets lokaler i Solna stadshus 15o, i Stads-

biblioteket i Solna Centrum samt i Haga Forum, Annerovägen 4.

Skriftliga synpunkter på planförslaget liimnas till stadsarkitektkontoret senast den 5

okt. För upplysningar kontakta planarkitekt Jacob Cederström 734 2668. Ytterliga-

re ex av planhandlingarna kan bestiillas av Marina Karlsson, 734 2438.
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