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 HANDLINGAR 
 

 Till detaljplanen hör följande handlingar: 
- Denna planbeskrivning 
- Genomförandebeskrivning 
- Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 
- Illustrationskarta, skala 1:1000 
- Miljökonsekvensbeskrivning 
- Utlåtande 
 
Övriga handlingar: 
- Grundkarta  
- Fastighetsförteckning 
- Program till detaljplan, 2002-08-05 - 2002-09-13 
- Mötesanteckningar från samrådsmöte 2004-12-21 

 
 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 
Med planen avses att pröva markanvändning för bostäder vid Vikingavägen.  
Området föreslås få ca 155 nya bostäder i småhus och mindre flerbostadshus. 
Markanvändningen ändras därför från industriändamål till bostäder på 
fastigheten Skälby 46:17. Samtidigt skall befintlig industri på fastigheten 
Skälby 46:33 kunna fortsätta med sin verksamhet. 
 

Huvuddrag Området får byggrätt för ca 65 småhus i den sydvästra delen. Närmast 
industritomten och den planerade Växthusvägen ges byggrätt för ca 90 
lägenheter i mindre flerbostadshus och radhus. Flerbostadshusen anpassas till 
det bullerstörda läget. Närheten till Växthusvägen ska inte hindra området från 
att erbjuda en hälsosam och trevlig närmiljö. Grönområdet i söder är fortsatt 
tillgängligt för allmänheten. Behandlingen av skogsbrynet blir varsam och äldre 
värdefulla träd bevaras för att ge karaktär åt området. 
 

 PLANDATA 
 

Läge och areal Planområdet ligger i Skälby, beläget mellan befintlig småhusbebyggelse vid 
Kämpevägen, ett skogsområde i sydväst, den planerade Växthusvägen i 
nordväst och Vikingavägen i nordost. Planområdets areal uppgår till 10 ha, 
varav den för bostäder aktuella fastigheten Skälby 46:17 är 4 ha.  
 

Markägo- 
förhållanden 

Kommunen äger fastigheten Skälby 46:1, i övrigt är marken i privat ägo. PEAB 
Sverige AB äger Skälby 46:17 och Fromm Sverige AB äger Skälby 46:33.  
 

 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

Översiktsplanen 
 

I den kommuntäckande översiktsplanen, ÖP 2001, antagen 2001-09-03, anges 
för området: ”Ormbacka är till största delen obebyggt men detaljplanerat för 
industri. Markanvändningen avses ändras till bostäder. En vägförbindelse från 
Järfällavägen mot Växthusvägen i Stockholm planeras.”. 
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Start-PM / Uppdrag 
 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret fick planuppdrag av Stadsbyggnadsnämnden 
vid nämndens möte 22 april 2004 §51. 
 

Detaljplaner  
 

För området gäller följande detaljplaner: S860723 (antagen av KF 21 april, 
1986) samt D890714 (antagen av KF 12 juni, 1989). Detaljplanen S860723 
tillåter upp till 16 m hög småindustri – och kontorsbebyggelse på platsen för de 
föreslagna bostäderna. Detaljplanen D890714 reglerar att vägområdet 
Vikingavägen skall vara industrigata och eventuell framtida bussgata. 
 

Program för  
detaljplaneläggning 
 

Ett program till detaljplan för Växthusvägens förlängning och ny bebyggelse i 
Ormbacka har varit utsänt för samråd under 5 augusti t o m 13 september 2002. 

Övrigt Ett ramavtal avseende detaljplaneändring har träffats mellan kommunen och  
PEAB Sverige AB och ett plankostnadsavtal kommer att skrivas mellan Miljö – 
och stadsbyggnadskontoret och PEAB Sverige AB. 

  
 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

 
Mark och vegetation 
 

Natur 

- Topografi 
 
 
 
 
 
 
- Flora och fauna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lokalklimat 

Planområdet är en del av det öppna kulturlandskapet kring Ormbacka. 
Skogsklädda höjder utgör naturliga gränser mot det öppna landskapet. Den 
största delen av planområdet är tämligen flack, bestående av gammal åkermark 
och ligger på ca +14 m. Den skogsklädda höjden inom planområdet når som 
högst +28 m. 
 
Inom planområdet finns inte några registrerade intressen avseende flora, fauna 
eller några rödlistade arter. Området omfattas inte av något skydd enligt 
miljöbalken och berör inte något område som bedömts som ekologiskt särskilt 
känsligt (s.k. ESKO-område). En undersökning gjordes av kommunens ekolog i 
samband med programmet för Växthusvägens förlängning. 
 
Träd och växter har inventerats av landskapsarkitekt hos Landskapslaget under 
planarbetet. Inventeringen kommer att ligga till grund för den gallring som 
måste genomföras vid exploateringen. Ambitionen är att värdefulla träd sparas 
och blir naturliga inslag i området. Dessa träd skyddas sedan med 
planbestämmelser. 
 
Nya träd planteras i gatumiljön i den flacka delen av området som saknar 
befintliga träd. 
 
Enligt förslaget placeras bostadshus nära skogsbrynet. Viss avverkning behövs 
för att kunna uppföra dessa hus med en ljus trädgård. Tomterna avverkas 
hänsynsfullt så att mötet med skogsbrynet inte blir för skarpt. Mellan 
skogsbrynet och tomtmark anläggs ett område som gemensamhetsanläggning. 
Detta område föreslås skötas och gallras av delägare som tillåts avgöra hur tät 
vegetationen ska vara.  
 

Geotekniska förhåll-
anden 
 

Marken har ett lerdjup på upp till 10 meter i den flacka delen av planområdet. 
Vid projektering ska utredas om husen kan komma att störas av vibrationer från 
Växthusvägen. I så fall ska det förebyggas. 
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Markföroreningar 
 

Miljöteknisk markundersökning har genomförts avseende PAH 
(polyaromatiska kolväten), metaller och bekämpningsmedel och visade att 
marken är användbar för bostadsbebyggelse. I området där lagring av el-stolpar 
på barkbädd tidigare ägt rum finns rester av bark som innehåller cancerogena 
PAH. Innan markarbeten för byggnation påbörjas ska all synlig barkblandad 
jord avlägsnas och tas omhand som farligt avfall. 
 

Radon 
 

Den radonkarta som J&W AB framställde för Järfälla kommun 1996 anger att 
området klassificeras som lågriskområde för radonförekomst. Byggnaderna ska 
uppföras så att det av Boverket rekommenderade årsmedelvärdet inomhus för 
radongas 200 Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter luft), inte överstigs i rum där 
personer vistas mer än tillfälligt.  
 

Fornlämningar och 
byggnadsminnen 
 

En fornlämning med nr 312 i kommunens register, inrapporterad 1980-07-04, 
finns i områdets sydöstra del, den del som används som naturområde.  
Fornlämningen kommer även i fortsättningen att ligga inom naturområdet och 
berörs ej av exploateringen. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar 
fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt kulturminneslagen. 
 

 Bebyggelseområden 
 

Bostäder 
 

Inom planområdet finns idag inga bostäder, men den föreslagna detaljplanen 
ger möjlighet för en exploatering med ca 155 lägenheter. Husen ska utformas 
med två våningar i småhusform eller som flerfamiljshus i samma skala. 
Småhusen placeras med lika avstånd från gator. Gångstråk, privata gårdar och 
trädgårdar utgör ramen för bebyggelsen. Längs huvudstråken skapas trygga, 
säkra gångvägar med god sikt och synlighet. 
 
I området med småhus ska minst två större gemensamma öppna ytor för lek etc. 
anordnas, för att få rymd i det annars täta området. Husen är placerade så att 
uteplatserna ligger åt söder eller sydväst.  Flerbostadshus kommer att placeras 
kvartersvis runt öppna ytor, lämpliga för lek och rekreation. Parkering med 
carportar placeras företrädesvis som skydd mot buller och insyn mot 
industritomten. Där carportar inte avskärmar mot industriområdet ska stängsel 
eller liknande uppföras för att hindra barn från att komma in i industriområdet. 
 
Enligt ramavtalet har kommunen möjlighet att uppföra särskilt boende inom 
planområdet. Särskilt boende är en boendeform där särskild service finns till 
funktionshindrade vuxna. Avtalet och planen medger att två grupper om sex 
bostäder vardera med tillhörande gemensamhetsdel får uppföras i området. 
Dessa boenden utformas i sådana fall som envånings marknära hus och 
anpassas till näraliggande byggnader i utseende och färg. Handikappanpassning 
och tillgänglighet är extra viktigt i denna bostadstyp.  
  

Arbetsplatser, övrig 
bebyggelse 
 

Den bebyggelse som idag finns i planområdet är en industribyggnad. Fromm 
svenska AB sysselsätter där som mest 14 personer. Den pågående 
verksamheten (lager, kontor och serviceverksamhet) kan fortgå och upplevs 
inte som störande av de närboende idag. Särskilda bestämmelser införs för att 
säkerställa detta vid verksamhetsförändringar. 
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Bostädernas 
närmiljö 
 

 
Skiss på parhus som kan byggas i den sydöstra delen av området. 
 
Bostädernas närmiljö blir ordnad, lika avstånd till gator, gemensamma 
gångstråk och ett genomgående formspråk i bebyggelsen. Ev. bullerdämpande 
åtgärder utformas som del av väg och bebyggelse. Placeringar, utformningar 
och gatusektioner väljs så att bullerstörningarna minimeras. De gemensamma 
områdena kan fungera som informella mötesplatser för de boende, t.ex. kan 
ängen i mötet mellan skogen och bostadsområdet bli en sådan plats. För att 
skogen på ett så naturligt sätt som möjligt ska möta bostadsområdet, beläggs 
gemensamhetsanläggningen mellan bostäderna och skogen med förbud att 
uppföra stängsel. 

 
Skiss på radhus, detaljer och utformning liknande de i par-kedjehusen.  
 

Offentlig och 
kommersiell service 
 

Den offentliga och kommersiella servicen är inte utbyggd i området. Veddesta 
centrum finns 1 km bort med mataffär och diverse butiker. Till Barkarby 
centrum är avståndet 1,8 km. Där finns mataffär, bibliotek, pendeltågsstation 
etc. Till Jakobsbergs centrum är avståndet 2,5 km och Barkarby handelsplats 
finns på samma avstånd. Behovet av förskolor och skolor kan enligt Barn- och 
ungdomsförvaltningen tillgodoses i närliggande skolor/förskolor, förutsatt att 
inte hela Ormbackaområdet byggs ut samtidigt. Till Skälby skola är avståndet 
600 m.  
 

Tillgänglighet 
 

Markplaneringen ska utföras på så sätt att rullstolsburna och andra 
rörelsehindrade kan nå sin bostad utan problem. Bostäder och övriga lokaler 
ska som regel alltid vara tillgängliga för rörelsehindrade. 
 

Byggnadskultur och 
gestaltning 
 

Husen ska vara anpassade till intilliggande områden i skala, dvs. två våningar 
utan möjlighet att inreda vind. Husen ligger på enhetligt avstånd till gata för att 
ge ett samlat intryck. Trädgårdar och gemensamma grönytor ger möjlighet för 
en öppenhet i ett tätt område. Gaturummen blir väldefinierade med trottoar och 
trädplantering längs de större gatorna på kvartersmark, där ska också finnas 
möjlighet för gatuparkering. 
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Skiss på kedjehus som kan byggas i den sydöstra delen av området. 
 
De befintliga kvalitéer som finns i området är främst naturen i skogsbrynet. 
Därför blir bebyggelsens möte med skogsbrynet viktigt. Fina träd, bl.a. några 
stora ekar. skyddas och integreras i området. Centralt i området finns en äng 
med björkar och annan växtlighet där lekplats ordnas.  
 
Naturen ska gallras med varsamhet under byggprocessen enligt de instruktioner 
som framtagits.  
 

Skyddsrum 
 

Området ligger inom hemskyddsområde 45. Skyddsrumsplikt råder ej för 
närvarande.  
 

 Friytor 
 

Lek och rekreation 
 

 

Inom det planerade området finns närlekplats för de mindre barnen i var 
kvarter. Området vid ängen och de större ytorna i kedjehusområdet ska hållas 
öppna för annan lek, badminton, kubb etc. Det parkområde som finns inom 
planområdet lämpar sig väl för promenader/lek och uppfyller de krav som ställs 
på ett närnaturområde. 
 

Naturmiljö 
  

Planområdet har nära till Viksjö golfbana och Upplandsleden finns någon 
kilometer bort. Ett sammanhängande naturområde (kommer att korsas av den 
planerade Växthusvägen) leder bort mot Mälaren och Görvelns naturreservat.   
 

 Gator och trafik 
 

Biltrafik 
 

In- och utfart till bostadsområdet kommer att ske från Vikingavägen. Ingen 
genomfart blir möjlig. Industrin angörs från befintlig infart på Vikingavägen. 
Vikingavägen utformas med en fil i vardera riktning och med trädplantering 
mellan vägbana och gång- cykelväg.  
 
Vikingavägen är i gällande plan industrigata och eventuell framtida bussgata. I 
den nya planen föreslås att Vikingavägen blir lokalgata (något som den i 
praktiken redan är) och ansluts till Fornvägen. Vägen förbereds för anslutning 
till Växthusvägen. Växthusvägen kommer enligt beräkningar att ha 11 000 
fordonsrörelser per dygn när den är fullt utbyggd. Vikingavägen kommer då 
enligt samma beräkningar att ha ca 2500 fordonsrörelser per dygn. 
 

Gång-, cykeltrafik 
 

Vikingavägen kompletteras med separat gång- och cykelväg på ena sidan som 
skiljs från vägen med trädplantering. På motstående sida Vikingavägen uppförs 
trottoar som ansluter till befintlig vid hörnet Kämpevägen/Fornvägen. Området 
kan även nås med befintlig GC-väg som går från Kämpevägen längs 
skogsbrynet. Längs den planerade Växthusvägen ska anläggas en gång- 
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cykelväg med anslutningar till bostadsområdet och med en port under 
Växthusvägen. Detta görs dock först i samband med anläggandet av 
Växthusvägen. Sydväst om bostäderna finns möjligheten att anlägga ett gång- 
och cykelstråk genom naturområdet vilket skulle binda samman Kämpevägen 
med Växthusvägen. 
 

Parkering 
 

Småhusen ska ha parkering på tomtmark för två bilar. Carportar och 
boendeparkeringar anordnas i större enheter för boende i flerbostadshus och 
radhus. För flerbostadshus och radhus ska 1,5 p-plats per lägenhet ordnas. 
Gästparkeringar anordnas i parkeringsfickor på kvartersmark.   
 

Kollektivtrafik 
 

Närmaste busslinje är 541 som trafikerar Vega på sträckan Barkarby - 
Vällingby. I Österdalsvägen finns ett reservat för kollektivtrafik. 
 

 Störningar 
 

Från angrän- 
sande kvarter 
 

Delar av bebyggelsen vid Vikingavägen kommer att angränsa till den nya 
Växthusvägen. Detta kommer att orsaka störningar för de närmast boende i 
området. Bernström akustik har därför på uppdrag av PEAB (exploatören) 
utfört bullerberäkningar för den mest utsatta delen av området.  
 
Bullerutredningen visar på ekvivalenta bullernivåer mellan 50 och 60 dBA vid 
fasader mot Växthusvägen. De föreslagna husen ska utformas så att alla 
boningsrum har öppningsbara fönster mot tyst sida. För tyst sida anges 
ekvivalenta ljudnivåer på högst 55 dBA utanför fasad. De kvalitetsmål som 
Länsstyrelsen i Stockholms län har angivit för tystsida är 40 dBA. 
Bullernivåerna på de tysta sidorna vid Vikingavägen har beräknats till kring 40-
45 dBA. Dessa värden är beroende av att bullerdämpande åtgärder utförs mot 
Växthusvägen. Bullervallar måste anläggas och carportar ska byggas så som 
illustrationskartan visar.   

 
Skiss på lägenhet med fyra boningsrum.  
 
Idag finns inga kända problem med luftkvalitén i området. Föreslagen 
exploatering och Växthusvägen bedöms inte allvarligt påverka luftkvalitén. 
 
 
 



  2005-05-04 8 (11) 
 
 

  

Inom planområdet 
 
 

Avståndet till befintlig industribyggnad från föreslagna bostäder är på något 
ställe mindre än 30 m. Den verksamhet som pågår, huvudsakligen lager, 
upplevs inte som störande. Verksamheten får inte orsaka buller så att 
Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller överskrids.  
 
Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dBA Högsta ljudnivå i 

dBA läge FAST 

   Dag  

kl 07-18 

Kväll kl 18-22 
samt sön- och 
helgdag 
kl 07-18 

Natt  

kl 22-07 

Momentana ljud 
nattetid  
kl 22-07 

Bostäder och 
rekreationsytor i 
bostäders grannskap. 

50 45 40  55 

Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller. 
 
Planbestämmelserna anger även att verksamheten inte får medföra risker för 
omgivningen. Avskärmning i någon form, plank eller stängsel, måste uppföras 
där inte carportarna avgränsar. Detta för att hindra att barn tar sig in till 
industriområdet. Avskärmningen ska även hindra insyn samt störningar från 
strålkastare. För att undvika att farliga verksamheter etableras införs särskilda 
bestämmelser avseende störningar. Verksamhet och transporter ska 
huvudsakligen ske under dagtid. 
 
Vid byggnation ska Naturvårdsverkets riktvärden för externt buller från 
byggplatser följas. 
 

Helgfri mån-fre Lör-, sön- och helgdag Samtliga dagar  

Natt  
22-07 

Område  

Dag  
07-19  
L Aeq 

Kväll  
19-22  
L Aeq  

Dag  
07-19 
L Aeq 

Kväll  
19-22  
L Aeq L Aeq L AFmax  

Bostäder för 
permanent boende 
och fritidshus  
Utomhus  
(vid fasad)  
 
Inomhus  
(bostadsrum)  

 
 
 
60 dBA 
 
 
45 dBA  

 
 
 
50 dB  
 
 
35 dBA 

 
 
 
50 dBA  
 
 
35 dBA  

 
 
 
45 dBA  
 
 
30 dBA  

 
 
 
45 dBA 
 
 
30 dBA 

 
 
 
70 dBA 
 
 
45 dBA 

Naturvårdsverkets riktvärden för externt buller från byggplatser. 
 
Område avsatt för elnätsstation innehåller befintlig elnätsstation. Runt 
elnätsstation rekommenderas ett skyddsavstånd på 5 meter till närmsta 
brännbara material. Kring E-området läggs därför ett prickmarks område på 5 
meter. 
 
Översiktsplanen anger att ”vid nybyggnad av bostäder, daghem och skolor bör 
magnetfältsvärdet 0,2 µT (µT = mikrotesla) (årsmedelvärde) från 
kraftledningar, transformatorstationer m m inte överskridas”. Elektromagnetisk 
strålning får därför inte överskrida 0,2 µT vid fasad.  
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 Teknisk försörjning 
 

Vatten/avlopp 
 

Allmänna vatten-, spillvatten-, och dagvattenledningar, dit den föreslagna 
bebyggelsen kan anslutas, finns utbyggda i Vikingavägen. Vid anslutande va-
ledningar från området måste åtgärder vidtagas för att förhindra 
grundvattensänkningar, som kan medföra sättningar. U-områden för allmänna 
ledningar på kvartersmark redovisas på plankartan.  
 

Dagvatten 
 

Dagvattensystemet inom planområdet ska kunna magasinera dagvatten vid 
kraftig nederbörd alternativt kan dagvattendamm uppföras. Lokalt 
omhändertagande av dagvatten (s.k. LOD) ska eftersträvas. Större 
parkeringsytor på kvartersmark ska förses med oljeavskiljare. 
  

Värme 
 

Graninge Järfälla energi AB har en fjärrvärmeledning i Vikingavägen. Enligt 
uppgift har denna kapacitet att försörja området. Kommunen ska verka för att 
minska användningen av el som uppvärmningsform, därför är det lämpligt om 
området ansluts till fjärrvärmenätet. 
  
Vattenackumulator bör finnas vid installation av elpanna (för att kunna utnyttja 
lågpris el nattetid). Enskild uppvärmning med fast bränsle eller trivseleldning 
tillåts ej.  
 

El 
 

Graninge Nät AB är huvudman för elnätet inom planområdet. Den befintliga 
nätstationen vid Vikingavägen har kapacitet att försörja den tillkommande 
bebyggelsen. Området för elnätstationen utformas så att det är möjligt att 
placera en ny station där om behov uppkommer. 
 

Tele 
 

Teleledningar finns i Vikingavägen. 

Restprodukter/ 
avfall 
 

Gemensamma avfallsutrymmen ska anordnas på kvartersmark för 
flerbostadshusen. De ska vara utformade så att olika typer av avfall kan 
förvaras och hämtas var för sig, i enlighet med de bestämmelser som finns i 
kommunens renhållningsordning. Hushållssopor hämtas en gång per vecka. 
Hämtningsfordon ska kunna angöra alldeles intill avfallsutrymmena på ett 
trafiksäkert sätt, även vintertid. Nivåskillnader bör undvikas. Möjlighet för 
kompostering av organiskt material bör finnas i enlighet med kommunens 
avfallsplan 2000-2005. År 2010 ska minst 35 % av matavfallet från hushåll, 
restauranger, storkök och butiker i länet återvinnas genom biologisk 
behandling. Det är därför lämpligt om planerade byggnader för återvinning 
utformas så att de kan rymma även utsorterat matavfall. 
 
För småhusbebyggelse där gemensamma avfallsutrymmen inte kan ordnas 
gäller att sophämtningen förutsätts ske vid varje fastighet i enlighet med de 
bestämmelser som finns i kommunens renhållningsordning. 
 
Närmaste återvinningsstation finns vid Björkebyskolans parkering. Görvelns 
återvinningscentral finns på ca 4 km avstånd. Under byggtiden ska 
restprodukter sorteras i fraktionerna brännbart avfall, farligt avfall, elavfall och 
metallskrot Även wellpapp ska sorteras.  
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 MILJÖKONSEKVENSER  
  
 Miljökonsekvensbeskrivning    

En separat miljökonsekvensbeskrivning har upprättats efter en checklista som 
kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning tagit fram. I MKB:n redovisas 
bl.a. konsekvenserna för luften, mark och vatten, landskaps- och 
stadsbildsfrågor, trafikbuller och andra störningar. MKB:n visar att 
konsekvenserna av detaljplanens genomförande inom planområdet inte innebär 
någon betydande påverkan på miljön och hälsan eller hushållningen med 
naturresurser enligt PBL 5:18. Planförslaget bedöms innebära en god 
hushållning med mark, vatten, och andra resurser. I stort uppfylls alla aktuella 
kommunala mål och riktlinjer fastlagda i kommunens översiktsplan (ÖP2001). 

  
Naturresurser 
 

Planförslaget bedöms inte medföra någon betydande påverkan på naturresurser 
enligt 3:e kapitlet miljöbalken. 
 

 ÖVRIGT 
 

Genomförande 
 

Planens genomförandetid slutar 15 år efter lagakraftdatum. Genomförande-
beskrivning finns som särskild handling. 
 

Planprocessen 
 

I programarbetet som har föregått detaljplanen har de viktigaste planfrågorna 
uppmärksammats. 
 
Hela planprocessen redovisas i figuren nedan. Efter varje skede gör miljö- och 
stadsbyggnadskontoret en sammanställning och kommenterar de synpunkter 
som framförts samt redovisar dessa för stadsbyggnadsnämnden. 
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Tidplan Programsamråd: 5 augusti t o m 13 september 2002 

Detaljplan, samråd: december 2004 – januari 2005 
Detaljplan, utställning: mars – april 2005 
Antagen detaljplan: september – oktober 2005 
Byggstart: hösten 2005 
 

 
 
 
Medverkande 
tjänstemän 

 
 
Planförslaget har framtagits i samverkan mellan: 
- Roland Byström / Hans Quiding vatten- och avlopp 
- Kerstin Sköld park- och natur 
- Mats Olsson / Iraj Oraji väg- och trafik 
- Bruno Jervfors genomförandefrågor 
- Anne Pagès  miljö- och hälsa 
- Yngve Robertsson plan- och bygg 
 
 

Övriga medverkande 
 

- Anna Jacobsen                                            PEAB 
- Per Sjöstrand                                              Lund & Valentin Arkitekter 

  
 
 
 
Christina Gortcheva 

 Plan- och bygglovchef                      Oskar Pihl 
                                                           Planarkitekt 
                                                            

 


