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På Exploateringsnämndens bord på torsdag 2021-12-16 ligger bland 50 andra ärenden nr 38 som avser  exploatering
av Hjorthagsparken. 
Det handlar om Exploateringskontorets förslag om markanvisningar till tre byggherrar. 
Förslaget är daterat 2021-11-10 men har inte varit tillgängligt för oss förrän 2021-12-10. 

Kontoret föreslår att Nämnden anvisar mark med följande verbala beskrivning:
"Markanvisningarna som föreslås avser tre olika byggaktörer 
fördelade på tre kvarter inom Hjorthagskransen inom Norra 
Djurgårdsstaden. NREP AB i samarbete med Arvet Produktion 
AB och Altura AB, nedan kallat NREP, föreslås anvisas ett 
markområde för cirka 10 300 kvm ljus BTA, som avser ett vård- 
och omsorgsboende om cirka 100 lägenheter kombinerat med 
cirka 20-30 seniorbostäder inom del av fastigheten Hjorthagen 
1:1. JM AB, nedan kallat JM, föreslås anvisas ett markområde för 
cirka 3 200 kvm ljus BTA bostadsbebyggelse, som motsvarar 
cirka 30 hyresrätter inklusive sex LSS-bostäder inom del av 
fastigheten Hjorthagen 1:5, Hjorthagen 1:21 och Hjorthagen
1:19. Gimle Bostad AB, nedan kallat Gimle, föreslås anivsas ett 
markområde för cirka 2 800 kvm ljus BTA bostadsbebyggelse, 
som motsvarar cirka 25 hyresrätter och en förskola om cirka 950 
kvm LOA för 72-90 förskoleplatser inom del av fastigheterna 
Hjorthagen 1:6 och Hjorthagen 1:21. Totalt omfattar bebyggelsen 
för de föreslagna markanvisningarna cirka 185 bostäder 
utgörande ett vård- och omsorgsboende, hyresrätter, 
seniorbostäder upplåtna med hyresrätt och en förskola samt en 
gruppbostad med sex LSS-bostäder."

Vad detta innebär i praktiken torde vara helt omöjligt att förstå, även om man skulle vara bekant med
fastighetsbeteckningarna i Hjorthagen. 
Det enda konkreta som illustrerar de berörda markområdena är en suddig bild som uttryckligen anges vara
ungefärlig: 



2021-12-15 16:51 Gmail - Begäran om bordläggning och återremiss av ärende 38 i Exploateringsnämndens mötesdagordning den 16/12

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f5a8312719&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-326440497743663106&simpl=msg-a%3Ar-63599… 2/2

Kontoret har rimligtvis mycket bättre beskrivningar att presentera för att ge en bild av det omfattande projektet. 

NREP anvisas mark för 120-130 lägenheter invid fotbollsplan dit man bara bara komma på den gång- och cykelväg
som förbinder Gamla Hjorthagen med Norra Djurgårdsstaden. 
Det innebär att en väg för biltransporter måste sprängas ut i berget vilket inte framgår av underlaget.   
Parallellt skall OBOS bygga ett bostadstorn bara ca 50 meter från NREPs anvisade område. 
Kan den förskola som ligger i direkt anslutning till NREPs anvisade mark kan hållas öppen under byggtiden?
Det finns många helt negligerade och svårlösta frågor som helt saknar svar i underlaget.
På ovanstående underlag borde det vara omöjligt för Nämnden att följa Kontorets förslag till markanvisning. 

Värre är dock att förslaget inte ens omfattar hälften av de 400 lägenheter som aviserats  byggas i Hjorthagsparken. 
De resterande är planerade att ges markanvisningar våren 2022. 
Den extrema brådska som kännetecknar det aktuella ärendet är inte motiverad.

Härmed begär vi att ärendet bordläggs och återremitteras för att få fram ett bättre underlag som gör det möjligt att
bedöma hela projektet som omfattar 400 lägenheter m.m. i Hjorthagsparken.
För detta krävs mycket mer detaljerad redovisning av alla områden som berörs samt krav på illustrationer av
byggnadrsvolymer, hushöjder et.c. för att göra bedömningen möjlig. 
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