– ansluten till Villaägarnas Riksförbund
och med mer än 1 300 medlemmar i Stuvsta/Snättringe

Till:
Huddinge kommun Natur- och byggnadsnämnden
Kristoffer Olofsson,
cc:
Per-Erik Björkbacka,
Malin Danielsson
Christian Ottosson
bygglov@huddinge.se.

Överklagande vs Norman 5 (Stambanevägen 111)
Klagande: Stuvsta/Snättringe villaägarförening ansluten till Villaägarnas riksförbund
(Vi ändrade vårt tidigare namn Stuvsta Gårds Villaägareförening)

Saken: Föreningen har efterfrågat information beträffande rubricerade fastighet, men har
ännu inte fått något.
I ett mail, 170718, från Galina Beloborodova, Registrator, Natur- och byggnadsförvaltningen,
Bygglovsavdelningen,Huddinge Kommun uppmanar hon oss att:
Från: Postlåda-NBF Bygglovsavdelningen (Registrator) [mailto:bygglov@huddinge.se]
Skickat: den 17 juli 2017 07:47
Till: 3xLarsson@telia.com
Ämne: SV: Re. Stambanevägen 111
Hej!
Detta beslut har kungjorts i Post- och inrikes tidning 2017-06-20 vilket innebär att ni har fram
till 2017-07-18 att överklaga beslutet.
Vi kan inte skjuta fram sista datum för överklagandet men det ni kan göra är att skicka in en
enkel skiss på överklagan innan 2017-07-18 och sedan skicka in en komplettering till
överklagan i augusti.
Med vänliga hälsningar,
Galina Beloborodova
Registrator

Detta mail var ett svar på mail från oss, 170713 kl.07.41 samt kl. 18.17
skickat till 'kristoffer.olofsson@huddinge.se', 'christian.ottosson@huddinge.se'; 'pererik.bjorkbacka@huddinge.se' samt huddinge@huddinge.se där vi på grund av att vi fått
information från våra medlemmar i området, någon dag innan då vi efterfråga information om
projektet. Medlemmar är djupt oroade för säkerhet och trygghet i området. Då är Huddinge
Kommun börjar godkänna att man omvandlar husen till något de ej varit avsedda eller
planerade för och därmed förstöra livskvalitén i området, är ett våldsamt angrepp mot de
människor som redan bor i området.
Eftersom det är semestertider, även inom Huddinge kommuns förvaltningar/politiker, så fick
vi mailsvar om att mottagarna av våra mail är på semester och kan inte svara på några
frågor eller ge oss informationsmaterial förrän i augusti. Vi bad därför om anstånd med att
inkomma med våra synpunkter i det senare mailet till 170824 vilket också framgår vara OK i
Galina Beloborodova mail till oss, se ovan. Normalt är ju att man har 3 veckors svarstid från
det datum som man får informationen.
Galina Beloborodova skrev också i sitt mail att Huddunge Kommun hade kungjorts i Postoch inrikes tidning 2017-06-20. Vem läser den tidningen idag? Har inte heller hitta någon
information i någon av de två lokaltidningarna i Huddinge eller i kommunens egen tidning
”Vårt Huddinge”. Är detta en ny strategi från Kommunikationsavdelningen i Huddinge
Kommun?
Var idag på förmiddagen i dag även i kontakt med Huddinge Kommuns Servicecenter för att
kunna få ta del om material beträffande Norman 5 (Stambanevägen 111) i Huddinge
Kommun. Det som hon länkade till mig visade vara fel länk. Har sökt henne för att få mig
tillsänd rätt länks, utan att lyckas. Har själv letat på Huddinge Kommuns hemsida utan att
finna något.
Vi ser fram emot att få information om detta projekt, med hänvisning till boken Handbok i
delaktighet. Från ord till handling, utgiven av Huddinge Kommun, Demokratiberedningen.
Som är ett resultat av Projekt medborgarinflytande.
Villaägarna i Stuvsta/Snättringe är den största villaägareföreningen i Huddinge som är anslutna till
Villaägarnas Riksförbund med över 3.100 medlemar. Vi även remissinstans inom vårt
upptagningsområde inom Huddinge Kommun.

Stuvsta 170718
Med vänlig hälsning
Styrelsen Villaägarna i Stuvsta Snättringe
Gm Lars-Ove Larsson, ordförande

PS.
Återkom idag efter en kortare semester tripp och fann mailet från Galina Beloborodova
idag på fm i min mailbox. Hon skriver att vi har fram till 2017-07-18 att överklaga beslutet i ett mail
som är mailat den 17 juli 2017. Förstår inte riktigt vad hon menar med fram till den 2017-07-18? DS.

