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VAD PÅGÅR I DE BÄGGE PROJEKTEN? 
 
PROJEKT 1 – FÖRBÄTTRINGAR PÅ KORT SIKT  
1. PARKERING - Teknik- och fastighetsförvaltningen har kommit med ett förslag till 15 nya 

parkeringsplatser på Stockbyvägen och vill att den befintliga parkeringen vid Stockby 
motionsområde används mer av företagare i Stockby.  
Efter dialog med Fastighetskontoret i veckan beslöt vi att avvakta start av nya 
parkeringsplatser på Stockbyvägen till dess att vi vet mer hur det går med den inlämnade 
detaljplaneansökan, där det ingår en ansökan om att få bygga ett parkeringsgarage.  Se 
Projekt 2. 

2. SKYLTAR - Lidingö stad har gjort ett designförslag till skyltar som stämts av med Anders 
Hed på AH Reklamtext. Det kommer att bli en stortavla med en översikt av alla företag, 
som kommer att stå på Stockbyvägen samt gemensam design för skyltar som pekar ut 
enskilda företag. Vi räknar med att komma med ett mer detaljerat förslag om två veckor. 

3. UPPFRÄSCHNING AV FÖRRÅDSVÄGEN – staden har gjort vissa förbättringar när det 
gäller parkeringsbestämmelser, parkeringsskyltar etc.  och läget verkar ha blivit något 
bättre. För övrigt avvaktar vi även här beslut i Projekt 2. 

 
PROJEKT 2 - MER BYGGYTA PÅ BEFINTLIGA TOMER OCH NYA FASTIGHETER 
1. SNABB PROCESS OCH MYCKET POSITIVT FÖRHÅLLNINGSSÄTT FRÅN KOMMUN OCH 

POLITIKER.  
Planansökan lämnades in den 10 juni 2020 till Lidingö Stad, Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden.  21 av 26 fastighetsägare deltar i ansökan om ny detaljplan. 
Arbete med att granska den inlämnade planansökan har pågått på Miljö- och 



 
Stadsbyggnadskontoret under sommaren och den 26:e augusti dras ärendet i 
Kommunstyrelsens Planutskott för beslut om godkännande av planansökan. Några 
dagar senare kommer ett justerat protokoll och ärendet går vidare till Kommunstyrelsen 
förhoppningsvis den 7 september som tar det slutgiltiga formella beslutet och ett Start-
PM kan utformas. Efter samtal med kommunen och våra politiker är det mycket stor 
sannolikhet att ansökan att blir godkänd och vi hoppas att tidplanen håller och 
återkommer så fort vi vet något mer. 
 

2. BIFOGAR BILAGA 1: PLANANSÖKAN som är en sammanfattning av inlämnade önskemål. 
Om ni vill veta mer eller ha bilagor så hör av er till Katarina@lidingonaringsliv.se eller 
hedberg@beford.se 

 

 
Styrgruppen i Stockby industriområde består av:  
Thomas Hedberg, som är sammankallande, mobil: 070-7451120 (hedberg@bedford.se) Marie 
Almquist, Caroline & Patrik Forsberg och Claes Brunnhage.  
 
Från Lidingö Näringsliv:  
Katarina Palmstierna skriver nyhetsbrevet och är projektledare och koordinator i dialogen mellan 
fastighetsägare och Lidingö stad. 
Det är svårt nu i Corona tider då vi inte kan träffas men vi gör vad vi kan för att ni alla ska känna att ni 
får den information som ni behöver. Har ni frågor, vill veta något eller tycka till så hör av er till mig: 
katarina@palmstierna.com eller 070-5776512. 
Ni kan också gå in på www.lidingonaringsliv där det finns mer information om Stockby. 

 


