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Stockholm den 22 december 2017 

Stockholm stad 
Exploateringskontoret/Registraturen 
Att. Hampus Olesund 
Box 8189 
104 20 STOCKHOLM 

ANSOKAN OM MARKANVISNING, NY BEBYGGELSE 
INVID ÅRSTASKOGEN 

HSB Bostad vill härmed ansöka om markanvisning för bostadsrätter invid Årstaskogen. 

Som samhällsbyggare har HSB, under drygt 90 år, uppfört mer än var tionde bostad i Sverige. 
HSB är en medlemsägd organisation med uppdrag att skapa moderna och trygga bostäder 
genom bosparande, byggande och förvaltning. 

HSB Bostad är HSBs nyproduktionsbolag i Stockholms och Gotlands län och vår vision är att 
"skapa framtidens bästa boende tillsammans med våra ägare" . HSB stannar kvar i föreningarna 
även efter att projektet är slutsålt och erbjuder bostadsrättsföreningen professionellt stöd. 
Eftersom HSB förvaltar de bostäder vi bygger så tänker vi långsiktigt med hållbara, kvalitativa 
material och en god boendemiljö. Vi satsar på god arkitektur och konstnärlig utsmyckning. 

I vårt förslag har vi identifierat två platser för förtätning med en tänkbar tredje plats, vilka är 
markerade på bifogad karta. Att bygga intill ett naturreservat kräver noggrann utredning av 
områdets delar. Att bygga här måste självfallet ske på ett ansvarsfullt sätt. Det är även en 
förutsättning att nybebyggelse förhåller sig till den bebyggelsetypologi som Årsta uppvisar. Det 
är viktigt att nybyggnation stärker kopplingen mellan stad och natur utan att privatisera. Därför 
är vårt förslag att detta görs bäst med en fortsättning på Årstas "hus i natur" typologi, och 
förslagsvis genom punkthuset. Se ytterligare beskrivning i bifogad konceptide från 
arkitektbyrån Nyrens. 

Vi hoppas att förslaget mottages med intresse och vi ser fram mot möjligheten att presentera 
förslaget. 

Med vänlig hälsning 

I~ <fiJ;J 
Affårsutvecklare 
HSB Bostad 

Bilaga 1: Karta över området 
Bilaga 2: Skissforslag kompletteras 
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Christian Ultenius 
Affärsutvecklare Projekt 
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