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Under den gångna soliga sommaren har perioder med närmare
30 graders värme varvats med regn och svalka. Vårvärmen
kom sent efter den kallaste vintern på länge. Det är krig i vårt
närområde för första gången sedan andra världskriget, med
det ryska överfallet på Ukraina. Vi stöder det ukrainska folket,
som drabbats svårt.
Det svenska folket har gått till val och det resulterade i att vi
får en moderat statsminister efter 8 år med socialdemokraterna,
och en regering som för första gången tar stöd av sverigedemokraterna. I Stockholm och regionen har moderaterna gått kraftigt tillbaka. I skrivande stund är det oklart hur stadshuset och
regionen kommer att styras.
Den 31 augusti genomförde Samfundet S:t Erik en stor valdebatt i Kungsträdgården med journalisten Kerstin Brunnberg
som moderator, i samarbete med Byggnadsvårdsföreningen
och Stockholms Naturskyddsförening. Radio Stockholm sände
direkt från Kungsträdgården under dagen. Med valdebatterna
vill vi ge stadsbyggnadsnämnden en plattform. Den verkar i
alltför hög grad i skuggan av exploateringsnämnden. De ger
oss möjlighet att ställa krav på att historiska, estetiska och
konstnärliga krav tillgodoses vid stadens omdaning och utveckling i enlighet med våra stadgar. Valdebatten filmades och
finns att se på vår hemsida för den som är intresserad.
Det finns tecken på ett vaknande intresse för konstnärlighet
och kvalitet i stadsplaneringen. Riksdagen har fattat beslut i
enlighet med betänkandet Gestaltad livsmiljö där förre stadsarkitekten i Malmö Christer Larsson höll i pennan. Stockholms
stad har uppdaterat sin Stockholms Byggnadsordning, som beslutades
första gången 1999, och fogat en Arkitekturpolicy till den. För
detta fick stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret
Sveriges Arkitekters planpris. Detta är mycket glädjande och
efterlängtat.
Men en svala ger ingen sommar. De höga ambitionerna måste
omsättas i praktiken och dit är det långt kvar. Trots att den byggda
miljön är en angelägenhet för alla, det är medborgarnas vardagsliv det handlar om, så är det fortfarande exploatörerna som
styr. Markanvisningsavtalen låser förutsättningarna innan stadsbyggnadsnämnderna startar planprocesserna. Samråden riskerar
att bli ett spel för gallerierna, och har alltför ofta visat sig bli
det. I de omdiskuterade stadbyggnadsprojekt i Stockholm som
Samfundet S:t Erik studerat visade sig problemet genomgående
vara avtal mellan exploateringsnämnden och markägarna som
låst förutsättningarna. (Se skriften Hur kunde det bli så här?)
Det behövs ett alternativ till dagens stadsbyggande. Nu är
gårdarna trängre och husen högre än i 1800-talets rutnätsstad
som den är inspirerad av. Under 1900-talets första decennier
byggdes flera stadsdelar i Stockholm och runt om i Sverige som
hör till våra mest uppskattade boendemiljöer idag. Arkitekten
Per O. Hallman ritade stadsplaner för exempelvis Enskede,
Röda Bergen, Lärkstan och Äppelviken i Stockholm. Han anlitades också för att ta fram stadsplaner för många landsortsstäder
och enskilda stadsdelar i hela landet.
Hallmans stadsplaner har den intima rumslighet som stadsplanerarna eftersträvar idag när kvartersstaden kommit i ropet
igen men är samtidigt öppna och ljusa med sina gröna gårdar
och utomordentligt vackra gator, parker, torg och platser med
väl omhändertagna offentliga rum.
Samfundet S:t Erik gav 2019 ut årsboken Per O. Hallman.
Stadsplanekonstens förnyare. Han har varit märkligt bortglömd.
Syftet med årsboken var att lyfta fram hans stadsplaner som
en viktig kunskapskälla idag. Den 12 oktober ordnar ArkDes,
ArkDes vänner, Föreningen för Samhällsplanering, KTH
Arkitektur, Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms
universitet och Samfundet S:t Erik ett seminarium om Hallman
på Auditoriet på Skeppsholmen kl. 10-17, med Susanne Ingo
och Anders Bergström som moderatorer. Seminariet bygger
till stor del på innehållet i årsboken om Hallman och ett syfte
är att inspirera till framtida stadsbyggande med motsvarande
kvaliteter.

Hallman talade om stadsplaneringen som en stadsbyggnadskonst.
Han skapade i praktiken arkitektutbildningen på de tekniska
högskolorna. Han var lärare på KTH i tre decennier. Där 1800talets stadsbyggare använde dynamit för att spränga ned bergen
så att gatorna kunde mötas i räta vinklar, lät Hallman bergen
vara kvar och gatorna slingra sig uppför dem. Det gjorde han
även där marken var platt, som i Enskede, för att promenaden
skulle bli upplevelsefull.
Det behövs en framåtsyftande debatt om hur vi lyfter stadsplaneringen till ett centralt politiskt område. Medborgarna
förtjänar bättre.
Årets årsbok handlar om Ytterstaden. Vi vill med den belysa
de omfattande förtätningar som genomförs i våra olika stadsmiljöer i ljuset av de ambitioner som ursprungligen fanns när
de började byggas upp.
Samfundet S:t Eriks styrelse lägger som vanligt ned ett omfattande arbete på våra högkvalitativa yttranden över stadsplaneärenden i Stockholm. Vi bidrar här med vårt kunnande
till att värna Kulturarvet och med domstolarnas hjälp reda ut
var gränserna går. Högsta domstolen har gett Samfundet S:t
Erik klagorätt i enlighet med Århuskonventionen. Både Markoch miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen har
vid flera tillfällen gett oss rätt.
Våra medlemsaktiviteter är både välbesökta och uppskattade.
Efterfrågan på platser till medlemsprogrammen är mycket stor.
Allt fler medlemmar engagerar sig i diskussionerna på våra
sociala medier, i samband med valdebatten, våra aktiviteter
och som en reaktion på våra yttranden. Årsboken är också
mycket uppskattad bland medlemmarna. Nya medlemmar
strömmar till, ofta som ett positivt svar på våra inlägg på
Facebook och Instagram och i en önskan att få årsboken.
Styrelsen har initierat en omfattande utvärdering av Samfundet S:t Eriks verksamhet och organisation med extern hjälp.
En första redovisning av det arbetet fick vi på årsmötet. Inom
kort kommer en medlemsenkät att skickas ut. Utvärderingen
syftar till att stärka Samfundet S:t Eriks organisation inför framtiden och att ge oss bättre verktyg i arbetet för kulturarvet.
Välkomna till höstens verksamhet!
Monica Andersson
Ordförande Samfundet S:t Erik
MEDDELANDEN FRÅN KANSLIET
Håll utkik på vår hemsida!
Emellanåt händer det att vi med kort varsel måste ställa in programpunkter. Om så sker, aviseras detta på vår hemsida, både på
startsidans kalendarium och under ”Program” på vår hemsida.
Vi ber er därför att regelmässigt besöka vår hemsida inför ett
arrangemang, www.samfundetsterik.se.
Dessutom erbjuder vi emellanåt visningar och andra evenemang
mellan ordinarie informationsblad. Dessa extrainsatta programpunkter annonseras via e-nyhetsbreven och på hemsidan.
Nyhetsbrev på e-post
Nyhetsbrev med information från styrelse, kansli och samarbetspartners skickas ut från kansliet per e-post mellan ordinarie
pappersutskick. Vill du också få dem? Skicka i så fall din e-postadress till oss. Du kan när som helst säga upp din prenumeration.
Övergång till digitala medlemsprogram
Från och med 2023 övergår vi till digitala medlemsutskick,
vilket gäller även infobladen. Vill du fortfarande få medlemsutskicken med reguljär post, ber vi dig anmäla detta till kansliet.

Nästa medlemsutskick med program för feb–maj 2023
Program för perioden februari–maj 2023 beräknas vara medlemmarna tillhanda vecka 3–4.
Årsboken 2022
Årets årsbok bär titeln Ytterstaden och belyser Stockholms olika
utbyggnadsperioder med bland annat småstuge- och radhusbebyggelse, villaområden, ABC-staden, förortscentrum och miljonprogrammet. Årsboken beräknas vara klar för distribution
till våra medlemmar runt mitten av november.
Vänmuseer och samarbetspartners
Stadsmuseet och Medeltidsmuseet erbjuder ett rikt utbud av
utställningar, visningar, vandringar och föredrag.
Stadsmuseets öppettider är tisdag & torsdag 11–20, onsdag
samt fredag–söndag 11–17. Medeltidsmuseet tisdag–söndag
12–17, onsdagar 12–20. Båda museerna håller stängt på
måndagar.
Strindbergmuseet och K.A. Almgrens sidenväveri håller
öppet tisdag–söndag 12–16 respektive måndag–lördag 12–16.

Museernas medlemsrabatter:

*10% i Stadsmuseets & Medeltidsmuseets butiker
*50% på Stadsmuseets stadsvandringar (1 biljett/medlem)
*50% på visning av Stadsmuseets & Medeltidsmuseets
museilägenheter (1 biljett/medlem)
*50% på entréavgiften till K. A. Almgrens Sidenväveri, samt
10% i museibutiken
*50% på entréavgiften till Strindbergsmuseet, 10% i
museibutiken samt 20 kr rabatt på arrangemang.

ANMÄLAN TILL PROGRAM
Anmälan till medlemsprogrammen sker till Samfundet S:t
Eriks kansli tidigast måndag 26/9 kl 10.00 (om ej annat
anges) per e-post kansli@samfundetsterik.se.
Obs! Anmälningar inkomna före utsatt tid beaktas ej.
Deltagaravgiften inbetalas efter bekräftad plats till Samfundet S:t
Eriks bankgiro 820-1550.
Tack för att du meddelar återbud! Vi har som regel reservlistor till de olika arrangemangen, så i det fall du får förhinder tar
gärna en av dessa reserver din plats. Avbokningar inkomna
senare än fem arbetsdagar före avsett arrangemang återbetalas
inte.
Vänligen kom i tid! Var på plats 10 minuter innan aktuellt
arrangemang börjar.
Obs! 1 plats per medlemskap.
N.b.! Vi får in hundratals anmälningar på dagen för anmälan,
merparten kl 10.00, och det tar åtskilliga timmar att besvara
dem. Vi besvarar dem i den turordning de lägger sig i vår epostlåda. Vi ber er därför att ha överseende med att det kan
dröja innan bekräftelse kommer, och att ni inte skickar
anmälan på nytt.
GDPR
Om dataskyddsförordningen GDPR, och hur vi hanterar dina
personuppgifter kan du läsa om på vår hemsida.

KALENDARIUM oktober 2022–januari 2023
Måndag 26/9
Onsdag 28/9
Torsdag 29/9
Lördag 1/10
Tisdag 4/10
Torsdag 6/10
Onsdag 12/10
Torsdag 20/10
Torsdag 27/10
Onsdag 2/11
Torsdag 10/11
Onsdag 16/11
Måndag 21/11
Onsdag 30/11
Torsdag 8/12
Måndag 12/12
Tisdag 13/12
Måndag 9/1
Torsdag 2/2

Anmälan öppnar kl 10.00
Genom Stormaktstidens Stockholm i Christinas fotspår (vandring)
Biograf Aspen i Aspudden (visning)
Foto i fokus (fotoutställning på Stadsmuseet)
Uppåt väggarna (vandring)
Från Finnboda till Saltsjöqvarn (vandring)
Per O. Hallman – Stadsplanekonstens förnyare (seminarium)
Från Finnboda till Saltsjöqvarn (vandring)
Söder Mälarstrands husbåtar (visning)
ABC-staden Vällingby (vandring)
Svenska kvinnliga pionjärer – från Agnes till Wilhelmina (föredrag)
Herman Friedländer – En svensk judisk historia (föredrag)
Höstmöte i Stora börssalen, Börshuset, Gamla stan
Ett liv i Floras tjänst (föredrag)
Enatorhuset i Kista (visning)
Bokrea på Samfundet S:t Eriks kansli, Köpmangatan 5, Gamla stan
Bokrea på Samfundet S:t Eriks kansli, Köpmangatan 5, Gamla stan
Läkaresällskapets hus (visning)
Stenstadens särprägel (föredrag)

Obs! Obligatorisk anmälan: kansli@samfundetsterik.se tidigast måndag 26 september kl 10.00 (om ej annat anges). Endast
1 plats per medlemskap.
Deltagaravgiften inbetalas efter bekräftad plats till Samfundet S:t Eriks bankgiro 820-1550.
Glöm ej att besöka vår hemsida för eventuella programändringar!

GENOM STORMAKTSTIDEN STOCKHOLM
Vi följer i drottning Christinas fotspår genom stormaktstidens
Stockholm, och stiftar bland annat bekantskap med Nicodemus
Tessin d.y som hämtade intryck från Rom till Stockholms stadsbild. Vi letar upp platsen för teaterscenen Lejonkulan – en av
skådeplatserna för det lysande och kritiserade hovlivet – och vi
möter även stockholmare som Lasse Lucidor, Malin Matsdotter
och Anders Michelsson – poeten som dräptes, kvinnan som blev
ett av offren för häxjakten och borgaren som pesten tog 1638.
Ciceron är Michael Karlsson, lärare och populärhistoriker.
När:
Ons 28 sep kl 16.00–17.30 (ca)
Samling:
Storkyrkobrinken 2
Kostnad:
120 kr
BIOGRAFEN ASPEN I ASPUDDEN
Aspen uppfördes på 1940-talet och var en av Aspuddens tre
biografer. På 1960-talet föll verksamheten offer för biografdöden, som sammanföll med televisionens intåg i de svenska
hemmen. Under 2019 återuppstod dock Aspen som biograf
och lokalt kulturhus på initiativ av några eldsjälar i närområdet.
och en crowdfundingkampanj där över 1000 privatpersoner
bidrog. På ideell basis och med assistans av byggnadsantikvarier,
inredningsarkitekter och konservatorer har målet varit att återskapa den klassiska biografmiljön och samtidigt utforma lokalen
till en modern och tillgänglig kulturmötesplats. Kvarvarande originalinredning har återställts och kompletterats med inredning
från Kafé Valand (stängdes 2018).
När:
Tor 29 sep kl 18.00–19.30 (ca)
Samling:
Hägerstensvägen 100 A, Aspudden (t-banans
röda linje 13 och 14)
Kostnad:

120 kr

FOTO I FOKUS
En fullspäckad heldag om Stockholmsfotografi igår och idag:
Hör om samlingar, bevarande, forskning, AI, foto som yrke,
historiska fotografer och Stadsmuseets pågående projekt.
Samfundet S:t Eriks pristagande bilder från fototävlingen
”Ung i Ytterstan” ställs ut hela dagen i Salongen, plan 1.
När:
Lör 1 okt kl 11.00–16.30
Var:
Stadsmuseet
Kostnad: Fritt inträde, biljett löses på museet.
UPPÅT VÄGGARNA
Med blicken höjd vandrar vi i bildhuggaren Carl Johan Dyfvermans
Stockholm. Denne idag okände konstnär utförde under sena 1800talet skulpturer på hela 51 platser i staden och vi besöker några av
de mest iögonfallande som finns kvar. Vi ser det Bolinderska huset
och Fersenska palatset på Blasieholmen, en praktfull entré på
Strandvägen och går på dåtidens paradstråk Birger Jarlsgatan
fram till Stureplan, där det Bångska huset nu ska återställas i
sin forna prakt. Vi avslutar med en del nya rön vid det berömda
Linnémonumentet i Humlegården.
Guide är Martin Dyfverman, journalist och sonsonsson till
bildhuggaren, vars liv och gärning han beskrivit i boken En
atelier i snö.
Tis 4 okt kl 16.00–18.00 (ca)
När:
Samling:
Karl XII:s staty i Kungsträdgården
Kostnad:
120 kr
FRÅN FINNBODA TILL SALTSJÖQVARN
Finnboda som idag är omvandlat till bostadsområde var under
mer än 100 år en av Stockholms största och mest betydelsefulla
arbetsplatser. Vi vandrar längs med strandpromenaden från det

gamla varvsområdet Finnboda till det historiskt intressanta Danvikstull. Här möter den moderna bostadsbebyggelsen kvarvarande
hus från 1700- och 1800-talen.
Guide är Eliane Högberg, journalist och stockholmsguide.
Tor 6 okt kl 13.00–14.30 (ca)
När:
Tor 20 okt kl 13.00–14.30 (ca)
Hörnet Kvarnholmsvägen och Finnboda VarvsSamling:
väg (vid busshållplats Finnboda hamn, buss 55,
402, 469). Obs! Många trappor.
Kostnad:

120 kr

SEMINARIUM OM PER O. HALLMAN
Ett heldagsseminarium om stadsplaneraren Per O. Hallman.
Arrangörer är ArkDes, ArkDes vänner, Arkitekturskolan vid
Kungliga tekniska högskolan (KTH), Föreningen för Samhällsplanering, Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms
universitet (SU) och Samfundet S:t Erik.
För program och mer information – gå in på vår hemsida.
När:
Ons 12 oktober kl 10.00–17.00
Var:
Auditoriet, Moderna Museet, Skeppsholmen
Kostnad:
300 kr inkl lättare lunch och kaffe
SÖDER MÄLARSTRANDS HUSBÅTAR
Vem har väl inte någon gång drömt om att bo på en husbåt? Och
att dessutom få göra det mitt i city med tillgång till allt staden
har att erbjuda och med vattnet utanför dörren? Det är dock en
ynnest som är få förunnad – tillgången på platser där husbåtar
tillåts är begränsad. Längs Söder Mälarstrand finns idag 24
bostadsbåtar av varierande storlek, som samtliga uppfyller
Stockholmsklass, dvs de är i gott skick och utgör ett uppskattat
inslag i gatubilden.
Björn Asplund, ordförande i Föreningen Stockholms Skeppsbostäder, ger oss en inblick i livet på husbåt och vi ges även
tillträde till några av båtarna.
När:
Tor 27 okt kl 15.00-17.00 (ca)
Samling:
Fartyget Elvira Madigan, Söder Mälarstrand 246 )
Kostnad:
120 kr
VÄLLINGBY – DEN FÖRSTA ABC-STADEN
När Vällingby centrum invigdes i november 1954 kom 75.000
personer från när och fjärran och deltog i firandet på torget.
Stockholmarna tog tunnelbanan för att shoppa i de moderna
varuhusen och arkitekter och stadsplanerare kom resande för
att lära sig hur man bygger en ny stad. Men tiden har inte stått
stilla. Vällingby fortsätter att vara ett levande drama.
Ulrika Sax som leder vandringen är stockholmsforskare och
har skrivit flera böcker om stadens utbyggnad och om hur människor lever och bor utanför tullarna.
När:
Ons 2 nov kl 13.00–14.30 (ca).
Samling:
Framför biograf Fontänen, Vällingbytorg 39
Kostnad:
120 kr
SVENSKA KVINNLIGA PIONJÄRER
Eva-Karin Gyllenberg, mångårig journalist på Dagens Nyheter,
kom i fjol ut med boken Svenska kvinnliga pionjärer - från Agnes
till Wilhelmina, en bok som hyllades av kritikerna. I boken porträtteras 40 svenska kvinnor, som var pionjärer inom olika områden: konst, kvinnokamp, företagande, idrott, mode, utbildning
med mera.
När:
Tor 10 nov kl 18.00–19.00 (ca)
Var:
Stadsmuseet, Sevenbomssalen (2 tr)
Kostnad:
60 kr

HERMAN FRIEDLÄNDER – EN SVENSK JUDISK
HISTORIA
Herman Friedländer, född 1842 och död 1920, var en framgångsrik företagare, en hängiven konstnärsvän och generös
donator. Han tillhörde de tidiga judiska familjer som kom till
Stockholm på Gustav III:s tid och början av 1800-talet och
bosatte sig i Gamla Stan. Friedländer var född och uppväxt i
Gamla Stan, där familjens textilföretag var belägen på Västerlånggatan och senare på Storkyrkobrinken.
Föreläsare är bokens författare Johan Schück, journalist
och civilekonom.
När:
Ons 16 nov kl 18.00–19.00 (ca)
Var:
Medeltidsmuseet, Birgittasalen
Kostnad:
60 kr

HÖSTMÖTE 2022

Program
Staffan Hellstrand framför den egenkomponerade
föreställningen ”Mordet i Nürnbergbryggeriet” – en sann
historia om drängen Carl Pehrsson som kom till
Stockholm 1835. Han blev svårt misshandlad av sin
arbetsgivare på ett bryggeri i Stockholm. Allt tillåtet enligt
tidens lagstiftning. Till slut fick Carl Pehrsson nog och slog
ihjäl sin arbetsgivare, greps sex dagar senare och halshöggs
på Skanstulls galgbacke i augusti 1836.
*
Prisutdelning ”Min Stockholmsskildring”
skrivartävling för gymnasielever, i samarbete mellan
Samfundet S:t Erik, Stockholmskällan, Historiska
institutionen (SU) och Medeltidsmuseet
*
Mån 21 november 2022 kl. 18.00-ca 20.00
Stora börssalen, Börshuset,
Källargränd 4, Gamla Stan
Ingen kostnad, ingen föranmälan
Välkomna!
ETT LIV I FLORAS TJÄNST
Knut Bovin var med sin kraft och initiativförmåga en av de
viktigaste portalfigurerna i den svenska trädgårdsnäringen
årtiondena kring sekelskiftet 1900, när samhället var i stark
förändring. Med outtröttlig energi verkade han som trädgårdsarkitekt, trädgårdsmästare, organisatör och publicist.
Göran Holmberg, författare till boken Ett liv i Floras tjänst,
berättar om Bovins verksamhet i Stockholm: om tiden på
Rosendal, trädgården i Kräftriket, parkerna i skärgården,
Stockholmsutställningen 1897 och alla fejderna.
När:
Ons 30 november kl 18.00–19.00 (ca)
Var:
Medeltidsmuseet, Birgittasalen
Kostnad:
60 kr

KONTAKT
Post-, besöks- och fakturaadress:
Samfundet S:t Erik, Köpmang 5, 111 31 Stockholm
Telefon: 08-21 09 24
@
d

ENATORHUSET I KISTA
När Enatorhuset uppfördes på 1980-talet utgick utformningen
av interiören helt utifrån de anställdas trivsel och behov – ett
unikt koncept som uppmärksammades även internationellt.
Vår ciceron genom denna spektakulära byggnad är Hasse
Larsson, medgrundare till Enator och som då det begav sig
var vice VD och den som ansvarade för bygget.
När:
Tor 8 dec kl 15.00–16.30 (ca)
Samling:
Utanför entrén, Färögatan 7, Kista
120 kr
Kostnad:
BOKREA
Under två dagar i december öppnar Samfundets kansli för
bokrea där du bland annat kan köpa våra äldre årsböcker men
även botanisera i ett blandat utbud av stockholmiana.
När:
Mån 12 dec–tis 13 dec kl 10.00–18.00
Var:
Köpmangatan 5 (ingång från gatan), Gamla stan
LÄKARESÄLLSKAPETS HUS
Med Samfundet S:t Eriks hedersledamot Fredrik von Feilitzen
som guide besöker vi denna klenod till byggnad, ritad 1904 av
arkitekten Carl Westman. Hela huset är ett konstverk – från
fasaden i handslaget tegel och Christian Erikssons granitrelifer i
portalen till mosaikgolven, trappräckena, möblerna, lamporna
och ventilgallren.
När:
Mån 9 jan kl 15.00–16.30 (ca)
Samling:

Utanför entrén, Klara Östra Kyrkogata 10

Kostnad:

120 kr

STENSTADENS SÄRPRÄGEL
Arkitekten Alexis Pontvik presenterar sin kommande bok som
består av två delar. Första delen är Stenstadens Särprägel, som
identifierar och kategoriserar de element Stockholms stenstads
identitet grundar sig på. Den andra delen, Stenstadens Förstörelse,
är en kritisk uppgörelse med den förändring som staden genomgått de senaste decennierna. Pontvik kommer i föreläsningen att
diskutera bokens budskap och intentioner.
När:
Tor 2 feb kl 18.00–19.00 (ca)
Var:

Stadsmuseet, Sevenbomssalen (2 tr)

Kostnad:

60 kr

YTTRANDEN
Samfundet har sedan förra utskicket yttrat sig i nedanstående
ärenden. Läs yttranden i sin helhet på vår hemsida under
fliken ”Opinion”, www.samfundetsterik.se.
o

Konsthallen 15 m.fl. i stadsdelen Djurgården sdp 2018-00710 ök
mmd, 20220711
o Silverskopan 3 m fl i stadsdelen Vasastaden, S-Dp 2021-14454
20220623
o Uggleviksreservoaren, Norra Djurgården 1:1, S-Dp 2020-02200,
20220614
o Västra Hagsätra, Höstsådden 1 m.fl., dnr 2018-06778 20220609
o Bygg inte över Riddarholmskanalen, öppet brev till
kommunstyrelsen m fl, 2022-05-27
o Vinsta Johannelund, Vällingby, dnr 2019-12309, 20220524
o Gasverket östra, granskning, dnr 2014-12741 med bilagor, 20220510
o Clas på Hörnet, S-Dp 2018-12787, 20220503
o Skeppsholmsviken 6 m.fl. vid Gröna Lund, Stockholms kommun,
mål nr P 6338-21, slutanförande, 20220429
o Hammarbyhöjden 1_1 m.fl., Sjöstadshöjden, Södra Hammarbyhamnen,
dnr 2016-13579, 20220423
o Alvik 1:18 m.fl., Alviks strand i stadsdelen Alvik, S-Dp 2019-07846,
20210407 med bilagor
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