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Bevara vara kolonilotter

— Här f-i J iolvägen i Riksby koloniomrade är det tankt att Huvudstaieden ska gä fram,
säger Sven Lindblom som anför "kolonisterna" i kampen mot ledein.

börjas 107!, bostäder kan börja
byggas föi'.d 1978.

Sven Lindbloms kolonilott lig-
ger vid Bkraivagen bakom' Linta-
Verken. Sai'S. lott är ei» av de äldsta
i omrädet, den odlades iipp 1922.

— Förstf. gangen, dorn kom hit
fran gatuk) ntoret och bqrjade.sät-
ta pinnar i jorden var 1955 eller

och staketet. __Ona den nu blir av.
Sven Lindtdoia och alla övriga
medlemmar: i koloniträdgärdsför-

eningarna tänker fortsätta att be-
kämpa vägplanen och bearbeta po-
litikema.

Bevaravara koloniträdgärdar! Dct kraver: 1 433 Riksbybor

av Stockholms planerande myntligheler. Koloniträdgärdama

i-Riksby spolieras hclt om Huvudstaieden planenligt dras

fram genöm omrädet. Av dxygt 375 kolonilotter blir det bara

100 kvar, splitfrade pä fem smäomräden pä ömse sidor om

leden. Och det vill inte riksbyborua gä med pä, det visar den

enkätundersöki) ing som gjorts av; aktionsgruppen för Iris och

Riksby koloniträdgärdars bevaraudc. Represen tanter för

samtliga pblitiska partier i Stockholms kdhiuiiinfuHinäklige

informerades om enkätresultätet vid ett besök pä platsen,

mitt ibland alla blommande kolonitäppor pä onsdagen.

— Frän myndigheternas sida
har bavdats att; just Itiksbyborna
vilie ha Huvudstaieden genom
Bromma för att slippa- genomfarts-
trafiken pä Kvarnbacksvägen
raen det är alltsä inte sant, säger
Sven Lindblom som le.tt aktions-
gruppens arbete. Riksbyborna vill
helire ha kvar koloniträdgärdama.

Enkäten i Riksby genomfördes
under tre veckor i april. Fürst
skickade man ut forberedande in-
formation tili 1 800 av stadsdelens
2 200 lägenheter. Dar berättade
man om konsekvenserna av omrä-
desplanen för koloniträdgärdartias
del och om den kommande enkä¬
ten. Under, tvä veckor gick ett
trettlotal av aktionsgruppens med¬
lemmar omkring och ringde pä
hos de 1800. Av 1549 personer
som tillfrägades ville alltsä 1433
bevara koloniträdgärdama och
skrev pä aktionsgruppens namnlis-
tor. 69 personer vägrade skriva pä
namnlistorna, 47 sade sig inte vara
intresserade av ehkätkrävet.

HeMre grmisUu
Kolonisternas krav som de 1433

Bland namnlistorna har man
särskilt undersökt dem trän
Kvarnbacksvägen. Av 219 tillfrä-
gade utmed vagen var 205 positiva
tili att koloniträdgärdama bevaras
— vükot alltsä kän betyda att
man är beredd att för koloniernas
skull stä. ut med fortsatt genöm-,
fartstrafik pä Kvarnbacksvägen.

— ündersökningen visar. att
Riksbyborna inte vill mista sitt
värdefulla grönomräde tili förmän
för vare sig nybebyggelse eller
motoryäg, heter "det i enkätrappor-
ten.

— Vi tror inte det behövs ea
motorled för att avlasta trafiken
pä Kvarnbacksvägen, säger Sven
Lindblom. Vi har flera ganger be¬
gärt att fä en trafikräfcning pä
Kvarnbacksvägen men det har in¬
te gjorts. Vi anser inte att trafiken
dar är sä besvärlig som det sagts.

KplomtradgäfdsfÖreningarna vill
att Huvudstaledens fortsättnihg
dras förbi Lintaverken över Brom¬
ma flygfält i stallet för som nu fö-
reslagits rakt ige'nom koloniträd¬
gärdama.


