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Staclsdclcn Kiksby norr
om Brommaplan skall hyg»
gas ut och fä mellan 2 000
och 3 000 nya iuvAuare.
Delta skall ätminstone tills
vidare räckla Riksbyskolan
frän alt tyna bor!. Nya invä»
iiare skall ocksä ge pensio-
närsstaden Stockholm litc
bättre gkatteunderlag. Peu-

;»ionärshotellet i Kiksby tän»
leer man elopa. Dct gäller
ju att fä skolbarn.

Projcktet Kiksby ingär i
förtätningen rv Stockholm.
Nya bus pä lediga markbitar
skall rädda kvar affärcr,
skolor och sambällssendce i
aldrandc sSadsdelar. . .

, Nu hac ett par tuKen nya inv4-
iiai:e i Riksby egentligen bara
marginell betydelse för Brom-
maomrädets allmänna serviceut-
bud. Brommaplan har rejält un-
derlag i Bromma, Västerled och pÄ
Mälaröarna. Däri skiljer sig- Rlks-
byomrädet frän flera av de andra
pmräden sorn förekommer i förtät-
ningsdiskussionerna, t ex Enskede-
dalen och RAgsved.
.. Vad galten gäller vid Bromma¬
plan är främst att rädda Rikaby-
skolan, som hittills haj- ca 350 elo-
ver, men anarfc tvingas övergA tili
s k B-form med eammanalagna-
klasser.

Utredningen om grundskolans
dj'stra framtid. i Stockholm — den
sk Golfutredningen som lade.?
fram i vintraa -— skisserade" hur
Riksbyskolan emellerüd künde
blomma upp igen i mitten av

, 1970-talet om nya hus byggtles i
Riksby.

Sedan handlar det ocksä om att
fi nya invänare i skatteför äider
inom Stockholms kommungräns.
Stockholmarna blir äldre; det hän¬
der inte myeket pä bostadsmark-
naden, och skatteinkomsterna blir
sämre. Finansborgarradet Albert
Aronson (s) har redan i en mar- .
dröm sett Stockholms siste skatte-
betalare. Den var det synd om.

Plan för dialog
med folket

Principbeslutet att det tekall
byggas bostäder vid Riksby är re¬
dan fattat. En s k omrädesplan
godkandes i Stadshuset för ett par
veckor sedan, En omrädesplan
skall kunna vara bas för en dialog
med allmänheten, heter det i en
programförklaring frän 1970. Men
en omrädesplan är ocksä ett hand-
lingsprogram.

Bakom planerna pä bostadsbe-
byggelse stär en kraftig politisk
majoritet. Bara vpk och centern
hade betänkligheter i Stadshuset.
Vpk' ville att man skulle vara
skonsammare mot kolonilotterna
•—• och ville ocksä helt slopa Hu-
vudstaleden i omrädet. Men i
prineip är man för förtätning. Ne¬
gativ mot nybebyggelse i omrädet
var bara centern.

Vad saken nu härnäst gäller är
stadsplanen. I den läser man mer i
detalj omrädets inhehäll och ut-

Här l/ig en gang J5 kolonitäppor. De mejades ner jör att ge
plats för en hensinmofh som inte hiev av. Nu är det P-plats,
maskrosor samt grillkioshcn "Smnskens." Omrädet heter Iris.

formning. Det är om detta plane- ? man inte fär börja evakuera nägra
rarna nu är beredda att föra en \ koloniträdgärdar förrän
dialog, knappast längre om bostä- J
der eller grönska. , ¦

Byggnadsnämnden har gett
stadsbyggnadskontoret direktiv för
det fortsatta planeringsarbetet:

Fiera Imstyper,
mga pensxonarer
e Bostadsbebyggelsen skall
varierad utformning med
olika hustyper. Man skall inte
kunna anklaga nya Riksby för
torftighet och monotoni, är
meningen.

c Ett tidigare planerat ungdoms-
hotell skall utgä. Boendeformen är
inte längre efterfrägad. DärmedÄ som är villkor
bör man oeksä undersöka om det gl omrädet.
planerade pensionärshotellet kan
flyttas. "Hotellen" skulle ha haft
viss gemensam Service. För övrigt
¦behövs markresurserna för att ge
skolan fortsatt clevunderlag.
e För att fä ut mesta möiliga

marken
verkligen skall tas i anspväk. Mau

§ vill inte vara med om nägot nytt || f
Enskededalen. Dar jagades kolo- ^

|| nisterna bort för att man skulle
i| hygga ett sjukhus, ett av. Europas
Ii största vid sidan av Huddinge-
W sjukhus.-

^ Tidsprogrammet för Kiksbypro-
| jeklet innehäller flera osäkra rao-
3 ment. En s k sekundäiied i tunnel

£es% mäste byggas tvärs genom bostads-
af omrädet, norr "t frän Bromrna-

B plan. Det kommer att gä genom
i0TB flygplatsens omräde, vilket förut-
Qßtfö cöffor- on n rvncfnvolfiA mo.H RtfltÄ-satter en uppgörelse med stats

makterna.
Det tinns inga tidsangivelser för

de' sekundärleder i omrädesplanen
för byggstarten i

byggmark i planen bör bostäderf| Riksby. Skall tiden
ocksä r-itas pä mark som tidigare $ stadsplanen vara
varit reserverad för den s k Inrefe sommar.

Men man räknar med stt bön'a
bygga 1 januari 1973, enligt en
överenskommelse mellan fastig-
hetskontoret och Svenska Bostä¬
der. Bolaget lovades redan 1969
att fä vara med och bygga ut

hällas mäste
fastställd nästa

tvärleden. Den har kommit bort i
regionplaneringen. Fast 1 vintras
började regionplanerama utreda
en Mäla'rled, som 1 stallet kan
komma pä tvärledens plats.

Men träden
skall sparas
o Man skall vara snäll mot natu-

ren — "Befintlig värdefull Vegeta¬
tion skall sparas i största möjliga
utsträckning", heter det. Fast det
betyder inte att kolonüanden räd-
das. Den nya bebyggelsen haranar
tili stor del i Glia, Riksby och Iris
koloniomräden med ca 370 koloni-
lotter. Men dar finns ett stört an-
tal värdefulla träd "vilka inmätts
och som konteret är myeket ange-
läget att bibehälla".

Nya koloniomräden skall ses ut
och planläggas. Man tittar bl a pä
mark nära Beckomberga sjukhus.
Arrendekontrakten med kolonis-
terna löper ut 1 Oktober 3974 och
sägs upp' ett är före. Fast fastig-%
hetsriäfvmden har- framhällit att 1

Ocksä flyget pä Bromma inne-
bär ett osäkerhetsmoment. Hälso-
värdsnämnden tilistyrkte bostads-
planerna 1972 — ünder förutsält-
ning att flygbullret trän Bromma
inte tilläts öka "tex genom infö-
rande av ^etflygplanet F-2S". Nu-
mera susar jetplanen tätt över
Riksby.

MATS WALLMARK

Firl Riksby mellan Brommaplan
ach flygplntsen skall nya hus

byggas.


