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CenterfÖrslag för ait rädda
MSikshys gröuomräden:

Förläng Ulvsundaleden

över Bromma flygfält
Umlersök om Hiivudstaledeus föidängmng kau clras över Bromma flygfält efter in-

rikesflygels flyltning. Pä <lel 8ättet kan koloni- och grönonu-äden i Rikshy sparaa.
Det sade centerpartisten, horgarrädet Paul Grahö vid etl möte i Ulvsunda slott i

förra veckan.

I Eiksby finns närmare 400 ko-
lonilottor, fördelade pä tre före-
ningar, Iris, Glia och Rlksby,
Större delen av koloniomrädet
skulle försvinna om Huvudslale-
den fick en dragning enligt de ti-
digare planerna. Sedan nägra är
förläugs koloniägarnas kontrakt
med bara ett är i taget.

Planerad ny bebyggelse — när--
mare 500 lägenheter 1 flerfamiljs-
hus och 400 lägenheter 1 bostads-
hoteil — skulle ocksä spoliera sto-
ra delar av Riksbys gröuomräden,
bl a Lokelunden.

— Men det är Inga aktuella
planer, lugnada Paul Grabö en Il¬
ten skara ähörare 1 Ulvsunda slott,

— Vär linje är att vanta tili
nedläggningen av Brommaflyget
för att se hur faltet kau användas
och hur koloni- och gröuomräden
i Riksby kau räddas.

Centerpartiet vill bl a undersöka
om Huvudstaleden kan förlängas
över flygfältet för att därigenom
spara koloniomrädet. Ceiutern bar
ocksä förutsatt att större delen av

K4K«>IC1!1NII:
Enligt e»i onu-ädesplaii, antagen

av komumnlullmäktige 197;!, ska
Huvudstaleden förlängas Iran Olv-
sundavägen, söder mn lintaver-
ken, genom koloni- och grönonmä-
den i Riksby och en tunnel under
Nya Elementar fram tili Berg-
slagsvägen.

Trafikpolitiska kommitten har
dock beslutat att Huvudstaledens
dragning pä nytt ska utiedas i
samband med Brommaflyget« ned-
läggning.

I awaktan pä en trafiklösning
vilar ocksä planerna pä en törtäl -
nlng av Kiksby. Enligt dessa ska
bl a 4S0 lägenheter x femvänings-
hus och ytterligare 400 lägenheter
i ett pensionärshoteH och ett ttng-
domshotell byggas norr om
Kvarnbacksvägeri och Spängavä-
gen.

I planerna ingär dessutom eu
utbyggnad av sevvicen vid Brom-
maplau ocb en ny väg mellan

Riksby ska bevaras sora grönom-
räde.

•— Polket i Riksby vill varken
ha trafikleder eller bebyggelse, sa¬
de Allan Hedberg, medlem i kolo¬
niägarnas aktionsgrupp. Aktions¬
gruppen gjorde en enkät i fjol och
fick ett "föx'krossande" stöd för
sin npptattnlng.

Bromma flygfält lämpar , sig
bättre för bebyggelse och aktivite-
ter, tyckte Hedherg, som ocksä
undrade om man i Centern är he-
redd att riva upp omrädesplanen
för Riksby.

-—• Det är nägot vi inte kan gö-
ra utan majorifet, svarade Grabö,
som tidxgare dekiarerat att det är
önskvärt att befolkningsminsk-
ningen stoppas 1 Bromma.

Nar det gäller eventuell bebyg¬
gelse pä Brommafältet var Paul
Grabö optimistisk.

— Jag tror inte att man . kan
finna kompakt majoritet för ,hög-
husbebyggelse pä faltet. De sty-
¦ra»de hai' lärt av misstagen, sade
Grahö och jämförde Norra Järva
med Södra Järva.

Men det kommer att ta läng tid
Innan allmänflyget — taxi-, pri¬
vat- och affärsflyg — flytt'ar och

/ lämnar Brommafältet' frflt för be¬
byggelse eller vad man nu beslu-
tar. Minst tio är, trodde Grahö.


