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Debatten «ON Nordväst
P-0 Hanssn om Rikshy:

ier toiiplürat an ni trur!
Signaturen i-I Meyer, Bromma,

har DN Nordvast den 16 augusti
frägat varför man mäste bygga
just i Biksby — det finns ju and-
va tomter i Bromma.

Signataren tar upp ti'ägan med
anledning av uppsägnlngen ay de
400 kolonisterna i Riksby- och
Irisomrädena. Vad Signaturen Sä¬
ger om desaa omräden och koio-
nisternas insatser här för att bkapa
skonhet oeh glädje kan jag halt
instämma i. Det far inte vara utan
mycket vägande skäi som koloni-
trädgärdsomrädena fär vika för an-
nan markdisposition. iColonlträd-
gärdarna är bra inslag i vflr stads-
miljö.

Jag vet inte vllka markomräden
som x övrigt skulle stä tili förfo-
gande för bebyggeise i Bromma.

Jag .skulle: mot denna bakgnmd
vilja hemstäila tili H Meyer att
omgäende meddela borgarrädet In-
gö Hörten (s), yars stadsbyggnads-

Icontor utarbetat de : stadsplaner
som här drabbar koloniträdgärda-

Per-OTof Hanson (fp).

ömrädena, rdlka byggbara mark¬
omräden i Bromma som Meyer
syftar pä.

Det heia är ju inbyggt i en stor
och komplicerad Problematik som
gäiler inte bara bostadsbyggande
utan även övergl-lpande traflklös-
liingar som pä sikt har bedömta
som nödvändiga.

Vad gäiler uppsägnlngen tnom
de aktuella koloniomrädena har
jag redan tidigare sagt att savitt

jag förstär kommer det ännu att
dröja avsevärd tid innan en ay-
flyttnlng bllr nödvändlg. Samban-
det med frägan om Bromma flyg-
plats är ju bl a tydligt men nägra
bindande uttalanden om tidpunkl
vägar jag för egen del inte giira.
Jag vill emellertid erinra om att
frägan om bebyggeise 1 dessa om¬
räden har ett nära saraband med
möjligheterna att upprätthälla un-
derlag för skolor och annan sam-
hällelig närservlce för dem som
redan bor dar.

PBR-OLOP HANSON
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Tidning:  

Dato:  ....ipJUNlMf

Stemm:  .^.5..^ 

Kuüert;    

Eegeringen har faststunt ändrad stads-
plan för en del ay Riksby Enligt förslaget
skaü parkromsan meUan Di-ottnlngholms-
vägan och Äjigbyhanan bebyggas. Bygg-
nadsstyrelsen hade uttalat sig mot detta
förslag och önskat att parkomrädet skulle
behallas obeskuret.
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