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avancerþt
Markköp frir miljnrer av bolag

o

Det stora projektet att göra össeby kommun, drygt två mil norr om Stockholm, till ett stor.
center med 30 000 invånare mot dagens knappt 2 000, avancer¡r sedan AB Mälarhus nu köpt
in ca 420 hektar mark i kgmmunen. Man tä¡ker där uppföra bostadshus och serviceanlägg-ningar. Inom lQ år skall den jättelika satellitstaden finnae på plats, där skog och ängar i dag

utgör huvudbilden.

Kommunen har
-princip
- ja till .AR Mälarhus i markförsagt
värv och exploateringsplaner, men

ningarna kommer att ta lång tid

expansionen

Stockholmstraktens regionplanenämnd vill att förvärvsfrågan skall

ännu är den stora

och ett definitivt ställningstagan-

de ligger långt fram

avlägsen. Regionplaneir håller man

just på att omarbeta, säger kommunalnämndsordföranden

by, hr Georg Andersson.

AB Mäla¡hus är ett

i

få vila i awaktan på
satellitstaden

till Skånska Cement och skall,
enligt hittills offentliggjorda planer, självt svara för markförvärv
oeh byggtration i össeby.
De tomter företaget nu fått
köpekontrakt på
men inte för- kostar ca 4,34
vd¡vstillstånd
miljoner kronor.

'rd,n

,!en

tlog(tr

A¡rdersson.

Länsarkitekten i Stockholms län
framhfller att anläggandet av ett
så stort samhälle i de sydvästra

delarna av Össeby fö¡utsätter att
planerna visar sig hållbara och
motiverade. Den pågående revide-

ringen av regionalplanen får visa
hur det blir med den saken,

-

3n
laatt
ort

Ãven frågor som rör natt¡.r-

ned kollektiva väl-

färdsanläggrringar.

AB Mälarhus vill dock ha

ett

snabbt beslut på sina ansökningar
eftersom köpekontrakten innehåller

vissa tidsfrister inom vilka för-

värvstillstånd måste crhållas.
Nya förhandlingar om mark- skulle enbart innebära
köp
ytterligt upptrissade priser, säger bolaget. Detta skulle, menar man, helt
kunna spoliera planerna på stor-

VA-kostnader och liknande

hr

I

kommande

Stockholm

det blir svårt att förse den nya

dotterbolag

framtiden måste räkna med att
lägga ned
inte minst i samband med -Käppalatunneln, säger

tiden.

översiktsplanering. Man menar att

össe-

- projekt blir kännbara för oss
dyra
i en liten kommun. Därför måste
vi satsa stort, få många skattebetalare som finansierar vad vi I

i

bebyggelse.

vården och friluftsliveì för StorStockholms befolkning måste beaktas, säger länsarkitekten.

Snabbt beslut
Under tiden som dessa problem
untlersöks fortsätter AB Mälarhus sonderingen efter fler tomter.
De hittills inköpta har förvärvats

från

privatpersoner, Även Stockholms stad lär vara på jakt efter

mark

i

Össeby.

I det sammanhanget kan nämnas att länsarkitekten inte till-

styrkt förvärvstillstånd för

AB

Mälarhus. Motiveringen: utred-

Il{Ft spår i mordgåta
utred SAY rikspolis

Länsstyrelsen vill lnte avstyrka
ansökning om för-

AB Mälarhus

värvstillstånd. Bearbetringen av
hur området skall exploateras kan
mycket väI ske oberoende av nya

KONST

I T.BANA.

motto för det utsmycknir
till T-banestationen I
som spårvägsbolagets styr
kände på måndagen. Stal
formas med kva¡ståendr
lare på plattformen. I B

blir det åtta nischer

me

av 40 cm på varje plat
Enligt Tor Hörlins idé fö
erna med en utsmyckn:

plattor. I nisr
också soffor för resenäl
Stationens yttre lång-v.
ramiska

äganderättsf örhållanden.

Det hela är ju en affär på

- sikt och kommunen kommer
lång
inte att satsa så mycket av skattepengar i projektet
det har vi
inte råd med, säger -hr Andersson,
Men vi menar att vårt täge är utmärkt med motorvägen rätt igenom
kommunen. Avståndet till Stockholm är inte stort och, som sagt,
vi måste ha ökat skatteunderlag
för en del projekt som måste genomföras i framtiden
då kan- kommun
ske vi ¡edan är gemensam
med Vallentuna. De planerna avancerar också,

"1

vidare" är konstnär Tor

NYTI

BARNEEM.

stad har föreslagits få
med 144 000 kr till de
sätra . uppta$ningshem
bäcken 34, som håller
föras. Staden har ansla¡
kr till kostnaderna fö

met. som skall ta

em

barn.

.-,

Tisdagen 28 januari 1964

STOCKHOLMS.TIDNTNGE/

Storyrojekt
fùr 3000t s

o

össeby kommun tre mil norr om Stock.
holm och med f 875 invånare (Iilleputten i Storstockholmsregion'en) kommer i ett slag att för.
vandlas till en medelstor Storstockholmskommun
med drygt 30 0OO invånare. Detta under förutsättning att en bankdirektör i Stockholm, som äger err
markområde i eödra össeby får det som han vill.
Banlcdirektönen har låtit en ingoniörsbyrå göra upp
en dispositioneplan för ¡itt eget och närliggand€ om.
råden. Där ekall enligt förslaget byggas villor för i
runt tal 30 00O männ'iskor. Exploaterirngen föreslås påbörjas inom fem år. Utbyggnaden skulle
kunna vara klar omkring 1980. Lyckas bankdirek.
tör'en kommer össeby att notera svenskt kommu.
nalt rekord i snabbVäxande.
Kornmunalgubba¡na I kommunen byggelsen, att det skall bli fart
har tagits pâ sängen. De har länge pâ den lantliga ldyllen össeby.
Planen är nâgot av ett ävenproblem

haft svâra

metl hur

de

tyr- för össeby kommun,

säger

skall sllppa att komma tlllsammans byggnadsnämndens ordförande,
verkmästare Àke Ahlgren ttll Stockmed Vallentuna I nya
TiIl följdinveste:
indelnlngen Bankcllrektôrens för- holms-Tidningen.
ringar skulle vi stoppa fn 17 à 18
slag kommer därför som sänt från miljoner kronor.
himlen. Det kan betyda att lilla Men när man resonerar med folk
Össeby får en reell chans att ock- I kommunen märks en klar nyså I fortsättningen leva sitt eget fikenhet på planerna- Där finns en

liv.

önskan att också .lilla össeby skall
Planerna på södra Össeby har växa, fâ affäre¡ och varuhus. Bli
hållits mycket hemiiga. Helt
ligen kallatle bankdirektören tin
titl
sig och informerade. Andra ha¡
pâ
fått hilra det mesta
del

in-

tresserade. Men I de här djti¡va

t

centralpunkten för dm nya

planerna flnns'massor av frâgetec-

be- ken.

Komtnwnalkamrer Curl Custal Carlberg klarar sín kommttn med, en och en hala hjätpred,a. Han resid,erar i ett par rum í öaera,åningen till en äId,re röil.måIad, ttåk intìil kyrkan. Om ptänå"na på aíllastad
ainner gehör kan Carlberg rìiltna med att hans löraattniig hastigt oå*., ut,

Vad

En del markägare är ilskna fö¡
att ingenjörsbyrån utan att fråga
om lov har gjort terrängbetìömningar och avvägningar pà deras
marker. Anledningen till intrånget
är, att bankdirektörens ma¡ker
inte är tiUràcl(liga för ett befolkningsunderìag som sì<ulle behövas
för den nödvändiga anslutningen
till Kâppalaförbundet och lilt Förorternas vattenverksförbund.

till Vallentuna, Täby eller ,Hägernäs. Den senare platsen

tarbussa,r

om de norra

Samarbete önskas
med Stockholm

fö¡ortskommunerna

väljer tunnelbana för sina kollektiva kommunikationer.

Därtill kommer att ldégivaren
inte har försälirat sig om de berörda liindernas vilÌighet att sälja
sina gårdar. Men tärningen är kastad och I nästa omgång fâr kom-

f)et är trolígt ott Stockhotms ¿ktuella planerna ert Âv de Be.
"stad kommer ¡fü lntresseres nastê dagarna.
1ör det stora projektet I össe.
De socialdemokratiska leitaby. _I första omgAngen skall möterna, hade ¡in lnsüällntng
nämllgen byggas bostäder en- klar snabbt; ett rteflntflvt J¡ tilI
dast för stockholmare, I
utbyggnail som lno¡dn¡¡ r¡naler
-"1 lî
nare omså,ns bllr det ,aktueut
k;;;;;i
Lã"t"o¡.
:ff ,:i:i"Jå,:idu¡trier. "¡i f,î - ?;bË!¡ì;;ledamörerna drs.
stoel¡rrotmüJtesg¿r-ãtt a¡*of"i rutert'Ie làngre men tillstvrkansvar på huvuîstailen, menar to så smånlngom , utbyggnails-

munens ansvariga tillfälle att säga
Det har talats om att vatten- vad dg tycker.
frâgan
skulle kunna klaras frá.n Markomrádet
ligger onekligen
Gasviken, berättar ko¡nmunalkam-

anslutning mycket bra tilt för en större bebygDet är naturskän trakt med
till KäppalaförbunCet anses som gelse.
nödvändig såvida inte avloppet en del fornminnen - här kommer
länsantikvarien
in t biiden, Avstånkan samordnas med Österåkers det til,l
Stockholm är måttligt. Med
och släppas ut i Trälhavet via rebil
blir
restiden
om vägen lillâter
ningsverk.
nägorlunda god fart, 20-"à. 25 minuDet finns som. nämnts mânga ter.
frâgetecken. Länòstyrelsen är ä-n- Närmast ämnar kômmunens
folk
nu inte informerad. De koÍlmunala ta snabbkontakter
med en del
krlngliggande kommuner som har
erfarenhet av snabb exploatering
ocsh med dem diskute¡a- hela fråi
ggn. I nästa omgáng,,*târ region-

rg! q G Karlberg. Mcn

tisteråK?r

blanil andr¡ den soclal¿imokra. förslaget. Men det är trottgt aæ
sâväl folkpartl- som.centetlrartfeka g¡uppen I össeby.,

Hela utbyggnailsprojektet tlledamiíter kommer att fónúi'
fta' Þloms& plrnerne' net emotme<l vad soclalilemokraterna vlr, berätar'.b;;;- tril:fiå"#i:i"
kommunens 'ordförantle, målar- ett eventuellt posifivü beslut I
mästare Oskar Gisselberg för fullmäktige, som behandlar fråStockholms-Tiilnlngen Vl läm- gon vi<l nästa sammantröile.
nade i april i fjot den lörste Hägergruppen ger socialttemoskriftliga interpellationen I kraterna helhjärtat stöd.
kommr¡nens historia. I tlen efPÀ de tre aktuell¿ gårtlarna I
terlyste rl lângtirlsplanering Angarn, det är Råcksta ¡äterl,
och översiktsplan.
I(nrby och Lidberga gårdar
Sedan tless har bankdirek- sknll byggas bostäder för B0 000
törens utreclning lagts fram och münniskor lika fürilelaile på,
r[ nnser att den kan accepteras gårdsrna. KoBtnaiterne beräk_
under förutsättnlng ¡tt den kan nas fö¡ vllla_ oeh hyreshusbelngå I den kommunala plane- byggetsen tin Z; miry k¿ Tom_
ringen, össeby kommun lâ-r un- ter-na tlir i medelt¡l pô ZOO Lrrder inga förhåll¡nilen bll en och skall rullt byggklara koste
kommun som styrs av priva-ta g ooo kr. Ett storcentrum har
lntressen. DIen projektet ilr ocks¡ planerats.
stort. Vi måste ha någon som pð sltstone har ocksà ägaren
så ¿tt säga hôlle¡ oss r¡nder av Huso går¿
en professor
&rm&rna. Stockholms sta! tär I Stockhofm - fö¡klarat att
därvld kunna vart osa lllll stor han vill exploatera
gårtl.
hiälp. Vi skall t¿ konúakter Där be¡äknas blt sln
bostäiler
med stailens lednlng lnom tle lör 4 000 à 5 000 mÌinnlskor.
all¡a nôrmaste ilagarna.
Det betyder att össeby om l0Enligt vod ST erfar har kom- tatet år har ett lnvånaiantal pâ
munalnômnden behan¡llat de minst g5 000 mänlskor.
är- t linje

planenämnden Í tur.

Oclcså_vägfrågan är ett allvarllgt
.k¡ux.
Motorvägen slutar vid aitagsvägen till Vaxholm. Den är redan nu överbelastad och restiden
tìll eller frân Stockhotm uncler lus-

no
lílla
blìr

Tre míI
d.øn

Om allt gâr efte¡

bankdi¡ektörens ¡itningar sãtts byggnationen
isång i slutet pá 1960-tátet och 1980
är lanclets största villasamhälle
endest ett fåtal hyreshus får byggas i össeby
klart. Då finns ètt

ningstid berãknas ta en och en halv välnlanerat butikscentrum,
skolor,
à två-tjmmar. Byggs för ytterligateater och biograf oeh ätre 30 000 mä nn iskor på - kort iid parì(er,
skilìigt
annat
som
ânses
tiìlhôra
kommer vägen definitivt att prop- ett_¡noCetnt samhälles välsignelse.
och nära Åkersberga lígger pâs till.
Viss villabebyggelse påg¿lr--¡edan
Ej heler är det klart hur den nu i össeby. I Karby är 83 tomter
y) som om alh ga:, i tåí
kollektiva trafiken skalÌ ord.nas. avstyckade och
pá mânga av clem
0 000 stockholmare.
I:Ielt löst har diskuterats om ma- är bebyggels.en påbörjaã.

a

D J urs holm jubilerade med dunderslciva

*s"r'ÏJiîi

Folkskollärarna h^ar
harnnat i "lönesvacka"
I

Folkskollä¡arkåren befinner sig

.en svacka

nl ¡^- -r':

I ställt pâ TCO:s Blist¡ - +i.rr'--^

IDNTNGEN
I
I

=fr
I

fu
ov en språkha i konsten

provkarta

vardagliga,
människor,
också

¡ga och

LI ogern I Osseby
tbyggnadsplanerna för sôdra össeby
där planenas
som Stookhol,ms-Tidm,ingen omtalat bostädoi
för 30 00O
stookholmare
ä,¡ ¡1ffi6r:dentligt vlktiga, säger häge,r.
ropretententon - Carl-Georg Seveson till ST. Kapten Seveson
är porsonligen he'rörd dels i sin egenskap av kornmunalm,an och dels som iþa,re tiùl Karrlby gård som är ett ov de
tre aktuella delområdona.

Jl
rL/

on satte sig

rtiskt

o

är tveksam

L,

n

r.

gå.

man verbet

Vi inom högergruppe,n ken inte Om dessa ville att projektet skulle
på- den korba tid vi beft tlll vårt anjllit¿,t har o¡ienttenatt en del Ìe-

föriognrride ta någon b€ståmd

puîkt,

säger han. össeby

stånd-

dan¡cle kønmunqlrruän

i

kom¡nune¡r,
frågtert

är en firn Menlngen var att hel¡

iö¡del också

gamma kulttu¡byed. De fl,esta som i f¿tusta hand skulle unde¡stå[es
bæ h¿ir n,lr är av t¡aditiqr bundne de ollika kornrnunals instenser¡ia.
till bygden. Skulle vi upp'låte vår Om d,essa vifle att prodl¡bet skulle
m¿rk för bostäden betyder dret aft upp,tagâs ti,Il behendfi¡r,g var det

I

minoritet

I fördel

gö-

Âström.

nan sal på
det "Dra-

.ets engelsk-

lchernat.

inte direkt

Stockholms

nits

g,anska

lgått me¡a

i

rliserade till
cådena. S¿n
de emeller-

tör högstar mellanstai fortfaran-

vi

bli en obetyd,l,ig meningen att ytbetQigare tek¡r,iska
de nyi,nflrttade skulG under-Jökninga¡-skulJÀ gör.as vanef-

snabb¡t skutrie

-

;3d"dS
tl av de
största är vägfrågan. Norrtäljevã- Bankd'iiektären framhålle,r att
gen kommer inte ,att kunna svälja något inlråÌlg i¡,te gio¡ts på berörr5 000-20 000 biü,er till, även om den da markägares om¡åden. Han anbyggs ut till sex filer.
se,r vida¡e ttt utbyegnadqplanerne
l1[en kapüen Seveso,n är rnedvetæn är i linje med ilen utredning som
om att utveaklinrgen intte gå¡ att profess-or Bo Bjölkman giort om
hejdø. Stookholm svälller ut o¡h folk kolùsktivtrqrfik€n fôr nordöstna för-

;emet kvar,
fem studie-

av dem
på vårüer-

centlalt, de

rje rektorsrama

dessa

derare på den saken.
Den bankdirektör som står
om protektet säger:

bak-

kommunalfu,lilmäktige infcrmeras

och eventuelLt fatha principbeslul
utbyggna¡lsfrågan,

studier, Tar

digt en

dag

'säk¡ar man
Vi har när-

Lekarcentral krävs

i

Sundbyberssmotion

i

S v€rrg es

största

flyttningen berälstts ske om-. la invosterlngarn-¡ väntao be

19?0 ,och üo ôq senare löpa xig titt 1? il l8 mtf .kr.
skalt kommunen h¡ vuxit Till ilett¡ kommer kosfn¡der
frÀn nuva,ronile l8?þ,ih. vôpq{e. fö.r. ett stotcenürum.
ttll ilrygt 3¡¡r¡9.* ', ,.: ; 't'' ,ûorirmunalnairín¿¿n har be.
Det är en
hanillaú llrenilet och majoritesom lôtlt g
úen har tlllstyrkt. Innan fullsltionsplan
rirákútge fôr planerna pfl sitú
Tre går{ar I Angorn beriirs bord skall konfakter tas med
och pô varder¡ skall b¡ggas Stockholmg súa.d för ett evenvlllor, rad. oclr kerljehus för tuellt s¡marbete.

kring
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ALLMÄNNA
NYHETS. OCH
ANNONSBLAD

Sforproiek

o
o

ny sfod for 30 40.000 invånore

ro in te fA r m ycket,
rôdde enig lAnsexpertis
Fo rce

Ett mycket stort expertuppb åit metl lanrlshövrting Urik Westerlinil i spetsen samlades på måntlagen i Karbyskolan, Brottby, tlär ett generalplaneförslag för sötlra delon av Õsseby, Angarnsområdet, presonteracles. Förslagot är uppgjort av fngenjörsfirman Orrje & Co på kommunens uppdrag. Kommunen
reprèsenterades av bl a fullmä kùigeordföranden Drik Lindgren
och generalplanekom-mitténs ordföra¡rde och vice ordÍörande,
Georg Andersson och Oskar Gisselberg. Planen haite upprättats som ett första led i arbetet på det stora projekteJ Õssebystaden, som tiiligare orruräm nts i NT.
Sammanúrädet öppnades av hr för någon' de1 av t)*eþy och
Georg Anderss'on, sorn välkom- att mångq regionala problem
nade la,ndshövd,ingen, Iänsexper- givetvis llva¡står ol,ijsta. Han
terna samit representanterna för erinrade om att AngannsornråStockhol,rns stad, generalplane- det Iåg på sarnm'a a,vstånd från

kontoret och anrgrd,nsande kom- Stockholm sorn Äker:s,berrga och
muner.
Vallentuna och att måIsättn,ingFör generalp,lanen i stort re- en för planarbetet hade varit att
dorgjorde arkiterkt Erik Sjöherg, klarlägga möjligheLerna för ös{ôr vatten- och avlopps,frågorna seby att inom sina g.ränser kuncivil'i'ngenjör Hans Hilborn, och na inrymma en större sarnhtållsför trafikärendena civilingenjþr bildrning. Särskilt hade ¡nan då
Jan Henriksson,
tän[<t sig kunna m'öta cicn stora

,drkitekt Sjöherg frarnhöll att

generalplan tid,igare inte fanns

ef

terfr'ågan på småùli.l,s inom
Forts på sid 3

Rönno vio S o dero rm
Förio t¡ll Norrtö l¡" ?
oa

Redan i slutet av veckan kommer båttrafiken mellan Sverige och
Finland åter i gång. På fredag bryts en ränna över Á,lands [¡4y, och
redan fäljande dag går första båten från Åbo. Fr o m månd¿g räknar man med daglig avgång från både Stockholm och .Åbo.

FR,AMFöR ETT PAR, KARTOR, ,illusirerande generalplaneförslaget, ses landshövding Erik Westerlind, flankerad av fullm;äktigeordförande Erik Lindgren, t v, och kommunaln ämnds ordf ör ant
de Georg Andersson,

Nontälje stodsÍull¡näktìge:

Deboff orn sfodens plonorbefe
Ny elverksstofion för 2 m¡ljoner
Stailsfultmäktige- i Norrtälje beslöt på måndagens sammanträtle att tillsätta en plankommitté. TiIl g_run-l för beslutet låg ett förslag av byggnadsnämnden, som vitl behandllngen av
ärentlet också ansett att _planarbetet även i fortsåttningen skulle handhas av Eglers -stailsplge-pVr.a. Mot tletta. laf,ç 4_" pallqvist autecknat reservation, och han föreslôg nu i stadsfull-

ilè1ã

ett by
att ta
formningen 'skulle ilet helt bintla ilen titlsatta
Hr Dahtqv'ist hörjade sitt an- av administrati,onslokaler. Såförande rned. att anrriärka På det d,ana utredningar hör'sam'ordnars.
proto'kolL, rsom förts vid bygg-- Ett nytt generalrplanear{bete för
ñadsnämndens sammanträde, och lrlorrtälje kommer att kosta
görs av
som. han ansåg missvi;sande. Han minst 100.000 om det
fortsatte med ,att reilbgöra för utomstående ,firmor, framhöll trr
de skäI som ,föranlett ùlonom att Dahlqvist, för norrtäljeblncket
motionera om tillsâtta'nde av skulle rnotsverande 'surnrna röra
upplyste om att

den nuvaranile ut'

byggnatlsnämnilen

DET BERöRDA ANGARNSOMRA'DET ligger inom Stockholms

:

tremilsräjong.

Gemensom odminislrolion
Stockholm-lönet ufredes

flyttar itit kan få

arbetskra,ft.

Ur

verlasarnhelsberättelsen
nd,mnas att arbetarekbrn-

kan
rnruren haft sju interna möten,
varav det mest välbesökta på
RunröSkolan, sarnt 'att en utfiylkt anordnats til,l Ljru,sterti Ha,mrin omvaldes till
hembygdsgår.d rned pensionärs-

föreningen rsoÍn inbjrurden och
att en utfrågningsaft'on i kornmu¡ala inå,gor hållits i Berrgasliolans 'aula. K'ornmunen har
vidare tagit initiátivet tiltr åter-

rr¡en anslöt sig docrk

Stockholms stad och Stockholms län'
på cle s¡tn-

p
.,
d

storstads-

järnte över

alrder-r. En
sammanslagning av överståthållarämbetet och länsstl'relsen i Stockholms län bör kulna bli en lämplig övergångsåtgärd i storstockhõlmsomr:iclet, där otnställtriugssvå-

Tok på lodugôrd

1änsirldehring
och länsförvaltnirtg värltas bli sär-

Ílg¡¡B På sid

till

förslaget

FröÍuno-Lyhu ndro kom muner

fôlf
hqr
KnutbY
i
rosode

förandet av ärrdrad

sl(ilt märkbara.
och som styrelseledarnöter omFörsìaget sliall sålunda inte förevalldes Gunnel Otrsson och Len- gripa tle pågåentle länstrtredrrirrgarnart Eriil¡sson. Kvarstående i ras arbete rttatt baseras på nuvastyrelsen är Harald Edenvald, rarrde förhållatrden. En srlírr samTorhorrg Erlkss'on ioch Bnun'o manslaguit.tg av länsmytrtligheterua
5

hölsovôrdsinspeklör

Norrtölie

Vollentunolog visste mest blond 61
¡ NT-4H:s nöst sisto frögeomgðng
i Karbyskolan, då det åter var tävlingsdags -för -NT:-s .o1h 4H:s
g ställde upp f ör att visa vad de kunde i den oblisom den här gången var musik. Vilket uppskatta'
a bandspelarens takt vad det gäller frågeltisandet.

gatoriska nutidsoriãnteringen och
ã." "r -årg", medan andia inte
Kvällens dri.tig."t. lag kom den här gången från Vallentuna, och de som visste så mycket var Elisabeth
Hallqvist, Arne Magnusson och Karl-Hugo Gustafsson.

Forts på sid

5

sjäIva rnärkt under

senabte

i

u,pptâcka.

tsyggnadskontoret vädjar där-

för om Välvillig ,hÍälp trån invånarna's sida. Varje misstänkt
höras i [edbrusljud, som kan
ningarna, bör 'omedelbart an-

rnäIas

till

byggnadskontor€t Per

telefon 13304 och

ladugården. Nästan hela västra
väggen gav virka. Skadorna beräknas u,ppgå tiì;l minst 50.000
I,nnertaiket störtade neil

att lokalisera läckorna, som På
grund av den djuPa tjälen jnte
att

hästar svävade i lirvsfara, när
större delen av ta'ket under
trycket av snön rasade 'på ladugårdsbyggnaden vrid Björkö säte1i, Knuthy. 'Som 'l,ur var motstod en rdel av i¡nertaket trycket, men c:'a 20 m störtade ned

kr,onor.

högre ibeträgna fastiglheterna þlir
irbland utan vatten trots att
purnpai.na dår dag oeh natt.
Man ùrar 'en úrel del folk ute ,flär
syns på ytan och därför är svåra

Gård,ens rnjöl,kkor och några

i

På lördagskvällen var det "spikat"
länsomfattãnde frågelel<. Inte ,min

i

med titläggsyr,kandet ,a'tt plan- tiden. Det 'beror på att flera
i stocliholn-rsomrirdet torcle också ning om rstadshusets framrtiJda
Fo¡ts på sid 5 läckor uppstått på olika rhålll i
kunna r¡nderlâtta de kommtttlala placering rõh;; ;t;dens behov
stadên, omtalar man rPå bYggsamar-betssträr'andelra och främja
I synnerhet de
nadskontoret.
aclministrativ ef f ektivitet.

righeterna i satnl¡ancl med genorn-

rkassör

genom läc'kor
ten i

v¡ll ho flero hyreslögenheter
Äkersberga eller

Vottenbrist

Det är tidvis rrätt ont om vatlednringarna i Norrtälje.
so,m staden's invånare ,säkert

Akersbergo orbelorekommun
,4\kersberga socialdemokratlsk a arbetarekorunun har haf t årsmöte under ,stor tillslutning och meil tleltagare bl a från arbetarekommunen Þå Ljusterö. Till ny orclföra¡rtle valdes Rune
Johansson. I ett uttalanile framhåtles att ästeråker bör bygga fler hyreslágenheter så att ile företag som redan finns i

fråga.

10725.

ung-

VasaIopp.

PÁ. IIEMMAPLAN
ÉIr Aron'sson' är allts'å på hernmiaplan igen efter flera års borutbildning vid
gamrn,al. Björlcö säteri ágs av tovaro. Efterinstittlt
för folkbl a Statensr
godsägare Nils -Aihstriirn.
häls,an fick han 1955 tjänst som
1:e häls,ovånds'inspe$<tär
ktöpinrgs stad.

vid

En-

De;t var ett arbete sorn i
- sett lirlorade det här säger
stort
han. För,utom sjäIva stadretr så
omfattade det även en del av
Iandsby,gden. 1963 tog h,r Aronsson tjänst vid Stockholms stads
häls'ovårdsnärnndrs bostadsi¡spektion, och d,är stannad,e han
fram till 15 januari i år drå han
tilltfädde den nya. tjänsten i
RosIagen.
f'or.ts pã sid 7

I<ALLARE
Måtttig nordostlig vind.
Mulet och tidvis något snö.
Kallare. Varning för mycket
halt väglag.
NÁ,RA 200 TÃ.NKARE stortriv<l es

i

rynrliga Karbyskolarr vid

näst

sista onrgångeu av NT:s och 4H:s länsomfattaude frågelek'

"RENH^ALLMNGiEN" på den egna tomten måste också skötas'
säger hälsovårdsinspektör Tage Aronsson och skyffla-r- uldg.n
snðn framför sin ägandes

villa vld l(vistharnraviken i Norrtälje

; .¡,n . .:r'-.

¡{ORRTEIJE

'

ldyllen
Norrtölje
Rolgmästar'holnren, clär borgmäs-

l<rc¿Ltrrr förr i r,¿irlden gick i
ltet, homrner vi snart âtt utan tidsspillan kunna rir på en 6,5 meter

tarcns

l¡red körbana. Så bred sl<all vägen
från Kärleksudden bli, det beslöt
stadsfulhnäktige l¡1 a på måndags-

Det lrlir rilitigt roligt att blaka

keringsplatsen vid DC 3-parken. För

övtigt velkal ju bron vara dirirensionerad just för den clär' t'âgskra-

Somhö I let

Otuktsmô'l
studeros i
hondlodes ¡
:östhornmqr
Ö-stöderno

Ett intensifierat {ältarl¡ete ocll en
En 1'ngling fr'årì stocliholmstrakpan, som brukar kornma och järnna
Itommande ut'b¡'gnad av lok¿tleina ien sto<l .r'id tir-rget i östhammar
till sladdspåren ef ter ungdomarria. var
ett par av de f rantidspr-ojcl<t tilltalad fë)l' otulit mec.l en f licka,
Ärendet måtte ha varit grundligt
för:berett, för förslaget bifölls med s0111 qtvresrnanncn för Notdiska sorn inte fyllt 15 irr, och vidare för
museet fil <1r llarrs l-Iansson skisse- grov stökl, stökl och tillgrepp av
ovanligt kraftigt ja-mummel. Frå- racle
vitl en litesskorrfelcns.i Stock- bilar. Otukterr avhandlades inorn
gan l-r.ar i varje fall inte varit på
remiss hos kulturnämndell, som nu- holm på n-råndagen. En del av fram- lyckta dörrar.
gâllcle unclersöl<iringsYnglingen hade vicl minst fem
mera L¡l a hairdhar naturvårclen ticlsplanerna
irrom staden. Nämndens reglemente avrlelningerr. Nordislia mrrsect pla- olil<a tillfällen haft intirnt umgâr.rge
är faststäl1t av f ullmälrtige sedan nerar att inrätta unrlelsöltr.rir.rgssta- tned err flicka, sonr har.r trodde v¿rr
några vecltor, och den är i full vcrl<- tionel på fyra platsel rrte i lanrlet 15 år.- ,\ltl:rgeLl'en :rnförcle att yllgför' att liunna göra fortlöpande fält- lirrgen horde ha misstänkt att flicsarnhet.
han ltunde vafa ]'llgre.
Om det har undgått ledamöterna albeten. görs
Början
i sornmar mc<l en I frirga om stöl<lenra hade yngav stadsfrrlh¡äktige, att Norrtälje forskr-ringsstatiou
ensan.r oclr tillsarrrnans mect
har en kultrrlnärnrrcl, så meddelas öreglu,r<I-or.rr¿iilet. i östhammar- lingen
Dår- skall nran en l<¿unrat stulit bilar i ör:egruncl
rletta härme<l.
för'rincltingen i salnhället och östharnrnar. \'irl iltbrott hos en
Att l¡eslutet orn den breda bih'ä- studcr¿rdc¡r
srrabl¡;t för'r,audlingel firma i l-lppsala stal han raliapparagcl klubbades så raslit beror för- under
jotdbruirs- till in<lustlibl'gcl. te r ocll en transistotgramlnof on.
motlligen på att fullmäktigc tidigare friLrr
'f illsamtrans med flela jämnirr.iga
bestämt, att en fullt r¡trrrsta<l cam- Det l¡lit ti'ärfolskuiug i szrrn¿rrbete
k¿rrnratcl st:Ll Ir:Ln itt frrllt berrsiirpingplats sl<all arrlâggas påL Borg- nrecl ¿rnclra s¿Lrnlrällsvcten sli:rper-.
fat frirn eÍr pelsorl i B jörlilingc.
lnästarholnen. "Fullt utr-ustad' beHan la<les även olor.lig liörning till
tf'<ler 1¡l a soptunnor och
annan

bråte, och för att frakta bort det

räcker' dct ir-rte med en gångväg.
Sopbilarna måste liunna ta sig dit

last.

Storprojekt . .

.Ä.1<lagalen

likso¡n också sta<lens polisbilar vid Forts från sid 1
behov.
storslockh,olmsområdet och att
Om ''fullt utr.ustad" innebär vat- kunna
tiltlfredsställande
ten och avlopp, så är det mer än se¡vice eribjrlda
och m,iljö. Härtill krävs
.r'ad studsborna själva har i dessa
em,ellertid ett mycket
bedagar, trots att Bl'or Nyström lovat foJ,kningsunrderl.a,g, och s,to,rt har
m'an
bära upp vatten hinlivis i vattentor- därför proj€,kterrat
tre bostad¡snet, om det inte sl<rrlle räcka till. områden, Alh5¡, Rlävst,a
och Kö,rFast cgentligen borcle det finnas li¡igs,
ett ind,u'striornrålde i
ruog

inte riktigt

samt

ling

fann i sin slrrtplädc-

över:r'ägan<le slräl

tala föi ung-

domsfârrgelse. Ynglingcus föl.svarãlc t-r'cl*te att ungdomsfängelse inte
va.r rätt:r str.affpåföljtlen i detta fall
och för'orclarle i sin tur fortsatt vår<l
cnligt batnavÍLrclslagen.

likera'de a,tt besök gjorts

Issj/ö. I,frårga om befolknin,gstdt- väglþrva,ltningen
het ha.r r¡r-an räknat efter två

i

p,å

ä¡endet.

alternativ, de,t enra för 2,7.000
VA-FßÄGOR,NA
invånare, det anrdra l'ör 38.000.
kolnmulr för ¿Ltt bada.
är
svârlös.ta, an,såg län,sin,genjöEetr.ä,lfanide
vatten
och
avlltrr nrånga tält ifir plats på Dorgren. Vanlcen Vattenver,ksdönb.unmästarhol¡nen ? Öl har ju er-r liten loppsfrågorna föresrlårs anslut- det
eltrer liäp,pala,förbunrdet llar
Stoclnhol.ms,traktens
plätt av plan marl<, lnen dcn ¡nåste ning till
väl
r.ä1'aui'ändas som vând- eller par- vattenve¡ksför'hu.nd och till rade sina ledningar dim,en,sioneså de näcker 1ör en så stor
kcringsplats ? Resten av holmeir ãr Iläppalaförh'unrdet.
Tra,f,ikf.r.årgorna bör Iösa,s ge- utbyggnad som örsseby-s,tad,en.
Irrcr kuperad än l{ärleksudclen och
Des,suto,m är liäppala i och f,ör
:Ltt sir miing:l cairrplre häckat piL, norn matarbuss till en framtids,
LI<ldens sluttningnr, iran väl irùe' tunnetrstation vid Hägernäs. Resfü1åå."";
bclo pì annat ärr att det böriadc tid,en Anga'-n-östermal,rnstorg
slt¡ urma pir, rrâr dc stotl där piL dcrr ber.ätknas tiìl högst 40 min,uter.
anvisacle campiugplatsbn mcd tält- Betr.äffande den lokala trafi'ken under de,ba,tt,
¡råserr unrler arllÌcn, och dct gälldc ráknade rnan bl a med att nusnabbt. bcslut.

LORDAGEN DEN 5 MARS

varande ncrrtäÌjevägen

behå1Is

oms

or oY

Omfottonde skodor v¡d tokros pô Söderön

I

MJUKBEHAI*DL.AD

GALON FöR TEK

, I SLASK!

'Sjuton nöf,kr.eatur och en
var ytterst nära att få
'sätta livet till då taket på en
ladugå¡d tillhörig hemman'sägare iRune Pettersson, Sôder,by på ,Söderön utanför östhammar, störtade in natten
ti1l män'dagen. ,Skadorna, som
får ar¡ses 'som mycket stora,
hdnt

av 'ägaren till i
runt tal 200.000 kr. Då ladugård'staket skirtade in fanns
fjolårets slcörd, av hö på
skullen ovanf,ör rsjälva djurstallet. Vidar,e förvarades
gårdens ,maskin¡Park i samma
uppskatta,s

länga. Ladugården var'4'0 m
lång ioch 13 m hrerd. Djuren

fick

i

sálljas

till ett livd'jursstall

Uppsala, då det inte fanns
någon tom ladugård för dem.
Den snðnnängd som kom

till söndagen blev för
mycket för det stora taket.

natten

Men.ingen

var att

Pe'terssonr

på må'ndagen Slrul'le 'ha skof-

tat tatket.

KAN

Dom avl{llnnas virl nästa ting.

l<utrde locl<a-s at

att fatta ett

t

ítoliensko och fins o
modeller

Krymper

iväg dit rrt för Átadens ¡'ngre bilister, särslcilt sedan Bcrgsgatau
bre<ldats, och det inte ìângre går sir
l¡ra att leka rodeo med bil på par-

iri -i,i i';-ii¡r-*"

TID¡lt'llG lìsdogen den I .Morc 196A

TORSDAGEN DEN 3

kvällerr..

-i¿:ia:iìir¡

FOIKETS HUtSt NOR.R.TAIJE

I

både vatterr och
rrte, för vattnet

i.t...v',....

är

süälld

öSSEBY-VALLENTUNA

Bryggorbil

körde isvögen

t¡ll Högmorsö

Kvicksilvers

förekomst

fisk

Ny praktisk

axeln.
väta. Plas
utredes 700 % ho
på

i

En untlersöl<uing för att kartFör fönsta gå,ngen sedan i trär- lägga ltviclisiìr'rets för'ekomst i fisk
jan av 1940-talef :körde i lör- i lanrlet planläggs av folkhälsoinsti,dags en lastbil över isen från tutet i sanrråcl mcd fiskeristyrelsen.
\{an skall också försöka få fram
Solö till 'Högm.arsö, omtalar fru kvicl<silr.rets urspr'1lng och faststäl1a uormer för högsta halt av kvick.dnn-Mari i El,fvings Isnabtb'köps- silver som l<ar-r tolereras i fisk.
På längre sikt torcle undersöl<affär på, ön,
niugen ge .rrntlellag till åtgärder för
Lastbilen var från bryggeriet ¿Lttbegrärìiäl.ivicksilverutSläpp.

modeltr, krräppt

för
ren
ade

och sydda sömmar.
Färger: Marin ioch rött.
Prisexempel:

t-Z âr 15:75, 3-4 år

17:50

Skotskrutig

1--2 år ttßL, 3-4 år
.
I

,

19:25

I

ror uenna,
Eenomfartied
dre roll. Att rnan kastar De¡qe. ;, förläggas län
sjöu i just clcn hür ändan-av stan| Varj,e 'bos

Vad kalasct l<om¡rer att liosta
ltämndes intc, nren det spclar rni¡-

I
I

ryrrur'g bloc'ket bôr ha gemensarn þIocKborde planerinrg

och den bör

igång snarast, sade

I

landshöv-

sku,lle dingen, s'om vidare framhtill att
få eget cent,r,r¡rm.. De ,komrn,unala det a,r'bete s0,ûù rÌu gj,orts in'om
förvaltningsen'heternre skuÌle för- öss'e'by inte va,r bortkastat utan

liar hänt förr.

i Altr¡ro,mrå'd,et. Något ett urnräfkt underla,g för vidare
st'orcentru,m planì;ades inte med bear,betning. Komrnunen har
tr,änsyn till ájärheten til'l Tåi,by. Iänsstyrelsens ful'14 stöd och vi
är fullt indörstådda med att en
NAB, VAR, OCTI HUR,?
utbyggnad inom denna se[rtor
Lanrdshövding Eriik'Wes.ter- bör vara ett framtids,mål; sade
lind b,ôrja'de clen efterfö,ljande han vid'are. En gemensarn tjänsdisl<ussionen merd att tacka ös- te'mann.astab bör r.edan nu överERIK S'IöEEIRG
se,by komrnmn lör att denna vagas.
a'r,kitekt SAR
prelirninära presentation av geDessa syn¡r.unü<ter understrij'ks
neralplansn komrnit till stånd. oclnså av länsar,kitelkt Lirrdqvist. när det som hdr rör sig o,m ren
En samp,lanerinrg är dädvändig stadsplanerinrg och inte g,leslärggas

nänrligerr härcl¿
lite nerltrarupad

-

sedan ön blivit
att ctt sltclett

cller två så smålingorn
avtccllrar
sig rnot tältgolvet. Borgmästarhol-

men hal

ju en ttel *u-to *îï."

lì uff

ÙilJ g.

l lrl.d¡ll¡lrdrlrs

-¡usu

lasten vägde den ,óver Sex ton.
Tidigare i vinter har man kun-

sättas

nat köra med per,so.nbilar över
isen. I början av 1940:ta1et händ,e det flera gånger att lastbilar
kom över isen till affären på
Högmarsö, lhar svdrfadern beMqts Lindcy sode upp s¡g
¡ättat för fru Ann-Mari.
|

I

Stugo bronn
i Addorsnös

Brandkåren i Bergshamra 1arutom är det minst lika niidvän- mades på söndagseftermiddagen
digt att få klar,t i vilka områ- till en sommarstuga vid Addarsbygclsptranerin,g, s'ade he¡,. Dess-

manhanrg.

De,t är

trogiskt att
börja med reìgionplanering" se-

den som inte skatrI beibyggas näs. Branden ,kunde släckas
som att frå reda på var beibyg- men stugan tick omla,ttande!
gels,e skall ske.
skador.
Hr Gu,stav Nitss'on, Vallent¡.rnâi f,örklarade att man i den
Iiornrnunen var p'ositivt Ínstdlld'
till sam,planer'ing. Hr Erik Linrdgren erinrade om de stora rnarkför.värv 6om bl a Stocktholrns
stad g,j'or,t i det berörda områ-

dan f'ölja upp med blooþlane-

rinrg

.och generalplanerin,g.

TR,AFIKFR,AGORNA
ansåg generalplanedirerkt¡ör,en, professor C-F
ALhlbe.rg. Förstktrassig kollektivtrafik får man end,ast genom

är de vikiga,ste,

banor, tunnel- eller j,ärnväg.
på lan,dsvägstraf flçen, och ,kan ints a,ll.tid
hålla tider. Han redogjor.de så
f,ör tunnelbaneut,byrggnaden och
fr,a,mhöll att det finn,s två alternatiy, en eller två tunnel,banelinjer. Men össeby ligrger

so,m

Nu rkan det rnöIigen-,,hli

fråga om e¡ del

ftir Sveriges Ra
, Det var den
fþI ,som det ugrmär,lctarnrirade
-

meddelandet, om ornplaceringen
av Mats Linday från T.V-a[ctuellt
till radions centralrelcla;ktion läm-

nadeS av .aktuelltchefen iPerMa¡'tin ,Harrfberg.

poängt
ten av
de av

ett par år sröka d,riv,a fra'm en
pian fôr snabbt.
Vägdire'ktör Bu¡¡1 6þs1rg tc,B
planen .tör ett första di,skusr
sion'siniägg. Han. an,så'g att planl

C-F' AIILBERG

radions centralredsktion pa' tis-

dagen.

P'tran

utanf,ör tunneltbane'om,rådet, och
vi âr för dagen inte re'do att
yttra oss orn -lolkaliserigen. De't
är o,klokt att för en tidsvinst av

generaì,planedirektör

rodrion
GöTEBORG. tisdag. (TT)
Förre 'studioreportern Mats
Linday ,sade upp sig från sin
anställning p,å 'Sveriges Radio
på måndagen med omedelbar
verkan. Mats Linday skall, enligt Göteborgs-Posten, i fortsättningen 'ägna sig åt egen verksamhet inom PR-bransshen,
Lindays sjuk- och tjänstledighet utgick ,på måndagen och det
var meningen att han skul,le
böria siom ny,Ìretsuprpläsare på

tagande av naturvår'dande åtgärder. I generalplanen har också intagits en fullrständig förtec;kning över de. ,mycket talrfka
fornlämningarna inom Angarns,
Va,da och ös'sebygarns s,ocknar.

vägdiiektör

LOKALA FR^AGOß
togs också upp. Hr Sipfrid Wass
begärde tränrsstyrelsens slaydd
mot den inv,asion, som under
häokningstirCen thotar det rika
fågeltb'eståndet vid Angarnssjöängen. Och fullmäktigeordföran-

de Er,ik Lindgren passade på att
begära å'minrstone förbättrúngar
av de dåliga Vägarna i K,årsüaElcskogen-trakterira, Industrierna där be,höver th.a vdgar som
kan tra,fikeras av lást'bilar, utan
att dessa behöver åttöJjas av
bärgningsbil som ordnar fram-

farten i kurvorna. sade

han

drastiskt. Vrägdirdktären u,ppmanade kommunen att genom väg-

nämnden komma ,rned ,förslag
till kommande revidering av
f

lerårsr¡llanen.

Det blev alltså en rik diskussion ,i ,Kartby,skolan och den avslutâdes med land,s{hövdring lVeSter.Iinds Trppmaning

till

vf¡=o.t
Hqr Ni ttinkr På
Er skj orto! Att k
kostor sô lite c,tt

Byt skiortc

sõ

mörko det.

de kom-

munala myndigheterna att arbet'a både "uppåt och nedlå,t",

sam,anbeta rned län'smyndigheter,
Stockholms 'stad 'och grannkom-

murier.

DISKUSSIONEN

II{TR,ESSERA DE N?{R,VAF.A]NDE.ORTSBOR.

Ragna

Träffprnkt far helø føtníljen ì

Juni,or

Tullportsgataù 11,
Norrtälje. Tel. 10080

SKJOR.TVECKA

det,

Bu,ssar inil<räktar

fntn

'

hwuilstld

tl

KOMMUNALT

H r Me hr
Stochholme stad har
gjort en av sina etörsta

markaffärer genom tider.
na. På tiedagen klubbades
i märklig exp:reeefart i faetighetsnämnden och dräteel.

nämnden marhköp f.ör 44
miljoner. I)et hela hade re.
gisserate av finanaborgarrå.
det Hjalmar Mehr eå fi.

nurligt att etadahusbolaget
Strada med hr Mehr som
ordförande beelöt på för.
middageir, faatighetsnämn.

den och

på

dräteelnämnden
eftermiddagen. Endaet

ttviega utvaldatt ledamöter

t de l¡åda

nämnderna un-

derrättadee före mötet.
Snabbare än så kan mark.
affärer inte görae i Stads-

huset.

I den rekordstora potten

ingrår

greve Gustaf Bonilés omdiskuteraile
Näslandet Í Grödinge. För detta
'þönområde" får greven 12,2 mil-

Jorer, Parterna gör därmed upp I
godo. Hr Mehr har tidigare hotat

med expropriation,

Gleve Bonde anses ha gjort en

får 1 kr 20 öre per
kvadratneter. När Stockholm sålgod affär. Ha¡r

de "grönmark" i Vår,byskogarna till
Huddinge, ansåe5 õ0 öre vara ett

normalt

pris.

r

44-miljonersaffären inrymmer

en ¡ad sk kompletteringsköp.
Strada har i det tysta ¡förhandlat
med markägare intill de områden

där staden under de senaste åren
köpt större markområd.en.
Stadshuset köper följande mark-

A
d

gör markaffärer
Beslut í expressfart
områden: @ Näslandet åv greve
Bonde för 12,7 milj kr. Det är ett

komplement tiil de tidigare inköpta Grôdingeegendomarna. Näslandet är på 9õ0 hektar och avses som grönområde till den blivande Grôdingestaden. Staden köper även Fituna på 940 hektar på
anilra sidan Himmerfjärden i So-

¡u¡da. Priset är 13,õ milj kr. Staden förbinder sig dock inte att använda Näslandet som, grönområde.

@ Stora Vädesjö på 340 ha kompletterar de tidigare inköpta Hemfosa-Häringe-Ekeby, pris 4,3 mitj
kr. @ 13 €gendomar kring Angarnsjön i Vallentuna på 1 õ00 hektar
gränsar till det av staden 1948 in-

köpta lävsättra. Det heter

Ä.sta,

örsta. Priset är sammanlagt

13,7

Rävsta, Kusta, Olhamra, Skesta,
Lappdal, Sundb¡ Lussinge och

milj kr.

400 sommarstugor
Näslandet ingår i Hörningsholms
fideikommiss, som har varit i släkten Bondes ägo sedan 1748. Hela
egendomen är på 4 600 hektar. En-

dast en mindre del, 9õ0 hektar,
köps av Stockholms stad. På Näs-

landet finns 400

sommarstu6or.
Området omfattar 14 km strand.

Fituna egendorn säljs av f¡u
N G V Ericsson. Den har tidigare

ägts av slåikten von Rosen. Egendomen är helt oexploaterad och
har 12 km stränder.
Medelpriset för de sammanlagt
3 700 hektar', som köps för 44 miljoner, är 1:10 l<r per kvm. Greve

Bonde har fått 1:20. De övriga 90

ö¡e

till en krona.

Exk*lusiv klubb köper
Om Stadshuset har råd till så

stora markaffärer? Man "skriver
på tvären", det vill sâga lämnar
skuldsedlar, Ungefär tjugu procent

behöver betalas kontant. 7.8 mil-

joner kronor i reda penga-r. Det
lånar hr Mehr upp.
Det kanske mest anmärkningvärda metl markaffären är ''

märkliga snabbhet, som presterarles

av borgarråden på tisdagen.

I

det

kornmunala bolaget Stradas styrelse är hr Mehr ordförande, borgarrådet Per-OIof lfanson (fp) vice
ordförande. övriga letlamöter är
stadskollegiets ordförande

hr Al-

bert Aronson (s), hr Carl-Albert
Anderson (s) och
(h).

hr Bengt Linrl

Enligt vad Dagens Nyheter er-

far

underrättades blott "vissa utvalda" ledamöter i fastighetsnämnden och i drätselnämnden i förvåg
o¡r arkaffären, De övr.iga fick

finna sig i att stäIlas inför
slutför'd affär. .

en

.

Bakgrunden är följande. Svensindustribyggen AB och Ekerö
kommun samt Närlunda vägför-

ka

ening har enats om ett exploate-

ringsavtal för Närlunda gå¡ds marker. Där har SIAB byggt ett stort

villa- och kedjehusområde. Ett E0tal familjer har ¡edan flyttat in.
Ytterligare drygt ett hundratal vilIor är under uppförande eller planerade.

Den nybildade villaägarförening-

ens styrelse ¿rrser att kommunen,
SIAB och en befintlig vägförening,
Närlunda vägförening, bakom ryggen på småhusägarna enats om ett
pre'Iiminärt avtal. Enligt detta avtal skänker SIAB alla gator inom
småhusområdet

till

i sin tur låter

kommunen, som

vägföreningen ta

hand om gatorna och i sin tur
kräver vägavgifter av småhusagarna.

Aktiekapitalet i

dotterbolaget

låg på õ 000 kr
och nu skjuter
- kr. Eftersom
staden till 24õO0O
hotellet har en skuld till ¡ederiet
kommdr pengarna i realiteten att
gå

till

Waxholmsbolaget.

Detta betyder således att 'lVaxholmsbolaget 1àr 445000 kr
mot

de 400 000 man ursprungligen

begärde.

Drätselkammarens ordförande
To¡e Gustavsson förklarár:
Genom denna åtgärd vill vi
- rederiet rent från dotterbolag
göra
--..+i.lid+ som vi nu garderar oss

i

exploateringsbolag

bör inrättas i

De båda socialdemokratiska förslagsställarna anser också att

starlshotellet,

denna hall ursprungligen inte var

tänkt för andra än manliga badare,

fick

staden det beskedet att man
i så fall måste stå för de kostnader som ett kvinnligt omklâd-

ningsrum skulle föra med sig. Vid
tisdagssammanträdet klubbades ett

beslut om att anslå 8 000 kr tiìl
arkitektkoshradetna
dessutom
- att svara
förbinder sig Vaxholm

för de merkostnader som

åsamkas

KA 1 genom arrangemanget.
Ã

T{T

Wp

sû srnåningom.

januarisammanträdet "godkänner" stadsfullmäktige i vanlig
ordning markaffärerna,

h'ritationen bland ett 80-tal småhusägare vi d Närlunda gård på Ekerö är stor. I ett brev
kommunálfullmäktige_ på Ekerö begär styrelsen för Nãrlunãa gårds villaägareförening
att förslaget till ett exploateringsavtal bordläggs vid fullmäktiges mAte på onsãagskvällen-.

Ett särskilt

tilr

oäæa

Vid

till

SÉor-Stockholm med

uppgift att köpa mark, föreslår finansborgarrådet Hjalmar Mehr och
landstingsrådet Erik A Lindh i en gemensam skrivelse tilt storlandstingskomrnittén. Det nya kommunala bolaget avses agera enligt direktiv av kommunalförbundets styrelse, ungelär som Stailshusbolaget
Strada. Herrar Mehr och Lindh föreslår att planeringsnåimndens kansli
får i uppdrag att utarbeta ett konkret förslag.

dagskvällen gick på drätselkanma
ökningen av aktiekapitalet på 400
200 000. Samúirllgú beslöt nämligen
tlotterbolaget vaxholmsbåtar, som bl a står som ägare

Grö-

d,inge och ¿lessutorrù äoen Näslønd,et, Dä¡ slcall en stor satellitstail

Víllaü{are protesterur
mot aügautal pù Eherti

I\edbantat anslag gav "Bilda ett marlclcöpsbolag
mer pengar än begärt för hela Stor-Srockholm"
till Iflaxholmsbolaget
Genom en ekonomisk nanöver I
man begärt, úrots att stadsfullmäk

Nu äger Stailshuset hal¡:a

rikUinjer bör utarbetas för stora
bostadsprojekt, så att långa serier Ìrlir möjliga. Driftutgifterna

för kommunerna måste analyseras, då följdinvesteringat blir
stora fö¡ de enskilda kommunerna, där stora bostadsområden
bvggs.

Storlandstingskommittén bo¡dlaher.ra.* MehrLindhs.förslag.

de på tisdagen

så sätt blir det samma huvud-

man för utbyggrraden av trafik-

apparaten och regionplaneringen.
a Stor-Stockholms sjukvårdsberedning får i uppdrag att utarbeta en utbyggnadsplan för folktandvården samt vidta åtgärder
för samplanering ev undervisningen av psykiskt efterblivna i
länet och staden,

a Stor-Stockholms regionplaneförbund föreslas av storlandstings-

o Antalet ledamöter i storlandstinget bör ligga mellan 12õ och
l?J och grunderna för valk¡etsindelningen skall utredas ytter-

nybildade kommunalförbundet. På

mittén.

kommittén bli överfôrt till det

ÉNS ciw och söder o samma varor o samma priser

ligare, anser

storlandstingskom-

I

avtalsförslaget, som har godkommuna.lnämnden i
Ekerö, förutsätts att villaägarna
informerats om avtalet. Så har alls
inte skett, förklarar villaägarföreningens styrelse, Det är tveksamt
om man kan tvinga oss bilda eller
inträda i en vägförening. Våra
medìemmar ställde sig synnerligen
negativa till bildande av en vägförening vid ett möte nyligen, heter det i protestbrevet.
Man k¡äver att kommunalfullmäktige inte godkänner avtalsförslaget i dess nuvarande form.

känts åv

Villaägarföreningen har utsett
en särskild förhandlingsdelegation
med h¡ Gunnar Undén som ordftjrande och begär att förhandlingar upptas mell¿n föreningen och
kommunen snarast. Vad man vänder sig emot iír att kommunen och

En cardigan
med elegans
Behagligt nrjuk är materialet

denna slätstickade
- i spetsmöpstrad
cardigan med
bård
acrylfiber

lunt framkanten. Den finns i
flera färser till
)t ¿lÐ:'
önskepriã.

'pl VäIkontm.en in í oâr
L v affär, Sueautigen 12,nya
p,å
triusam "lunchaisning" ao

det aktuella moìlet
ilog kL 12.30-13.30!
se

SVEÄVÄGEN 12
(ny allär oid Hötorgscity)
BIRGER J,{RLSGATAN 8 _

öppet

geägare, som står bakom Närlunda vägförening, inte med den bofasta befolkningen.
Nämnas kan att endast ett fåtal
fö¡ortskommuner i Stor-Stockholm

alltjämt har vägavgifter. Det är

från

Tegelbacken, Den

nya små-

i Närlunda har byggt
som en liten stad med gatunät

husstaden

och belysningsstolpar.
Ekerö kommunalfullmäktige
sammanträder på onsdag kväIl.
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Er sjäIu í modet trån

JORNSTEDT

SIAB förhandlat med sommarstu-

dock kommuner betydligt mer âvIägsna från Stockholm än 1,5 mil

aarje

tiII hL 20, allø ilagar

ltöd de handikappade
or¡ ¡pr¡da iulglädie

]ljälp

ål

de

hiärþ och

i

lung¡iuka

Slockholm

Centlalinsamlingen pst 90 03 32
Majorsgatan 12, Sthlm 0.
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