Anledningen tili uppsägningarna är att kommun-

SVENSKA DAGBLÄDET-

fullmiyrtige förra mändagen klubbade igenom den

\Toysdagm den 28 juni 1973 —

¦nya omrädesplanen för
centrala Bromma. I planen

sägs bl. a. att det skall byggas bostäder norr ^om
Brornmaplan. Därför mäste

kolonilotterna bort.
Under debatten i Stadshuset betonades dock frän
alla häll att det vore värdefullt om det skulle gä att
bevara koloniomrädet och
om detta inte skulle Visa
sig möjligt skulle man ätminstone först försöka
skaffa fram ersättningslotter ät de SSO'drabbade.
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Sä sade man alltsä 18 ju¬
ni, Den 25 lag redan uppsägningama färdigutskriv¬
na pä fastighelskontoret.
Försök att skaffa fram ersättningslotter skall äga
rum under juli — semestermänaden. Den 1 augusti

skickas uppsägningama ut.
Läget är alltsä inte särskilt hoppfullt för .kolonisterna i dag.

Ule i koloniomrädet är
man förbittrad.

Sä hör säger Sven Tbelin,
kolonist, Uli SvD:
— Man
säger
att. det
'skall
byggas
bostäder
bär
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ute, alldeles invid. Ilygplatsen. Men om nu flyget kan-

Ruth Brood hälsar pä hos
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ske kommer att fä vara
kvar här sä kan man ju in¬
te. bygga nägra nya bostä¬
der. Därför tycker vi det

Karin An'dersson i Riksby,
som har hajt sin tomt sedan 1939. ^

vore bäst att" lata oss stanna kvar innan det är .holt

Den 1 aug, fär de 380 kolonisterna vid Riksby i
Eromma ,ett obehagligt
brcv frän fastiahetskontoret; Ni är uppsagda. IJppsägningarna ligger red an
färdigutskrivna pä fastigbctskontorel. Anledning
tili alt, de inte avsänts än
. är att kontoret skall göra
nya försök att hitta ersättningslotter, nägot som man

fär avgöra heia planfrägan.
I uppsägningama 1 au¬
gusti stär det att kolonilot¬

hiltills.misslyckats med. ,

klart hur det skall bli med
Bromma och flyget, som ju

terna skall lämnas senast 1

Oktober 1974. 1978 skall
Bromma, enligt nu güllande
beslut, stängas.

BO ÖSTLUND

