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iHoloiiisternaisi framtid
BEROR PA FLYGET

— Flyget är vär räddiiing!
Sä länge Brommai'lyget finns
kvar kau vi räfena med att fä
behälla vära kolonilotter.

Det medlemmar
Iris och Rifcsby koloniträd-
gärdsföreningar. Meningen
är att de pmnkande koloni-
täppoma norr oni Bromma-
plan och kring Riksby ska
lämna plats för bostäder och
en trafikled frän Bromma-
plan tili Hnvudstaleden. Det
stär ' i omräc'esplanen för
centrala Bromma. Komnmn-
fullmäktige tog planen i jwni
1973, men i väutan pä att
flygfältets framtid avgörs lig-
ger alla planer pä is.

— Ovissheten är värt stora

problem, säger Sven Lind-
blom, som är ordförande i
Aktionsgrnppen för Iris och
Riksby koloniträdgärdars be-
varande.

Det är koloDitvädgsräsomradena
Iris, Glia oeh Riksby som drabbas
när planerna pä trafikleder peh
bostadsbebyggelse sätts i verket.
Kvar blir bara en del av omrädet
Glia.

Koronilrädgärdsomi'ädet Iräs är
frän 20-taIet och bestär av ca 60
lotter, Riksby frän 30-talets bör-
ian, ca 180, och Glia frän ären

aiitsä ca 375 kolonilotter som ho-
tas av raarkslukande kommunala
framtidsplaner.

— Omrädesplanen irmebär att
det bai-a blir kvar ett 100-tal,
uppsplittrade i smäomräden av
trafikleden, säger man x aktions-
gi'uppen.

Alctionsgruppen kom tili som en
direkt följd av att kommunfull-
mäktige tog omrädesplanen. I la¬
gen® mening är planen en general¬
plan1, men man kan inte borja
bygga förrän en stadsplan finns.
Och nägon sädan har inte antagits
ännu.

• Ständig press
— Men vi bar ändä en ständig

press pä oes, säger Sven Lindblom.
Vi har en gäng büvit uppsagda fer
omedeibar avflyttning. Det beslu-
tet tog man visserligen tillbaka,
men vi vill inte uppleva ett nytt
Bnskededälen.

Alla kolonilottsinnehavare blev
uppsagda tili den 1 Oktober i fjol.
Na fär de sina konträkt förlsngda
ett är i taget.

— I dag vet vi aiitsä att vi fär
uppleva även nästa semmar här,
men sedan?

mEnkät
I aktionsgrnppen tycker man att

myndigheterna bar gömt sig bak-
om invänarna i stadsdelen Riksby.

— Argumentet för att genom-
föra omrädesplanen har varit att
Hiksbyboma vill ha trafikleden
för att slippa genomfartsü-afiken
pä Kvärnbacksvägen. Men vi har
visat att Riksbyborna föredrar att
ha kvar koloniomrädena.

I förgrunden Brommaplan med stark trafih och mycket huller. Pä andra sidan skogspurliet — Lokelunden  lig-
ger kolonitr'ädg&rdarnp som en oas i stmlsbilden, alldeles vid kanten av Bromma flygfält.

— Sä länge flyget finns kvar är vi räddade, säger kolonisterna. Omrädes planer na är beroende av att man löser
flygfältsfrägan.

I april förra äret gjorde aktions- ter. Och vär nndersökning visai'
ruppen en enkät i omi-ädet. 1433 1 —1,1 —»--•—  ' - ^

skrev under pä kravet om beva-

rande av koloniträdgäi äama.

• luget akut
— Vi har knackat dörr, besökt

:— Tyvärr gär det inte att 1 dag ' rädssekreterare Reif Ljung pä
gruppen en enkät i omrädet. 1 433 att ingen vill mista koloniomrädet säga vrad som ska hända med ko- stadsbyggnadsroteln.

»s ™ v—-— varken för bostäder eller för loniomrädenä. Allt bänger pä det —= Att kontrakten sagts üpp fär
trassel som varit med Bromma ses som bei-edskapsätgärd frän

flygplats. Vi väntar pä ett defini- kommunens sida, även om det inte

vag.

Med stöd av befolkningen i
Riksby kräver sktionsgmppen att , -
man bevarar koloniemrädena och oeslut

1 -SO© av omrädets 2 20© lägenhe- stadsplanen.

„ , , , finns nagot akut behov av marken
om '• gverksamheten. jHst nu. Kommunen vill ba bort

placerar in dem i den feommande Fiygfäätsfrsgan hänger samman flygfältet av builerskäl.
med omrädesplanen, säger -bergsr- , MONIKA ANDERSSON

Man stmniar i haiet
neh bygger nyttl

^    __i_ _ _ ____
Juhani Laine är en av dem som trots den ocissa framtiden satsnr
fr(i Ott bli kolonist, — Jag hoftpas koloniträdgärdarua fär fiiinas

kvar, säger Juhani och snickrar pä sin stuga,

att axiilas, eäger Allan Hed-Allan Hedberg är odlare
av kolonilott nr 53 i Iris fco-
oniträdgärdsomräde norr
om Brommaplan. Trots den
osäkra framtiden grönskar
ans kolonitäppa som aldrig

förr. Här. trängs rosor och
peUmior med dignande körs-
bärsträd, tomater, vinhär,
jkrushär.,,

— Det här är en möjlighet

herg. En. oas ¦— ocli ändä sä
nära trafikbullret vid Brom¬
maplan.

Koloniodlarna vägar vara Ute
optimister trots ovissheten. .1 är
har man dragit fram el tili för-
eningshuset och festplatsen.

— Det hat kostat drygt 13 Oft©,
säger Allan Hedberg. Vi satsar
trete ettärskonirakten. Vi vill visa
att vi trprj^ä.orifl1t^deiiii_j  

— Genomsnittsäldern häi- är
hög, även om det häller pä att skc
en generationsvasling. För de
gamla vore det praktiskt om vi
künde 'dra in el tili stugorna. Men
det törs ingen satsa pä sä länge vi
inte fär veta nägot om framtiden.

Allan Hedberg menar att det
vore en belastning för stan. om ko-
loniträdgärdarpa spolierades.

— Det här fungerar som terapi.
Mänga gamla skulle inte klara upp
Situationen, och de flesta- har inte
kraft och ork att starta pä nytt
nägon annanstaps.

Wils Berggren är ordförande i
Iris koloniförening:

Mänga äldi-e sätjer sina
lotter. Ovissheten gor,att de inte
orkar vara kvar. Det är glädjsnde
att vi ändä fätt ett 20-taI nya od¬
lare y är, Det är mest ungdoraar
som vagar satsa pä framtiden.

Juhani Laine är en av dem soih
säilade sig tili kolonisternas skara
i väras.

—Man fär chansa och önska att
vi fär vara kvar, säger Juhani
Laine, som snickrar pä sin stuga
som bäst. Jag har tvä bam. Dä är
det viktigt att ha sä.häf nära tili
sommarstället —vi bor i Hjulsta.

En försiktig optimism, men
Sven Lindblom i aktionsgruppen
är orolig ändä.

Det äi- stör risk för förslum-
ning om vi inte fär besked om vär
framtid. Mänga tycker inte att det
är nägon ide att mäla om; de törs
helt enkelt inte.

Bevara
Loke-
lunden!

Bevara Lokelunden! Lät inte
fornlämningarna fä lämna plats
för bostadsbebyggelse.

Kolonisterna kämpar ocksä
för sitt skogsparti . norr om
Brommaplan. Nu har man lyc-
kats fä fastighetskontoret att
röja upp pä kullen, men lun-
den hötas i framtiden av
grävskoporna. Här ska enligt
omrädesplanen för centrala
Bromma 500 lägenheter upp-
föras.

I lunden ligger bl a ett sten-
äldersiöse, tidigare överväxt
och. risigt. Efter uppröjningen .
ligger. stenama helt i dagen.

— Min önskan är att man
planerar in heia Lokelunden i
stadsplanen som parkmark, sä¬
ger koloniodlare Allan Hed¬
berg. Och varför inte rekon-
struera de värdefulla förn-
länmningarna.

® lorsiost
Torsöagen den 7 anguMi 197.;


