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kvar tili 1978
Det nya —- av Rlksbykolonisterna djupt «gillacle
bostadsouirädet vitl Broinmaplan kommer saimolikl inte

att börja byggas 1975, utan först 1978. Fastighetskon»
toret anser det fhms flera skäl att vänta tills det är dags
för sintiig aweclding av Bromma flygplats.
Bostadsomrädet i Riksby anvisadds tili kommunala Svenska Bostäder redan 1969. I bostadsbyggnadsprogrammet för 1973—77 har
man tagit upp jgängsättning av

880 lägenheter i Riksby nnder
1975.
I är bar omrädesplanen för
Rilisby godkähts i kommunalfullmäktige. Kolonisterna har protesterat livligt, men förgäves. Klago-

mä'len har ävslaglts 1 högre instana. Totalt berörs 375 kolonilotter av nybebyggelsen.
Ett skäl för att man bör upp-

skjuta byggandet tili 1978 är att
det dä bllr mer tid att ordna ersättningsmark ät kolonisterna, an¬
ser fastighetskontoret.

Ett annat skäl är flygbullerproblemen. Den konsult som hälso-

tvä är med sk B-torm (samundervisning av olika . äldersklasser).
Fastighetskontoret tror inte att
skoldirektionen tar det drastiska
steget att lägga ned skolan, även
om elevunderlaget Wir magert i
väntan pä nybebyggelsen, Svenska Bostaders fuüa sysselsättning kan inte upprätthällas under är 1975, anser fastigketskontoret, I män av tillgäng skall konto»
ret dock föreslä kompensations-.
Objekt 1 form av sociale service-

centraler, pensionärshotell och dylikt. I den män det blir aktuellt
med större bostadsbyggen skall
man ocksä "lata bolaget ifrägakomma".

Fastighetsnämnden tar atällning
1 frägan i början av nästa vecka.

värdsnämnden anlitat anser att en
ökning av flygbullret skett sedan

Linjeflyg fiele tillständ att sätta in
jetplanet Eokker F 28. Redan 1967
ansäg hälsovärdsnämtiden bullret
för besvärande för att godtas ur
sanitär synpunkt. Det var innan
Fokkermaskinerna sattes in.

Skolan kvar
"Det torde vara rimligt att räkna med att Linjeflyg AB och luftfartsverket önskar behälla jettrafi-
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ken pä Bromma tills flygtrafiken
pä faltet slutligen avvecklats nn¬

der 1978 och att stark debatt härom kan förväntas ..

Fastighetskontoret drar slutsat. sen att det är säkrast att vänta
med att placera in, Riksby i bostadsbyggnadsprogrammet tili 1978.
Det behöver inte päverka bostadsbyggandets omfattning om

man i stället fär klart för bebyggelse: pä Enskededalens f d sjukhusomräde.

De svärigheter som nppstär
drabbar i första band Svenska
Bostäder som behöver sysselsättning, Vidare blir det fortsatta
olägenheter för Riksbyskolan, men
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