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EN BÄTTRE BOENDEMI LJÖ I BETONG?

Så här bl ir det om pol itikerna får bestämma.

Vi citerar ur DN 2412-87: " Startskottet skall smä1la

av redan om sex veckor, grävskoporna börjar gräva

nästa år och hyresgästerna flytta in 1989. Det föresIår
fastighetsborgarrådet Mats HuIth och planerna har han redan

förankrat hos moderater och folkpartister. Vi msåte Iära oss

att få fram bostäder på ett betydligt snabbare sätt än i dag,

men utan att kval iteten bl ir I idande el Ier att de demokratiska
processeran sätts ur spel- - Det gäller att pröva nya okonventio-
nella vägar för att bland annat korna ner tiden för planerings-
och projekteringsarbetet. "

Vad innebär planerna? Vi citerar vidare ur DN:900 lägenheter
planeras vid Bergiusvägen i Frescati. Sannolikt kommer bebyggelsen

att bIi mera stadslik än vad förortsområden brukar vara. Kanske

ett Södra Station i miniformat.... "

Här vad man skriver i Stadsbyggnadskontorets Tjänstememorial
1 986 -09-03 :

" Enligt Sociala distriktsnämnden 2 på östermalm skulle
kompletteringsbebyggel se vara en av flera åtgärder för att för-
bättre boendemi I j ön i stdentbostadsområdet. Uppväxtmi li ön för barn

och ungdom är pga den snabba omflyttningen mycket dålig.
För att ge underlag för en mera omlattande service tex hög-

stadieskola,post,bank krävs förmodligen minst 1.500 Iägenheter.
Kontoret föres I år att ett sådant a I ternat i v undersÖks .
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VAR TÄNKER MAN BYGGA?

Det finns gott om männsikor i vårt omnåde som tror att man

tänker nöja sig med att bygga enbart på ängen bort mot Activerum.

Detta finns att läsa i den nyss nämnda tjänstememorialen:
" bebyggelsen bör placeras så att Universitetets studentbostads-
område och bostadsområdet Ekahgen knyts samman och koncentreras.

' | ^ .;Ett centralt läge ior ny bebyggeise ger ett centralt lage ror
servicen. Detta är viktigt för att ge goda förutsättningar för
att den skall komma att nyttjas av en relat,iVt stor både dag- och

nattbefolkning. rr

Av den information vi lyckats få fram kan man utläsa att man

planerar denna stora bebyggelse i området Bergiusvägen ned

mot Lappkärret( a1 Itås kommer hela skogsområdet vid Exmla Veteri-
närmedicinska anstalten att offras) samt i kanten vid Riksmuseet.

Unviversitetets möj I igheter ti I I expansion stryps men av formuler-
ingar i de citerade utlåtandena framgår att Unviversitet vid behov
f år expandera på ängarna ned mot Laduv iken,l

TA STALLNING SJÄLV: .

Nu är hög tid att börja reagera. Delar du politikerna uppfattning
att vi har en sådan undermålig service i vårt område?
Tror du på att ytterigare bostäder förbättrar vår boendemiljö?
Har du behov av ytterl iagre kommergial isering?
Vill du ha mera asfalt och betong och en stor trafikström i om-

rådet?
Tycker du att
grönområden i
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Skall vi göra
generat i oner

v i ska I I försöka hej da krypmn i ngen

närheten av stadens kärna?

en ansträngning av Iämna efter oss

möj I ighter ti I I naturupplevelser och

av Stockho Ims

ti t I kommande

rekreat i on 3

Stockholm i juni 1987

Råcksä Hyresgästeras Intresseförening
Hyresgästfören i ngen

Aktionsgruppen Rädda Norra Djurgården
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Områdc/a&css: Norra Djurgården
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