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Onsdag den 5 januari 1972

Arthur Wadman (bilden) är centerpartist och ledamot i Huddinge kommunfullmäktige, i
nedanstående debattinlägg går Arthur Wadman till skarpt angrepp mot regionplanering
en för Stor-Stockholm och framför allt för Huddinge kommun. Den snabba befolkningstill
växten kommer att göra det nödvändigt att kraftigt höja kommunalskatten i Huddinge, tror
Wadman, som vill att regionplanen skall stoppas och ersättas med en bättre planering.
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H u d d in ges fra m tid sk rä m m e r
'R egion plan en m åste fö r k a s ta s
DN:s förortsbilagor har i en serie artiklar tagit upp regionplanefrågan oeli på ett bra sätt åskådliggjort utbyggnads
takten i kommunerna inom Stor-Stockholm. I en artikel vi
sades ganska utförligt vad som kommer att hända med Hud
dinge. Där visades på framtidsperspektiv som är skrämmande!
Huddinge skall ”explodera” be
folkningsmässigt. Många områden
inom kommunen skall växa med
10 000-tals invånare fram till år
2 000 — en rad områden som en
ligt vad nuvarande Huddingeborna
och hela södra Stor-Stockholmsbefolkningen hittills v arit överens
om bör fortsätta att vara grönt
och rekreationsom råden.

Gömmaren förstörs
Det börjar med Gömmarområjf d ä r den stora och bullrande
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Grötlingevägen 12 A.
TUMBA
Tel. 0753/386 00
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Allmän praktik
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Tidsbeställning: vx 710 02 80
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motorvägen — K ungshattsleden —
skall skära fram genom såväl grön
områden som bebyggelse om re 
gionplanerare
och
kommunens
m ajoritet får som de vill. Vidare
skall där placeras in arbetsplatser
för 21 500 människor. GÖmmarområdet är redan mycket h å rt u tn y tt
ja t och ä r det enda rekreations
område som ligger inom rimligt
avstånd för stora delar av befolk
ningen i Huddinge kommen. Det
sker kraftig nybebyggelse under
den närm aste femårsperioden i
V årby gård, Masmo och Västra
Flemingsberg. De nya m änniskor
na i dessa områden kommer även
a tt ha behov av avkoppling och
grönom råden inom nära håll.
Gömmarområdet tål ingen trafik 
led och inte heller någon större
arbetsplatsexploatering
om
det
skall vara ett meningsfullt rekrationsområde för så många m änni
skor.

SALEM

Flygar, Alfred, Blommensbergsv. 165 Gustavsson, Rolf, Salems Centrum
Säby Torg 11. Tel. 0753/525 35
Pålson, Krister, Salems Centrum
AXELSBERG
Säby Torg 11. Tel. 0753/525 35
AspevaU, östen,
Wadsbom, Sten, Salems Centrum
Selmedalsvägen 38, 1 tr. Tel. 16 82 30 Säby Torg 11. Tel. 0753/525 35

SKÄRHOLMEN

BOLLMORA
riving, Thomas

-ranängsringen 66 B Tel. 712 07 25

Ekman. Carin och Gunnar,

Bollmora v. 24, Bollmora Centrum
Tel. 712 60 10
Holmberg, Stig

Håkansson, Kaj,
Skärholmens Centrum. Tel. 710 60 00
Ringström, Kerstin, Läkarmottag
ningen, Storholmsgatan 19
Tel. vx 710 02 80, direkt 710 58 59

SOLBERGA

Sikvägen 47, Tel. 712 11 00

Goldberg, Gustav, Klackvägen 10
Tel. 19 10 94

Lindquist, Lars

Sikvägen 47, Tel. 712 11 00

STUREBY

v Tarfvinge, Hans,

Anängsringen 66 B Tel. 712 07 25

Westman, Karl-Erik,

Granitvägen 5 A Tel. 712 61 60

Tarre, Johny, Skönviksvägen 240
TeL 91 94 65

SÄTRA

Hedlund, Daniel, Bergsätravägen 8
BREDÄNG
Tel. 88 82 00
Fjelking, Jan, Bredängstorget 1.
Holmbergh, Ulf, Bogsätravägen 8
Tel. 88 58 95
Hultkvist, Ingemar, Bredängstorget 1 TeL 88 82 35

TROLLBÄCKEN

Tel. 88 78 15
Bergman, S. Tore, Enskedev. 81

Tel. 49 74 90

Johansson, Jan, Vendelsöv. 65
Tel. 712 30 50
Ljung, Tord, Trångsundsvägen 1
TeL 71212 30

GRÖNDAL

TULLINGE

ENSKEDE

Rosendahl, Matts

Fryksenius, Sven, örnbergsvägen 19
TeL 778 19 40

Gröndalsv. 36 Tel. 19 63 25
Mott. enl. överensk. på kvällstid.
Sjöstedt, J-E,

Gröndalsvägen 36. Tel. 19 63 25

HANDEN
Berkey, Bertil K:son

Vikingavägen 40. Tel. 777 30 90
Frostérus, Sten, Vikingav. 40

TUMBA
Fryksenius, Sven, Alfa-Laval
TeL 0753/311 00
Gustavsson, Christina,
Alfa-Laval
_-- TeL 0753/311 00

Tel. 777 30 90
Roxing, Bruno, Nynäsväg. 54, m itt

emot centrum Tel. 777 38 00

HUDDINGE
Eklund, Stig, L. Lanthemsvägen 5

Tel. 757 45 50 (vid Kvambergsplan)
fteil, Hans, Sjödalstorget 6,
Huddinge. Tel. 757 38 00
Mofors, Lennart, Rådsvägen 5 G
Tel. 757 81 08
Wickström, Bertil G.,
Stuvsta torg 2, c/o tandl. Lindén
Tel. 757 15 00
invid Stuvsta station

WÄGERSTENSÅSEN .
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Angränsande till d e tta skisseras
sedan nybebyggelse i Kolartorpsområdet utefter det nya T-baneområdet från Fruängen ned till
Huddinge sjukhus. Där skall ska
pas bostäder och arbetsplatser för
15 000—20 000 m änniskor fram till

Tel. 45 02 02
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Ågesta bebyggs?

Medlemmar i Sthlms Tandläkarförening
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TANDLÄKARE

ASPUDDEN
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Malari-n

aning, Lennart, Riksdalervägen 7

Tel. 45 69 45

JOHANNESHOV
Ekman, Gunnar, Valla Torg 67

Tel. 91 10 60
Holtsberg, Bo, Bildhuggarvägen 1
Tel. 49 70 80

MIDSOMMARKRANSEN
Persson, Jan, Cedergrensvägen 41

Tidsbeställn. tel. 4512 66

MÄLARHÖJDEN
Garpe, Anders, Slättgårdsvägen 1
m itt emot ®-banan. Tel. 46 01 00
Kaliin, Gunnar, Hägerstensv. 325
Tel. 4614 40

VÅRBERG
Fors, Lennart, Stångholmsbacken 7
TeL 710 33 71
Tagel, Rein, Vårbergsplan 5
TeL 710 42 00
Torstensson, Torbjörn, Vårbergs
plan 3. TeL 710 38 11

VÅRBV
Kjellnert, Lars, Solhagavägen 18
Tel. 710 62 62

VÄSTBERGA
Levin, Björn, Karusellplan 15
TeL 45 96 42

VÄSTERTORP
Söderberg, Per-Olof, Störtloppsvägen 12. TeL 88 25 25, 46 04 10

ÄLVSJÖ
Eklund, Stig L., Huddingevägen 460
TeL 99 46 65
Holmberg, Bengt, Huddingeväg. 450
TeL 47 04 44
Juhlin, Marianne,
Johan Skyttes väg 202. TeL 47 19 23
Ljungberg, Göte,
Johan Skyttes väg 202. TeL 47 19 23

ÖRBY
Eklund, Stig L., Huddingevägen 460
TeL 99 46 65
Holmberg, Bengt, Huddingev. 450
TeL 47 04 44

Så här kommer Huddinge att se ut 1985 om regionplanen följs. Kartan har
gjorts av Kent Enström.
1985, och sedan sker en ytterligare
påspädning fram till å r 2 000.
Även i östra delen av Huddinge
komm un — kring Ågestasjön och
i A gestareservatet — komm er en
ligt perspektivplanen en utbygg
nad a tt ske fram till å r 2 000. D är
finns tre alternativ — ”K om pakt”,
som ger 103 000 nya invånare,
”Expressbuss” med 91000 nya in 
vånare och ”U tsträckt”, som ger
01000. Alla tre alternativen ä r för
det h är om rådet helt oacceptabla.
Ser man h u r mycket hela H uddin
ge kommun skall komma a tt växa,
så står det också k lart att det u r
befolkningssynpunkt inte ä r vare
sig praktiskt eller
ekonomiskt
möjligt eller försvarbart.

D EB A TTEN om
REGIONPLANEN
I dalen bakom det nuvarande
Östra Flemingsberg visar planerna
på en nybebyggelse för ytterligare
20 000 nya invånare. D et kom 
m er a tt k räva kraftiga trafikleder,
som måste fram genom den n uva
rande villabebyggelsen i SolgårdHolmgårdsområdet för a tt få kon
ta k t med Huddinge centrum . Så
h ä r kan m an plocka fram område
efter område och peka på den
orealistiska utvecklingen. Detta
medan sanering och förbättringar i
det gamla Huddinge ligger stilla
på grund av långa byggnadsförbud.

Sämsta barn
tillsynen
Befolkningsprognosen för 1985
pekar på
139 000 invånare
i
Huddinge, och troligen komm er en
ytterligare
påspädning
med
90 000—100 000 fram till å r 2 000
om inte politikerna och planerarna
tvingas tänka om.
Vi som bor i Huddinge i dag
och vet hur vår servicesituation är
för närvarande har svårt att tro
att vi i framtiden skall få det
bättre i takt med tillväxten. Med
en tillväxt på ca 3 000 nya männi
skor per år under den senaste
5— 10-årsperioden står vi i dag
med en bamtillsynssituation som

är bland de sämsta i hela StorStockholm, för a tt inte säga hela
landet.
Vi kommer genom de redan
planerade och igångsatta nybygge
na i Vårby gård, Masmo och Väst
ra Flemingsberg samt de senaste
beslutade i ö stra Skogås att
snabbt växa in i den grupp av
förortskommuner som får onor
malt dryga sociala kostnader. Den
redan fastställda bebyggelseplane
ringen ger en befolkningsökning
på 25 000—20 000 m änniskor bara
fram till 1975. Det måste bli på
frestningar i ekonomin som blir
oöverstigliga och tvingar fram en
våldsam ökning av komm unalskat
ten.

Räcker
människorna?
Den h är planeringen driver re 
gionens och kommunens m ajoritetspolitiker utan att inse att man
ä r på väg att fördärva hela StorStockholmsområdet för alla de
människor som redan bor här.
Samtidigt slår man undan möjlig
heterna för stora områden av vårt
land a tt få bygga u t nödvändiga
arbets- och bostadsområden för att
ge en rimlig service till sin be
folkning. Ser man den h är storstadskoncentrationen i ljuset av
Statistiska centralbyråns befolkningsprognos, så te r den sig ännu
m ärkligare. D är redovisas näm li
gen a tt Sverige 1970 hade 8,081
milj människor. Med en fortsatt
invandring på 20 000 människor
om året varje år fram till å r 2 000
och med den inhemska befolk
ningsökningen skulle vi vara uppe
i totalt 9,340 milj människor i h e
la landet å r 2 000. Det är en ök
ning med 1,26 milj på 30 år. StorStockholmsplanerarna räknar med
a tt enbart Stor-Stockholm skall
öka med 1 milj under samma tid.
Troligen kommer invandringstakten att minska och tidvis — i
lågkonjunkturer som nu — att
helt upphöra och till och med bli
negativ. R äknar vi bort invand

ringen, som utgör 850 000 av den
1,26 m ilj stora befolkningstillväx
ten fram till år 2 000, så blir det
bara drygt 400 000 i totalökning i
hela Sverige. Stor-Stockholm skall
öka 1 milj. Det innebär att StorStockholm utöver hela landets
tillväxt på 400 000 även måste dra
till sig folk från landet i övrigt
till ett antal som ungefär mot
svarar den nuvarande
befolk
ningen i Göteborg och Malmö.

Social oförsvarbart
K an det vara rim ligt att planera
så? Ingen människa som tänker
efter kan se något rim ligt i detta!
Men likväl låter de flesta politi
kerna inom Stor-Stockholm sina
planerare leka med dessa siffror
som om de vore realistiska! Måste
vi inte se till att vi byter u t en
stor del av de här politikerna, som
inte inser att de håller på a tt för
därva fram tiden för de 1,5 m ilj
m änniskor som redan bor i StorStockholm samtidigt som de för
sätter hela landet i en situation
som inte är ekonomiskt och socialt
försvarbar.

N y plan behövs
Det måste bli ett stopp för dessa
storstadsförstörare, och den första
åtgärden bör bli att förkasta Regionplan -70. D ärefter bör en ny
plan läggas fram, baserad på en
realistisk befolkningsutveckling.
ARTHUR WADMAN

FÖRETAGARE
BOKFÖRING

(även eftersläpning)
BOKSLUT
DEKLARATIONER
MOMSREDOVISNING
Personlig service
Telefon 7401417

