Regionplan 70
I Regionplan 70 utgår man ifrån en ännu snabbare befolkningstillväxt
i stockholmsregionen än vi haft hittills. De övriga politiska partierna
i regionplanenämnden har varit överens om att planera för en be
folkning på 1,95 milj. i Stockholms län 1 985. I dag är befolk
ningen knappt 1,5 milj.
Om en sådan befolkningsexpansion tillåts ske så innebär
det att närmaro 90% ev hela landets folkökning
hamnar i Stockholms län.
stadstillväxten skall fortsätta efter 1§86*8*''
att vi år 2000 har ca 2,5 milj. invånare i
stockholmsregionen.
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Saxat ur regionplanedebatten
Bosse Gustafson:

Dags att vända
Om femtio till hundra år är det
slut på vanvettet, om inte tidiga
re. Bilismens tid är ute, den besinningslösa energiförbrukning
ens tid. Redan I dag borde vi
bygga upp en prima stam av ås
nor, hästar och andra naturliga
energikällor.
Den olja vi nu använder till att
forsla runt tonvis med plåt för

varje människas förflyttning bor
de vi I stället använda till nyttiga
ting, som att plöja upp hela Sve
rige för livsmedelsproduktion. Om
hundra år har vi inte de effek
tiva maskiner vi har nu. Då har
vi bara spett och spade och såg
och åsna eller häst.
Med sådana medel får vl aldrig
det asfalterade eller betongbelagda Sverige brukbart. Motor
vägarna måste bort medan vi
ännu har medel att återställa na
turen. Vi måste riva Skärholmen

medan vi kan det. Och inte bygga
nytt för den dödsdömda bilismen.
Naturligtvis menar jag allvar. Förr
hette det att vägen till Helvetet
var stensatt med goda föresat
ser. Nu är vägen dit fyrfilig och
asfalterad med regionplanerares
monumentala dumhet och an
svarslöshet.
Många har förstått det hela ti
den. varnat hela tiden, och de
har blivit hånade som romantiker
eller kverulanter eller reaktionä
rer.

Först när professorerna kommer
In i bilden tas varningarna på
allvar, om ens då. (Det finns pro
fessorer som regionplanerar ock
så.) Gösta Ehrensvärds bok"Före
— efter” kan kanske innebära en
vändfankt i debatten, ungefär
som Carsons tysta vår.

Aftonbladet 20-12-71
N orrl Tidn Boklr A B 1972

Detta är ett
gruppkors band
från
HUDDINGE-

Centern

Varför säger Centern nej till snabbare
nybebyggelse i Huddinge?
Diskussionerna I kommunfull
mäktige under 1971 har vid rätt
många tillfällen förts kring frå
gor som hört samman med ut
byggnadstakten. Från centern
har vi vid åtskilliga tillfällen kom
mit att stå ensamma som försva
rare av en lugnare utbyggnads
takt till fromma för en bättre ser
vice och för att klara kommunens
ekonomi på sikt.
Det började med det från 1970
försenade bostadsbyggnadsprogrammet
för
femårsperioden
1971— 75. Vi påpekade då att ett
så omfattande bostadsbyggnadsprogram som då redovisades på
mellan 14 och 15.000 nya lägen
heter under femårsperioden skul
le komma att bli en allt för kraftig
påfrestning på kommunens eko
nomi när det gällde de tunga
följdinvesteringama.
Centern
gjorde en protokollsanteckning i
kommunstyrelsen och i fullmäk
tige om att vi för vår del an6åg
att flerfamiljsbebyggelsen i östra
Skogås skulle skjutas på framti
den och utgå ur femårsplanen.

att en revidering av målsättning
en för befolkningsutveckling
en bör ske så att högst 1,6
miljoner
invånare
uppnås
1990,
att en prioritering av arbetsplat
ser och befolkning bör I förs
ta hand ske till Norrtälje- och
Nynäshamnsblocken och Södertäljeblocket jämställs med
Storstockholm,
att begreppet enhetlig arbets
marknad för hela regionen
bör slopas och i stället en
flerkärnig region skapas, var
igenom behovet av arbets
resor minskar liksom behovet
av väginvesteringar,
att företrädare för beteendeve
tenskaperna borde ha med
verkat i programarbetet, samt
att de ekonomiska konsekven
serna vid alternativa utbygg
nadstakter inbegripet en med
övriga riket jämförlig befolk
ningsökning bör utredas.
KUNGENS KURVA

Redan under våren och somma
ren så kom propåer om snabba
LÄNSPROGRAM -70
beslut om en dispositionsplan
Under våren kom Länsprogram för en lokalisering av arbetsplat
-70 på remiss till kommunen. När ser till Kungens Kurva. Disposiprogrammet remissbehandlades i tionsplanen var föranledd av att
kommunstyrelsen så lämnade det behövdes en stadsplan för
centern ett särskilt yttrande som ett område där LM Erikssons var
bilades den upprättade kansli intresserade att etablera sig. En
skrivningen. I det särskilda ytt framtida utveckling för LME av
randet redovisades synpunkter c:a 6— 7.000 arbetsplatser. Totalt
på att länsprogrammet borde på skulle planen rymma 21.500 ar
ett bättre sätt anknyta till verk betstillfällen i Kungens Kurva.
liga förhållanden när det gäller Dispositionsplanen skulle på ett
befolkningsutvecklingen
inom olyckligt sätt komma att inkräkta
Storstockholm. Trots att den fak på grön- och friluftsområdet
tiska inflyttningen minskat och kring sjön Gömmaren. Centern
att riksdagen vid två tillfällen be reserverade sig mot beslutet om
slutat om en dämpning av till dispositionsplan och stadsplan.
växttakten i storstadsområden så Motiveringen var att vi inte kun
visade såväl bostadsbyggandet de vara med om ett markutnytt
som befolkningsutvecklingen ing jande till industrilokalisering och
en minskning. Centern krävde vägar som i så hög grad inkräk
följande:
tade på grönområdet kring Göm
att riksdagens målsättning angå maren. Vidare så anser vi att en
ende dämpningen av befolk sådan stor anhopning av arbets
ningsökningen i storstadsom platser som 21.500 skulle inne
rådena bör komma till uttryck bära en snedbalans dels inom
i Länsprogram -70,
storstockholmsregionen
men

öven inom hela vårt land. Det
måste ur miljösynpunkt och
mänskliga aspekter vara fel att
i ännu högre grad dra nya män
niskor till Storstockholm och till
Huddinge. Inte minst vore det
olyckligt i en situation där stats
makterna med kraft vill verka för
en utflyttning från Stockholms
regionen och där olika undersök
ningar visar att många människor
som redan bor inom regionen
ingenting hellre vill fln flytta bort
om bara arbetstillfällen kan ord
nas i deras tidigare hemorter.
OSTRA SKOGAS
Under hösten kom på fullmäkti
ges bord ett principbeslut om
att Öppna östra Skogås för ex
ploatering. 1975. Dör beräknas
ske en utbyggnad av 3.500 nya
bostäder i området med i huvud
sak flerfamiljshus. Under den
häftiga debatt som följde i såväl
kommunstyrelse som I fullmäkti
ge yrkade centern avslag på
principbeslutet och den avtalsbidning med Svenska Bostäder
som var förknippat med princip
beslutet. Motiveringen för avsla
get var att de tidigare avtalsbindMimnrna

moH

.^tnrkhnlms

fereras på annan plats i tidning
en. I motiveringen för avslaget
och reservationen mot en snabb
utbyggnad i östra Skogås före
slog centern en på9kyndning av
planerna för Huddinge centrum
och Fullerstaområdet.
HUDDINGE CENTRUM
Huddinge centrum måste rustas
upp på grund av de besvärliga
grundförhållandena och bör få
förtur i planeringen. Som ett al
ternativ i den planeringen av
Huddinge centrums om- och ut
byggnad motionerade center
gruppen i november om en un
dersökning av möjligheterna att
förlägga järnvägen under jord
genom Huddinge. Hela den mo
tionen och de alternativförslag
den innehåller presenteras I sin
helhet på snnan plats i tidningen.
BOSTADSBYGGNADSPROGRAM
Bostadsbyggnadsprogrammet för
den kommande femårsperioden
— 1971— 76 — har föranlett hår
da diskussioner i såväl bygg

start

ningarna med Stockholms staa
och Stockholms läns landsting
kommer att ställa så stora krav
på kommunens ekonomi, under
femårsperioden fram till 1975. så
att det då behövs en senareläggning av utbyggnaden i östra
Skogås. Dessutom ansåg vi från
centern att det vore olyckligt
med en låsning i en ny avtalsbi.idning där Svenska Bostäder
skulle bli pådrivare av utbygg
nadstakten.
Centergruppen reserverade sig
mot beslutet. Hela reservationen
redovisas på särskild plats i tid
ningen.

kommunstyrelse

som I fullmäktige. I byggnads
nämnden beroende på att ären
det var dåligt förberett. Hand
lingar var inte ute i sådan tid att
det fanns rådrum för ledamöter
na. I kommunstyrelsen kom dis
kussionen att I första hand kret
sa kring möjligheterna att klara
ekonomin kring det framlagda
förslaget på 12.425 nya bostäder
under femårsperioden. Från Cen
tern fullföljdes tankegångarna
att senarelägga nybebyggelsen
för östra Skogås till dess att det
går att överblicka de ekonomiska
konsekvenserna bättre och situa
tionen på bostadsmarknaden.
Mot bakgrund av att den ekono
miska långtidsplaneringen för
samma femårsperiod pekar på
ett underskott på 100 miljoner
kronor om utbyggnadstakten får
fortsätta ifrågasattes även om
inte delar av nybebyggelsen ■
Västra Flemingsberg och hela
området på Masmoberget borde
skjutas på framtiden.
Genom reservationer 1 fullmäk
tige fullföljdes dessa tankegång
ar från Centern.

Centern
säger ja till:
•

en lugnare utbyggnadstakt. Det betyder inte stopp.
Det betyder en lugn och harmonisk tillväxttakt som fyller
Huddingebomas krav på möjligheter att få bo kvar och
få det bättre i sin kommun.

•

flera småhus och bebyggelse med mera markkontakt
det visar undersökningar att det vill människorna ha.

•

handlingsfrihet utan uppläsning i avtalsbindningar. Avtalsbindningar som förlägger en del av de viktiga besluts
processerna utanför vår insyn via nämnder och styrelser
och i fullmäktige.

•

bättre miljöförhåHenden kring våra bostadsområden, vid
våra arbetsplatser och för vår fritidsaktivitet av olika slag.

•

till en vettig planering för de företag som finns inom kom
munen och som vill expandera. Och vi hälsar nya arbets
tillfällen välkomna i måttliga proportioner.

BYGGNADSFÖRBUDEN
Centerns fullmäktigegrupp ak
tualiserade bristen på general
plan och byggnadsplaner I en
motion som lämnades vid okto
bersammanträdet. Motionen l sin
helhet och innebörden av den re

nadsnämnd,

Varför har centern reserverat sig emot
Regionplan 70?

Regionplan 70 utgår ifrån en avsevärt snabbare storstadstillväxt än någonsin
tidigare. Detta är helt orimligt. Centern har under många år krävt en aktiv loka
liseringspolitik för att hindra att människor tvångsförflyttas från exempelvis Norr
land till stockholmsområdet.
När nu äntligen riksdagen har accepterat dessa krav beslutar socialdemokrater
nas, folkpartiets och moderata samlingspartiets representanter i stockholmsregi
onen att planera för en snabbare storstadstillväxt.*
Detta medför en snedvridning av helB landets utveckling — den medför också
en rad försämringar för alla de som redan bor i storstadsområdet. Det blir längre
köer, ökad stress, grönområden byggs igen. vi får sterila bostadsmiljöer och
sociala problem.
Genom en dämpad storstadstillväxt, genom att planera arbetsplatserna nära
bostadsområdena så motverkar vi dessa olägenheter. Vi kan förbättra miljö och
service för alla dem som redan bor i stockholmsregionen. Därför kräver centern
en decentraliserad region med utbyggnad av Norrtälje, Rimbo. Hallstavik och
Nynäshamn.

Människorna måste få vara med och säga sin mening om regionplanen. Läkare,
psykologer och socialarbetare måste också vara med i planarbetet. Endast ge
nom en planering grundad på sociala värderingar kan vi skapa ett samhälle
anpassat efter människornas fysiska och psykiska grundförutsättningar.
Så har inte skett i regionplanearbetet. Därför kräver centern en ny regionplan —
en människoanpassad regionplan.
Knut Nilsson
Landstingsråd
Centerpartiet i Stockholms iän
*Även vid behandlingen av Länsprogram 70 (hösten 1971) har dessa partier accepterat en
snabbare storstadstillväxt ån tidigare.

Bort med byggnadsförbuden —
— omdisponera planresurserna

Järnväg i tunne!
Större väg,genomfart
Mindre väg

Motion till kommunfullmäktige i Huddinge kommun.
Stora delar av Huddinge kommun
är för närvarande belagt med
byggnadsförbud. Vissa områden
sedan mycket lång tid tillbaka —
15—20 år och mera. Av en redo
görelse, som lämnades av stads
byggnadskontoret inför kommun
styrelsen i samband med behand
lingen av byggnadsnämndens hem
ställan till kommunfullmäktige att
hos länsstyrelsen begära förlängt
byggnadsförbud jämlikt 35 och
109 §§ byggnadslagen för ett an
tal områden inom kommunen,
framgick att vissa av de områden
som i dag ligger under byggnads
förbud kommer an så förbli för
rätt lång tid framåt. För vissa om
råden nämndes tidsperspektivet
10—15 år.

Huddinge kommun saknar en
övergripande generalplan. Stads
byggnadskontorets gcneralplancarbete har fatt stå tillbaka för ar
betet med del planer för de nya
mycket stora bebyggelseområdcna
som framtvingats genom skilda
åtaganden från kommunens sida.
På grund härav har också arbetet
med revideringar av detaljplaner
na inom kommunens äldre områ
den blivit eftersatt. Detta har
medfört de olägenheter vi tidigare
pekat på. I detta sammanhang vill
vi också framhålla att detaljplane
ring utan generalplanens helhets
syn ofta leder till nödlösningar
och dåligt genomtänkta stadspla
ner med otillfredsställande bomil
jöer.

Detta förhållande är, enligt vår
mening, otillbörligt. Det kan inte
ha varit lagstiftarnas mening att
det förbud mot nybyggnad som
länsstyrelsen kan meddela på högst
ert år och därefter kan förlänga
giltighetstiden för i högst två år
i sänder skall förlängas genom
årtionden.

i En

Justitieombudsmannen har upp
märksammat de olägenheter som
denna skeva tillämpning av lagen
leder till och det är att förvänta
att en skärpning kan komma att
ske vad det beträffar lagens rilllämpning.
De långa byggnadsförbuden för
sätter enskilda människor —
markägare och andra — i en
ovisshet som är negativ inte bara
för människorna som individer
utan påverkar hela samhället.
Genom att ny- eller tillbyggnad
är förbjuden under så lång tid
eftersätts tillsyn och underhåll på
grund av den osäkerhet för fram
tiden som fastighetsägarna tvingas
leva i. Områdena förslummas
mycket fort och gjorda investe
ringar i byggnader och anlägg
ningar utnyttjas inte effektivt.
Det är inte avsaknaden av eget
initiativ eller ekonomiska möjlig
heter som försätter människorna
inom stora områden av Huddinge
kommun i denna situation. Orsa
ken är en allmän oklarhet i plan
frågorna ‘och att i åtskilliga fall
Statens vägverk och andra centra
la och regionala myndigheter inte
kunnat enas om planer eller sam
verka på ett konstrul^tivt sätt.

• • •

lugnare utbyggnadstakt för
kommunen som helhet skulle, en
ligt var mening lösgöra planeringsresurser för det viktiga generalplanearbetet och en revidering
av äldre detaljplaner. Vi anser att
det är fel att i så hög grad, som
hittills, satsa planeringsresurserna
på nyexploateringsområdena. Vi
vill ha en större satsning på un
danröjande av byggnadsförbuden
inom den befintliga bebyggelsen.
En kraftigare satsning på undan
röjande av
byggnadsförbuden
möjliggör en ökad bebyggelse
främst av småhus inom våra gam
la bebyggelseområdcn. Det möj
liggör också en utvidgning av be
fintliga arbetsområden och anord
nande av nya arbetsområden av
rimlig omfattning. Det leder vi
dare till ett bättre utnyttjande av
redan gjorda investeringar i mark
och anläggningar. Samtidigt kan
vi därigenom från kommunens si
da medverka till cn bättre sprid
ning av arbetstillfällen inom hela
storstockholmsregionen.
Med hänvisning till vad ovan an
förts hemställer vi att kommun
fullmäktige måtte besluta:
att uppdraga åt byggnadsnämnden
• att utreda, dels vilka resurser
A byggnadsnämnden — dess
stadsbyggnadskontor — behö• ver för att byggnadsförbuds9 tiden för olika områden skall
avsevärt kunna nedbringas,
• dels vilka möjligheter som fö^ rcligger att omdisponera nu
varande resurser för att för• korta
byggnadsförbudstiden,
^ innefattande en redovisning av
den tidsförskjutning av plane• ringen för nya bebyggelseom^ råden som då blir erforderlig.

Flemingsbergs^
gärd

mot Länna

Västra Hewingsberg
Station f
HUODINGE
j
SJUKHUS ✓

Spärtunnel genom Huddinge Centrum
Motion till kommunfullmäktige i Huddinge.
Huddinge Centrum har under
många år varit föremål för utred
ning beträffande den framtida ut
formningen. 1 dag utgår plane
ringsarbetet från förutsättningen
att centrumbcbyggelsen måste an
passas till nuvarande järn vägs
sträckning men en flyttning av
väg 226 så att dess sträckning
kommer att ga utanför centrumbebyggelsen.

För att om möjligt lösa dessa olika ten inte kommer att klara trafiknär sjukhusets
problem : ett paket anser vi att tillströmningen
en utredning snarast bör göras för hela kapacitet står färdig att ut
att undersöka förutsättningarna nyttjas.
för att förlägga nuvarande SJspår och tillkommande SL-spår Vi är väl medvetna om frågekomsamt eventuellt även väg 226 i en plexets storlek och svårigheten att
tunnel genom Huddinge Centrum. väga olika för- och nackdelar
SL-spåret kan lämpligen fortsätta mot varandra. Vi anser dock att
in under Huddinge Sjukhus med det vore värdefullt som underlag
en station som via hissar och rull för beslut om Huddinge Centrums
t'v— —s -i------ 1 _ . - r:i
i
trappor står i direktförbindelse utformning att få klarlagt olika
jL/cn spaiuuuuufi
.*v...
mer att utökas på grund av en med dels sjukhuset och dels Väs väga dessa mot varandra.
växande resandeström på framför tra Flemingsbergs Centrum.
allt pendeltågen. Behovet av ett
Frågekomplexet har många kom
extra dubbelspår föreligger redan De kända dåliga grundförhållan ponenter och många inblandade.
för att SL-trafikcn inte skall in dena i Huddinge Centrum, med Inte bara Huddinge kommun
kräkta i allt för hög grad på SJ:s tiotals meter lera, skulle delvis eli utan också Statens Järnvägar, Sta
fjärrtrafik. För SL-trafiken till
mineras då man förlägger bygg tens Vägverk, Storstockholms Lo
kommer behovet av en busstermi nationen närmare berggrunden ge kaltrafik, Stockholms läns lands
nal for anslutningstrafiken till
nom en underjordisk och klimat- ting och i viss mån också Botkyr
pendeltågen. Detta gör att trafi
ka kommun.
skyddad stationsbyggnad med till
ken — den spårbundna och buss
hörande perronger.
trafiken med tillhörande service
För art på ett tidigt stadium få
byggnader — kommer att ta ett
prövat alla möjligheter till lös
stort utrymme i själva centrum. De ovan föreslagna åtgärderna ningar inom ramen för vad som är
Dessutom utgör spåren ett avgrän skulle frilägga stora markområden tekniskt och ekonomiskt bästa al
sande hinder som delar upp cen inom Huddinge Centrum för be ternativet hemställer vi att kom
trumbebyggelsen på ett olyckligt byggelse. Vidare skulle hela cen munfullmäktige beslutar:
sätt. En allt tätare trafik kommer trumbebyggelsen komma att hänga
i framtiden att utsätta den redan samman på ett naturligt sätt. Den att uppdraga åt kommunstyrelsen
nu hårt belastade miljön med yt bullrande och miljöovänliga tra • att i dess egenskap av uppterligare buller och andra obehag. fikens förläggande under jord q dragsgivare och huvudman för
planläggningen och exploateEtt annat problem som komplice skulle skapa goda lösningar av
rar bilden när det gäller trafiken miljö- och trivselfrågorna inom • ringen av Huddinge Centrum
i Huddinge Centrum är trafikför Huddinge Centrum. Dessutom q utreda de tekniska och ekono
miska förutsättningarna för
sörjningen till Huddinge Sjukhus skulle den i framtiden ökande
och bebyggelsen i Flemingsberg. trafiken till och från Huddinge • sådana trafiklösningar som
Planering sker för en mycket tät Sjukhus och Flemingsbergsområdet • ovan antytts och att i detta
syfte etablera erforderligt sambusstrafik till Huddinge station få cn enkel och praktisk lösning.
när sjukhuset startar sin verksam Det senare inte minst viktigt efter • arbete med berörda myndigsom den planerade trafikappara ^ heter.
het.

Sagt i kommunfullmäktige om bostadsbyggnadsprogrammet • • •

I Byggnadsnämndens tjänsteut- räknas bli förlängda i obegrän Karaktärisera hela det här pro 2.000 lägenheter snabbare än un
grammet som ett fall av svårartad der den senaste femårsperioden.
sad om fattning. ..
låtande står bl a :
och akut elefantiasis . . .
Dvs. att det blir ett genomsnitt
. . . man ifrågasätter genomförbar . . . Man håller på med att för
på drygt 1.500 lägenheter per år
heten.
verkliga Regionplan 70 i den här . . . Svenskt rekord i byggnads mot drygt 950 lägenheter per år
under närmast föregående fem
. . . man kan inte ta ansvar för delen av kommunen redan innan förbud har Huddinge . . .
den är vare sig remissbehandlad
årsperiod.
andra nödvändiga planarbeten,
eller antagen. Dessutom 10 år
. . . det finns risk för att "de på innan dess intentioner skulle Från centern säger vi i en reser Vi tycker att det är en mer än
trängande och omfattande sane- vara förverkligade. Och detta in vation i kommunstyrelsen att vi tillräcklig ökning av takten och vi
ringsproblem som sammanhäng nan vare sig nämnder eller denna är beredda att gå med på ett pro skulle om inte avtal med lands
er med förbudsområdena icke församling haft planen på remiss. gram som omfattar 8.000 lägen tinget och Stockholms stad band
kan planmässigt bearbetas, sam Det måste finnas gränser för am heter under femårsperioden. D e tl oss vara beredda att gå ännu
tidigt som förbuden ej bör på bitionerna. För min del vill jag är en ökning av takten med drygt | längre.

Socialdemokrater och kommunis
ter vill pressa upp genomsnittet
till närmare 2.400 lägenheter per
år. Ställ det i relation till vad v«
orkat med hittills — 950 lägen
heter per år. Ställ det sedan i
relation till de krav på service
som alla de nya människorna
kommer att kräva och vilka kost
nader det kommer att dra. Var
och en som sätter sig ner och
försöker få den ekvationen att gå
ihop inser det omöjliga i situatio
nen.

BOTKYRKA o
bär ansvaret för V
De oklara planfrågorna på Fittjanäset i avseende på k
pellatlon vinna klarhet Som framgår av vidstående ir
som bär ansvaret för den olyckliga situation i vilken \
det gäller Vårbyledens fortsatta sträckning torde för f
för de kringboende. Botkyrka kommun och Statens \
om man här helt ignorerat Huddinges propåer och i gc

Ett av huvudalternativen innebär att
Vårbyleden draa från bron på Fittja
näset rakt fram och praktiskt taget
länga höghusen I kvarteret Skeppet.
Buller och Bndra störningar torde bli
avsevärda.

anfördes bl a att risken för ge- kommunalfullmäktige i Botkyrka planen för Vårby Gård och Mas
nomfartstrafik på den s k Skär- antagna generalplaneförslaget re mo slutbehandlats och dels att
holmsleden har i det reviderade dovisar trafiklederna på det sätt möjligheterna att anordna gång
förslaget minskats då densamma som anvisades av Väg- och vat förbindelse mot Vårby utredes I
getts en ny sträckning norr om tenbyggnadsstyrelsen och som samarbete med byggnads- och
bostadsområdet med anknytning överensstämmer med de riktlin exploateringskontoren. att låta
till fullständig trafikplats (Slag- jer för stadsplanering med hän utreda gångförbindelserna mellan
sta) vid SöderttilJevägen.
syn till trafiksäkerhet (SCAFT Fittja och Vårby i samband med
Därefter beslöt kommunalnämn 1968) som sedermera utgivits av planutredning fö r området mellan
den den 4 september 1967, § 359, Statens Planverk i samverkan Vårby Trafikplats och Vårbyba
att med överlämnande av kopia med Statens Vägverk.
det, samt att bemyndiga nämn
av inkomna remissyttranden från
dens ordförande att I samråd
byggnads- och fritidsnämnderna OMRADESPLAN FITTJA
med
stadsbyggnadsdirektören
samt från byggnads- och exploaEn områdesplan för Fittja Indu uppdraga åt lämplig konsult att
teringskontoren meddela Botkyr
striområde inom Botkyrka kom utföra denna utredning.
ka byggnadsnämnd att kommu
mun avsedd att ligga till grund Den 3 november 1969, § 546. be
nalnämnden intet annat har att
för detaljplanearbetet översändes slöt kommunalnämnden att med
erinra mot det av arkitekterna
av kommunalnämnden I juni 1969 dela stadsarkitektkontoret i Bot
J. Höjer och S Ljungqvist i sep
till byggnadsnämnden för yttran kyrka kommun att komunalnämntember 1966 upprättade och den
de. Planområdet är beläget i den l Huddinge kommun tillstyr
28 april 1967 reviderade försla
nordöstra delen av Botkyrka ker föreliggande förslag till om
get till generalplan för Norra Bot
kommun. Det begränsas I söder rådesplan för Fittja industriområ
kyrka än att trafikfrågorna bör
av den planerade sekundärleden de inom Botkyrka kommun, upp
lösas på sådant sätt att nuvaran
Slagsta trafikplats— Fittjabron, i rättat den 12 maj 1969 av Höjer
de Botkyrkavägen i Huddinge för
väster av ett parkområde mot & Ljungqvist Arkitektkontor AB,
framtiden bibehåller karaktären
planerad bostadsbebyggelse, i med undantag för den redovisa
av lokalgata.
norr av Mälaren och i öster av de sekundärleden över sundet
Generalplanen för Norra Botkyr
Vårbyfjärden och Fittjasjön. Ge mellan Vårbyfjärden och Alby
ka antogs av kommunfullmäktige
nom vattenområden gränsar om sjön, samt att till stadsarkitekt
i Botkyrka kommun den 23 no
kontoret i Botkyrka kommun för
rådet till Huddinge kommun.
vember 1967
Stadsbyggnadskontorets planav beaktande överlämna kopior av
Från Botkyrkas sida har hävdats
delning avgav tjänsteutlåtande i byggnadsnämndens och byggatt Huddinge kommuns erinran
ärendet den 8 september 1969 nad8kontorets yttrande i ärendet.
är oförenlig med vägmyndigheoch anförde bl a däri att områ- OMRADESPLAN VARBY GARD
tens syn. Kungl. Väg- och vatten
desplanen icke överensstämmer OCH MASMO
byggnadsstyrelsen som beretts
med områdesplanen för Vårby Med anledning av att Vägverket
tillfälle att taga del av föreslagen
Gård och Masmo beträffande avser att bygga ut nuvarande E3
revidering av generalplanen an
standarden på föreslagen sekun — E4 mellan Kungens Kurva och
förde den 23 mars 1967 bl a: "att
därled mot gamla Fittjabron. En Eriksberg som motorväg erford
någon differentiering av det loka
ligt planavdelningens mening bör ras en genomgående trafikled ut
la trafikledssystemet på sekun
man icke ta ställning till sekun med riksvägen. Behovet av en
därleder och leder av matargatsdärleden innan områdesplanen sekundärled parallellt med väg
karaktär icke skett. En överarbetning i denna del bör göras med för Vårby Gård— Masmo slutbe E4 på sträckan genom Huddinge
handlats.
aktualiserades ur plansynpunkt
sikt på att tillskapa ett samman
hängande
sekundärledssystem. Byggnadsnämnden beslöt vid sitt då arbetet med förslag till om
Till belysande av vad här avses sammanträde den 17 september rådesplan för Vårby Gård och
har bilagda skisser (etapp 1 och 1969, § 749, att meddela kommu Masmo påbörjades. Vägförvalt2) upprättats, vilka bör tjäna till nalnämnden dels att byggnads ningen l länet framförde då kra
viss ledning vid det fortsatta nämnden icke är beredd att ta vet att planförslaget skulle In
ställning till områdesplanen för rymma en sammanknytnlng av
planarbetet".
På de bägge skisserna är Bot- Fittja industriområde beträffande Skärholmsvägen I områdets nor
kyrkevägen betecknad som "se sekundärleden mellan Vårbyfjär ra del med Botkyrkavägen i den
kundär huvudtrafikled” . Det av den och Albysjön innan områdes södra. Under planarbetet pröva

Vid kommunfullmäktiges sam
manträde den 25 oktober 1971
framställde hr Ingemar Ställborn
en interpellation till mig angåen
de samplaneringen mellan Bot
kyrka kommun och Huddinge
kommun vad beträffar kommuni
kationssystemet mellan å ena si
dan Vårby Gård, Masmo och
Skärholmen m m och Norra Bot
kyrka å den andra 6idan. I näst
sista stycket l mterpellationen
frågar hr Ställborn "anser bygg
nadsnämndens ordförande att
planarbetet varit fullt tillräckligt".
Jag förmodar att det hr Ställborn
avser i denna fråga år samplaneringen mellan Huddinge och Bot
kyrka kommuner.
Det kan här sägas att Botkyrka
och Huddinge kommuner förfarit
på samma sätt som alltid görs vid
planering av områden angrän
sande till annan kommun, näm
ligen Översänt i resp. kommun
upprättade planförslag för yttran
de.
GENERALPLAN NORRA BOT
KYRKA
Kontakterna i denna fråga togs
först från Botkyrka kommun i och
med översändandet av generalplaneförslaget för Norra Botkyr
ka till Huddinge kommun fö r ytt
rande
Generalplaneförslaget för Norra
Botkyrka upprättades i septem
ber 1966 av arkitekterna SAR
Jon Höjer och Sture Ljungqvist
och reviderades den 28 april
1967. Den 7 juni 1967, § 538. be
slöt byggnadsnämnden att med
dela kommunalnämnden att nämn
den icke funnit anledning till er
inran mot förslag till generalplan
for Norra Botkyrka upprättat I
september 1966 och reviderat
den 28 april 1967 av arkitekter
SAR Jon Höjer och Sture Ljung
qvist.
I stadsbyggnadskontorets tjäns
teutlåtande av den 6 Juni 1967

des olika utformningar av trafik
systemet och vid planförslagets
remissbehandling och utställning
kom stort intresse att knytas till
frågan om sekundärledens loka
lisering. Förslaget till områdes
pion för Vårby Gård och Masmo
antogs av kommunalfullmäktige
den 15 juni 1970. Erinringar från
Botkyrka kommun har ej inkom
mit.
I ett första förslag till områdes
plan som remitterades under vå
ren 1967 visades trafikplatsen
vid Vårby med öven söderinriktade ramper. Detta har uppen
bart varit av stor vikt vid bygg
nadsnämndens och kommunal
nämndens bedömning av trafik
mängden
på
Botkyrkavägen.
Fortsatta utredningar visade dock
att dessa ramper Icke kunde
komma till stånd. (Framgår även f
av Vägverkets remissvar). Där
för var 8ydrlktade ramper vid
Vårby Trafikplats redan ur bilden
när områdesplanen fö r Fittja in
dustriområde kom till H uddinge»
kommun för yttrande.
Tjänstemannakontakt har föreva
rit med stadsarkitekten i Botkyr
ka under sommaren 1970.
VÄGARBETSPLAN BOTKYRKA
VÄGEN
Länsstyrelsen I Stockholms län
överlämnade för yttrande genom
kungörelse i juli 1970 en av våg
förvaltningen upprättad arbets '
plan för trafikplatsen vid Slagsta
på väg E4 Södertälje— Stockholm
jämte anslutnlngsväg till väg 591
Glömstavägen samt viss ombygg
nad av Glömstavägen dagtecknad den 1 juni 1970, Den 29 ap
ril 1970 överlämnade kommunal
nämndens kansli till byggnads
nämnden en av vägförvaltningen
i Stockholms län inkommen be
gäran om ändring av stadsplaner
för Haga och Vårby samt Haga
III. Stadsbyggnadskontoret avgav
tjänsteutlåtande I ärendet den 31
augusti 1970. I tjänsteutlåtande

Ii VÄGVERKET
byledens sträckning
lunikationema har föranlett Centerpartiet att i en Interellationssvar torde knappast nigon tvekan råda om vem
finner oss I. Samtliga de alternativ som presenterats när
Inges del innebära allvarliga miljöingrepp och störningar
srk torde vara bovarna i dramat och det förefaller som
| framförda önskemål.

Det andra huvudalternativet Innebär
en dragning norr om Vårbybryggeriet
samt tvärs över Vårbybadet, som fylls
Igen. Därifrån bör det iväg upp över
Duvberget i en brant stigning mot
Lindvreten.

Skall Huddinge vara störst 1985?
anfördes bl a följande: "kontinu
erliga trafikräkningar utförda av
byggnadskontoret I Huddinge;
pröghöa t&r lötä» billratik ar i960
uppgjord av Stockholms stads
stadsbyggnadskontor
augusti
1969 samt utredning angående
trafikmängder år 1985 i och om
kring Slagsta trafikplats gjord av
Viak AB 1970 synes utgöra till
räckligt bärande motiv för den
föreslagna utbyggnaden. Den fö
reslagna 8ekundörleden mellan
Slagsta och Glömstavägen utgör
en länk i det sekundörledsnät
vars uppgift blir bl a att ta lokalt
övergripande trafik, dvs trafik
mellan stadsdelarna Alby, Fittja,
Ma8mo, Vfirby Gård och Skär
holmen. En annan, till sitt läge
ännu icke fixerad länk f sekundärledsnätet
är
förbindelsen
Glömstavägen— Skärholmsvågen.
Inom Stadsbyggnadskontoret I
Huddinge pågår för närvarande
utredning som syftar till att
sträckningen på Skärholmsvägens förlängning skall kunna
fastläggas. Olika alternativ stu
deras, och den nu föreslagna ut
byggnaden av sekundärled Slag
sta— Glömstavägen bedöms kun
na inpassas i samtliga alternativ.
Den av Vägförvaltningen i Stock
holms län förordade, och av Hud
dinge kommunalnämnd och bygg
nadsnämnd avstyrkta sträckning
en mellan varuhuset OBS och
punkthusen I kv. Skeppet utgör
på intet sätt en självklar fortsätt
ning på den nu föreslagna ut
byggnaden." Under fyra punkter
påpekades vissa synpunkter på
detaljer i arbetsplanen. Bygg
nadsnämnden beslöt vid sam
manträde den 2 september 1970,
§ 706, under åberopande av
stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande att anhålla att vägför
valtningen beaktar vad som an
förts under punkterna 1—4 I
stadsbyggnadskontorets tjänsteFom. sid 6 sff 4

DN-Sydväst har I en serie ar
tiklar tagit upp regionplanefrågan och på ett bra sätt åskådlig
gjort utbyggnadstakten i kommu
nerna inom storstockhoim. Den
13 oktober visades ganska utför
ligt vad som kommer att hända
med Huddinge. Där visades på
framtidsperspektiv som är skräm
mande! Huddinge skall, som man
säger i ingressen till artikeln,
"explodera" befolkningsmässigt.
Många områden inom kommunen
skall växa med 10.000-tals inne
vånare fram till år 2.000. En rad
områden som de nuvarande Huddingeborna och hela södra storstockholmsbefolkningen
hittills
varit överens om att de bör fortsätat att vara grön- och rekrea
tionsområden.

Huddinge Sjukhus. Där skall ska
pas bostäder och arbetsplatser
för 15.000— 20.000 människor
fram till 1985 och en ytterligare
påspadnmg fram tifl ar 2.000.

SKALL AGESTARESERVATET
BEBYGGAS?
I östra delen av Huddinge kom
mun — kring Agestasjön och I
Agesta reservatet
—
kommer
även en utbyggnad att ske en
ligt perspektivplanen fram till år
2.000. Där finns tre alternativ —
"Kompakt" som ger 103.000 nya
innevånare. "Expressbuss" ger
91.000 nya innevånare och "U t
sträckt" som ger 64.000 innevå
nare. Alla tre alternativen är för
det här området helt oacceptabla.
Ser man det sammantaget hur
mycket hela Huddinge kommun
skall komma att växa så står det
GÖMMAREOMRADET SKÄRS
också klart att det ur befolkSÖNDER
Det börjar med Gömmareområ- nlngssynpunkt inte är vare sig
det där den stora och bullrande praktiskt eller ekonomiskt möj
motorvägen — Kungshattsleden ligt eller försvarbart.
— som skall skära fram genom
såväl grönområden som bebyg 20.000 NYA INNEVÅNARE I
gelse om regionplanerare och ÖSTRA FLEMINGSBERG
kommunens majoritet får som de I dalen bakom det nuvarande
vill. Vidare skall där placeras in östra Flemingsberg visar planer
arbetsplatser för 21.500 männi na på en nybebyggelse fö r ytter
skor. Gömmareområdet är redan ligare 20.000 nya innevånare. Det
mycket hårt utnyttjat och är det kommer att kräva kraftiga trafik
enda rekreationsområdet som leder som måste fram genom nu
ligger inom rimligt avstånd för varande villabebyggelsen I Sol
stora delar av befolknlnge i Hud gård— Holmgårdsområdet för att
dinge kommun. Det tillkommer få kontakt med Huddinge cen
kraftig nybebyggelse under när trum. Så här kan man plocka
maste femårsperioden j Vårby fram område efter område och
gård. Masmo och Västra Flem- peka på den orealistiska utveck
ingsberg. De nya människorna i lingen. Detta medan sanering och
dessa områden kommer även att förbättringar i det gamla Hud
ha behov av avkoppling och dinge ligger stilla på grund av
grönområden inom nära håll. långa byggnadsförbud.
Gömmareområdet tål Ingen tra HUDDINGE BUR SÄKERUGEN
fikled och någon större arbets STÖRST!
platsexploatering om det skall Befolkningsprognosen för 1985
vara ett meningsfyllt rekreations pekar på 139 000 innevånare i
område för så många människor. Huddinge och troligen kommer
Angränsande till detta skisseras en ytterligare påspädning med
sedan nybebyggelse i Kolartorps- 90.000— 100.000 fram till år 2.000
området utefter en ny T-bane- om inte politikerna tvingas tänka
sträckning från Fruängen ned till om.

Vi som bor i Huddinge i dag och
vet hur v å r ' servicesituation är
för närvarande har svårt att tro
att vi i framtiden skall få det
bättre i takt med tillväxten. Med
en tillväxt på c:a 3.000 nya män
niskor per år under senaste 5—
10-årsperioden står vi. idag med
en barntillsyn som är bland det
lägsta I hela Storstockholm. Vi
kommer genom den redan plane
rade och igångsatta nybyggna
tionen i Vårby gård, Masmo och
Västra Flemingsberg samt se
nast beslutade i östra Skogås
att snabbt växa in bland den
grupp av förortskommuner som
får onormalt dryga sociala kost
nader! Den redan fastställda be
byggelseplaneringen ger en be
folkningsökning
på
25.000—
26.000 människor bara fram till
1975. Det måste bli påfrestningar
i ekonomin som blir oöverstigliga
och tvingar fram en våldsam Ök
ning av kommunalskatten.
KOMMER DET ATT FINNAS
MÄNNISKOR TILL ALLA
BOSTÄDER?
Den här planeringen driver re
gionens och kommunens majoritetspolitiker utan att inse att man
är på väg att fördärva hela stor
stockholmsområdet för alla de
människor som redan bor här.
Samtidigt slår man undan möjlig
heterna för stora området av
vårt land att få bygga ut nödvän
diga arbets- och bostadsområden
för att ge en rimlig service till
sin befolkning.
Ser man den här storstadskoncentrationen i ljuset av Statis
tiska Centralbyrån befolkningsprognos från okt. 1971 så ter den
sig ännu märkligare. Dar redo
visas nämligen att Sverige 1970
hade 8.081 milj. människor. Med
en fortsatt invandring på 20.000
människor om året varje år fram
till år 2.000 och med den inhems
ka befolkningsökningen så skulle
vi vara uppe i totalt 9.340 milj.

människor i hela landet år 2.000.
Det är en ökning på 1.26 milj. på
30 år.
STORSTOCKHOLM 1 MIU.
STÖRRE PA 30 AR
Storstockholm8planerarna raknar
med att enbart Storstockholm
skall öka med 1 milj. under sam
ma tid.
Troligen kommer invandrlngstakten att minska och tidvis — i låg
konjunkturer som nu — att helt
upphöra och till och med bli ne
gativ. Räknar vi bort invandring
en, som utgör 850.000 av den
1,26 milj. stora befolkningstillväx
ten fram till år 2.000 så blir det
baar drygt 400.000 i totalökning I
hela Sverige. Storstockholm skall
öka 1 milj. Det Innebär att Stor
stockholm utöver hela landets
tillväxt på 400.000 även måste
dra till sig folk från landet i Öv
rigt i en storleksordning som un
gefär motsvarar nuvarande Göte
borg och Malmö.
STOPPA STORSTADSFÖRSlbRARNA!
Kan det vara rimligt att planera
så? Ingen människa som tänker
efter kan se något rimligt i detta»
Men likväl så låter de flesta poli
tikerna inom Storstockholm sina
planerare leka med dessa siffror
som om de vore realistiska och
fullt genomförbaral Måste vl inte
se till att vl byter ut en 6tor del
av de här politikerna som inte
inser att de håller på att fördärva
framtiden för de 1,5 milj. män
niskor som redan bor i Storstock
holm samtidigt som man försätter
hela landet i en situation som
Inte är ekonomiskt och socialt
försvarbar.
Det måste bii ett stopp för dessa
storstadsförstörare och den för
sta åtgärden bör bli att förkasta
reglonpian -70. Därefter bör en
ny plan läggas fram baserad på
en realistisk befolkningsutveck
ling.

Högste socialchefen Bror Rexed:

Inga nya höghus i ö stra Skogås
Vid kommunfullmäktiges sam
manträde den 27.9 1971 anförde
vi reservation mot principbeslu
tet beträffande exploateringen av
Östra Skogås och de därmed
förknippade villkoren avseende
ledning och samordning av ex
ploateringen samt projektering
och produktion av de kommuna
la följdinvesteringarna. Som skäl
för vår reservation vill vi anföra
följande.
Med vårt ställningstagande avser
vi inte att exploateringen skall
utebli. Vad vi eftersträvar är en
senareläggning därav och en
mera måttlig utbyggnad både i
fråga om den totala omfattning
en och omfattningen av flerfamiljsbebyggelsen. Av erfarenhet
från andra bebyggelseområden,
dar kommunen bundits av avtal
om exploateringen, vet vi hur
svårt det ar att påverka bebyg
gelseplaneringen — dess slut
produkt — i önskad riktning. Vi
befarar därför — trots allt vac
kert tal om alternativa planlös
ningar och förtätad småhusbe
byggelse for detta område — att
det slutliga resultatet på grund
av en ny avtalsbindnlng blir ett
område med utpräglad höghus
bebyggelse och därmed en miljö
som förstärker alla de svåra so
ciala problem som föreligger i
denna del av kommunen.

LUGNARE UTBYGGNADSTAKT bara bil ännu sämre m iljö och
Vi har i samband med antagande ännu sämre service plus en be
av bostadsbyggnadsprogrammet tydande höjning av kommunal
för kommunen uttalat oss fö r en skatten.
lugnare utbyggnadstakt — med En lugnare utbyggnadstakt inom
bl. a. en senareläggning av just hela Storstockholmsregionen bör
bebyggelsen i ö s tra Skogås. för övrigt ligga i linje med och
Skälet för detta ställningstagan bli en följd av den nya lokalise
de var att de senaste och de rings- och regionalpolitik som re
närmaste årens hårda utbygg geringen och riksdagen avser att
nadstakt till följd av avtalsbind- genomföra.
ningar med Stockholms kommun
och Stockholms läns landsting MILJÖMÄSSIGA SYNPUNKTER
ställer allt fö r stora anspråk på Vl anser vidare att — sett ur
kommunens resurser. Detta gör sociala och miljömässiga syn
oss obenägna att deltaga I be punkter — andra områden borde
slut som låser kommunen i ett ges förtur i fråga om planlägg
avtal om fortsatt hård utbyggnad. ning och utbyggnad. Det är en
VI anser nämligen att kommunen ligt vår mening ytterst angeläget
— efter den mycket stora ut att kommunens planeringsresurbyggnaden i Vårby, Masmo och ser sätts in för att undanröja de
Flemingsberg — bör hålla en byggnadsförbud som sedan lång
lugnare utbyggnadstakt för att tid tillbaka råder inom stora de
kommunen skall få resurser och lar av vår kommun, såsom Ful
möjlighet att skapa fullvärdigare lersta och Hömingsnäs m. fl. om
sociala miljöer I bostadsområ råden inom centrala Huddinge.
dena och att förbättra servicen i Inom dessa områden bör det
kommunen. Den stora och snab kunna Inrymmas bebyggelse av
ba utbyggnad — med en befolk sådan omfattning att kraven för
ningsökning upp till omkring en uppgörelse mellan bostads140.000 invånare — som på re stiftelsen Huge och Svenska Bo
lativt kort tid ar tilltänkt för vår städer kan tillgodoses.
kommun gör en förbättring i des Huddinge den 6.10 1971.
sa avseenden omöjlig. Kommu
nens resurser kommer helt en
kelt inte att räcka till. Följden av
en så omfattande utbyggnad kan
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HUDDINGE?

Regionplanen bäddar för

FRAM TIDSCHO CK
Framtidschocken — den kommer
att drabba oss allt hårdare om
samhället fortsätter att förändras
så snabbt som hittills. Vi hinner
inte med, får aldrig en chans att
‘'rota" oss.
Vi glider In i ett framtidssamhälle
utan att vara beredda på det —
och det skadar oss.
Detta förklarade generaldirektör
Bror Rexed i ett tal om planering
en av Stor-Stockholm. Han var
starkt kritisk mot regionplanen.
Allting runt omkring oss föränd
ras allt snabbare. Nya hus, nya
vägar, nya skolformer osv osv.
— Den här utvecklingen innebär
att människorna ständigt befinner
sig i ett samhälle som är annor
lunda än det de ju9t vant sig vid.
säger Bror Rexed.
— En person som flyttas från en
kultur till en annan (från Korea
till Island t ex) blir ofta helt för
virrad och skakad. Människans
situation i Stor-Stockholm kan
liknas vid en sådan flyttning. Man
kallar det framtidschock.
— Stress är ett symtom på fram
tidschocken. Människorna klarar
inte påfrestningarna. De kommer
ur takt med sin omgivning och
blir isolerade och främmande i
förhållande
till
utvecklingen
Stressen kan leda till kroppsliga
sjukdomar som högt blodtryck,
åderförkalkning osv.
— Förr var det enkla infektions
sjukdomar som var vanliga i sfä
den Nu har vi fått en serie nya
sjukdomar som får verkningar
långt fram l tiden. I planeringen
och utbyggnaden av Stor-Stock
holm måste vi försöka minska
och undvika framtldschockerna.

— Vi kan aldrig tillåta, säger han
att det politiska beslutet orr
Stockholmsregionens
framtic
blir fattat enbart som ett fysisk?
planförslag. Vi måste ha garan
tier för att människorna får er
fullvärdig social livsmiljö. Kan v
inte klara det skall vi dröja mec
utbyggnaden av ny stadsbebyg
gelse och koncentrera oss på a t
göra den stad vi har socialt livs
duglig.
Det är den inte i dag. Bror Rex
ed ger ett exempel:
— Människor som är 9juka, för
tidspensionerade, arbetslösa, ha
alkoholbesvär osv samlas i "sär
skilda områden". Det visar en un
dersökning som Stockholms so
cialförvaltning gjort
MASSUTSTOTNING
— Vi kan aldrig acceptera el
samhälle som tillåter utstötning
masskala, säger Bror Rexec
Samhället hopar människor me
problem i dessa områden, låte
dem centrifugeras dit med hjäl
av ekonomiska marknadsmekc
msmer. Det ar vår lösning p
deras sociala problem. I ångrör
sande områden finns människc
som har en helt annan levnads
standard och som får stor ande
av vårt samhälles enorma möjlig
heter till personlighetsutvecklinc
Bror Rexed talar också om d
s k "n yfa ttig a ' Människor soi

inte klarar de höga hyrorna i ex
pansiva förortskommuner. Trot
att de är friska och arbetar hel
tid.
— Man har angripit socialvårds;
och socialpolitiken för de stigan
de kostnaderna i det här sarr
manhanget. Det är helt ologisk*
GLÄTTAD BILD
Det är planerna och planerings
För att klara det ar regionplanen processen som ska ställas
ett dåligt instrument menar Bror rampljuset.
Rexed. Den är ofullständig och
DN-Syd 6-I0-7I
'ger en alltför glattad bild av
utvecklingsproblematiken"

Barn i höghus
Barn i höghus är ofta aggressivare än sina låghuskamrater
De är utomhus kortare tid på dagen. Är sällan ute ensamma
De har färre lekkamrater och får ofta kontaktsvårigheter
Så här ser det ut i siffror.

Låghus

2— 3-åringar som leker ensamma
(utan tillsyn)
25%
Tid 1 genomsnitt som 0— 6-åringar
leker ute per dag
149 min.
1— 3-åringar som dagligen har lek
kamrater
90%

besök
partierna

Höghus
0%
66 min.
30%

Höghusbarnens problem börjar
efter tredje våningen
T.o.m. 3 vån. Over 8 vån
Småbarn i höghus som leker en
samma (utan tillsyn)
8C%
50%
Småbarn i höghus som dagligen har
lekkamrater
67%
14%

U T S T Ä L L N IN G I B IB LIO TEK ET
3 - 2 7 januari
kommunalvägen 28

L
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Siffrorna kommer från sociologiska undersökningar på bar
i Sydsverige, Danmark och Tjeckoslovakien.
Forts. f. sid 5

utlåtande, att meddela vägförvaltningen att byggnadsnämnden icke
har några erinringar mot arbets
planen i övrigt, att meddela att
nämnden avser att genom stads
byggnadskontorets försorg om
besörja erforderliga ändringar av

L

C

stadsplanerna så att dessa oc
vägplanen bringas till överens
stämmelse, samt att underrätt
länsstyrelsen i Stockholms lä
och kommunalnämnden om bf
slutet.
Rune Krani

7

Budgeten 1972 klar utan skattehöjning
- men nästa år blir det ökning!
När detta skrives har kommun
styrelsen just avslutat arbetet
med kommunens budget för 1972.
Man kunde lägga fram ett förslag
med oförändrad skatt på 12: 68
per skattekrona. Men det ser
verkligen oroande ut för framti
den. En betydande skattehöjning
blir med all säkerhet ofrånkomlig
för de följande åren på grund av
den utbyggnad och befolknings
ökning som kommunen enligt
uppgjorda
utbyggnadsprogram
och ingångna avtal står inför.
Härtill kommer landstingets be
hov av ökat skatteuttag.
I Huddinge har vi under den se
nast förflutna 5-årsperioden haft
en ganska måttlig utbyggnad och
befolkningstillväxt. Trots detta
har kommunens utgifter ökat
mycket kraftigt och betydligt
snabbare än skatteunderlaget.
Den kommande 5-årsperioden
synes bli än mer påfrestande.
UTGIFTERNA OKAR SNABBT
Nettoutgifterna på driftbudgeten
ökar från 80 milj. kronor 1971
till 99 milj. kronor 1972 eller med
24% . Denna utgiftsökning på 19
milj. kronor motsvarar en ökad
utdebitering på 86 öre per skatte
krona. Att man under dessa för
hållanden ändå kunde undgå en
skattehöjning beror på att kom
munstyrelsen i budgetförslaget
kunde räkna med ett något större
överskott än förra året. Detta
gjorde dock endast 7 öre per
skattekrona. Kommunen fick ock
så p.g.a. av ett synnerligen gynn
samt taxeringsutfall en betydligt
större avräkningsfordran på sta
ten för s. k. slutlig skatt — över
skjutande skatt kan man säga —
än förra året. Detta betydde hela
44 öre per skattekrona. Men det
ta räckte sålunda inte för att få
balans på det hela utan kommun
styrelsen nödgades föreslå ett
relativt minskat anslag för skatte
finansiering av kommunens in
vesteringar, motsvarande 29 öre
per skattekrona. Det fattades
ändå 6 öre per skattekrona för
att budgeten skulle kunna balan
seras. Detta fick gå ut över an
slaget till oförutsedda behov.
SVARARE NÄSTA AR
För kommande år är det inte
realistiskt att räkna med några
större överskott — behoven av
tilläggsanslag för innevarande år
har varit stora. Med hänsyn till
de vikande konjunkturerna är det
heller inte realistiskt att räkna
med några stigande avräkningsfordringar på slutlig skatt, mätt
per skattekrona. Man kan defini
tivt inte fortsätta med en relativ
minskning av anslaget för skatte
finansiering av investeringarna
med tanke på de mycket stora
investeringsbehov som kommu
nen måste tillgodose genom den
väntade stora befolkningstillväx
ten. Kommunens investerings
verksamhet och befolkningstill
växt under de närmaste fem
åren synes bli mer än dubbelt så
stor som under de senast gångna
fem åren.
Allt talar sålunda för att kommu
nalskatten kommer att behöva
höjas avsevärt åren framöver.
Orsakerna till de ovan nämnda

ökningarna av nettoutgifterna på
driftbudgeten står främst att
söka inom barntillsynens och
den övriga socialvårdens områ
den. Barntillsynen utbygges be
tydligt men ändå otillräckligt med
hänsyn till det stora och snabbt
växande behovet. Även pensio
närs- och handikappservicen
m. m. utbygges och drar betyd
ligt högre kostnader än tidigare.
En post som kräver mer än för
dubblat anslag är bostadstilläg
gen för barnfamiljer. Detta beror
i sin tur på stigande boendekost
nader i de nyproducerade bostä
derna, nya förmånligare regler
för bostadstilläggen och ökat an
tal tilläggsberättigade familjer.

de är många, är kommunalskat
ten nu mer än dubbelt så tung
som den statliga. I tabellen här
nedan (eller här bredvid) kan vi
se hur den kommunala och stat
liga skatten drabbar skattebeta
larna i olika inkomstlägen i Hud
dinge och Örebro.
Med den höjd som kommunal
skatten nu nått i Huddinge blir
statsskatten högre än kommunal
skatten förts vid en taxerad och
beskattningsbar inkomst på om
kring 60.000 kronor. I Örebro —
och vi i Hudinge har snart lika
Behållen ii
S katter och avgift
hög skatt — blir den statliga
skatten större än den kommu
506
A 10 (22: 40 + 22 — + 5: - ) = 494: —
nala först vid 79.000 kronor.
= 605: —
395
B 12 (22: 40 + 28 - )
Vi kan genom tabellen konsta
= 604: —
396
C 10 (22: 40 + 38 - )
tera, att kommunalskatten för
= 664: —
336
(22: 40 + 44 - )
D
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MÄNGA NYA TJÄNSTER
Huddingebon är mer än dubbelt
Behovet av nya tjänster i förvalt så tung som den statliga upp till
kronor per månad, är de berätti
ningen växer snabbt som en följd en taxerad och beskattningsbar 'kommunalskatt för varje beskatt
gade till bostadstillägg. A får på
ningsbar
100-lapp.
För
varje
be
av den utökade kommunala verk inkomst på c: a 24.500 resp.
grund av sin lägre inkomst ett
samheten. över 100 nya tjänster 20.000 kronor och för örebroa- skattningsbar 100-lapp skall A i
högre tillägg än B. Deras tillägg
statlig
inkomstskatt
betala
22
tillkommer under 1972. Härav ren 29.500 resp. 25.000 kronor.
reduceras dock genom inkomst
kronor,
B
28
kronor,
C
38
kronor
kommer drygt 60 Inom barntill För en skattebetalare i Huddinge
synen och c : a 15 inom social med en inkomst på omkring och D 44 kronor. A måste dess ökningen. För både A och B re
vården i övrigt. För barntillsy 35.000 kronor överstiger kommu utom betala 5 kr. för varje 100- duceras bostadstillägget med
nens del tillkommer därutöver ett nalskatten den statliga med 2.220 lapp i folkpensionsavgift. De öv 30 % av den ökade beskattnings
ganska betydande antal nya dag- kronor och för skattebetalaren i riga slipper detta, eftersom de bara inkomsten, vilket för A så
redan tidigare betalar maximi- lunda gör 300 kronor och för B
barnvårdare. Resten av de nya Örebro med 3.600 kronor.
avgift. Detta ger följande resul hela 360 kronor.
tjänsterna, omkring ett 30-tal, är
Men ytterligare en tröskeleffekt
tat.
fördelade på de övriga förvalt
kan uppkomma och då gälla A,
Om
t.
ex.
B
och
D
istället
bor
MARGINALSKATTEEFFEKTER
ningarna.
En fråga som är av stort intresse Örebro får B betala hela 660 B och C. Om vi nämligen antar,
är vad vi får behålla av en löne- kronor i marginalskatt och så att dessa tre personer har två
UTVECKLINGEN OROANDE
Vi i Centern ser med oro på den etler annan inkomstökning vid lunda endast behålla 340 kronor, barr vardera placerade på kom
hittillsvarande utvecklingen. Men detta skattetryck. Hur stor blir medan D får betala 710 kronor i munens barndaghem, får de med
vår oro är än större inför den m. a. o. vår marginalskatt och vil skatt och får behålla 290 kronor. all säkerhet avgiften ökad per
Det är sålunda inte stora margi- dag och barn med 50 öre eller
väntade utvecklingen. Vi har vid ka effekter uppstår i övrigt?
flera tillfällen och i skilda sam Vi kan tänka oss fyra olika per nalskatteskillnader mellan 30.000 med en krona totalt per dag. För
manhang talat för och krävt en soner: A, B, C och D med be och 100.000 kronor. B har i sitt 220 tillsynsdagar per år gör detta
inkomster
på inkomstläge, något över 30.000 sålunda 220 kronor. D förefaller
lugnare utbyggnadstakt i kom skattningsbara
munen just med tanke på de 24.000, 30.000, 68.000 resp. kronor, högre marginalskatt än C undgå höjd daghemsavgift för
sina barn. eftersom han redan ti
enorma anspråk som de uppgjor 98.000 kronor. Låt oss också med nära 70.000 i inkomst.
digare betalar maximal avgift en
da programmen och de ingångna anta, att alla fyra får en inkomst
ligt Huddinges taxa.
avtalen ställer på kommunens ökning om vardera 1.000 kronor. ANDRA EFFEKTER
ekonomi. Den alltför stora och Det underliga inträffar då, att B Det blir sålunda inte så mycket Slutresultat: A förlorar 14 kronor
snabba utbyggnaden försämrar får sin beskattningsbara inkomst kvar av inkomstökningen. Men på inkomstökningen och B 185
våra möjligheter att skapa till ökad inte med 1.000 kronor utan det är knappast slut med detta. kronor. Det kan bli mer på grund
fredsställande miljöer och att för med 1.200 kronor. Han tappar A och B kan — om det vill sig av höjd sjukförsäkringsavgift. C
bättra den kommunala servicen. nämligen 200 kronor av sitt tidi illa — komma i en högre avgifts- får 176 kronor kvar och D får
Den utbyggnad vi står inför i kom gare grundavdrag. (Detta inträf klass för sjukförsäkringen och behålla 336 kronor. För örebroomunen kan bara ske till priset av far vid beskattningsbara inkoms får då betala c:a 25 kronor till. rens del blir resultatet ännu nå
en betydande skattehöjning och ter mellan 30.000 och 52.500 kro De två andra slipper detta. Men got mer nedslående.
en försämring av den kommunala nor). A behåller däremot sitt låt oss bortse från detta för de Slutfundering: Det kanske ändå
servicen. I vart fall får vi en ser grundavdrag på 4.500 kronor ras del och titta lite på hur det när allt kommer omkring finns
fog för en översyn av skattesys
vice som är betydligt sämre än oförändrad och C och D har re går med deras bostadstillägg.
den som kommuner med en mera dan tidigare fått sina grundav Om vi utgår från att A och B temet och en ändrad kostnads
vardera har tre barn och bor i fördelning mellan stat och kom
måttlig utbyggnadstakt kan er drag helt "avtrappade” .
bjuda sina invånare och skatte Alla fyra skall betala 22:40 i lägenheter, som kostar 650: — mun, som centern kämpar för.
betalare.
HUR SLAR KOMMUNAL
SKATTEN?
I detta sammanhang och då man
nu allmänt diskuterar verkningar
na av stigande kommunalskatter
och vårt fr. o. m. 1971 ändrade
skattesystem och behovet av en
översyn därav kan det kanske
vara intressant att titta lite när
mare på hur kommunalskatten
slår och vilka marginalskatter vi
drabbas av samt vilka andra
"tröskeleffekter” som uppstår på
bidrags- och avgiftssidan, om
våra inkomster ökar.
Först skall då sägas att de bety
dande och successiva höjningar,
av kommunalskatten som skett
sedan början av 1960-talet har
för det stora flertalet skattebeta
lare medfört att kommunalskatt
ten blivit mycket mer betungande
än den statliga inkomstskatten.
För de lägre inkomsttagarna, och

Jämförelser mellan kommunal och statlig skatt
Skatter
Taxerad
inkomst

Beskatt
ningsbar
inkomst

Kommunal
Huddinge
22: 40

Statlig

4 600
14 500
19 500
22 000
24 500
29 500
34 500
38500
42 500
46 500
52 500
60 000
70 000
79 000

100
10 000
15 000
17 500
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
52 500
60 000
70 000
79 000

22
2 240
3 360
3920
4 480
5 600
6 720
7 840
8 960
10 080
11 760
13 440
15680
17 695

10
1 000
1 500
1 900
2 300
3 400
4 500
5 900
7 300
8 700
10 800
13 650
17 450:
21 410

;

Skillnad

Kommunal
skatt
Örebro
27. —

12
1 240
1 860
2 020.
2 180
2 200
2 220
1 940
1 660
1 330
960
— 210
— 1 770
— 3 714

27
2 700
4 050
4 725
5 400
6 750
8 100
9 450
10 800
12 150
14 175
16 200
18 900
21 330

Social omvårdnad
måste tryggas fö r de m änni
skor som redan bor i kom m un
en och de som kom m er att
flytta in.

Makten och
hela härligheten
i Huddinge
Makten. Färre och färre får vara
med och påverka besluten.
Makten koncentreras till ett
fåtal personer.

Härligheten. Det kommer att
bli härligt i Huddinge om 15 år.
80.000 nyo invånare. Vi är
56.000 idag.
Människan och miljön sätts på
undantag av byråkraternas
och teknokraternas envälde.

Vi måste kämpa emot!
Kom med och jobba för
ett människovänligt samhälle.
Sond talongen till: Huddinge

Centerungdom, Stationsv.37,
141 40 Huddinge

tog är intresserod av alt lå veta
mer om makten, härligheten och
Huddinge Cenlerungdom
Namn
Adress
Postodr.......................

Särskilt yttrande
Beträffande tjänsteutlåtande ang.
den sociala verksamheten i Hud
dinge kommun.
Centerpartiet ansluter sig till för
slaget om s k sociallön enl. tjänsteutlåtandet. Vi vill dock ytter
ligare understryka de orsakssam
manhang som framhålles beträf
fande stegringen av socialvårdskostnaderna. I utlåtandet påvisas
att det bl a är den snabba ut
byggnadstakten med åtföljande
snabb befolkningsökning och hö
ga bostadskostnader som driver
på och accentuerar hjälpbehovet.
Genom den snabba expansionen
har det blivit för lite utrymme
för en skälig satsning på redan
befintliga bostadsområden.
Sociala centralnämnden bör där
för till kommunstyrelse och öv
riga berörda organ föreslå vid
tagande av åtgärder i syfte att
motverka dessa nackdelar i långt
högre grad än tidigare när det
gäller kommunens fortsatta pla
nering.
Vi vill understryka det positiva i
att när s k sociallön införes kom
mer socialarbetarna att friställas
från onödigt administrativt arbete
i långt högre grad än tidigare.
Detta medför att en effektivare
socialvård kan bedrivas, bl a ge
nom en utökad uppsökande verk
samhet. Hjälp med budgetplane
ring åt de hjälpbehövande är en
angelägenhet som måste priori
teras och byggas ut. Detta kan
medföra inrättande av nya tjäns
ter vilket vi i så fall ställer oss
positiva till.
När det gäller frågan om att de
föreslagna normalbeloppen vid
vissa givna betingelser kan över
stiga de inkomstlägen som låg
inkomsttagare uppnår i arbetser
sättning, anser vi det inte finns
anledning att för den skull rubba
på normerna. Dessa är beräkna
de så att de hjälpsökande kan
uppnå en minimistandard. Om
vissa låginkomstgrupper och då
speciellt inom den offentliga sek
torn, inte kommer upp i motsva
rande inkomster, måste det vara
en uppgift för arbetsmarknadens
parter att se till så dessa män
niskor får en ersättning för sitt
arbete som inte understiger den
minimistandard som normalbe
loppen är baserade på. Felet är
i så fall inte att normalbeloppen
är för höga utan att lönen är för
låg.

HUDDINGE KOMMUN
INFORMERAR

SAMHÄLLSSERVICE
I HUDDINGE 1971/72
med föreningsregister
och ledord på finska

YHTEISKUNNAN
PALVELUMUODOT
HUDDINGESSA 1971/72
sekä luettelo yhdistyksistä
Pääkohdittain
suomeksi
käännettynä
/

/O P)

åé
En ”samhällskatalog" som ger vägled
ning om vart man vänder sig i Huddinge
i olika samhällsfrågor. Läs den! Spara
den!
Dessutom finns, en rad broschyrer om
olika frågor som kommunen har hand
om. Vänd er till
HUDDINGE KOMMUN
INFORMATIONEN
141 85 Huddinge
08/774 00 20

Saxat ur regionplanedebatten
Jag vill veta mer om
Huddinge-Centern
Sänd mig inform ationsm aterial

a

Jag vill bli medlem i partiet

□

Insändes t i l l :
A rtur Wadman
Skyttetorpsvägen 20 A
141 44 Huddinge
Namn:
Adress

__

P ostadress:

Social planering i
Stockholms
regionen
En regionplan är en fråga om
markanvändning. Den ska alltså
inte diskutera sociala målsätt
ningar säger försvarare av Stock
holms regionplan. Denna plan har
kritiserats för att ha bortsett från
behovet hos boende och tillkom
mande innevånare i regionen.
Men självklart går det inte att
lösgöra en markanvändningsplan
från sociala aspekter, den måste
formas så att den ger utrymme

för en planering som inriktar sig
på att folk ska ha det bra, enkelt
uttryckt.
Därför är det i högsta grad mo
tiverat att diskutera restider och
planering av bostadsområden i
samband med regionplanen och
det är bra att den lämnas till
öppen debatt även om meningar
na kan växla om hur det görs.
Stockholms läns landsting hade
på torsdagen en konferens om
regionens framtid, som tydligt vi
sade hur välbehövlig en sådan
debatt är. Och i den debatten
står de politiska partierna, med
undantag för centern som redan
bundit sig, öppna för argument.

Det stod nämligen klart under
konferensens gång att de diskus
sioner som förs på experthåll är
färgade av konservativt ekonom
iskt tänkande med föga förank
ring i människomas vardag.
Trots skenbart radikala termer,
lånade från centerns agitation,
avslöjades från sina håll tanken
att bygga privilegiemurar kring
Stockholmsregionen.
Det går emellertid inte att stänga
ute sociala svårigheter men det
går att förutse dem i planeringen
så att de kan motas.
Aftonbladet 10-9-71

