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Södra Ängby

Alvik

Sen flytt kan kosta
SL 220 miljoner

Grannarna ryter ifrån
l 420 lägenheter planeras i Blackeberg och Södra
Ängby, något som grannar
i Blackeberg har protesterat mot. Nu ryter även Södra
Ängbybor ifrån.
Enligt en skrivelse som
villaföreningen har lämnat
till Stockholms stad strider
detaljplanen mot riksintresset Södra Ängby.
– Vi förstår ju att det behövs nya bostäder, men man
får inte göra så här i ett riksintresse. Det förstör ju mer
eller mindre karaktären i
området, säger Mikael Karls-

son, ledamot i Södra Ängbys
villaförening.
Södra Ängby är sedan
1987 klassat som riksintresse, vilket innebär att husens
stil och utformning inte får
förvanskas och att naturen i
området ska bevaras intakt.
Enligt stadens planer
ska bostäderna byggas
vid Blackebergsvägen och
Blackebergsbacken. I detaljplaneförslaget presenteras
13 punkthus i fyra till fem
våningar.
Södra Ängby räknas sedan 1987 som ett riksintresse.
Ida Leveby Andersson
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l I Alvik möts tunnelbana,
tvärbana, bussar och Nockebybanan. Här finns även depån för tvärbanan och Nockebybanans tåg samt spårvägsmuseets fordon.
På depån vill Stockholms
stad bygga nya bostäder,
enligt en överenskommelse
med SL. Enligt avtalet från
2009 ska SL ha flyttat från
depån senast den 31 december 2021, annars måste SL
betala 220 miljoner kronor
till Stockholms stad.

Enligt en utredning som
trafikförvaltningen har
gjort är flytten inte möjlig
att göra i tid, vilket gör att
parterna nu måste hitta nya
lösningar för att undvika en
mångmiljonsmäll. Enligt ett
förslag skulle tågen kunna
flytta till Ulvsundadepån.
Depåområdet är en del av
ett större pussel som handlar om ombyggnation av
tunnelbana, bussar och
tvärbana i Alvik.
Ida Leveby Andersson
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SÄLJ PÅ
KVALITETSAUKTION
Experterna Erik Ingare och Knut Knutson besöker just
nu Bromma för fri värdering och inlämning av konst,
antikviteter och design till kommande kvalitetsauktioner.
Med ledande expertis, personligt engagemang, exklusiva
kataloger och slagauktioner är Uppsala Auktionskammare
den självklara marknadsplatsen.
För fri värdering, inlämning & hembesök ring 08 - 611 12 22
eller besök vårt kontor på Nybrogatan 20 i Stockholm.
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