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w Länsstyrelsen stoppar byggplaner vid Löwenströmska

i korthet
Tjuvar stal datorer
och verktyg ur bil
CENTRALA VÄSBY Ett bygg
företag råkade ut för en
omfattande stöld i Upplands
Väsby i onsdags.
Enligt Norrortspolisen var
det mellan klockan 18.30 och
20.10 som någon eller några
tjuvar bröt upp bakluckan till
ett fordon som stod vid Kaval
lerigatan. Ur den stals både
datorer och större verktyg.
Tjuvarna kom bland annat
över två bärbara datorer,
cirkelsåg, mätinstrument och
flera andra verktyg. Värdet av
det stulna var oklart. Det var
heller inte känt om det fanns
vittnen.



På grund av förfallet och de igenbommade husen känns det otryggt att gå runt i Löwenströmska parken, speciellt på kvällar och helger, tycker fleraav de som
Foto: Isabel Svensson
bor i området.

Slitna ruckel gör
området kusligt
De övergivna husen har tillåtits förfalla i femton år.
Husen runt Löwenströmska sjukhuset förfaller.
År efter år går utan att
de rustas upp.
Savana, företaget som
äger parken, vill bygga
bostäder, men länsstyrelsen sätter stopp för
planerna.
En promenad i Löwenströmska
parken, stor som 50 fotbollsplaner, är ingen munter upplevelse.
De flesta av de tjugotalet kulturhistoriska byggnaderna är igenbommade och några av husen är
vandaliserade med klotter och trasiga fönsterrutor.
För omkring 15 år sedan försvann det mesta av verksamheten
från området. Kvar finns de stora

byggnaderna som ingen längre
använder.
– Det ser förskräckligt ut. Det
är så synd. Det känns inte värdigt,
säger Inger Andersson som bor i
närheten.
Kommunen och  fastighetsägarna har länge försökt att få igenom
detaljplaner för att kunna bygga
bostäder i området.
Men länsstyrelsen har bromsat
planerna, först år 2 000 och senast
nu i vintras.
– De är tveksamma till nya bostäder på grund av flygbuller. Att
det kommer fler bostäder i området kan göra det svårt för Arlanda
att utvecklas i framtiden, vilket är
ett riksintresse, säger Agnes Hustad, planarkitekt i kommunen.
Löwenströmska parken ägs av
företaget Savana, som köpte parken och alla husen av landstinget
för fyra år sedan.
VD och projektledare Vesko Mi-

jac säger att företaget vill bygga
bostäder och renovera en del av
de gamla husen.
– Våra planer är absolut att bygga. Vi vill investera i området och
har inga planer på att försvinna,
säger han.
För tre år sedan sa Vesko Miljac
till Lokaltidningen Mitt i att Savana kan tänka sig att göra en miljardsatsning för att rusta upp området.
Det står han fast vid i dag.
– Vi vill få i gång området och
rädda de gamla fastigheterna.
Men det ligger inte i våra händer.
Vi har ansökt om bygglov och väntar på kommunen, säger han.
Om det blir totalstopp för att
bygga bostäder vill företaget satsa
på att och ha äldre- och demensboende i den gamla sanatoriebyggnaden, lasarettet och yrkesskolan.

– Får vi bara bygglov är vi
beredda att starta, säger Vesko
Mijac.
Kommunen har hittills valt att
inte ge enstaka bygglov i området, utan vill vänta tills det
finns ett sammanhängande planprogram.
Något som skulle vara klart
i somras, men kommunen har avvaktat på grund av osäkerheten
om huruvida länsstyrelsen kommer att godkänna bostadsbyggande eller ej.
I höst ska politikerna besluta om man ska gå vidare med de
befintliga planerna eller göra nya.
I avvaktan står de gamla husen
i Löwenströmska parken och förfaller.
l Lisa Classon
lisa.classon@mitti.se
tel 550 550 42

w   Vad tycker du att området vid Löwenströmska borde användas till?
Sofia Broberg, centrala Väsby:
”Det vore kul om de
kunde renovera 
husen. I dag vill man
inte gärna gå där på
kvällarna”.

Bengt Sjöberg,
Hagängen: ”Det
vore kul med mer liv
och rörelse. Områ
det förfaller allt mer.
Utnyttja byggnader
na och få in fler verksamheter”.

Gerd Forsberg,
Hagängen: ”Fler
bostäder. Det är ju
bostadsbrist. 
Men inga höghus,
utan så att miljön
bevaras”.

Björn Johansson,
Hagängen: ”Det
skulle vara ballt med
bostäder. Jag fattar
inte att det bara får
stå och förfalla”.

Åtta bilister
körde för fort
UPPLANDS VÄSBY Två
bilister fick lämna ifrån
sig sina körkort när närpolisen i Upplands Väsby och en patrull från
utryckningsenheten i
Sollentuna genomförde
en hastighetskontroll
i torsdags.
Förutom bilisterna
som förlorade sina
körkort körde sex andra
bilister för fort under
den timme polisen kontrollerade på Mälarvägen vid Eds kyrka och på
Sandavägen i höjd med
Tolanvägen.
Enligt närpolisens
webbplats kan Väsbyborna tipsa polisen om
önskade platser för
kontroller.

Utredning om
våldtäkt läggs ner
UPPLANDS VÄSBY Utredning
en av en polisanmäld våldtäkt
i Brunnby i Upplands Väsby
läggs troligen ner.
Lokaltidningen Mitt i berät
tade i förra veckan om att en
kvinna uppgett för polisen att
hennes väninna våldtagits i
ett garage i Brunnby natten
till lördag. Polisen hade gjort
en teknisk undersökning och
inlett en förundersökning
om våldtäkt. Men i fredags
meddelade polisen i norrort
att utredningen troligen läggs
ner, men av vilket skäl ville
man inte uppge.

Fyrhjuling stals
under fest på gård
UPPLANDS VÄSBY En fyrhju
ling stals från en gård i Upp
lands Väsby förra helgen.
Enligt polisen stals fordonet
under eller efter en fest på
gården. Först misstänkte
man att någon hade lånat
fyrhjulingen men på lördags
morgonen konstaterades att
fordonet var stulet.
Det var oklart hur fordo
net, som värderades till cirka
40 000 kronor, hade transpor
terats bort.  

