
�  Ilska bland stugägarna i Hökarängens friluftsförening

Sara Sebelius, Hökarängens friluftsförening, tycker att beslutet ska rivas upp, då det fattats på felaktiga grunder. FOTO: ISABEL SVENSSON

Stor förlust när 
stugorna rivs
Staden tänker riva 45 fritidsstu-
gor på sin mark i Larsboda. Många 
stugägare har lån efter köpen eller 

har gjort stora investeringar men 
får ingen ersättning för sin egen-
dom. sidan 5
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Svindlare 
på nätet
låtsas 
vara polis
Polisen i Farsta har fått in 
många anmälningar om bedrä-
geri på internet. Anmälarna har 
fått upp en ruta på sin dator där 
de uppmanas att betala in en 
summa pengar till ett konto, då 
de ska ha brutit mot svensk lag. 

Det har bland annat handlat 
om att de skulle ha besökt för-
bjudna webbsidor.

– Under de senaste veckorna 
har jag noterat fem sex anmäl-
ningar bara i vårt område, säger 
Niklas Stark, tillförordnad biträ-
dande närpolischef i Farsta.

Bedragarna som vill lura till 
sig pengarna påstår sig vara från 
polisen. De är nu misstänkta för 
bedrägeri och föregivande av 
allmän ställning. 

Än så länge har ingen gripits 
för bedrägerierna.

� Camilla Wegeman

Populärt 
plugga 
i stan
De kommunala gymnasiesko-
lorna i söderort har de tu t. När   

elevkullarna blir mindre och 
konkurrensen hårdnar söker sig 
många elever in till stan. Men 
Kärrtorps gymnasium har fort-
satt många sökande.
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i korthet�  45 stugor vid Hökarängsbadet ska jämnas med marken

Erika Vesamäki och hennes mamma äger varsin stuga som kommunen vill riva. De kommer inte at få någon ekonomisk ersättning för egendomen.  
 FOTO: ISABEL SVENSSON

Erikas oas rivs  
för nya bostäder
Kommunen tänker inte ersätta ägarna av stugorna.

Erika Vesamäki sitter på altanen 
medan maltesern Bambi vilar i 
hennes knä. På den här skogstom-
ten intill Drevviken har hon och 
hennes mamma varsin stuga som 
de har inrett omsorgsfullt. På tom-
ten har de planterat en del blom-
mor men samtidigt tänkt på att 
bevara känslan av att befinna sig 
i en rofylld skog. 

– Det här är vår fristad och oas, 
där vi kan andas, säger Erika Ve-
samäki.

De har haft sina stugor i tolv år 
men det här kan vara deras sista 
sommaren i grönområdet. För ett 
par år sedan beslutade staden att 
området ska exploateras, då ett 
40-tal villor, radhus eller kedjehus 
ska byggas 2015. 

Men det skulle visa sig att be-
slutet fattats på felaktiga grunder.  

I politikernas beslutsunderlag 
stod det att staden äger både mar-
ken och stugorna. I själva verket 
tillhör stugorna medlemmarna i 
Hökarängens friluftsförening.

Nu har stadsbyggnadsnämnden 
i Stockholm beslutat att gå vidare 
med förslaget och i början av som-
maren sades hälften av stugägar-
nas arrendeavtal upp. Det trots att 
den tidigare ordföranden i stads-
byggnadsnämnden Kristina Al-
vendal (M) har bett ägarna om 
ursäkt för beslutet och sagt att det 
inte skulle ha fattats om man hade 
haft rätt information. Även de lo-
kala politikerna i Farsta stadsdels-
nämnd är överrens om att stugor-
na bör bevaras.

För Erika Vesamäki och hennes 
mamma innebär det en stor för-
lust om förslaget går igenom. 

– Det känns sorgligt. I början 
var jag bestört men nu har jag be-
stämt mig för att leva fullt ut här 
under den tid som är kvar, jag ska 
kämpa in i det sista, säger Erika 
Vesamäki.

Men en del av stugägarna har 
tagit beskedet betydligt sämre. 
Sara Sebelius, kassör i Hökaräng-
ens friluftsförening, berättar att 
vissa inte klarar av att åka till sin 
stuga. Det känns för ledsamt.

– Man ser deras sorg, att de ger 
upp, säger hon.

Många har tagit lån för att 
kunna köpa sin stuga för uppåt 
200 000 kronor och lagt ner stora 
summor på renoveringar. Ägarna 
har nu erbjudits att få sina stugor 
rivna gratis men de kommer inte 
att få någon ekonomisk ersättning 
för egendomen.

– Politikerna förstör 40 perso-
ners privatekonomi, säger Sara 
Sebelius.

Det finns fler planer på att byg-
ga i området. Ett stenkast bort ska 
höghus med omkring 700 lägen-
heter byggas.

– Kan man inte bygga fler bostä-

der där i stället om det nu är bo-
stadsbrist? undrar Sara Sebelius.

Håkan Filipsson, pressansvarig 
för Joakim Larsson (M) som är 
ordförande i exploateringsnämn-
den, säger att man först och främst 
måste råda bot på bostadsbristen.

– Den del av berget där stugor-
na ligger visade sig vara särskilt 
lämplig för bostadsbyggande, vi 
har ett stort behov av att kopp-
la ihop Larsboda och Farsta med 
Sköndal. Och själva tanken med 
arrendeavtal är att det gäller ett 
visst antal år. Det tidsbegränsade 
arrendet de hade sedan tidigare 
hade gått ut oavsett, säger han.

Men många har ju haft sina 
stugor i 40 år, varför sägs de 
upp just nu?

– Det beror på hur situationen 
ser ut, utifrån behovet av nya bo-
städer, säger han.

Analysen som exploaterings-
nämnden gör grundar sig på situ-
ationen i dagsläget, därför spelar 
det ingen roll att staden inte hade 
all information när det första be-
slutet fattades för ett par år sedan.

Friluftsföreningen har överkla-
gat ärendet som nu ligger hos för-
valtningsrätten.

� Camilla Wegeman

camilla.wegeman@mitti.se
tel 550 551 30

Kommunen vill riva 45 
historiska stugor vid Hö-
karängsbadet. Det trots 
att beslutet har fattats 
på fel grunder och ägar-
na riskerar att hamna i 
ekonomisk kris.

– Det känns sorgligt, 
säger stugägaren Erika 
Vesamäki.

�   Historiska stugor
� De första stugorna byggdes 
på 1930-talet, då lagstadgad 
semester infördes. Arbetare fick 
då sätta upp enkla boningar av 
tältduk. Under beredskapstiden 
behövde militären tälten och 
dessa byttes mot masonit och 
trä.
� Många stugägare har ägt sina 
stugor i flera decennier.
� Tanken är att även spränga 
bort berget där stugorna ligger 
utspridda.

KÄLLA: HÖKARÄNGENS 

FRILUFTSFÖRENING

Reparatörer 
var tjuvar
HÖKARÄNGEN I torsdags 
råkade en 60-årig man ut för 
en annorlunda stöld. 

Klockan var omkring halv 
elva på förmiddagen när två 
män ringde på dörren. De ut-
gav sig för att vara bredbands-
reparatörer och sa att de kom 
från Telia.

60-åringen hade tidi-
gare beställt reparation av 
bredband men tyckte att det 
var mäkligt att de dök upp 
en annan dag än vad de hade 
kommit överens om. 

När de båda männen 
lämnade bostaden upptäckte 
mannen att bredbandet fort-
farande var trasigt och att de 
hade stulit kontanter.  

De båda männen är nu 
misstänkta för grov stöld.

Man knivrånad 
vid tunnelbanan
FARSTA I torsdags inträffade 
ett personrån vid tunnel-
banestationen i Farsta. Det 
var en 20-årig man som blev 
rånad av tre andra män. Rå-
narna kom fram till 20-åring-
en och ville att han skulle 
överlämna sin plånbok. 

Mannen hotades med kniv 
och han gjorde som gärnings-
männen ville.

Rånet inträffade vid elva-
tiden på kvällen. Ännu har 
ingen gripits.

Taxichaufför 
slagen av kund
GULLMARSPLAN En taxi-
chaufför blev misshand-
lad av en kund natten 
till förra tisdagen. Bråk 
hade på något sätt 
uppstått i bilen under 
färden. 

När chauffören pas-
serade Gullmarsplan 
försökte han köra in till 
kanten och stanna för 
att få kunden att sluta 
angripa honom. Han 
krockade då med en bil 
och blev sedan slagen av 
kunden, som försvann 
innan polisen kom.

Filmhösten har 
startat på Edö
FARSTA STRAND I morgon 
onsdag startar Edö filmklubb 
höstens filmvisningar i matsa-
len på Edö vård- och om-
sorgsboende i Farsta strand. 
Filmerna visas på onsdagar. 

Under jämna veckor 
börjar filmerna klockan 17.00, 
ojämna veckor startar de 
klockan 14.00.

Bland höstens filmer finns 
”Järnladyn”, ”Niceville” och 
”En enkel till Antibes”. Den 
första filmen som visas är ”Jag 
saknar dig”, en berättelse om 
att komma tillbaka till livet 
när någon närstående avlider. 

Hela höstens program 
finns på Stockholms stads 
webbsida. 

Entrén är gratis.


