S-MATELL. F.d. stadsark. Hans Matells "Testamente"

BS ca 1983

Hans Matells ”Testamente” är upprättat mars 1969
Jag har fått låna det av K W Johansson mars 1983
Tyvärr innehåller det inte så mycket som jag trodde, mycket blev
inte som man trodde 1969.
Inledningsvis säger han:
- att samtliga socknar tillhörde Attundaland,
vilket är fel. Håbo härad tillhörde Tiundaland - att
Almare Stäkets borg revs 1517,(riksdagsbeslutet)
rivningen påbörjades våren 1518
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Bro 1971

Pendeltrafiken öppnades

våren 1968

Käppala. avloppsledningen till Lidingö

1967-68

-

"Boken om Upplands-Bro" söker ännu efter en författare. Utöver
spridda uppsatser i o l i k a k u l t u r h i s t o r i s k a s k r i f t e r samt
b e s k r i v n i n g a r n a t i l l de sex sockerkyrkorna finns ingen
litteratur att tillgå.

1

Kortfattad beskrivning över Upplands-Bro kommun gavs ut i oktober
1967.
Aktuellt började utges sommaren 1968.(kommunens information)
Dyrortsgruppering ändrad från 3 till 4 Ar 1958
Stockholmstraktens regionplaneförbund: anslutning 1962
Första generalplanen för Kungsängen 1962
7-8000 inv avsågs, centrum vid stationen
HSB

förvärvade Granhammar 1962,
småhusstad för 15-20 000 inv
Svea Livgarde: riksdagsbeslut 1963
− HSB fick som kompensation Tibble egendom
− betydligt större utbyggnad av Kungsängen krävs av staten
Generalplan 1966

Bro
7.500 inv 1983
Kungsängen ca 40 000 inv 1983

Mälarstaden:
år 2.000
drygt 3 milj. inv.
Regionplaneskissen 1966:
− ny järnvägssträckning förskjuten väsentligt mot norr
− Dävensöleden: mot Södertälje
− Munkholmsleden: mot Märsta-Vallentuna-Uppl.Väsby
h
−

kommunens remissyttrande 1968:
man räknar med 80 - 100.000 inv i Bro-Nygård-Kungsäng.
omkring år 2 000.
ur Målsättning för bostads-, service- och rekreation .
- Nygårdsområdet ca 30.000 inv
/
- ett mindre stadsdelscentrum vid Kungsängens trafikplats
Första byggnadsplanen för Bro.

1953

Kungsängen
1923 stadsplan
1954 revidering. Sammanlagt 9 revideringar innan
1968
Solna stads fritidsområde:

1956

s.20 "Tanken att 'göra något' av ruinen är naturligtvis
fängslande med hänsyn till platsens historiska klang. Även om
stora AMS-medel skulle komma att avdelas för utgrävning torde
inredning av t. ex. en restauranganläggning i källrarna vara ett
önsketänkande med hänsyn till kostnader och tekniska svårigheter"
(Avser ärkebiskopsborgen – Sveriges största medeltida borgruin)

