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Utlåtanden och memorial å föredragningslistan
för stadsfullmäktiges sammanträde
den 16 juni 1947:
Ut!. 213. Remisser av ansökningar om tillstånd att övertaga rättighet att utskänka pilsnerdricka (sid. 1201-1202).
Ut!. 214. Framställning om pension åt f. poliklinikläkaren Signe Salén (sid.
1203-1205).
Ut!. 215. Köp av fastigheten nr 27 i kvarteret Trollhättan å Norrmalm (sid.
1206-1210).
Ut!. 216. Anslag till vissa ändringsarbeten inom rådhuset (sid. 1211-1213).
Ut!. 217. Anslag till vissa ombyggnads- och reparationsarbeten å Hässelby
slott (sid. 1214-1218).
Ut!. 218. Ytterligare anslag för anläggning av en andelstvättstuga i Älvsjö
(sid. 1219-1222).
Ut!. 219. Motion angående åtgärder för att upplysa om innebörden av vissa
gatunamn (sid. 1223-1227).
Ut!. 220. Förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret Sabbatsberg i Vasastaden (sid. 1228-1229).
Ut!. 221. Förslag till ändring av stadsplanen för delar av stadsdelarna Långbro och Älvsjö (sid. 1230-1235).
Ut!. 222. Förslag till ändring av stadsplanen för del av stadsdelen Långsjö
(sid. 1236-1238).
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1239-1242).
Till detta häfte hör motion nr 6 för år 1947.
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Nr 213.
Utlåtande
med anledning av remisser av ansökningar om tillstånd att
övertaga rättighet att utskänka pilsnerdricka.
Överståthållarämb et et har begärt stadsfullmäktiges yttrande över
följande ansökningar om tillstånd att övertaga rättighet att utskänka pilsnerdricka, nämligen:
av fröken Hilja Vilhelmina Strandö efter fröken Annie Maria Johansson
Bergsgatan 25 till gäst, som intager verklig måltid bestående av lagad mat, samt
av fru Olars Anna Säfström efter källarmästare Nils Ragnar Backholm i
Hamngatan 36 till gäst, som intager verklig måltid bestående av lagad mat.

Stadsfullmäktiges utskänkningskommitté har i yttrande den 12
maj 1947 anfört följande.
Stadsfullmäktiges utskänkningskommiW får härmed tillstyrka dels fröken
Strandös ansökan på grund av skäl, som av fröken Johansson angivits i hennes
till överståthållarämbetet ingivna anhållan om överlåtelse, dels fru Säfströms
ansökan på grund av skäl, som av källarmästare Backholm angivits i till utskänkningskommiWn ingiven härvid bifogad skrivelse (ej tryckt) under framhållande av att kommit -this avstyrkande i skrivelse till stadskollegiet den 14
april i år av samma ansökan var grundat på fru Säfströms återkallande av densamma före dess behandling då hos kommit -tål. Då kommittén nu tillstyrker
fru Säfströms ansökan, sker det emellertid samtidigt under framhållande av att
överlåtelsen av ifrågavarande rörelse skett helt utan kommitténs medverkan —
i motsats till vad som annars är fallet vid överlåtelse av utskänkningsrättighet
— och till ett enligt kommitténs åsikt alltför högt pris. Men då ifrågavarande
rättighet endast gäller utskänkning av pilsner till lagad mat och dessutom denna
utskänkning blott är av synnerligen ringa omfattning, har kommittén denna
gång icke ansett sig böra avstyrka fru Säfströms förnyade ansökan.

Jämväl stadskollegiet tillstyrker — i likhet med borgarrådsberedningen — ansökningarna och hemställer,
att stadsfullmäktige med anledning av förevarande remisser
måtte i skrivelse till överståthållarämbetet tillstyrka bifall till
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ovan omförmälda ansökningar om tillstånd att övertaga rättighet
att utskänka pilsnerdricka.
Stockholm den 5 juni 1947.
Å stadskollegiets vägnar:
ERIK JOHANSSON
J. WATILBÄRJ

Tor Löfquist
Närvarande vid ärendets behandling:
Kollegiets ledamöter: Herrar ordföranden, vice ordföranden, Öman, fru
Johansson-Visborg, herrar Åhlén, Twengström, Olsson, Wide, fru Kollberg, herrar Malmquist och Ljung ävensom herr Wiklund (ersättare).
Borgarråden: Herrar Höglund, Eriksson, Persson, Berglund, Göransson,
Wahlbärj och Mårtens.
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Nr 214.
Utlåtande
med anledning av framställning om pension åt f. poliklinikläkaren Signe Salén.
Enligt stadsfullmäktiges den 18 mars 1946 fattade, av överståthållarämbetet
den 8 april 1946 fastställda beslut (Kf 18/1946) om ändring av tjänstenämndens instruktion ankommer det på nämnden att behandla framställningar om
tjänste- och familjepension jämväl i de fall, då fråga icke är om tillämpning
av gällande pensionsreglementen, ävensom frågor om understöd åt tjänstemän eller tjänstemäns efterlevande. Bifaller nämnden dylik framställning i.
dess helhet, är ärendet för stadens vidkommande avgjort. Anser nämnden sig
icke kunna bifalla framställningen, skall nämnden, där sökanden ej annat
önskar, med eget yttrande hänskjuta ärendet till stadsfullmäktige för avgörande.
1 skrivelse den 1 juni 1946 har f. poliklinikläkaren Signe Salén hos
sjukhusdirektionen hemställt, att direktionen måtte utverka pension åt
henne. D:r Saléns skrivelse har följande innehåll.
Med hänvisning till nedannämnda förhållanden får undertecknad vördsamt
anhålla om pension i någon likhet med den, som beviljats d:r Gerda Kjellberg.
Undertecknad, som från 1 januari 1919 till och med 31 mars 1939 var poliklinikläkare vid Stockholms stads södra poliklinik, uppbar härför ett bestämt
arvode utan rätt till semester, sjukledighet, dyrtidstillägg eller pension. Att arbetet varit synnerligen krävande, torde framgå av årsredogörelserna. Särskilt
måste betonas, att den för mottagningen bestämda tiden alltid måst överskridas,
ofta med flera gånger den bestämda arbetstidens längd (tiden diarieförd under
alla år), särskilt vid kvällsmottagningarna, då arbetet var lika långvarigt som
ansträngande och hindrande varje vanlig form av vila och rekreation.
Med anledning av de mycket ogynnsamma ekonomiska villkoren för dessa an1 av dessa poliklinikläkare en
svarsfulla, krävande befattningar gjordes år
framställning om pension. Framställningen stöddes — enligt vad undertecknad
förnummit — av hälsovårdsnämnden genom förste stadsläkaren, men föranledde
då ingen åtgärd från tjänstenämndens sida. Sedan nu prejudikat finns i och med
att d:r Gerda Kjellberg beviljats pension, vartill underlaget ju ej kunde vara
den korta tiden d:r Kjellberg innehaft den nyordnade med pension förenade extra
ordinarie tjänsten utan just den med undertecknads likartade poliklinikläkartjänsten, hoppas undertecknad få sig tilldelad en pension, beräknad enligt samma
grunder som för d:r Kjellbergs pension — i proportion till antalet tjänstår och
till det likartade arbetets omfattning och utan hinder av att undertecknad på
grund av uppnådda 67 år måste lämna sin befattning 31 mars 1939.
Förutom undertecknads uppfattning om rättvisan i beviljandet av en dylik
Någon dylik ansökan finnes ej diarieförd hos sjukhusdirektionen.
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pension finns också det skälet till denna framställning, att det sjunkande penningvärdet och de höga skatterna så reducerat värdet av gjorda besparingar, att möjlighet ej längre finnes att med egna medel erhålla åtminstone en anspråkslös försörjning på ålderdomen.

Sedan sjukhusdirektionen överlämnat doktor Saléns framställning till
tj än sten ämn den för prövning, har nämnden genom beslut den 18 september 1946 förklarat sig icke kunna bevilja Salén någon pension. Instruktionsmässigt har nämnden följaktligen måst överlämna ärendet till stadsfullmäktige för slutlig prövning. Tjänstenämnden har anfört följande.
Av en inom sjukhusdirektionen verkställd utredning inhämtas,
att Salén, som är född den 23 november 1871, var anställd som läkare å hudoch könspolikliniken vid Folkungagatan 69, sedermera Kornhamnstorg 4 under
tiden 1 januari 1919-31 mars 1939 eller tillsammans 20 år och 3 månader,
att tjänstgöringen omfattade under hela tiden en mottagning varje helgfri dag,
att den fasta årsavlöningen utgjorde:
1 januari-30 juni 1919
1 juli 1919-30 juni 1922
1 juli 1922-30 juni 1923
1 juli 1923-30 juni 1932
1 juli 1932-31 mars 1939

1,500 kronor
9,000
8,100
7,200
7,000

att antalet besök vid den kvinnliga avdelningen utgjorde under olika perioder
i medeltal per år:
1919-1928
1929-30 juni 1932
1 januari 1932-1937
1938-1939

15,336 besök
22,275
24,867
17,319
» ,

att assistentläkaren vid avdelningen tjänstgjorde intill den 1 juli 1932 under
tre mottagningar per vecka och därefter under samtliga sex mottagningar per
vecka,
att d:r Salén approximativt beräknas hava mottagit 2/3 av hela antalet besök
under den förstnämnda perioden och 1 /2 av hela antalet under den sistnämnda
perioden,
att hennes arbetsprestation per år enligt denna beräkningsgrund utgjort:
1919-1928
10,224 besök
1929-30 juni 1932
14,850
1 juli 1932-1937
12,434
1938-30 juni 1939
8,660
Vid den år 1944 beslutade regleringen av läkartjänsterna vid hud- och könspoliklinikerna utgick man — i anslutning till medicinalstyrelsens uppfattning —
från att 18,000 patientbehandlingar per år skulle anses som normal arbetsprestation för innehavare av heltidstjänst. Då av förestående utredning framgår, att
Salén icke under någon del av sin tjänstetid haft full daglig tjänstgöring samt att
hennes anställning sålunda haft karaktär av bisyssla, synes en analogitillämpning
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av de för den ordinarie personalen gällande pensionsbestämmelserna icke kunna
ifrågakomma. På grund härav och då några särskilda skäl här ej kunna anses
föreligga att emot tidigare praxis i detta fall bevilja pension, synes den gjorda framställningen icke böra föranleda någon stadsfullmäktiges åtgärd. Nämnden vill härvid särskilt framhålla, att ett bifall till framställningen med säkerhet komme att
medföra vittgående konsekvenser, enär med stöd härav skulle kunna resas krav
på pension även åt andra innehavare av bisysslor hos staden med tjänstgöring
av motsvarande omfattning.
Borgarrådsberedningen har anfört följande.
Sökanden har till stöd för den av henne gjorda framställningen åberopat,
att f. poliklinikläkaren Gerda Kjellberg beviljats pension från staden. Hon har
därför hemställt om pension, beräknad efter samma grunder, som gälla beträffande den åt Kjellberg beviljade pensionen.
Emellertid föreligger en bestämd skillnad mellan de båda fallen såtillvida
som Kjellberg vid sin avgång ur stadens tjänst innehade en pensionsberättigande extra ordinarie tjänst såsom poliklinikläkare. Då extra ordinarie tjänster
inrättades för Kjellberg och ytterligare ett antal poliklinikläkare vid hud- och
könspoliklinikerna, förutsattes från stadens sida, att vederbörande för anställning på extra ordinarie stat skulle hava minst 4 timmars daglig tjänstgöring
hos staden, motsvarande en arbetsprestation per år av cirka 18,000 besök. Av
handlingarna i ärendet framgår, att Saléns arbetsprestationer väsentligt understigit den norm, som sålunda angivits för rätt till pension. Vid sådant förhållande har borgarrådsberedningen — i likhet med tjänstenämnden — ansett
sig böra avstyrka bifall till framställningen.
S ta ds ko 11 e gi et biträder borgarrådsberedningens mening och får sålunda
hemställa,
att den av f. poliklinikläkaren Signe Salén gjorda framställningen om pension från staden icke måtte till någon stadsfullmäktiges åtgärd föranleda.
Stockholm den 29 maj 1947.
stadskollegiets vägnar:
ERIK JOHANSSON
BERTIL ERIKSSON

Tor Löfquist

Närvarande vid ärendets behandling:
Kollegiets ledamöter: Herrar ordföranden, vice ordföranden, Larsson,
Oman, fru Johansson-Visborg, herrar AhMn, Twengström, Olsson, Wide,
fru Kollberg samt herrar Malmquist och Ljung.
Borgarråden: Herrar Höglund, Eriksson, Persson, Göransson, Wahlbärj,
Tomson och Mårtens.
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Nr 215.
Utlåtande
angående köp av fastigheten nr 27 i kvarteret Trollhättan (med
adress nr 13 vid Regeringsgatan och nr 2 vid Herkulesgatan) å Norrmalm.
I skrivelse till stadsfullmäktige den 6 maj 1947 har fastighetsnämnden
hemställt, att fullmäktige måtte godkänna ett med vederbörande ägare
villkorligt ingånget avtal angående förvärv åt staden av fastigheten nr 27
i kvarteret Trollhättan å Norrmalm för ett pris av 875,000 kronor. Förvärvet föreslås ske på så sätt, att staden förvärvar samtliga andelar i
Fastighetsföreningen Trollhättan nr 27 u. p. a., vars enda tillgång utgöres
av omförmälda fastighet. Efter köpets genomförande har fastighetsnämnden
för avsikt att omedelbart vidtaga åtgärder för föreningens upplösning.
Nämnden hemställer vidare om anslag till bestridande av — förutom den
föreslagna köpeskillingen — vissa under innevarande år erforderliga iståndsättningsarbeten å fastigheten, vilka beräknas draga en kostnad av 15,000
kronor.
I skrivelsen anför fastighetsnämnden angående det föreslagna förvärvet i
huvudsak följande.
Fastigheten nr 27 i kvarteret Trollhättan är belägen inom Nedre Norrmalm
med adress Regeringsgatan 13 och Herkulesgatan 2. Den är taxerad till ett värde
av 600,000 kronor, varav för marken 274,000 kronor och för byggnaden 326,000
kronor. Tomtens areal utgör 304,6 kvm och byggnaden är brandförsäkrad för
650,000 kronor. Bebyggelsen utgöres av ett fem våningar högt bostadshus med
källare och inredd vind. Byggnadens äldsta delar förskriva sig troligen från 1700talets senare hälft. Ar 1861 påbyggdes fastigheten med en våning och sedermera
har den i viss omfattning ytterligare ombyggts och ändrats — sålunda har husets
trappuppgång flyttats och gården överbyggts med en våning i plan med bottenvåningen. Under senare tid har w. c., centralvärmeledning, varmvattenanläggning
och en personhiss installerats samt de två översta våningarna uppdelats till mindre
bostäder m. m. Byggnadsstommen är på sedvanligt sätt utförd av tegel med i
huvudsak träbjälklag — över källaren och under gården betong mellan järnbalkar.
Husets uppgång har trappor av kalksten på bärande järnstomme. Fasaderna äro
putsade och yttertaket täckt med målad järnplåt.
Ur statisk synpunkt är i stort sett intet att erinra mot byggnaden.. Denna
inrymmer i källaren, som har elektrisk belysning och endast sträcker sig under en
del av huset, pann- och bränslerum, skyddsrum samt en mindre lagerlokal.
1 bottenvåningen, som på grund av gårdens överbyggnad sträcker sig över hela
tomtytan, finnas fyra butikslokaler med tillhörande utrymmen och w. c. samt en
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f. d. fris6rsalong. 1 våningarna 1 och 2 tr. upp inrymmas kontors- och skrädderilokaler, flertalet med gemensamma w. c. i förstugorna. 1 våningarna 3 och 4 tr.
upp finnas ett enkelrum utan kokvrå, fyra enkelrum med kokvrå, en dubblett och
fyra lägenheter om 2 rum och kokvrå, ävensom 3 rum, uthyrda till en gravyranstalt. Ä vinden inrymmas en lägenhet om 1 rum och kök samt ett enkelrum,
ävensom diverse utrymmen, vilka för närvarande användas som laboratorierum
m. m. för fotoaffären i bottenvåningen. En del av inredningen i sistnämnda utrymmen synes vara av provisorisk karaktär och har av allt att döma tillkommit
utan byggnadsnämndens vetskap. Från den kommunala yrkesinspektionen föreligger emellertid enligt inhämtade upplysningar inga erinringar mot dessa lokaler.
Brandmyndigheterna komma däremot att påfordra vidtagande av en del brandskyddsåtgärder.
Flertalet w. c.-utrymmen inom byggnaden ha tvättställ med varmt och kallt
vatten samt i bostäderna 3 och 4 tr. upp även dusch. Samtliga kokvråar äro försedda med gasspisar och bänkar med beslag, disklåda och tratt av rostfri plåt.
Byggnadens inredning i övrigt måste emellertid — frånsett värmeledning och
varmvattenberedning — betecknas såsom omodern.
Golven äro i lägenheterna i allmänhet belagda med linoleummattor samt i förstugorna och flertalet w. c. med plattor. Källargolvet är av stålslipad betong och
fruktaffären i bottenvåningen samt några utrymmen på vinden ha massagolv.
Det utvändiga underhållet av fastigheten är i stort sett tillfredsställande, men
beträffande gatufasaderna dock eftersatt. Plåttaket saknar en del författningsenliga skyddsräcken.
Butikslokalerna i bottenvåningen och bostäderna i våningarna 3 och 4 tr. upp
synas i allmänhet vara i tämligen gott skick. En del utrymmen inom övriga delar
av byggnaderna äro i behov av målningsreparation, och korkmattorna i vissa rum
behöva utbytas mot nya, varvid en del trägolv tarva reparation och slipning. Mot
rörledningsinstallationerna är i stort sett intet att erinra, ehuru en viss komplettering i bottenvåningen kan komma att visa sig erforderlig.
Kostnaderna för de arbeten, som utöver normalt löpande underhåll torde be* höva utföras på fastigheten under de närmaste åren, om den skall bibehållas under
ett tiotal år och utnyttjas på samma sätt som nu, ha av fastighetskontoret uppskattats till 25,000 kronor. I nämnda belopp ingå emellertid icke kostnader för
sådana arbeten, som brandmyndigheterna kunna komma att påfordra beträffande
vindsinredningen. Vid ett förvärv av fastigheten torde nämnden böra anvisas särskilt anslag för täckande av de kostnader, som beräknas belöpa på under innevarande år utförda arbeten. Beloppet har uppskattats till 15,000 kronor. Återstoden avser nämnden att uppföra i 1948 års statförslag.
Hyresavkastningen för fastigheten utgör enligt uppgifter, inhämtade från mantalskontoret, 47,350 kronor, vartill kommer utdelning från brandkontoret med 550
kronor. Med hänsyn till det ur affärs- och kontorssynpunkt utmärkta läge, som
ifrågavarande fastighet har, synas de utgående hyresbeloppen, ehuru de i några
fall överstiga de hyresbelopp, som fastighetskontoret vid verkställd uppskattning
funnit skäliga, böra godtagas vid bedömningen av avkastningen.
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Såsom inledningsvis anförts erbjudes nu fastigheten staden för ett belopp av
875,000 kronor, vilket motsvarar cirka 2,870 kronor per kvm tomtmark. På detta
pris lämna de utgående hyrorna en avkastning av cirka 5,5 %. En av fastighetskontoret uppgjord_ räntabilitetskalkyl för fastigheten utvisar, att om staden förvärvar samtliga andelar i Fastighetsföreningen Trollhättan nr 27 u. p. a. för
350,000 kronor, inlöser lån för sammanlagt 135,000 kronor och övertar kvarstående
lån på tillhopa 390,000 kronor samt därutöver nedlägger 25,000 kronor på fastighetens iståndsättande, skulle den i stadens hand, utom ränta å insatt kapital, ge
ett årligt överskott av cirka 2,200 kronor. Efter den 2 januari 1949, då staden kan
inlösa ytterligare lån å 60,000 kronor, skulle det årliga överskottet komma att
ökas med cirka 500 kronor.
Som en förutsättning för en uppgörelse på basis av ovannämnda köpeskilling
har säljaren uppställt, att en av andelsinnehavarna, i fastighetsföreningen, direktören Axel Hansson, medgives att utan ersättning disponera det av honom nu
förhyrda kontoret om två rum i fastigheten till den 1 oktober 1947 och att därefter tills vidare, intill dess fastigheten erfordras för stadsplans genomförande, förhyra nämnda kontor mot en årlig hyra av 1,600 kronor jämte sedvanligt värmetillägg.
Stadsplanebestämmelser saknas för det område, inom vilket här ifrågavarande
fastighet ligger. Enligt det förslag till stadsplan för Nedre Norrmalm, som uppgjorts av stadsplanekontoret, avses Regeringsgatan komma att breddas, varvid
mark till breddningen skall tagas från kvarteren på båda sidor om gatan. Herkulesgatan föreslås skola igenläggas på den sträcka, som berör här ifrågavarande
fastighet.
Den blivande utformningen av stadsplanen för detta område torde sålunda
komma att medföra ingrepp i den nu hembjudna fastigheten. Även om så ej skulle
bliva förhållandet, synes det nämnden vara av största intresse för staden att förvärva fastigheter inom det område, som beröres av Norrmalmsregleringen, om så
kan ske till priser, som äro godtagbara. Regleringen torde självfallet lättare kunna
genomföras, om staden disponerar ej blott över de av regleringen direkt berörda
fastigheterna utan även av andra inom området belägna fastigheter, till vilka
evakuerade företag m. m. kunna överflyttas eller vilka kunna utnyttjas såsom
bytesobjekt. Trots att det begärda priset synes nämnden väl högt, vill nämnden
därför tillstyrka ett förvärv av den hembjudna fastigheten.
Fastighetsnämnden har med andelsinnehavarna i Fastighetsföreningen Trollhättan nr 27 u. p. a. träffat här bilagda, villkorliga avtal (ej tryckt), varigenom
staden förvärvar samtliga andelar i föreningen, och skall avtalet för att bliva
gällande vara av stadsfullmäktige godkänt före den 19 juni 1947. Det innehåller,
förutom sedvanliga villkor, jämväl bestämmelse om medgivande för direktören
Axel Hansson att disponera ovannämnda kontorslokaler.
Därest stadsfullmäktige godkänna avtalet och andelarna i föreningen sålunda
övergå i stadens ägo, avser fastighetsnämnden att omedelbart vidtaga åtgärder
för föreningens upplösning. Fastighetsnämnden synes därför böra anvisas medel
ej blott för inlösen av andelarna till det avtalade priset, 350,000 kronor, utan även

Uti. 91r 215 dr 1947

1209

för inlösen av samtliga lån med 525,000 kronor, på sätt vanligen sker vid fastighetsköp.

Efter vederbörlig remiss har drätselnämnden den 27 maj 1947 —
med överlämnande och åberopande av ett av kammarkontoret i ärendet
avgivet tjänsteutlåtande — tillstyrkt det föreliggande köpeavtalet samt
att fastighetsnämnden för köpets genomförande anvisas ett anslag å 875,000
kronor, att utgå av lånemedel med 30 års amorteringstid. Nämnden förordar vidare, att fastighetsnämnden för bestridande av kostnaderna för de
reparationsarbeten, som erfordras under innevarande år, anvisas ett reservationsanslag å 15,000 kronor, att utgå av medel till stadsfullmäktiges
förfogande.
kammarkontorets tjänsteutlåtande, som är dagtecknat den 24 maj
1947, anföres i huvudsak följande.
Enligt stadsplanekontorets förslag till stadsplan för Nedre Norrmalm erfordras
den till inköp föreslagna fastigheten, vars läge framgår av bilagda kartskiss (ej
tryckt), för Regeringsgatans breddning och regleringen av Herkulesgatan. För det
fall norrmalmsplanen i slutgiltigt skick skulle få sådan utformning, att ett ingrepp
i fastigheten ifråga icke bleve nödvändigt, anser fastighetsnämnden det ändock
vara av värde för staden att ha fastigheten i sin hand, då stadsplanens genomförande därigenom underlättas.
Kammarkontoret finner med vad här anförts ett förvärv av fastigheten motiverat.
Det överenskomna priset för fastigheten anser kontoret i likhet med fastighetsnämnden högt men för staden godtagbart med hänsyn till att fastigheten
vid detta pris, enligt vad uppgjorda kalkyler utvisa, skulle kunna förvaltas utan
förlust för staden.
Förvärvet föreslås ske i den formen, att staden övertager samtliga andelar
i den fastighetsförening, som formellt står som ägare till fastigheten. Häremot
synes intet vara att invända, då det förutsatts, att föreningen, omedelbart sedan
köpet genomförts, skall upplösas och fastigheten övergå i stadens direkta ägo.
För förvärvet i övrigt föreslagna villkor ge icke heller anledning till erinran
från kontorets sida, varför kontoret tillstyrker detsamma.
Fastighetsnämnden har ansett nödvändigt, att på iståndsättningsarbeten nedlägges ett belopp av 25,000 kronor, under förutsättning att fastigheten skall bibehållas i 10 år. Härvid ha hänsyn icke tagits till arbeten, som kunna komma
att påfordras av brandmyndigheterna med anledning av vissa förefintliga brister
i brandskyddshänseende. Enligt vad kontoret erfarit beräknas emellertid sistnämnda arbeten, om de överhuvudtaget komma att bli nödvändiga, att bli av
obetydlig omfattning. För arbeten, som avses komma till utförande under innevarande år och vilka enligt uppgift omfatta vissa plåtarbeten på taket, rörledningsarbeten, invändiga målningsarbeten samt reparation av korkmattor och
massagolv i butikerna i bottenvåningen, begär nämnden i detta sammanhang
ett anslag å 15,000 kronor.
Beloppet synes skäligt, varför kontoret tillstyrker anvisande av detsamma.
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Köpeskillingen bör vid bifall till framställningen utgå av 30-åriga lånemedel,
att sedermera ersättas av gaturegleringsfonden. I tidigare liknande fall ha även
de för fastighetens iståndsättande erforderliga medlen anvisats av lånemedel.
Stadsfullmäktige hava emellertid nyligen i ett dylikt fall på förslag av borgarrådsberedningen funnit sig böra anvisa skattemedel till iståndsättningsarbeten
av det skälet, att prövningen av stadens låneframställning eljest skulle bli fördröjd. Med anledning härav torde sistnämnda form för medelsanvisningen böra
tillämpas även med avseende på det nu aktuella förvärvet.

Inom borgarrådsberedningen har ej framställts erinran mot det föreslagna förvärvet. Beredningen har vidare tillstyrkt, att fastighetsnämnden
anvisas anslag med begärt belopp, 15,000 kronor, för bestridande av vissa
under innevarande år erforderliga iståndsättningsarbeten.
Stadskollegiet biträder borgarrådsberedningens ståndpunkt och hemställer alltså,
att stadsfullmäktige måtte
godkänna det under förbehåll om sådant godkännande
mellan fastighetsnämnden och vederbörande ägare den 3 maj
1947 ingångna avtalet angående förvärv åt staden av samtliga
andelar i Fastighetsföreningen Trollhättan nr 27 u. p. a. ävensom uppdraga åt fastighetsnäm -nden att verkställa beslutet;
anvisa fastighetsnämnden dels för köpets genomförande ett
anslag å 875,000 kronor, att utgå av lånemedel med 30 års
amorteringstid, dels ock till bestridande av vissa med fastighetens
iståndsättande förenade kostnader ett reservationsanslag å 15,000
kronor, att utgå av de i innevarande års stat till fullmäktiges
förfogande ställda medlen för oförutsedda utgifter;
i skrivelse till kungl. maj :t anhålla om tillstånd att upplåna ovan angivna belopp av 875,000 kronor.
Stockholm den 5 juni 1947.
Å stadskollegiets vägnar:
ERIK JOHANSSON
SET PERSSON

Tor Löfquist
Närvarande vid ärendets behandling:
Kollegiets ledamöter: Herrar ordföranden, vice ordföranden, Öman, fru
Johansson-Visborg, herrar Ahl6n, Twengström, Olsson, Wide, fru Kollberg,
herrar Malmquist och Ljung ävensom herr Wiklund (ersättare).
Borgarråden: Herrar Höglund, Eriksson, Persson, Berglund, Göransson,
Wahlbärj och Mårtens.
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Nr 216.
Utlåtande
angående anslag till vissa ändringsarbeten inom rådhuset.
I skrivelse till stadsfullmäktige den 15 april 1947 har fastighetsnämnden hemställt om ett anslag å 10,400 kronor för anordnande av s. k.
förberedelserum inom tredje, femte, sjätte och åttonde avdelningarna inom
rådhuset. I nämndens skrivelse anföres i huvudsak följande.
I skrivelse till fastighetsnämnden den 14 mars 1947 har magistraten gjort framställning om utförande av vissa ändringsarbeten inom tredje, femte, sjätte och
åttonde avdelningarnas lokaler i rådhuset. Tidigare har av stadsfullmäktige (se
uti. 178/1946) anvisats medel för liknande ombyggnadsarbeten inom fjärde och
sjunde avdelningarnas lokaler i rådhuset. Som motivering för den nu ingivna
framställningen anför magistraten följande:
»På därom av Stockholms magistrat gjord framställning har Stockholms stads
fastighetskontor på sin tid uppgjort förslag, kostnadsberäkning och ritningar till
bland annat vissa då ifrågasatta ändringsarbeten inom rådhusrättens fjärde och
sjunde avdelningars lokaler i rådhuset. De sålunda ifrågasatta arbetena, som
kostnadsberäknades till 1,780 kronor för vardera avdelningen, bortsett från smärre
allmänna omkostnader, avsågo en uppdelning av dessa båda avdelningars förrum
för allmänheten på sådant sätt, att särskilda rum för förberedande förhandlingar
i rättegång anordnades. Arbetena hava numera kommit till utförande, och resultatet har, så vitt man kan bedöma, blivit fullt tillfredsställande. De nytillkomna
båda rummen hava med fördel använts ej blott till förberedande rättsförhandlingar utan även till huvudförhandlingar.
Den omfattande rättegångsreform, som redan nu i viss mån gjort sig kännbar
och som från och med den 1 januari 1948 kommer att verka med full kraft, kommer utan tvekan att medföra betydligt större behov av utrymmen för rättsförhandlingar än den nuvarande rättegångsordningen. Magistraten har i skrivelse
den 22 november 1946 till stadskollegiet gjort framställning om snabba åtgärder
för avhjälpande av den ytterst allvarliga lokalbrist, som måste uppkomma vid
disposition av allenast de nu för rådhusrätten tillgängliga lokalerna. De föreslagna åtgärderna äro delvis tämligen omfattande men delvis även av enkel natur.
Av sistnämnda karaktär är det i skrivelsen framkomna förslaget om anordnande
av förberedelserum inom tredje, femte, sjätte och åttonde avdelningarnas lokaler,
på samma sätt som, enligt vad ovan nämnts, redan skett å fjärde och sjunde avdelningarna. Dessa arbeten, som i förhållande till därmed förenade fördelar draga
synnerligen blygsamma kostnader, torde i själva verket kunna, helt oberoende av
övriga åtgärder, redan nu vidtagas, till avhjälpande av de mest påtagliga lokalbristerna.
Under åberopande av vad sålunda anförts och under bifogande av bestyrkt
avskrift av fastighetskontorets utredning får magistraten anhålla, att fastighetsnämnden måtte, efter utverkande av byggnadstillstånd, byggnadslov och medelsanslag för ändamålet, snarast möjligt gå i författning om erforderliga åtgärder
för anordnande av sammanträdesrum enligt vad ovan sagts å rådhusrättens tredje,
femte, sjätte och åttonde avdelningar.»
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Med anledning av den nu ingivna framställningen har fastighetskontorets
husbyggnadsavdelning uppgjort en beräkning av kostnaderna för anordnande av
förberedelserummen ifråga, varav framgår att för arbetenas utförande erfordras
ett belopp av 10,400 kronor.

Efter vederbörlig remiss har drätselnämnden den 27 maj 1947 —
med överlämnande och åberopande av ett av kammarkontoret i ärendet
avgivet tjänsteutlåtande — tillstyrkt fastighetsnämndens framställning samt
förordat, att för ändamålet erforderliga medel anvisas såsom reservationsanslag, att utgå av de i årets stat till stadsfullmäktiges förfogande ställda
medlen för oförutsedda utgifter.
I kammarkontorets utlåtande, som är dagtecknat den 23 maj 1947,
anföres i huvudsak följande.
Stadskollegiets magistratskommitté har i ett den 12 innevarande maj avgivet
utlåtande tillstyrkt framställningen med hänvisning till det genom ökat antal
avdelningar föranledda behovet av ytterligare sessionsrum efter den 1 januari
1948.
Behovet av de föreslagna arbetena, som endast till en mindre del tillgodose
de krav på ökade lokalutrymmen för rådhusrätten, som uppkommit med anledning av processreformen, torde icke kunna ifrågasättas, varför även kammarkontoret för sin del i princip tillstyrker, att desamma komma till utförande.
Enligt vad kontoret under hand erfarit, behandlade fastighetsnämnden vid
sitt senaste sammanträde ett framlagt förslag till ytterligare omfattande åtgärder
i lokalfrågan, varvid beslöts att till stadsfullmäktige ingå med framställning om
erforderliga medel för åtgärdernas genomförande. Avsikten vore att jämväl detta
förslag skulle behandlas av fullmäktige före sommarferierna.
Med hänsyn härtill kunde ifrågasättas, huruvida tillräcklig anledning föreligger att upptaga den nu föreliggande framställningen till prövning i särskild
ordning.
Från fastighetsförvaltningens sida har emellertid betonats angelägenheten av
att de föreslagna arbetena, som kunna utföras helt oberoende av i övrigt förutsatta ombyggnader m. m., snarast igångsättas.
Av detta skäl har kontoret ansett sig böra skilja sig från ärendet utan att
avvakta den kommande framställningen.
Kostnadsberäkningen överensstämmer i stort sett med den kalkyl, som låg
till grund för medelsanvisningen föregående år till motsvarande arbeten inom
fjärde och sjunde avdelningarna, och ger fördenskull icke anledning till erinran
från kontorets sida.

Stadskollegiet tillstyrker — i likhet med borgarrådsberedningen
— den föreliggande framställningen och hemställer alltså,
att stadsfullmäktige för utförande av ovan omförmälda ändringsarbeten inom rådhuset måtte anvisa fastighetsnämnden ett
reservationsanslag å 10,400 kronor, att utgå av de medel, som
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i innevarande års stat ställts till stadsfullmäktiges förfogande för
oförutsedda utgifter.
Stockholm den 5 juni 1947.
Å stadskollegiets vägnar:
ERIK JOHANSSON
SET PERSSON

Tor Löfquist

Närvarande vid ärendets behandling:
Kollegiets ledamöter: Herrar ordföranden, vice ordföranden, Öman, fru
Johansson-Visborg, herrar AhMn, Twengström, Olsson, Wide, fru Kollberg, herrar Malmquist och Ljung ävensom herr Wiklund (ersättare).
Borgarråden: Herrar Höglund, Eriksson, Persson, Berglund, Göransson,
Wahlbärj och Mårtens.
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Nr 217.
Utlåtande
angående anslag till vissa ombyggnads- och reparationsarbeten
å Hässelby slott.
Sedan barnavårdsnämnden — under erinran om bristen på platser vid
barna- och mödravårdsanstalterna — hos fastighetsnämnden framställt önskemål om att få disponera Hässelby slott för anordnande av ett provisoriskt
hem för ett 35-tal barn under skolåldern, har fastighetsnämnden i
skrivelse till stadsfullmäktige den 15 april 1947 hemställt, att fullmäktige
måtte anvisa nämnden ett anslag å 110,000 kronor till bestridande av
kostnaderna för de ombyggnads- och reparationsarbeten, som erfordras för
slottsbyggnadens nyttjande för sådant ändamål.
I fastighetsnämndens skrivelse anföres i huvudsak följande.
I skrivelse till fastighetsnämnden den 28 nästlidne mars har barnavårdsnämnden framhållit, att bostadsbristen och den ökade nativiteten medfört behov av en
utbyggnad i väsentlig grad av barnavårdsnämndens barna- och mödravårdsanstalter. Någon möjlighet att fylla platsbristen genom nybyggnader föreligger icke,
då den byggnadskvot, som tilldelats nämnden, icke är tillräcklig för att erforderliga anstaltsåtgärder skola kunna vidtagas i den omfattning, som läget kräver.
I denna situation har barnavårdsnämnden nödgats söka anskaffa provisoriska anstalter, varvid nämnden funnit att Hässelby slott i Spånga socken lämpligen
skulle kunna utnyttjas som provisoriskt hem för ett 35-tal barn under skolåldern.
Huvudbyggnaden vid Hässelby egendom, som äges av staden, uthyrdes jämte
del av flygeln år 1937 till ingenjör Olof Hirsch för tiden intill den 1 oktober 1952
mot en årshyra av 4,000 kronor, vilken skulle ökas till 5,000 kronor, då Spånga
kommun blivit inkorporerad med staden. Den relativt låga hyran motiverades
med att slottet vid uthyrningstillfället befann sig i dåligt skick och att det ålåge
hyresgästen att utan ersättning verkställa erforderliga förbättringar. Detta har
också skett, enligt uppgift för en kostnad av 100,000 kronor. Genom bristen på
bilbränsle och av andra orsaker har Hirsch dock icke bebott slottet sedan krigets
början. Däremot har det vid vissa tillfällen av honom upplåtits för militära
ändamål. Är 1943 ifrågasattes, att hyreskontraktet skulle överlåtas på sjukhusdirektionen, vilken hade för avsikt att i slottet anordna ett konvalescenthem.
Kostnaderna härför beräknades till 296,000 kronor, varjämte 50,000 kronor skulle
utgå som ersättning till ingenjör Hirsch för av honom å slottet nedlagda förbättringar. Sistnämnda plan kom dock icke till utförande. Fastighetsnämnden, som
dock förklarade sig icke vilja motsätta sig slottets upplåtande till sjukhusdirektionen, fann den ifrågasatta användningen mindre lämplig särskilt med hänsyn
till att byggnaderna med fördel utan några mera genomgripande byggnadsarbeten
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framdeles skulle kunna användas som samlingslokaler, fritidscentrum eller för
annat därmed jämförligt kulturellt eller ideellt ändamål. Till följd härav förklarade sig sjukhusdirektionen icke vidare vilja fullfölja planerna på slottets ombyggnad för det tilltänkta sjukvårdsändamålet.
Då byggnaderna vid Hässelby egendom till större delen äro bundna av hyreskontrakt till den 1 oktober 1952, har barnavårdsnämnden med hyresgästen upptagit förhandlingar om hyresavtalets överförande på barnavårdsnämnden. Förhandlingarna ha lett till en preliminär överenskommelse, enligt vilken ingenjören Hirsch medgivit kontraktsöverlåtelsen, under förutsättning att han erhåller
gottgörelse med ett belopp av 10,000 kronor för de förbättringsarbeten, som han
utfört å byggnaderna. Kravet torde vara skäligt, och ersättningsbeloppet tillstyrkes av fastighetsnämnden.
Då barnavårdsnämndens framställning avser allenast ett provisoriskt utnyttjande av byggnaderna, kunna ombyggnadsarbetena inskränkas till att omfatta
endast härför erforderligt iordningställande av lokalerna på sådant sätt att de
utan större förändring framdeles kunna användas för samlingslokaländamål eller
liknande. Enligt ett av husbyggnadsavdelningen uppgjort ombyggnadsförslag
erfordras ett belopp av 100,000 kronor för iordningställande av slottet med flygel,
indragning av elektriska servisledningar samt upptagning av ny vattenbrunn. Av
nämnda belopp beräknas cirka 60,000 kronor motsvara arbeten, som behöva utföras, oavsett vartill slottet framdeles kan komma att användas, under det att
återstående 40,000 kronor jämte den preliminärt avtalade ersättningen till den
nuvarande hyresgästen på 10,000 kronor få anses utgöra kostnader, betingade
enbart av det tillfälliga utnyttjandet såsom barnhem.
I det angivna delbeloppet av 40,000 kronor ingå 20,000 kronor, som avse kostnader för vattenförsörjningen genom upptagande av en ny borrad brunn. En viss
osäkerhet vidlåder kostnadsberäkningen härutinnan. I denna fråga må nämnas,
att vattenledningsverket räknar med att framdeles utdraga vattendistributionsnätet till Hässelby. För närvarande torde verket emellertid icke kunna påräkna
något arbetstillstånd för dessa arbeten. Frågan härom lär av arbetsmarknadskommissionen komma att upptagas till behandling först sedan beslut föreligger beträffande inkorporeringen av Spånga. Sedan beslut om arbetstillstånd meddelats,
har uppgivits, att det kan taga omkring ett år eller längre, innan ledningsnätet är
utdraget förbi Hässelby slott. Under dessa omständigheter synes anordnandet
av en ny brunnsanläggning få betraktas som en nödvändig åtgärd.
Det nu föreslagna provisoriska utnyttjandet av Hässelby slott skulle, som
ovan framhållits, icke utgöra hinder för att byggnaderna framdeles kunde utnyttjas för samlingslokalverksamhet eller liknande. Vid sådant förhållande och
då det måste anses önskvärt att byggnaderna i rådande läge komma till användning, anser sig fastighetsnämnden böra tillstyrka barnavårdsnämndens föreliggande förslag. Medelsanvisningen för de erforderliga ombyggnadsarbetena och
för ersättningen till ingenjör Hirsch synes kunna ske antingen på så sätt att
stadsfullmäktige ställa hela det erforderliga beloppet av 110,000 kronor till fastighetsnämndens förfogande, eller ock så, att av beloppet 60,000 kronor anvisas fastig.
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hetsnämnden för utförande av de bestående anläggningsarbetena och 50,000 kronor barnavårdsnämnden för de tillfälliga anordningarna. I förra fallet skulle
barnavårdsnämnden, förutom det redan kontrakterade hyresbeloppet om 4,000
kronor, respektive 5,000 kronor, utgiva gottgörelse till fastighetsnämnden med
dels 3,5 % ränta å 60,000 kronor, dels ock ränta och amortering under fem år
av 50,000 kronor, vilka ränte- och amorteringskostnader beräknas uppgå till sammanlagt 13,000 kronor. I andra fallet åter skulle, förutom den nu kontrakterade
hyran, endast utgå ränta å delkostnaden 60,000 kronor med ett belopp av 2,100
kronor.
Då barnavårdsnämnden i sin skrivelse den 28 mars 1947 framhållit lämpligheten av att de med byggnadernas iordningställande förenade kostnaderna bestridas av fastighetsnämnden, och att barnavårdsnämnden på sedvanligt sätt debiteras hyra, har fastighetsnämnden funnit sig böra föreslå, att hela det erforderliga anslaget anvisas nämnden.

Efter vederbörlig remiss har drätselnämnden den 27 maj 1947 — med
överlämnande och åberopande av ett av kammarkontoret i ärendet avgivet
tjänsteutlåtande — tillstyrkt, att fastighetsnämnden för ifrågavarande ändamål anvisas ett till 90,000 kronor begränsat reservationsanslag, att utgå
av lånemedel med 5 års amorteringstid.
I kammarkontorets tjänsteutlåtande, som är dagtecknat den 24 maj
1947, anföres i huvudsak följande.
I ärendet föreligger icke någon närmare utredning angående behovet av barnhemsplatser. Den demografiska utvecklingen och stadens tillväxt gör i och för
sig behovet av en utbyggnad av barnhemsorganisationen högst antaglig. Läget
på byggnadsmarknaden åter får anses vara en naturlig orsak till att provisorier
måste tillgripas.
Kammarkontoret får vidare erinra om att enligt planen för barnhemsvårdens
ordnande (utl. 274/1945) platsantalet å upptagningshemmen fram till år 1954
skulle ökas från 515 till 766 eller med 251.
I ett annat ärende, som kammarkontoret samtidigt har för yttrande och som
avser anordnande av ett spädbarnshem, föreligger ett tjänsteutlåtande den 10
mars 1947 av barnavårdsdirektören med anledning av skrivelse från socialstyrelsen angående planerade ny- och ombyggnader å barnavårdens område. Därav
framgår, att det planerade barnhemmet å Hässelby slott är avsett som provisoriskt upptagningshem. Den aktuella platsbristen skulle röra sig om cirka 100
platser, varjämte ett 40-tal barn i ettårsåldern, som vårdas å spädbarnshem,
behövde överflyttas till upptagningshem.
Utöver Hässelbyhemmet med 35 platser föreslås ytterligare provisorier om 50
platser. Det nya Eolshällshemmet samt en planerad nybyggnad, »Furuhöjd»,
beräknas tillgodose det återstående aktuella platsbehovet.
Med hänsyn till vad ovan anförts anser kammarkontoret behovet av snara
åtgärder för att tillgodose behovet av upptagningshem vara styrkt.
Då fastighetsnämnden trots den av nämnden planerade framtida användningen
av Hässelby slott för samlingslokaländamål ansett sig kunna tillstyrka, att bygg-
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naderna provisoriskt iordningställas till barnhem, har kammarkontoret för sin
del häremot intet att invända.
Den föreslagna ersättningen till den nuvarande hyresgästen för utförda förbättringsarbeten finner kammarkontoret med hänsyn till vad i ärendet anförts
skälig och ur rättslig synpunkt betingad av att vederbörande avstår från den
avtalade nyttjanderätten fem år före kontraktstidens utgång.
Enligt fastighetsnämndens uppgift skulle av de beräknade ombyggnadskostnaderna 60,000 kronor motsvara arbeten, som behöva utföras, oavsett vartill
slottet framdeles kan komma att användas. Återstående 40,000 kronor motsvara
sålunda kostnaderna för det provisoriska barnhemmet. Sistnämnda kostnader
äro att avskriva på kort tid, förslagsvis fem år. Av dessa 40,000 kronor utgör
hälften kostnaden för upptagande av ny borrad brunn.
Byggnadsförslaget har på kammarkontorets uppdrag granskats av byggnadsingenjören Tor Johansson vid statens byggnadslånebyrå.
Granskningsmannen har med tanke på att här är fråga om ett provisorium
ansett vissa besparingar möjliga i fråga om tapetsering och målning, särskilt
för våningen 1 trappa inom huvudbyggnaden.
Vidare har konstaterats, att det föreslagna iordningställandet av en lägenhet
om ett rum och kök i södra delen av östra flygeln redan utförts genom försorg
av nuvarande hyresgäst i samband med reparation efter brand. De i Mrslaget
upptagna kostnaderna i denna del utgöra 1,150 kronor.
Grans kningsmannen föreslår vidare, att vattentoaletter med tillhörande vattenoch avloppsledningar för närvarande icke anordnas i östra flygeln, utan att
under tiden intill dess stadens vattenledningsnät hunnit framdragas endast torrklosetter installeras. Kostnaderna för anordnande av vattenklosetter ha i förslaget angivits till 6,500 kronor. •
I fråga om vattenförsörjningen anför granskningsmannen följande:
För utvändiga vattenledningar, ny brunn, nytt pumpverk med tillbehör, nytt
pumphus med schaktning, sprängning samt återfyllning för rörledningarna är
beräknat ett anslagsbehov av kronor 20,000. Dessa kostnader komma ej att
representera något värde om en inkorporering möjliggör framdragandet av stadens vatten- och avloppsledningar. I första hand böra de befintliga anordningarna
för vattenförsörjningen utnyttjas genom lämpliga anordningar, såsom rensning
av brunnen, avledande av dagvatten från brunnsöppningen samt eventuellt
ordnandet av en extra brunn för ladugården och trädgården.
Med hänvisning till de olika besparingsåtgärder, som av granskningsmaianen
angivits, har han föreslagit, att det begärda anslaget till reparationer m. m. nedsättes från 100,000 till 80,000 kronor. Kammarkontoret tillstyrker detta förslag.
I likhet med fastighetsnämnden anser kammarkontoret det lämpligast, att
anvisade medel helt ställas till fastighetsnämndens förfogande och att barnavårdsnämnden erlägger hyra för dispositionsrätten.
Av de erforderliga medlen skulle cirka 60,000 kronor jämte ersättningen å
10,000 kronor till nuvarande hyresgästen avse anordningar av varaktig natur och
cirka 20,000 kronor provisoriska åtgärder. Kammarkontoret finner det ur finansieringssynpunkt lämpligt, att hela anslagsbehovet täckes av underställningsfria
lånemedel, vilket även torde giva större förutsättning för förslagets snara
realiserande.
2-1871 47

1218

Uti. nr .217 år 1947

B orgarråds beredningen har tillstyrkt fastighetsnämndens framställning med den begränsning av det begärda anslaget, som av drätselnämnden förordats.
Stadskollegiet biträder borgarrådsberedningens förslag och hemställer
alltså,
att stadsfullmäktige måtte anvisa fastighetsnämnden ett reservationsanslag å 90,000 kronor, att utgå av lånemedel med 5 års
amorteringstid, för ovan angivna ombyggnads- och reparationsarbeten å Hässelby slott.
Stockholm den 5 juni 1947.
Å stadskollegiets vägnar:
ERIK JOHANSSON
SET PERSSON

Tor Löfquist

Närvarande vid ärendets behandling:
Kollegiets ledamöter: Herrar ordföranden, vice ordföranden, Öman, fru
Johansson-Visborg, herrar AhlM, Twengström, Olsson, Wide, fru Kollberg, herrar Malmquist och Ljung ävensom herr Wiklund (ersättare).
Borgarråden: Herrar Höglund, Eriksson, Persson, Berglund, Göransson,
Wahlbärj och Mårtens.
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Nr 218.
Utlåtande
angående ytterligare anslag för anläggning av en andelstvättstuga i Älvsjö.
I enlighet med stadskollegiets hemställan i utlåtande den 23 maj 1946 (nr
212/1946) beslöto stadsfullmäktige den 17 juni samma år dels bemyndiga
fastighetsnämnden att tillhandahålla Älvsjötvätt, förening u. p. a., byggnadskreditiv och sekundärlån intill högst 85 % av de av nämnden beräknade anläggningskostnaderna, 120,000 kronor, för en av föreningen planerad andelstvättstuga å tomten nr 13 i kvarteret Långbro Gård i Långbro med skyldighet för föreningen att återbetala lånet med lika delar under 12 år, dels anvisa
fastighetsnämnden ett reservationsanslag av lånemedel å 42,000 kronor för utlämnande av ifrågavarande sekundärlån, dels ock bemyndiga drätselnämnden
att till fastighetsnämndens förfogande ställa ett belopp av 102,000 kronor av
förlagsmedel för utlämnande av byggnadskreditiv till företaget. Såsom villkor
för stadens ifrågavarande stöd föreskrevs, att föreningens stadgar skulle godkännas av fastighetsnämnden och att nämnden bereddes tillfälle att genom en
rapportör och en revisor följa verksamheten.
I skrivelse till stadsfullmäktige den 15 april 1947 har fastighetsnämnden anmält, att de fortsatta förberedelsearbetena givit vid handen, att kostnaderna för anläggning av den planerade tvättstugan numera beräknas komma
att uppgå till 191,500 kronor. Orsaken till denna kostnadsökning har uppgivits
vara, att byggnadskostnaderna stegrats samt att intresset för tvättstugeanläggningen under planeringsarbetets gång blivit så stort, att föreningen ansett nödvändigt utöka anläggningens kapacitet. Under hänvisning härtill har fastighetsnämnden hemställt, att stadsfullmäktige måtte dels anvisa fastighetsnämnden ett reservationsanslag av lånemedel å ytterligare 25,000 kronor för utlämnande till Älvsjötvätt, förening u. p. a., av sekundärlån på tidigare föreskrivna
villkor, dels ock bemyndiga drätselnämnden att till fastighetsnämndens förfogande ställa förlagsmedel å ytterligare 60,700 kronor för utlämnande av byggnadskreditiv till företaget.
I fastighetsnämndens skrivelse anföres i huvudsak följande.
Vid framläggandet för stadsfullmäktige av ovannämnda förslag erinrade nämnden om att staden tidigare beslutat om lånestöd för uppförande av liknande andelstvättstugor i Ängby och Enskede. Nämnden framhöll även, att det vore ett kommunens intresse att främja tillkomsten av tvättstugor inom de olika stadsdelarna,
varför föreningen borde erhålla samma lånestöd, som tidigare medgivits. Älvsjöföreningens då föreliggande framställning om stöd grundade sig på en beräknad
anläggningskostnad av 150,000 kronor, varvid föreningen räknade med att tvättstugeanläggningen från början skulle givas samma kapacitet som Ängbytvätt-
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stugan erhållit efter genomförandet av vissa aggregatutbyten, vilka ansetts erforderliga med hänsyn till ökad anslutning. Då fastighetsnämnden emellertid vid
nämnda tidpunkt icke var övertygad om att Älvsjöanläggningen omedelbart skulle
kunna få sådan anslutning, ansåg nämnden försiktigheten bjuda, att anläggningen till
en början gavs samma kapacitet, som ursprungligen beräknats för Ängbyanläggningen öch som även låg till grund för kreditstödet för Enskedetvättstugan. Anläggningskostnaderna ansågos därför böra begränsas till 120,000 kronor. Härav
skulle 50 %, eller 60,000 kronor, täckas genom bottenlån i tomträttskassan och
42,000 kronor genom lån från staden. Återstoden, eller 18,000 kronor, skulle tillskjutas av föreningen genom andelsteckning. Samtidigt framhöll nämnden, att
därest på grund av ökad anslutning aggregatutbyte måste ske, frågan om stadens
stöd härför borde bli föremål för särskild prövning.
Med skrivelse den 20 nästlidne mars har nu föreningen överlämnat preliminär
kostnadssammanställning och räntabilitetskalkyl för anläggningen ävensom anhållit om ett tilläggslån å 25,000 kronor. Av sammanställningen framgår, att anläggningskostnaderna numera beräknats uppgå till 191,500 kronor. Kostnadsökningen beror enligt föreningens uppgift dels på ökade byggnadskostnader,
dels på att tvättaggregatets kapacitet utökats därhän, att det kan betjäna 750
hushåll mot tidigare beräknade 400 hushåll. Under arbetets gång med planerandet av anläggningen har det nämligen framkommit, att intresset för densamma
är så stort att sådan utökning redan från början anses nödvändig. Till kostnadsfördyringen har även bidragit anordnandet av ett garage i förut outschaktat utrymme under byggnaden.
Mot de uppgivna anläggningskostnaderna synes från nämndens sida icke vara
något att erinra. Nämnden finner även att behov föreligger av en tvättstuga med
den kapacitet som den numera utökade anläggningen medför. Enligt uppgift från
föreningen har nämligen redan tecknats medlemsinsatser för ett sammanlagt belopp av 22,300 kronor. Att intresset för tvättstugan är stort, framgår också därav,
att under de senaste två månaderna över 100 personer tecknat sig för medlemskap i föreningen. Sammanlagda antalet medlemmar utgör nu 298. Med hänsyn härtill .anser sig nämnden kunna tillstyrka beviljandet av det begärda tilläggslånet
å 25,000 kronor, varigenom sekundärlånet sammanlagt skulle uppgå till 67,000
kronor. Lånet bör på sätt tidigare angivits amorteras på 12 år med lika delar
varje år. På grund av de ändrade kostnaderna skulle finansieringen av företaget
ske på följande sätt.
Bottenlån från tomträttskassan
Sekundärlån från staden
Föreningens andelskapital

50 %
35 %
15 %

95,750
67,000
28,750

Med utgångspunkt från ovan angivna finansieringsplan och med ledning av de
uppgifter angående beräknade inkomster och utgifter, som lämnats av föreningen,
kunna kostnaderna för s. k. självtvätt beräknas uppgå till 40 å 42 öre per kg ach
för industritvätt till 75 å 80 öre per kg, Dessa tvättpriser överensstämma i stort
sett med de priser, som utgå för tvätt vid Ängbyanläggningen.
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Under byggnadstiden bör föreningen tillhandahållas kreditiv till högst 85 %
av den nu beräknade anläggningskostnaden eller till 162,700 kronor. - Drätselnämnden torde därför bemyndigas att ställa till fastighetsnämndens förfogande — utöver tidigare anvisade 102,000 kronor — förlagsmedel till ett belopp av ytterligare 60,700 kronor för utlämnande av byggnadskreditiv till föreningen.
Förslag till stadgar för föreningen, enligt vilka staden medgivits viss kontroll
över företaget, har prövats och godkänts av fastighetsnämnden.

Efter vederbörlig remiss har drätselnämnden den 13 maj 1947 — med
överlämnande och åberopande av ett av kammarkontoret i ärendet avgivet
tjänsteutlåtande — tillstyrkt fastighetsnämndens föreliggande framställning.
I kammarkontorets tjänsteutlåtande anföres i huvudsak följande.
Kammarkontoret har inhämtat, att tvättstugan i Ängby trots den genomförda
utvidgningen redan visat sig för liten i förhållande till den stora efterfrågan, vilket
medfört att många kunder måst avvisas. Antalet medlemmar i denna förening
utgör omkring 500. Medlemsantalet i föreningen Älvsjötvätt är för närvarande
något över 300, varav mer än 100 antecknat sig enbart under de senaste två månaderna. Föreningen räknar med en fortsatt ökning av medlemsantalet i den mån
färdigställandet av anläggningen fortskrider. Medlemsinsatser ha redan tecknats
till ett belopp av 22,500 kronor. Med hänsyn härtill och till erfarenheten från
Ängbyanläggningen föreligger enligt kontorets mening icke någon risk för att anläggningen vid Älvsjö skulle bliva överdimensionerad vid den kapacitet som
föreningen nu föreslagit, varför kontoret i likhet med fastighetsnämnden tillstyrker, att en omedelbar utvidgning kommer till stånd med stadens medverkan.
Garageutrymmet är avsett att till en början uthyras, men kommer senare, när
verksamheten erhållit tillräcklig omfattning för anskaffande av en bil, att användas för föreningens eget behov.
I fråga om den beräknade kostnaden, 191,500 kronor, må till jämförelse nämnas,
att Ängbyanläggningen, vilken som tidigare nämnts har samma kapacitet, dragit
en sammanlagd kostnad av 150,000 kronor. Skillnaden i kostnader synes hög men
torde vara motiverad med hänsyn till ökade material- och arbetskostnader och till
anordnandet av garageutrymme. Kostnadsberäkningen har utan anmärkning
granskats av fastighetskontorets husbyggnadsavdelning. Enligt finansieringsplanen
räknar föreningen med en egen insats å 28,750 kronor, vilket bör vara möjligt med
hänsyn till de medlemsinsatser som redan tecknats. Kontoret har ej heller funnit
anledning till erinran emot driftkalkylen, enligt vilken tvättpriserna skulle hålla
sig vid 40 å 42 öre per kg husmoderstvätt och 80 öre per kg industritvätt. Dessa
priser motsvara i stort sett de priser, som tillämpas vid de båda övriga med stadens
stöd uppförda andelstvättstugorna.
För sekundärlånet å 25,000 kronor bör i likhet med det tidigare beviljade lånet
gälla en återbetalningstid av 12 år med lika amorteringar varje år. Beloppet bör
bestridas av lånemedel med 12 års amorteringstid. Kungl. maj:ts tillstånd till upplåningen erfordras.
Den ökade anläggningskostnaden medför även ett ökat behov av byggnadskreditiv. Drätselnämnden har förut erhållit stadsfullmäktiges bemyndigande att
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tillhandahålla fastighetsnämnden förlagsmedel för ändamålet med 102,000 kronor.
Detta bemyndigande bör utsträckas till att gälla 162,700 kronor, motsvarande
85 % av den nu beräknade byggnadskostnaden.

Inom b orgarrådsb er e dning en har ej framställts erinran mot fastighetsnämndens framställning.
S ta d sk oll e gi e t tillstyrker framställningen och hemställer alltså,
att stadsfullmäktige måtte
dels anvisa fastighetsnämnden ett reservationsanslag av lånemedel å ytterligare 25,000 kronor för utlämnande av sekundärlån
på tidigare föreskrivna villkor till Älvsjötvätt, förening u. p. a.,
dels bemyndiga drätselnämnden att till fastighetsnämndens förfogande ställa förlagsmedel till ett belopp av ytterligare 60,700
kronor för utlämnande av byggnadskreditiv till företaget,
dels ock hos kungl. maj :t. anhålla om tillstånd att för ovan angivna ändamål upptaga ett lån å 25,000 kronor, att amorteras på
12 år.
Stockholm den 22 maj 1947.
Å stadskollegiets vägnar:
ERIK JOHANSSON
SET PERSSON

Tor Löfquist

Närvarande vid ärendets behandling:
Kollegiets ledamöter: Herrar ordföranden, vice ordföranden, Larsson,
Oman, fru Johansson-Visborg, herrar Ahlhn, Tvv -engström, Olsson, Wide,
fru Kollberg samt herrar Malmquist och Ljung.
Borgarråden: Herrar Höglund, Persson, Berglund, Göransson, Wahlbärj,
Tomson och Mårtens.

