Kan man som hembygdsvän kämpa
för att riva gamla byggnader?
Ja, åtminstone den här!
Eller är detta också kultur och nostalgi?

När man kommer gamla Nynäsvägen från Jordbro och passerar Hanvedens IP
möts man strax innan rondellen av denna gamla slitna, risiga verkstadslänga,
Byggd i slutet på 1940-talet för dåvarande ”Vägförvaltningen”. Fasaden är
troligen orörd under dessa 65 år!

Utan att i detalj studerat fastighetsböckerna för Åby 1:25 kan vi väl alla
konstatera att den är någon gren inom försvaret som äger och nyttjar byggnaden.
År 1979 antecknas i fastighetsboken att ”Fortifikationsförvaltningen övertagit
förvaltningen av fastigheten”
År 1994 ombildades denna myndighet till Fortifikationsverket med uppgift att
vara fastighetsförvaltande myndigheten för försvarsfastigheter så det finns väl
anledning att tro att det är detta verk som äger byggnaden och marken.
Vad används den till? Ryktet säger att man lagrar gasmasker och konserverad
leverpastej från andra världskriget!
Kan väl inte var sant??
Är det någon som vet vad som finns där?
Om detta mot förmodan är sant, skulle inte det gå lika bra med en lada inne på
Amfibieregementets mark i Berga?
Eller ute på Muskö i skogen?
Men visst är det väl slöseri med centralt belägen mark oavsett vad som pågår
därinne?
Dessutom ser det ju rent ut sagt för j-vligt ut!
Vi Västerhaningebor har ju passerat denna skamfläck tusentals gånger och lägger
inte längre märke till den men nya besökare till de södra delarna av vår kommun,

som föredrar den lokala vägen före motorvägen, drabbas av denna deprimerande
välkomst-vy!
Just nu sitter dessutom stora skyltar efter vägen som varnar ” för
trupptransporter” och gårdsplanen är full av militära fordon.
Att läget inte är möjligt för bostäder är helt klart men nog skulle väl kommunen
kunna bygga något mera användbart på den centrala tomten.
Hantverksby?
Samlingslokaler?
Liten hall för inomhusidrott?
Eller varför inte ett lokalt kulturcentrum?
Alltså, expropriera marken och gör något!
Vad tycker ni???

