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av f7'u Eli if Tldel i f7'åga om fÖ7jlyttning av benmjöl fabriken 
vid andvik i B1'omma till annan plat . 

edan n l ng följd av år tillbaka ha tid fter annan klagomål an förts 
mot den mången g' ng olidliga stank, som benmjölsfabriken Sandvik i 
Bromma församling prider omkring sig. å länge trakten mestadels varit 
befolkad av , som ha sitt arbete vid och sin inkomst av verksam
heten, har för teelsen måhända betraktats om ett nödvändigt ont. Försök, 
dock me tadel re ultatlö a, ha p anmaning gjorts att minska olägen
heterna vid tillverkningen av benmjöl. Den starka bebyggelse, som sedan 
ett par år tillbaka ägt rum vid fu'istineberg och nu sena t å Tranebergs
området, gör frågan åter synnerlig n aktuell. Beroen le på vindförhållandena, 
är än det ena än det andra området insvept i den kväljande atmosfären. 
Att stänga dörrar och fönster hjälper ej stort, ty även den instängda 
luften blir bemängd med vidriga dunster. Att påstå, att lukten icke är 
hälsovådlig, torde vara en sanning med modifikation; faktum är, att den 
framkallar tyngd i huvudet, dåsighet och illamående hos dem, som många 
timmar å rad måste vistas på området, något som icke minst personalen 
på det närbelägna barnhemmet Lillsjönäs kan intyga. Personer, som nu 
skaffat sig eller stå i begrepp att skaffa sig ett hem på dessa i många 
hänseenden idylliska områden, äro förmodligen ovetande om vilken otrevnad 
de utsätta sig för; bittra klagomål ha redan framförts. En exploatering 
av kringliggande mark bleve förrn odlingen omöjliggjord, om vederbörande 
spekulanter på förhand finge klart för sig, vilka risker de löpte att få 
luften förpestad. 

Så länge fabriken kunde sägas ligga i en utkant av staden, var ej så 
mycket att säga; industrier av detta slag måste ju också ha sitt berättigande. 
Men numera, när S:t Görans och Bromma församlingar växt ut på sätt 
som skett och förefalla bli ett centrum föl' en mycket stor procent av 
stadens befolkning, icke minst den unga och livskraftiga, är hög tid på 
att icke bara vackra kulisser resas, utan att hela området i nämnda trakt 
underkastades en grundlig upprensning och sanering, Det finns nämligen 
även andra orsaker till klagomål, fullt berättigade, förhållanden som vid 
tidigare tillfällen behandlats av stadsfullmäktige, synbarligen utan resultat. 
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