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ska gamla Gnesta-
f astigheter renoveras

Byggnadsnamnden i Ny-
kciping beviljadc vid sitt
sammantrado pA torsda-
gen byggnadslov for om-
och tlllbyggnad av flerbo-
stadshus insom fastigheten
Gnesta 84:25. Del ror sig
om sarpraglade plttoreaka
ocb intressanta bygpiadpr
fran 1800-taIets slut och
1900-tale ts bb'rjan.

— Med anledning av del
kulturhlatoriska vardet ar s&
ami andringar som mojllgt i
huaens stomme en fOrutsatt-
ning for byggnadalovet, sager
by ggnadsnamnden.

Totalt ar del tre fastigheter
som aga av Karl Lindgren, Os-
terbybruk. Han har en langre
tid planerat renovertng.

Den forata byggnaden som
ska renoveras kommer att in-
nehilla tre atycken lagenhe-
ter med tvA rum och kOk samt
en med fyra rum och kflk.
Tvattstuga och pannrum blir
gemensamt fOr de tre faatlg-
heterna.

n Terttaratatton
Statens vattenfallsverk har

anmalt att man ska bygga en
ny tertlarstation i Gnesta.
Den blir belagen i koranlngen
Kflrvavagen-Nygatan. By gg-
nadanamnden hade inte nagot
att erinra.

Agaren till fastigheten Fru-
atuna-Oppeby 3:112 har be-

Vattenfall
hoppas pa
R&nealven

LULEA (IT)
Trots att del mosta tyder p&

att rlkadagen kommer att
s&ga nej till den plannrade ut-
byggnaden av Ranoalven fort-
satter Vattenfall ofi>rtrut«t att

De har tva fastigheterna, vid Stenstagatan i Gnesta ska rrnoveras.

gftrt att fa uppfdra gaatstu-
ga/kontor med byggnadsarea
33,4 kvadratmeter.

Stadaplanekontoret har be-
handlat arendet och tlllstyrkt,

men man vllle dra ner ytan till
20 kvadratmeter.

Byggnadsnamnden beslu-
tade att ater remitter a aren-
det fttr vidare utredning.

Byggnadalov flck aven aga-
ren till faatlgheten Bjorn-
lunda-Moaatugan 2:3. Han ska
andra om ett tidlgare garage
till kontor och lager.

Gnesta

Berattarkvall
f ram f or brasan

Miljon for en beriittar-
kvall var precis sum den
horde vara.

Dar fanns den varmande
brasan. I .jus pa borden.
I tan for fonstren stod no-
vembermorkret ratt.

Det var braskvall

ligt 1 kanten sedan tele vis io-
nen gjorde sltt intAg i de fiesta
svenakahem.

— Manga sitter och tittar
sig till afimns framttr televi-
sionsapparaterna, sa Klas
HoOk. Vi fflrsilker ta upp kam-
pen med TV-progra mm e n.
Har stalls det inte nagra hoga

hade varit anda till Tullgarn i
grannsocknen H610. Dar hade
de faktiskt traffat en person,
som i sin tur sett en riktig kl-
nes.

Anna-Lisa Berggren, ocksa
hon Gnestabo sedan lange,
fyllde p& med att beratta om
"Luffarkungen", en i sanning
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