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Rättelse

MidnattsloPPet

PolisanMälan

Självmorden
minskar

Han sprang med gitarr

Man hotade
vakter med kniv

AStockholm
I artikeln om olyckor i kollektivtrafiken för två veckor sedan slogs det fast i ett
citat att självmorden ökar
i samhället. Det stämmer
dock inte. Enligt Folkhälsoinstitutet har antalet självmord i Sverige minskat med
cirka 20 procent de senaste
15 åren. Trenden gäller dock
inte ungdomar och unga
vuxna, där självmorden har
legat på samma nivå under
en längre tid.

AHökarängen/Södermalm
Sprang du Midnattsloppet i lördags? Då kanske du
såg Mikael Edfelt. Han både
sprang, spelade gitarr och
sjöng – samtidigt.
– Midnattsloppet efterfrågade musik och då föreslog
jag en bandkonstellation
om skulle springa och spela
samtidigt – ”Löpande bandett”. Men sedan blev det bara jag, ett enmansband, säger Mikael Edfelt.
Till vardags är han trubadur och hjärtat klappar
för visan. Han är aktiv i för-

AGullmarsplan
En man viftade med kniv
mot ordningsvakter i en
matbutik vid Gullmarsplan
förra tisdagen. När ordningsvakter skulle avvisa
honom viftade han med kniven mot dem. Enligt Aftonbladet jagade han vakterna.
– Det vet jag inget om men
vakterna gick ut med mannen och han greps, säger Albin Näverberg, vid polisens
länskommunikationscentral.

KaRl MaRtinsson

eningen Hökis visrum, och
han springer i föreningens
namn.
Men det var första gången
i livet han sprang ett lopp och
första gången han sprang en
mil överhuvud taget.
– Jag avskyr att springa
långt, men jag gillar roliga
idéer och utmaningar. Och
nu har jag dessutom varit
tvungen att träna och kunnat kalla det för jobb, säger
han och tillägger:
– Jag tycker att man får
springa i den takt man vill.
PeRnilla FageRstRöM

mikael Edfelt spelade egna låtar, inte bara upptempo utan
även långsamma kärleksballader, under loppet. foto: pRIvAT

PeRnilla FageRstRöM

en Miljon nya stocKholMaRe

Så Ska
förorten
få nytt liv
Stockholm spås växa med
nästan en miljon människor på 35 år. med start
i höst ska forskare och
experter ta reda på hur
Stockholm kan växa samtidigt som trafikkaos och
segregation byggs bort.
målet är välmående
attraktiva förorter med
både arbete, bostad och
centrum.

jobbet. Befolkningen i södra
Stockholm reser i hög grad
till city eller norra Stockholm när de ska arbeta.
– Stockholmarna får tillbringa tid på överfulla tåg
och på Essingeleden där de
sitter fast i bilköer, säger
Fredrik Bergström.

Därför kommEr projektet
som kallas ”reinventing the
suburb” ta reda på vad det
AStockholm
är som får företag att etaDen gamla idén om ABC- blera sig och utvecklas på en
staden (arbete, bostad, cen- ort. Med hjälp av kunskapen
trum) dammas av när fors- ska fler arbetsplatser kunna
kare, experter och företag skapas i Stockholms södra
tar sig an en av samtidens delar, samtidigt som tryckstörsta utmaningar –
et på de norra delarna
bostadsbristen komminskar.
binerat med en
Forskningen gesnabb inflyttning
nomförs med både
till Stockholm.
empiri (hårda fak– Fram till år
ta), exempelstudiapostolis
2050 kommer det att
er och intervjuer. Ett
behövas 450 000 till papakostas. annat mål är att ta re500 000 nya bostäder
da på är om orterna
i Stockholm, säger Fredrik ger möjligheter till meningsBergström, affärsområdes- fulla möten mellan männischef på WSP.
kor med olika bakgrund och
Södertörns högskola drar boendeform, vad som får
därför igång sitt största människor att trivas och utforskningsprojekt någon- vecklas på en ort och hur de
sin. 15 forskare från skolan lever sitt vardagsliv
ska under tre år samarbeta
– Kan du berätta vilka du
med experter från flera fö- umgås med och hur ni träfretag, bland andra WSP som fades, är en fråga som kan
jobbar med stadsutveckling komma att bli ställd, säger
över hela världen.
Apostolis Papakostas, som
Målet för forskningen är är professor i sociologi och
välmående ABC-orter där ledare för hela projektet.
både innevånare och föreForskningsprojektet ska
tag kan leva och utvecklas. bland annat studera om det
Samtidigt ska problem som finns vägar för att bygga
segregation, trafikkaos och bort segregationen i Stockotrygghet minska.
holm, exempelvis genom
att bygga mer bostadsrätter
Ett av problEmEn forski områden med många
ningen syftar till att lösa hyresrätter, och vice versa.
är att en stor del av Stock- andeRs BjöRKlund
holms befolkning tvingas anders.bjorklund@mitti.se
resa långt för att komma till tel 08-550 550 97

Gunilla olán, 66 har bott i rågsved i 35 år. medan vi pratar är det flera som hälsar på henne. ”Ja,
jag har hund och då träffar man och pratar med många människor. Grannarna har jag inte så
mycket kontakt med, vi hälsar mest. men det blir ofta så i höghus, tror jag. men jag tycker att
det ordnas mer i centrum och folkets hus är aktiva och det är bra.”

Foto: CARlOS MOnTECInOS

Enkät

Träffar och lär du känna folk i ditt område?
Cornelia Svensson, 24, Rågsved:
– Nej, jag jobbar i
stan och har inte
kontakt med så
många här även
om jag är uppvuxen i Rågsved. När
jag blev äldre gick
jag i skola i Älvsjö.
En bättre ungdomsgård och
fler arbetsplatser
skulle få att folk
vara mer här.

Jonas Ek, 35,
Rågsved:
– Vi har barn
och träffar många
genom öppna förskolan och i lekparken. En del av
har vi börjat umgås med, kanske
människor vi inte hade träffat annars. Fler kulturevenemang vore
bra, det brukar föra folk samman.

benedetta
Gustafsson, 33,
Rågsved:
– Nej, inte direkt. Men jag har
en dotter och man
lär känna andra
föräldrar genom
förskolan. Det
skulle kunna vara
mer aktiviteter för
barn i centrum.

✏✏✏PeRnilla FageRstRöM
B caRlos Montecinos

