sKäRgåRdsKonst

Mästare ger ut ny bok
ADalarö
Bo Tillianders bok ”Skärgårdsmålaren” beskriver
och målar livet i Dalarö och
Stockholms södra skärgård.
– Det handlar om både
förr och nu, säger målaren.
Bo Tilliander har både målat och skrivit texten i böckerna. I boken finns 70-talet
målningar, men dagens båtar ger Dalaröbon inte mycket för och de lyser därför med
sin frånvaro i boken.
– De är stora och fyrkantiga, säger han.
Men han minns med fas-

cination hur det var fram till
60-70-talet.
– Det var mycket segelfartyg ända fram till 60-talet
och ångfartyg åkte förbi här
ända in på 70-talet. De var
koleldade och hade skorsten
mitt på skeppet.
Boken som är den självlärde målarens sjätte ges ut
på Balkong Förlag.
– Jag är nöjd och belåten
att de vill ge ut mina böcker.
Det är inte så lätt att få något
utgivet, säger Dalaröbon.
andeRs BjöRKlund
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målning av bo tilliander. Det vita stora huset är
Dalarö Hotell.

RånföRsöK

Rättelse

Rånare övermannades

Självmorden
minskar

AVästerhaninge
En ensam gärningsman
försökte råna ett par matbutiker i Västerhaninge
centrum i onsdags – men
det slutade inte som gärningsmannen tänkt sig.
Personal övermannade
mannen under hans andra
rånförsök och överlämnades till polisen. Dessförinnan hade personen varit
inne i en annan butik i Västerhaninge centrum, även
där utan framgång.

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.

andeRs BjöRKlund

KaRl MaRtinsson

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 – boet på de norra delarna
stadsbristen kombiminskar.
nerat med en snabb
Forskningen geinf lyttning till
nomförs med både
Stockholm.
empiri (hårda fak– Fram till år
ta), exempelstudi2050 kommer det att
er och intervjuer. Ett
apostolis
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

forskningsledarna fredrik bergström (tv) och apostolis papakostas (th) är intresserade av vad
som händer i Haninge centrum. Centrum ska byggas om, förtätas och bli mer stadslikt. Det är
sedan länge utpekat som ett av åtta framtida regionala centrum i Stockholmsområdet.
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Enkät

Ger orten där du bor möjlighet att lära känna nytt folk?
marcus arkestål,
Tungelsta:
– Nej, det finns
egentligen inget
centrum. Det
finns ett Konsum
där du handlar
och sedan åker
hem. Träffar
mest grannarna
där jag bor, så det
är ganska homogent vilka jag möter i Tungelsta.

Dan Hultstrand,
Vendelsö:
– Nej, men
jag möter folk av
olika bakgrund
genom musiken.
En bra idé vore en
vinterträdgård
i Haninge med
olika serveringar och scen med
uppträdanden.
Det skulle samla
folk tänker jag.

Stina Hermin,
Vendelsö/jordbro:
– Ja, Vendelsö
har Djurgårdsplan och där
samlas folk av
olika bakgrund
från olika områden. Jordbro är
mysigt ibland,
men jag lär inte
känna någon där.

✏✏✏andeRs BjöRKlund
B stefan Källstigen

