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Anmäl frånvaro
via mobilapp

Lång byggtvist kan lösas

Självmorden
minskar

ALidingö
I höst kan föräldrar och elever på Lidingös skolor börja
anmäla sjukfrånvaro via en
app i mobilen.
All kommunikation med
skolan ska samlas i verktyget Vklass. Genom att logga
in med e-legitimation kan
föräldrar bland annat anmäla frånvaro samt se läxor,
prov och nyheter. I september blir de flesta funktionerna tillgängliga via en app i
mobiltelefonen.

ALidingö
Tvisten om den omstridda
tillbyggnaden vid iranska
ambassaden kan snart få en
lösning.
I sex år har det maffiga betongskalet stått på iranska
ambassadens mark i Elfvik.
Den ofärdiga tillbyggnaden,
som skulle bli en modern residensbostad, stoppades av
kommunen 2010 sedan bygget blev dubbelt så högt som
bygglovet tillät.
Lidingö stad kämpade
länge för att få till en rivning.
Men efter en lång serie av-

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.

Den olovliga tillbyggnaden står fortfarande kvar.

julia Burman görans
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slag och överklaganden fick
kommunen nej från högsta
instans, Mark- och miljööverdomstolen, 2014.
Sedan dess har staden försökt att få till ett nytt bygglov
som tillåter mer än det nuvarande. Nu verkar det hela se
ut att lösa sig, säger Agneta
Tarandi, bygglovschef.
– Eftersom vi idag har en
bra dialog med ambassaden
har vi ingen anledning att
tro att vi inte får in en ny ansökan under hösten.
julia Burman görans

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 –
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

kristina vedung med sonen oskar, bor i villaområde på Ceremonimästarvägen: ”Ja det
gör jag, framför allt nu på sommaren. vi har grannsamverkan också. men lidingö är väldigt homogent. Där jag bor är det mest barnfamiljer med ungefär samma bakgrund.”
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ALarsbergstorget

Träffar och lär du känna folk på orten där du bor?
max Skogefält,
bodal:

– I mitt hus har
vi haft massa renoveringar vilket gjort att man
har fått mer kontakt med andra
som bor i huset.
Det känns bra. De
som bor i området är nog ganska
lika, varken rika
eller fattiga.

José kimenga,
larsberg:

– Jag har inte så
stora kontakter
just där jag bor.
Jag vet inte vilka
av mina grannar
som jobbar. Jag
jobbar vid Medb or g a r plat s en
och har mitt kontaktnät främst
via mina politiska
engagemang.

renate faust,
larsberg:

– Det gör man när
man som jag har
hund. När jag har
varit bortrest och
kommer tillbaka
undrar grannarna var jag har varit. Det tycker jag
känns tryggt.

✏✏✏julia Burmans görans
B carlos montEcinos

