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Rättelse

Självmorden  
minskar 

AStockholm
I artikeln om olyckor i kol-
lektivtrafiken för två veck-
or sedan slogs det fast i ett 
citat att självmorden ökar 
i samhället. Det stämmer 
dock inte. Enligt Folkhälso-
institutet har antalet själv-
mord 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.
KaRl MaRtinsson

ANacka
Sommarens renoveringsar-
beten på Saltsjöbanan går in 
i sitt slutskede. Borrarbetena 
för de nya kontaktledning-
arna avslutades i helgen, och 
på måndag den 22 augusti 
öppnas banan för trafik igen.

Det skriver Stockholms 
läns landsting på sin webb-
sida.

Under sommaren har de 
gamla fundamenten, som är 
från 1920-talet, bytts ut. Ar-
betena med fundamenten 
har enligt landstinget varit 
det mest störande momen-

tet för omgivningen under 
renoveringen. Borrningen 
har skett ner till mellan tre 
och sex meters djup, och en-
ligt landstinget slamrar det 
som mest när borren stöter 
på berg.

Under sommaren har 
även arbetet med att bygga 
nya plattformar pågått på 
Storängens, Igelbodas och 
Erstaviksbadets hållplatser.

Henriksdal kommer fort-
satt att vara slutstation i 
Saltsjöbanans västra del 
medan Slussen byggs om.
andeRs Gustafsson

Saltsjöbanan öppnar
RenoveRinGaR KlaRa

Snart redo för passagerare. foto: ArKIvfoTo

en Miljon nya stocKholMaRe 

AStockholm
Den gamla idén om ABC-
staden (arbete, bostad, cen-
trum) dammas av när fors-
kare, experter och företag 
tar sig an en av samtidens 
största utmaningar – 
bostadsbristen kom-
binerat med en 
snabb inflyttning 
till Stockholm.

–  Fram till år 
2050 kommer det att 
behövas 450 000 till 
500 000 nya bostäder 
i Stockholm, säger Fredrik 
Bergström, affärsområdes-
chef på WSP.

Södertörns högskola drar 
därför igång sitt största 
forskningsprojekt någon-
sin. 15 forskare från skolan 
ska under tre år samarbeta 
med experter från flera fö-
retag, bland andra WSP som 
jobbar med stads utveckling 
över hela världen.

Målet för  forskningen är 
välmående ABC-orter där 
både innevånare och före-
tag kan leva och utvecklas. 
Samtidigt ska problem som 
segregation, trafikkaos och 
otrygghet minska. 

Ett av problEmEn forsk-
ningen syftar till att lösa 
är att en stor del av Stock-
holms befolkning tvingas 
resa långt för att komma till 

jobbet. Befolkningen i södra 
Stockholm reser i hög grad 
till city eller norra Stock-
holm när de ska arbeta.

– Stockholmarna får till-
bringa 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 
är som får företag att eta-
blera sig och utvecklas på en 
ort. Med hjälp av kunskapen 
ska fler arbetsplatser kunna 
skapas i Stockholms södra 
delar, samtidigt som tryck-

et på de norra delarna 
minskar.

Forskningen ge-
nomförs med både 
empiri (hårda fak-
ta), exempelstudi-

er och intervjuer. Ett 
annat mål är att ta re-
da på är om orterna 

ger möjligheter till menings-
fulla möten mellan männis-
kor med olika bakgrund och 
 boendeform, vad som får 
människor att trivas och ut-
vecklas på en ort och hur de 
lever sitt vardagsliv

– Kan du berätta vilka du 
umgås med och hur ni träf-
fades, är en fråga som kan 
komma att bli ställd, säger 
Apostolis Papakostas, som 
är professor i sociologi och 
ledare för hela projektet.

Forskningsprojektet  ska 
bland annat studera om det 
finns vägar för att bygga 
bort segregationen i Stock-
holm, exempelvis genom 
att bygga mer bostadsrätter  
i områden med många 
hyres rätter, och vice versa.
andeRs BjöRKlund
anders.bjorklund@mitti.se
tel 08-550 550 97

Stockholm spås växa med 
nästan en miljon män-
niskor på 35 år. med start 
i höst ska forskare och 
experter ta reda på hur 
Stockholm kan växa sam-
tidigt som trafikkaos och 
segregation byggs bort.

målet är välmående 
attraktiva förorter med 
både arbete, bostad och 
centrum.

Så Ska 
förorten 
få nytt liv

katarina Edberg, 64 år, fisksätra: – Jag tycker att det är bra i fisksätra, det finns mycket 
grönska och är nära till naturen och till bad. Det är en bra stämning här. men jag tycker 
att husen ligger för tätt vilket gör att det blir mörkt i en del lägenheter. och kanske kun-
de man komplettera växtligheten med bärbuskar och äppelträd.

foto: STefAN KällSTIGeN
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Vad tycker du om ditt område?

✏✏✏✏✏ andeRs Gustafsson
    Bstefan KällstiGen

Salina Dai, 30 år, 
fisksätra.

– Jag tycker att 
det är bra. Fast-
ighetsägaren är 
snabb när man fel-
anmäler. Och Fisk-
sätra ligger nä-
ra naturen och är 
barnvänligt och 
har många sko-
lor. Jag tycker att 
det känns som ett 
tryggt område.

martin Englund 
kraft, 40 år, älta.

– Det finns en 
blandad bebyg-
gelse med  
hyres- och bo-
stadsrätter, villor 
och radhus. En 
sådan mix främ-
jar integrationen, 
att områden inte 
blir allt för homo-
gena.

michael 
mendoza, 32 år, 
fisksätra. 

–Det borde er-
bjudas mer sam-
tal med oss som 
bor här, hur vi ska 
hantera olika situ-
ationer, så att alla 
gör rätt, som när 
de ska källsortera 
sopor. Fisksätra är 
annars ett väldigt 
fint område, med 
bra service. 

apostolis 
papakostas.

toRKan

Tiotal bränder 
trots förbud

ASkärgården
Kustbevakningen och rädd-
ningstjänsten har i som-
mar fått rycka ut på ett tio-
tal bränder på skärgårdsöar, 
trots att det är eldningsför-
bud, skriver P4 Stockholm.

Torrt väder och blåst gör 
brandrisken i skärgården 
stor. Minsta gnista kan fär-
das med vinden och få fäste 
och utvecklas till en brand.

Enligt kustbevakningen 
har såväl hus som sjöbodar 
brunnit.
andeRs Gustafsson


