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falsklarm

Självmorden
minskar

Inbrottstjuv var
utelåst boende

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.

AVinsta
Polisen larmades till Vinsta strax före klockan 15 i
tisdags i förra veckan då en
man setts klättra in i en lägenhet via ett fönster. Men
det visade sig inte vara något brott som låg bakom den
misstänksamma företeelsen. Det var inte någon inbrottstjuv utan lägenhetsinnehavaren själv som klättrat
in genom fönstret. Han hade
nämligen låst sig ute.

karl martinsson

matilda klar
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manou koto och kamron rozaev har sytt kläder i två veckor
– i fredags deltog de i en modevisning på kungliga operan.

ungt modE

De ställer ut på Operan
AHässelby
På Hässelby villastads skola skapar en grupp ungdomar kläder sista veckorna
innan skolorna börjar. Bakom projektet står Ungt Mode
som vill locka fler ungdomar från förorten till modebranschen.
I fredags var det dags för
modevisning på Kungliga
operan.
– Jag har alltid haft en fäbless för mode och hela stilvärlden, säger Kamron Rozaev, 17, från Hässelby gård.
Han är en av deltagarna på

Ungt Mode som tog sina kreationer från syslöjdssalen i
Hässelby villastad till Kungliga Operans foajé där kläderna kommer att visas upp
på catwalken under två visningar.
Deltagarna, som är mellan 13 och 19 år, har fått i uppdrag att tänka hur de skulle
vilja stajla publiken för en
kväll på Operan. De ritar och
syr sedan kläderna. Till sin
hjälp har de haft handledare
från branschen.
matilda klar
andErs Björklund

En miljon nya stockholmarE

Så Ska
förorten
få nytt liv
vällingby blev år 1954
Sveriges första abC-stad
med arbete, bostad och
centrum.
konceptet har i decennier legat på hyllan – fram
till nu.
I ett stort forskningsprojekt för ett växande
Stockholm dammar experter av den gamla modellen.

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

för mina Heliste, Jamila Heliste, 4, och baba Galleh Sarr är vällingby den abC-stad som stadsdelen var tänkt att vara.
”Du har ju liksom allt här”, säger mina, som jobbar i Hässelby och umgås med familj och vänner i hemorten.
Foto: MATIldA KlAR

Enkät

Är Vällingby en ABC-stad för dig?
Carl axeldahl,
Vällingby:
– Ja. Här handlar vi alltid. Men
vi umgås inte så
mycket med andra som bor här.
I vårt hus bor det
många med olika
bakgrund. men
det är svårt att säga hur man skulle
kunna göra för att
det ska bli lättare
att mötas.

najett
benchaouch,
Vällingby:
– Nej. Det behövs fler arbeten
i Vällingby. Och
på fritiden åker
jag ofta in till stan
för att träffa mina
vänner, de kommer inte hit. Så
tror jag många
gör.

Yvonne Zellman,
Hässelby villastad:
– Ja. Här i Vällingby kan jag
handla och uträtta ärenden, men
när jag ska umgås med nära och
kära får jag åka in
mot stan.

✏✏✏matilda klar
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