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Rättelse

Öppen audition

tRaditionellt

Självmorden
minskar

20-åring fick rollen

Gille bjuder in
alla till slåtter

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.

ASkärholmen
I våras hade Stadsteatern i
Skärholmen för första gång
en en öppen audition. Tea
tern sökte en huvudrolls
innehavare till en hemlig
pjäs. Unga, okända talang
er som definierade sig som
kvinnor uppmanades söka
rollen. Nu står det klart att
20åriga Täbytjejen Isabella
Touma Pettersson har fått
rollen. Teatern har också av
slöjat vilken pjäsen är – en
dramatisering av Elin Wäg
ners feministiska debut
roman Norrtullsligan (1908).

Regissör är Carolina Frän
de, chef för stadsteatern i
Skärholmen.
– Att göra en föreställning
av Norrtullsligan är för mig
att göra en konstnärlig un
dersökning av kvinnors situ
ation i det patriarkala sam
hället i början av 1900talet.
Men det är också en under
sökning av kvinnors situa
tion i det patriarkala sam
hälle vi lever i idag, säger hon
i ett pressmeddelande.
Pjäsen har premiär i Skär
holmen den 17 februari 2017.

ASätra
På söndag bjuder Sätrasko
gens slåttergille in alla in
tresserade till traditionell
slåtter i naturreservatet.
Starten går klockan 13,
på Varpaängen – ängsmar
ken mellan Sätra varv och
Bredäng camping. Där ska
man räfsa slaget hö och göra
hässjor av det. Den som vill
kan testa att slå med lie.
Det bjuds på både saft och
musik av spelemän, skriver
gillet på sin Facebooksida.

ida leveby andeRsson

MäRta lefveRt

KaRl MaRtinsson

Stadsteatern i Skärholmen sätter upp en feministisk klassiker i höst.
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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 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
AStockholm
är som får företag att eta
Den 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 tryck
största utmaningar –
et på de norra delarna
bostadsbristen kom
minskar.
binerat med en
Forskningen ge
snabb inflyttning
nomförs med både
till Stockholm.
empiri (hårda fak
– Fram till år
ta), exempelstudi
apostolis
2050 kommer det att
er och intervjuer. Ett
behövas 450 000 till papakostas. annat mål är att ta re
500 000 nya bostäder
da på är om orterna
i Stockholm, säger Fredrik ger möjligheter till menings
Bergström, affärsområdes fulla möten mellan männis
chef på WSP.
kor med olika bakgrund och
Södertörns högskola drar boendeform, vad som får
därför igång sitt största människor att trivas och ut
forskningsprojekt 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 träf
retag, 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 ABCorter där ledare för hela projektet.
både innevånare och före
Forskningsprojektet 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 Stock
otrygghet minska.
holm, exempelvis genom
att bygga mer bostadsrätter
Ett av problEmEn forsk
i 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

Skärholmen är en av de förorter som forskarna tittar med intresse på.
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Enkät

Hur ser du på idén om ABC-staden?
Inis Dushi, Skärholmen.
– Så är det i
Skärholmen, här
finns allt och det
är bra. Jag jobbar
på Ikea och har
kollegor som bor
på andra sidan
stan och måste
åka bil. Det går ju
inte.

anna Segerstedt, Sätra.
– Tanken är
bra. Jag jobbar
i centrum och
min man i Täby
så det är klart att
det vore toppen
om det fanns fler
jobb här. Men fö
retagen tittar väl
på lokalhyror
na som kanske
är lägre norr om
stan.

Cornelia Svensson, Rågsved.
–En bättre ung
domsgård och
fler arbetsplatser
skulle säkert gö
ra att folk var mer
här i Rågsved.

✏✏✏ida leveby andeRsson
B oliveR lindKvist

