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julpynt.
Ännu en
hjort med
ljusslinga
i hornen

Stefano testi lyckades fotografera en dovhjort med julgransslinga inne på en tomt på mokärrsvägen.

Ytterligare en dovhjort
med intrasslad ljusslinga i
hornen har synts i tyresö.
viltvårdare i kommunen
håller dovhjortarna under
bevakning, men väljer att
inte ingripa.
A Brevik
Mitt i berättade i förra veckan att en dovhjort med en
utomhusbelysningsslinga i
hornen har synts i Brevik.
Nu har ytterligare en
dovhjort med julgransslinga setts i krokarna,
den här gången inne på en
villatomt på Mokärrsvägen.
– Den verkade inte alltför
besvärad av ljusslingan. Och
ena halvan av kronan var

redan borta, säger Stefano
Testi, som lyckades fånga
dovhjorten på bild.
EnliGt pEr aHl, viltvårdare i Tyresö, är det inte ovanligt att hjortar trasslar in sig
i ljusslingor.
– Tyvärr är det en alldeles
för vanlig syn, och det kan leda till ett otroligt lidande för
djur som trasslar in sig rejält. Jag vill uppmana folk att
ta ner julgransbelysningen
efter jul så begränsas riskerna något, säger han.
Viltvårdarna håller dovhjortarna under bevakning,
men väljer att inte ingripa
utan hoppas att hjortarna
ska lösa situationen själva.

Snart börjar de gnugga av
sig basten, alltså det ludna,
på hornen och förhoppningen är att ljusslingorna då ska
åka av. Alternativt att de bär
belysningen fram till att hornen fälls i vår.
Att avliva hjortarna drar
sig viltvårdarna för och att
söva djuret är inget alternativ.
– Det är inget vi själva kan
göra, utan då måste veterinär kallas in vilket det inte finns ekonomi för. Det är
heller inte fullt så enkelt som
man kan tro och det är inte
alltid säkert för djuret,.
maria nykvist
maria.nykvist@mitti.se
tel 08-550 551 03

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
A Stockholm
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

”Här har alltid varit lätt att träffa människor även om vi mest umgås med andra
ungrare. Ett trevligt ställe dit jag ofta går är bastun vid alby friluftsgård”, säger
laszlo vamos, Granbacken, här tillsammans med aneko Szartak.
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Enkät

Ger orten där du bor möjlighet att lära känna nytt folk?
Jean virtanen,
Granängsringen:
– Jo, det tycker
jag. Det är trevligt här, för varje
gång jag handlar
så träffar jag någon som jag känner eller någon
att prata med.
Annars åker jag
ner till centrum
om jag vill träffa
människor.

madelene toivonen, Granängsringen:
– Det var väl
lite enklare att lära känna nya personer i sitt område när man var
yngre. Nu blir det
mest att man hejar på sina grannar och så umgås
man med de man
redan känner.

majed, abdullah,
Granängsringen:
– Jag brukar
mest vara här i
Ringen, i fritidsgården eller i
skateparken, och
det är lätt att lära
känna människor på de ställena.

✏✏✏maria nykvist

B stEfan källstigEn.

