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festivAl

We Are sthlM

Butiksnytt

Filmer lockade
många besökare

Stjärnjour nattvandrar

Självmorden
minskar

A Sundbyberg
I lördags kunde den som ville ta med sig popcornen och
slå sig ner på Golfängarna.
Då anordnades nämligen
Sundbybergs första filmfestival genom tiderna.
Syftet var att locka barn
och unga att själva delta som
filmskapare och stärka deras skapande. På kvällen
ordnades även utomhusbio.
Arrangör var kultur- och
fritidsförvaltningen på
Sundbybergs stad.

A Sundbyberg
På tisdag nästa vecka drar
ungdomsfestivalen We Are
Sthlm igång inne i City. Förra årets festival blev omskriven då det framkommit att
flera unga tjejer blivit sexuellt trakasserade av män i
skydd av folkvimlet.
I år kommer Stjärnjouren, Sundbybergs tjejjour, att
delta och bland annat nattvandra, något man tidigare
bara gjort lokalt i Sundbyberg.
– Vi kommer att gå runt på
området och kolla läget och

A Sundbyberg
Se hit, köttlovers! Kötthallen
som bommade igen butiken
på Järnvägsgatan ifjol återuppstår, men inte i Sundbyberg som planerat. I stället
öppnar butiken i Viksjö i Järfälla i oktober, skriver man
på sin Facebooksida.
Där framgår också att
man fortfarande letar lämpliga lokaler i Sundbyberg.
Men tills vidare blir det
alltså till att resa en bit för
biffarna.

nathalie vukmanic är verksamhetssamordnare på Stjärnjouren som deltar under We are Sthlm.
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prata med ungdomar. Jag
tror att vår närvaro kan ha
en förebyggande effekt. Vi
kommer också att åka med
längs blå linjen mellan Sundbyberg och stan, säger verksamhetssamordnaren Nathalie Vukmanic.
Förutom att nattvandra
har man extra öppet på telefonjouren.
Stjärnjouren kommer
även att jobba tillsammans
med killfrågor.se, som drivs
av Män för jämställdhet.
MAx lind

AnnA WAchenfeldt

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

anders forsberg, 43, Sundbyberg: ”Jag tycker att Sundbyberg är komplett, här finns många
mötesplatser med bra kommunikationer. fina grönområden som lötsjön och Golfängarna.”
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A sundbyberg

Finns det bra mötesplatser i Sundbyberg?
Ingalill Stensvik,
49, Sundbyberg
– Gym är bra exempel på platser
att naturligt träffa
folk. Jag tycker
det är tråkigt att
Stockholm växer
på bekostnad av
landsbygden. Jag
vill att Sundbyberg skall bevara
sin karaktär av
småstad.

Emma Walther,
29, Sundbyberg:
– Jag tycker
Sundbyberg fungerar bra, här finns
många platser
att mötas på för
barnfamiljer, bra
lekplatser samt
samt fina strövområden som
lötsjön eller Golfängarna.

Stefan norberg,
39, Sundbyberg
– Jag trivs fint i
Sundbyberg och
tycker att man
har lyckats bra
med att behålla
småstadskänslan. Jag gillar
Sturegatan med
dess affärer och
restauranger.
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