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Superhall hägrar vid 
västra Valhallavägen
 700 nya bostäder, ett underjordiskt garage och en 
trädallé. Och inte minst – nu ser det även ut att bli 
sporthallar vid västra Valhallavägen. 

– Vi ser fram emot att få bygga den första hal-
len med läktare i Stockholms innerstad sedan 1942, 
säger Bengt Arwén, ordförande för KFUM Central. 

Välkommen � ll oss på Fredegårds Fas� ghetsbyrå. Vi på byrån har den erfarenhet, kunskap och 
nätverk som krävs för a�  göra en bra bostadsaff är. Ti� a in på Grevgatan 12 eller ring, 08-660 07 20 så berä� ar 

vi hur vi kan hjälpa er � ll köp, värdering eller försäljning av er bostad.
Lars Fredegård. Ti�   Johansson. Monica Cederberg. Björn Willborg. Peter Messeter. Glad sommar!
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Mysiga Djurgårdskyrkan är platsen för dig som är kvar i stan i sommar!  
Här erbjuds konserter, allsång, föredrag, konstutställning, mässor och  
andakter. Allting gratis! På fredagar har vi en skrivverkstad där det kostar 
100 kr/tillfälle att delta. Det trevliga caféet i kyrkans trädgård serverar  
kaffe, smörgåsar, bullar och kakor, öppet tis–sön kl 12.15–16.30.

VÄLKOMMEN!
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djurgårdsvägen 74
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annonskostnaden. Allt material i tidningen lagras digitalt och publi-
ceras och tillhandahålls i digitala medier liksom i vår arkivdatabas. 
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Här får du fi ska 
utan fi skekort 8Vi har tagit reda på vad som gäller och vilka fi s-

kar som fi nns i Stockholms olika vattendrag.

Undrar 
vad 

Strindberg 
skulle ha 
skrivit...

INNEHÅLL

s.

s.27TYCK OMs.19 BOSTADs.

Där kom han släntrande från sin hemby, 
nej, han kom på häst tror jag.
Cecilia Klynne om fotbollen i Argentina. 
Följ hennes blogg på www.ostermalmsnytt.se

s.

Spårvagnsmuseets 
fl ytt blir en dyr affär

6

12 Tävla och vinn en 
sprillans ny cykel! s.

Brunkebergstorg äter och dansar
 Under fredagen kom Elefanten 
på plats, matparken på Brun-
kebergstorg som håller i gång i 
tre månader, sju dagar i veckan 
klockan 
11–23. Torget fylls av mobila 
matförsäljare, barer, dj:s och en 
stor musiksatsning. Ett ”avant-
gardistiskt mat- och musiktivo-
li” som arrangörerna kallar det. 
Fri entré. Torg+mat+musik.  

 Konstverkstad för barn på Liljevalchs 
 Utställningen ”Attention: Craft” inleddes i veckan på Lilje-
valchs. Utöver att fl era konsthantverkare ställer ut hålls 
en konstverkstad riktad till barn, till för att inspirera 
eget skapande. Fem hus som var och ett repre-
senterar ett material har satts upp, exempelvis 
ett textilhus där kidsen själva bestämmer hur 
väggarna ska se ut och ett lerhus som tillåter 
besökarna att verkligen gå loss och gegga. Öppet 
kl. 11-15 varje dag, förutom perioderna 30/6-4/7 och 
4/8-8/8. Gratis upp till 18 år. Material fi nns på plats. 

 Käka, häng och gå i Västra K 
 Ut och käka men noll fantasi om 
var? Har du inte ännu besökt 
Hornsbergs strand med omnejd 
är det dags, för här fi nns det 
matinspiration från de fl esta av 
världens hörn. Restaurangerna 
har staplats på varandra de 
senaste åren och konkurrensen 
är numera benhård på Västra 
Kungsholmen: indiskt, asiatiskt, 
kaféer, glassbarer, burgare, grill 
från Gotland, svenskt, italienskt, 
latinamerikanskt… Passa på 
att häng en stund vid fi nt väder 
eller gå  bara runt och njut av 
utsikten. 

Odlings-
trenden 

fortsätter

SOMMARTÄVLING



Onsdag den 30 juli öppnar vi den nya ICA Supermarket Esplanad. 

Välkommen att fynda i butiken!

Nu stänger vi för total ombyggnad!

30%
Tisdagen den 1 juli erbjuder 

vi alla våra kunder minst

tills butiken är tom.

rabatt

TKarlavägen 56       Stadion. Buss 1, 42, 44 •Tel: 545 838 30, www.esplanadia.se

Gäller från klockan 08:00 tisdagen den 1 juli tills allt är slutsålt.
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ÖSTERMALM
TIPSA VÅR REPORTER  
Anna Sandqvist
Telefon: 08-545 870 73
E-post: anna.sandqvist@direktpress.se

  Sveriges dyraste bostadsrätt fi nns på Östermalm. Det 
är Bovision som letat fram landets tjugo dyraste bostä-
der som är till salu på bovision.se. Bostadsrätten på 
Östermalm, som är till salu för 48 000 000 kronor, är 
en 370 kvadratmeter stor våning vid Östermalmstorg.

Även Sveriges näst dyraste bostadsrätt fi nns i stads-
delen. Det är en etagevåning på 325 kvm med egen 
hiss, som säljs för 32,5 miljoner.

Under sommaren, särskilt under juli, brukar tempot 
på bostadsmarknaden avta. I slutet av sommaren kom-
mer marknaden igen, genom att oftast nå nya rekord-
nivåer, enligt Bovision. 

 ABBA-BÅT. Glid genom Stockholms vatten och lyssna på 
ABBA-låtar.   FOTO: ABBA THE MUSEUM 

  Roliga anekdoter, kända låtar och cirka 50 minuters 
båtfärd. Lagom till sommaren startar Strömma en 
sightseeingtur i samarbete med ABBA The Museum.

Under den 50 minuter långa båtturen runt Djur-
gården besöks fl era platser som har anknytning till 
popgruppen samtidigt som gästerna får lyssna på be-
rättelser, roliga anekdoter och kända ABBA-låtar.

Turen avgår från Strömkajen och avstigning sker 
vid Allmänna gränd, cirka 200 meter från ABBA The 
Museum. 

 SOMMARSPÄNST. Utegymmet i Hjorthagen består av 
stationer  .                 FOTO: FREDRIK EKROTH 

Östermalm har på kort tid fått två nya utegym.  I tisdags 
invigdes det nya gymmet vid Kampementsbadet på 
Gärdets sportfält, av idrottsborgarrådet Regina Kevius 
(M). Detta bara några veckor efter att utegymmet i 
Hjorthagen öppnades.

Gymmet vid Kampementsbadet är byggt i trä och 
består av tolv stationer med två olika viktinställning-
ar. Utegymmet i Hjorthagen, som ligger i Hjorthags-
parken ungefär nedanför Dianavägen 30, består i stäl-
let av stationer där du främst använder den egna 
kroppsvikten.

– Det är det första gymmet i sitt slag på Öster-
malm, berättar Fredrik Ekroth på Östermalms park-
miljöavdelning. Det vanligaste är att stationerna har 
rörliga delar, men i Hjorthagen har du den egna 
kroppen som motvikt. Blir du osäker på hur du ska 
göra, så kan du läsa på den beskrivning som fi nns vid 
varje station. 

 Läsare   av Skansens digitala nyhetsbrev kan fram till den 
29 juni delta i utlottningen av en allsångsbänk. 

 Äkta, insjungen och piffad.  

VISSTE DU ATT...  du kan ställa frågor 
om stadsodling till en expert, 
kl. 12 – 16 varje dag, på Naturhisto-
riska riksmuseets nya utställning 
Odla staden. FOTO: Malin Lobell  

Två nya utegym har invigts

Åk båt och ta del av ABBAs historia

Dyraste bostadsrätterna till salu i sommar

Superhallen nära 
att bli verklighet

Vad känner du inför 
planerna? 
 Gå in på

www.ostermalmsnytt.se 
och säg vad du tycker!

   ”Vi har rett ut en 
del oklarheter och 

upplever nu att 
staden förstår 
våra behov.”

 Länge var läget osäkert för 
den planerade idrottshallen 
vid Roslagstull, i nya området 
Västra Valhallavägen. Men 
nu ser framtiden betydligt 
ljusare ut för projektet, som 
innebär att en fullstor boll-
hall med läktarkapacitet, och 
med en gymnastikhall ovan-
på, byggs i området.

KFUM Central vill inte 
bara bygga hallen, utan också 
stå för driften. Men för att få 
ekonomi i verksamheten 
krävs inte bara intäkter från 
uthyrning av halltider, utan 
även från kommersiella ytor. 
Och just här har idrottsför-
eningen och markägaren 
Stockholms stad haft svårt att 
komma överens. Nu verkar 
en lösning vara nära.

– Vi har haft en bra och 

kreativ diskussion med sta-
den, så nu ser allt väldigt po-
sitivt ut när det gäller att nå 
fram till en lösning som pas-
sar både oss och Stockholms 
stad, säger Bengt Arwén, ord-
förande för KFUM Central.

Eleonor Eklind Forslin, på 
Stockholms stads exploate-
ringskontor, och med ansvar 
för mark- avtals- och genom-
förandefrågor för Västra Val-
hallavägen, bekräftar att 
samtal pågår. Bengt Arwén 
vill inte gå in på några detal-
jer men förklarar:

– Vi har rett ut en del 
oklarheter och upplever nu 
att staden förstår våra behov. 
Man kan säga att vi närmat 
oss varandra och att vi ser 
fram emot att få bygga den 
första hallen med läktare i 

Stockholms innerstad sedan 
1942, då Eriksdalshallen 
byggdes.

Byggandet av super-
idrottshallen är en del av den 
planerade förvandlingen av 
Västra Valhallavägen. Hela 
programmet för området, 
där idrottshallen fi nns med, 
är ute på samråd fram till 29 
augusti. Trots att fl era veckor 
återstår av samrådstiden har 
många redan börjat höra av 
sig till stadsbyggnadskonto-
ret.

– Vi får in mellan fem och 
tio synpunkter i veckan, vil-
ket är ganska mycket, säger 
Julia Nedersjö, som ansvarar 
för planerings- och gestalt-
ningsfrågor i det nya områ-
det.

Julia Nedersjö fortsätter:
– Synpunkterna varierar 

mycket. En del vill bara be-
rätta att de tycker förslaget 
ser fint ut, andra oroar sig 
över parkeringssituationen
eller över sin utsikt. Vi som 
jobbar med området är väl-
digt  g lada över  at t  så
många har satt sig in i bygg-
planerna och att man enga-
gerar sig. Det är jättebra
för oss att få in mycket syn-
punkter så tidigt i processen. 

 Anna Sandqvist
08-545 870 73

anna.sandqvist@direktpress.se 

■■  Superidrottshallen vid Roslagstull är 
ett steg närmare byggstart. Efter många 
turer verkar Stockholms stad och KFUM 
Central, som vill bygga och driva hallen, 
vara på väg att komma överens.  

700 nya bostäder
 ■ Plus: 700 nya bostäder, 

både hyresrätter och bostads-
rätter, gör att området lever 
upp. Ett av husen blir ett 
punkthus på 24 våningar, som 
kommer att sticka upp över 
stans takåsar. Framför bo-
stadshusen lämnas plats för 
de boende att ställa ut bänkar 
eller blomkrukor.

 ■ Minus: Den nya stenstaden 
blir mycket tät. Husen, som
varierar i höjd, står nära var-
andra, och gårdarna blir små.

Parkering i garage 
under jord

 ■ Plus: Ett helt nytt underjordiskt 
garage byggs i området, där boen-
de och besökare får ställa bilen. 
Garaget kan enligt ett första för-
slag rymma 400 p-platser.

 ■ Minus: 180 parkeringsplatser ut-
med gatan försvinner, när Valhalla-
vägen breddas med tio meter och 
får nytt kollektivkörfält, nya gång- 
och cykelbanor och bredare trotto-
ar på den norra sidan med plats för 
uteserveringar. Det kostar mer att 
parkera i garage, än att stå på ga-
tan.

Grönt på höjden
 ■ Plus: Gröna tak och planterade 

terrasser längs med husväggarna 
bidrar till grönskan, tillsammans 
med planteringar på torg och en 
ny trädallé längs med delar av Val-
hallavägen. En ny park planeras i 
en del av området där Roslagspar-
ken ligger i dag, liksom en ny park 
vid Odengatan/Körsbärsvägen. 

 ■ Minus: Befi ntliga grönområden, 
som Roslagsparken samt delar av 
parken vid Odengatan-Körsbärs-
vägen, försvinner och ersätts av 
nya men till ytan mindre parker.

FRAMTIDEN? Så här kanske Valhallavägen ser ut inom en snar framtid.  ILLUSTRATION: UTOPIA, SWECO, DAVID WIBERG

Det här ska också hända i området

MER OM BYGGET PÅ ostermalmsnytt.se

www
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 798  PERSONER   är öppet 
arbetslösa på Öster-
malm i maj, enligt 
statistik från Sweco.  @almdahl   twittrar efter att ha hittat mängder med sill på gatan 

på Östermalm. 

 Wtf lix????? Ni är så konstiga 
här i Sthlm asså.  

 DIF:s supporter-
insamling #Fair-
play2014 kommit 
upp i 500 000 kro-
nor på bara tio dagar. VI
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FLER   Lokala tävlingar  framöver

   Simma genom Djurgården

Kan du tänka dig att 
simma i kanalen? 

Gå in på
www.ostermalmsnytt.se  
och säg vad du tycker!

 Ett förenklat triathlon utan 
cykel. Så beskrivs Aquathlon 
som ska hämta sporten till 
innerstaden och Östermalm. 
Deltagare får själva välja dis-
tans i simning och löpning i 
en följd eller att endast sim-
ma. Men det är familjen som 
är i fokus på tävlingsdagen 
den 13 juli.

– Familjen och simkun-
nighet går som en röd tråd 
genom arrangemanget. Bud-
skapet är att alla är välkomna 
samtidigt som det är en in-
ternationell tävling. Det ska 
vara motion för bredden. 
Hur ofta händer det att mo-
tionärer får möjligheten att 
stå på samma startlinje som 
elitidrottare, säger tävlingsle-

daren Anders Björkholm.
Vattnet framför Sjöhisto-

riska museet och i Djur-
gårdsbrunnskanalen kom-
mer vara avlyst från all båt-
trafi k mellan 6:30 och 10:00. 
Det ger en möjlighet att upp-
leva såväl sporten som natu-
ren på Djurgården. Dessut-
om i klassiskt vatten. På 
samma plats som den olym-
piska simarenan i Stockholm 
1912 låg.

– Vi vill lyfta Stockholm 
som stad och Djurgården 
som område. Det är fantas-
tisk marknadsföring för en 
plats som bär på en unik his-
toria, säger Anders Björk-
holm.

– Förra året påpekade 

några deltagare att de blev 
distraherade av miljön. Man 
blir nog lite hemmablind och 
förstår inte hur vackert det är 
här, säger arrangören Carin 
Björkholm.

Simmar hela sträckan
Elitidrottare, bland annat 
svenska landslaget i öppet vat-
ten, simmar hela sträckan på 
fem kilometer. Nybörjare och 
motionärer kan välja att sim-
ma den korta sträckan på en 
kilometer. Publiken ges även 
möjlighet att gå med längs 
vattenkanten under loppet. 
Och det kommer bjudas på en 
och annan simspurt.  

– Motion i all ära men det 

spetsar till sig då och då. Ef-
tersom tävlingen är interna-
tionell får man ta med sig 
sina tider för att kvala in till 
andra arrangemang. Men det 
viktiga är att även åskådare 
ska kunna vara deltagande. 
Förra året fi ck vi väldigt bra 
reaktioner av förbipasseran-
de. Vi tror att det blir fullt av 
folk och en riktig familjefest, 
säger Anders Björkholm.  

Samtidigt ska arrange-
manget uppmärksamma 
simsäkerhet. Barn och vuxna 
ges tillfälle att ta svenska sim-
förbundets nya simmärke 
”Vattenprovet Öppet Vatten”.  

– Det är stor skillnad på 
bassäng och öppet vatten. 
Simning är en färskvara som 
man måste hålla i gång. Det 
är inte bara livsviktigt utan 
även socialt nödvändigt att 
behärska det. För att ta mär-
ket ska man falla i vattnet, få 
huvudet under ytan och 
simma 200 meter, varav 50 är 

ryggsim i en följd, säger Na-
thalie Dahlqvist, simmärkes-
ansvarig på Svenska Simför-
bundet.

Tanken är att tävlingen ska 
bli tradition.

– Det ska den definitivt 
bli. Utomlands är det otroligt 
stort. I Sverige har vi dess-
utom något som många an-
dra länder saknar: allemans-
rätten. Vi har en fantastisk 
natur i innerstaden som vi 
kan använda bättre för idrott. 

 Viktor Drangnell Ek 

■■  Upplev Djurgården i öppet vatten. 
Motion, tävling, simkunnighet och famil-
jefest står i centrum när Aquathlon för 
andra året arrangeras i det klassiska 
olympiska vattnet. 

   ”Vi har en fantas-
tisk natur i inner-
staden som vi kan 

använda bättre 
för idrott.”

   FRISKT HUMÖR. Amatörsimmaren Theresia Viska trotsar det kalla vattnet.  
 FOTO: MALIN LÖÖF

    

 Mer info 
 ■  Vad: Stockholm Royal Park Aqua-

thlon & Swim.
 ■ När: Den 13 juli 2014. Masstart 

klockan 08:00 i vattnet framför Sjö-
historiska museet.

 ■ Var: Djurgårdsbrunnskanalen. Star-
ten, växlingsområdet och målgången 
är framför Sjöhistoriska museet.

 ■ Hur: Tävlingen sanktioneras av 
Svenska Triathlonförbundet och 

Svenska Simförbundet. Mass-simstart 
i det klassiska olympiavattnet från 
1912 följt av löpning på cykel- och 
gångvägen runt Djurgårdsbrunnsvi-
ken och Djurgårdsbrunnskanalen. 
Simmarna måste vara uppe ur vattnet 
senast klockan 10:00. Löpbanan 
stänger klockan 12:00.

 ■ För anmälan och mer information: 
www.stockholmaquathlon.com 

 ■  Stockholm ultra marathon
 ■ Var: Djurgården/Gärdet
 ■ När: 9 augusti
 ■ Hur: www.stockholmultra.se

 ■ Tjejmilen 
 ■ Var: Djurgården
 ■ När: 6 september
 ■ Hur: Mer info på 

www.tjejmilen.se

 ■ Bellmansstafetten
 ■ Var: Stora skuggan
 ■ När: 20 augusti
 ■ Hur: Mer info på 

www.bellmanstafetten.se 

 Erik Bernhardsson, 18, Val-
hallavägen, student :
 – Jag fl yttade hit för ett år 
sedan och har faktiskt aldrig 
badat i Stockholm. När det 
väl blir av kommer det vara 
någonstans på Djurgården. 

SÅ TYCKER VI

 Var badar du 
helst i stan? 

 Anna Wilson, 37, Lützen-
gatan, föräldraledig :
 – Kampementsbadet. Där 
har vi spenderat många 
trevliga och soliga sommar-

 Agneta Klättborg, 67, 
Skeppargatan, pensionär :
 – Jag har inte badat här på 
jag vet inte hur länge. Men 
Smedsudden och Alvik 
strand är bra badplatser. 

 Sandra Lundberg, 22, Rid-
dargatan, student :
 – Jag badar mest på Värm-
dö.  För att vara en stad 
med så mycket vatten fi nns 
det för få bra badplatser i 
Stockholm. Satsa på att 
bygga några på Djurgården! 

 Eva Losenius, 77, Skeppar-
gatan, pensionär :
 – Jag badar mest i Skärgår-
den. Det var länge sedan jag 
gjorde det här. Men gör jag 
det igen blir det på Kampe-
mentsbadet. 

   KOSTYMBYTE. Theresia Viska hjälper Desiree Andersson knäppa våtdräk-
ten. FOTO: MALIN LÖÖF

    

   BADSUGEN. Desiree Andersson gör sig redo för ett dopp. FOTO: MALIN LÖÖF
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 Den 30 juni återvänder 
Djurgårdsfamiljen till 
sin forna hemmaborg 
Stadion. 
    – Stadion har en speci-
ell plats i många hjärtan, 
säger Dan Blomberg, 
ordförande i Järnkami-
nerna. 

 På årsdagen av den sista all-
svenska matchen på Stadion 
spelas en träningsmatch mot 
danska superligalaget FC 
Midtjylland. Stadion öppnar 
17:00 med aktiviteter innan 
avspark 20:00.

– Folk kommer att samlas 
lite överallt på stan. I Hum-
lan och på de klassiska 

matchpubarna. Det blir ladd-
ning innan, under och efter 
match, säger Dan Blomberg.

Förhoppningen är att 
match på årsdagen ska bli 
tradition.

– En lockande tanke och 
något vi pratat om. Även om 
jag är nöjd med fl ytten till 
Stockholmsarenan kommer 

Stadion alltid vara hemma 
känslomässigt.   

Hur känns det att komma 
tillbaka?

– Det blir mycket känslor. 
Folk kommer vara taggade. 
Det ska bli skönt att känna 
lite på tegelstenarna och sitta 
på bänkarna igen. 

 Viktor Drangnell Ek 

 Djurgården vänder hem  igen

 STÄMNING. Blir det lika bra 
tryck på måndag som under 
sista allsvenska matchen 
på Stadion?   FOTO:PRIVAT  

ÖSTERMALM

 Mer info
 ■  Vad: Träningsmatch mel-

lan Djurgården-Midtjylland.
 ■ Var: Stadion.
 ■ När: Avspark klockan 

20:00 den 30 juni. Stadi-
on öppnar 17:00.

 ■ Varför: Ettårsdagen av 
den sista allsvenska 
matchen på Stadion.

 ■ Biljetter: Från 80 kronor. 
Två olika priskategorier 
för vuxna och barn 7-16 år. 
Barn 0-6 år går in gratis 
och behöver ingen biljett.  

 Notan för Spårvagnsmuseets 
fl ytt till Hjorthagen blir inte 
modest. Landstinget och 
Stockholms stad delar kost-
naden på 210 miljoner kro-
nor.  Varav 190 miljoner är 
för själva fl ytten. Att frakta 
gamla bussar, tågvagnar och 

spår vagnar är inte helt lätt. 
Särskilt när byggnaderna inte 
har öppningar stora nog.  
Museet som huserat i buss-
garaget Söderhallen ska in i 
en före detta reningsbyggnad 
i Gasområdet. Det nya mu-
seet ska få modernare teknik 

och riktas till en bredare all-
mänhet. Ambitionen är be-
söksantalet ska stiga. Flytten 
beräknas ske 2017 och det är 
tänkt att själva fl yttdagen ska 
manifesteras i en stor parad i 
centrala Stockholm. 

Viktor Drangnell Ek 

Museets  fl ytt kostar 210 miljoner 

POLISRAPPORTEN

 DJURGÅRDEN
Onsdag 25 juni
Klockan 12.32
Arbetsplatsolycka. En hant-
verkare skär sig i handleden. 
Räddningstjänsten kommer 
till platsen och för personen 
till sjukhus med ambulans.

GALÄRVARVSVÄGEN
Måndag 23 juni
Klockan 13.35
Stöld. Två tjuvar försöker stjä-
la värdesaker av en person på 
Djurgården. En ledig polis ser 
vad som händer, ringer till po-
lisen och springer efter tju-
varna. Efter en kortare rusch 
grips förövarna och överläm-
nas till en polispatrull som 
kommer till platsen.

BIRGER JARLSGATAN
Söndag 22 juni
Klockan 05.05
Grov misshandel. Flera perso-
ner börjar slåss utanför en 
nattklubb. En person försö-
ker stoppa bråket, men blir 
då nedsparkad av en man i 
25-årsåldern. 25-åringen 
slår därefter ytterligare en 
person i ansiktet innan han 
springer från platsen. Polis 
kommer till platsen och kan 
med hjälp av vittnen gripa 
bråkstaken. Mannen försö-
ker slå poliserna och spot-
tar dem även i ansiktet. 
Förutom misshandel miss-
tänks han även för narkoti-
kainnehav. 

Förutom stölder ur bilar 
och inbrott är det fi ck-
stölder som just nu top-
par brottslistan på Öst-
ermalm. Många stölder 
sker under helgnätter 
inne i nattöppna butiker.

– Butikerna är tyvärr en jät-
tebra plats för tjuvar. När 
alkoholpåverkade personer 
handlar mat och betalar med 
kort smyger de sig fram och 
ser koden. Sedan följer de 
efter personen och stjäl plån-

boken innan de tömmer 
kontot på pengar, säger Ste-
fan Wehlin, närpolischef på 
Östermalm.

Han uppmanar även per-
soner att inte ha sina mobiler 
liggande på bordet inne på 
kaféer.

– Tyvärr är det många som 
blir av med sina telefoner på 
uteserveringar och fi k. Tjuvar 
kommer fram och distrahe-
rar dem innan de snabbt tar 
mobilen och lämnar platsen, 
säger Stefan Wehlin.

Se upp för fi cktjuvar på Östermalm

 @SimonIngmar   twittrar om kalla turister på Sverigebesök. 

De italienska turisterna vid Karla-
plan kör i vinterjackor. Rutinerat.

Omtanke och tradition sedan 1918

Sibyllegatan 31, Stockholm, tel. 08-663 16 15
www.waerners.se

Hembesök  -  Jour dygnet runt  -  Bouppteckningar 
Begravningar över hela landet

I nära ett sekel har vi med största pietet bistått 
Östermalmare i livets svåra stunder. 

Varmt välkommen!

Tulegatan 35 (korsningen Odeng. 34)
Telefon: 08-406 09 80

Ti-To 11-18, Fr 11-17, Lö 12-16
www.asiafurniture.se

R
E

A

Priset är inkl ROT-avdrag och förutsätter att 
beställaren är berättigad till ROT-avdrag. Priserna 
gäller normal installation. (Bilkostnad kan tillkomma.)

Slätare glasyr för 
enklare rengöring!

Installerat 
& klart inkl. 
rotavdrag
4.920:-

IDO Seven D
med Slow-

Close sits och
Fresh-WC 

funktion.
2.695:-

Gäller t.o.m.
31 maj 2014

50 cm möbel med porslinstvättställ 
och spegelskåp med LED-belysning

PRIS NU

kr. 7.990,-
Ordinarie pris 10.790,-
SPARA 2.800,-

Badrumsbutiken 
Karlavägen 42 · 114 49 Stockholm 
Öppettider: vardagar: 11-18, lör.: 11-15 

Badrumsbutiken 
Södermannagatan 44-46 · 116 40 Stockholm 
Öppettider: vardagar: 10-18, lör.: 11-16, sön.: 12-16

Tel: 08-442 04 40 · www.vvsstockholm.se 

Spara pengar på 
kvalitetsmöbler från Dansani
- Perfekt till det lilla badrummet

INTRO60
60 cm möbel med porslinstvättställ och LED-spegel

PRIS NU

kr. 6.995,-
Ordinarie pris 9.015,-
SPARA 2.020,-

4.970:-
 31 augusti 2014

2.795:-

RÖRBUTIK

Badrumsbutiken
Karlavägen 42 . 114 49 Stockholm
SOMMARSTÄNGT! Öppnar åter 4 augusti 
med nya öppettider

 Öppttider: vardagar: 10–18, lör: 11-16. 
 Söndag stängt öppnar åter söndagen 24 augusti



REA
HOS  PLANTAGEN
Upp till 70% rabatt på varor och upp till 40% på växter.

GOTHENBURG paviljong i aluminium med tak i 
polyester.  Inkl väggar och myggnät. Mått 300x300x278 cm.
3995��

2995,-

PERENNER
gäller utvalda perenner.

PRYDNADSBUSKAR OCH TRÄD 
gäller utvalda buskar och träd t.ex. 
rododendron, magnolia och forsythia.

KLÄTTERVÄXTER
gäller utvalda klätterväxter.

1995��

DININGSET BLACKSTONE 
möbelgrupp bestående av 1 bord i pulverlackerad stål med bordsskiva i härdat 
glas och 4 positionsstolar i pulverlackerad stål med textilene i rygg och sits.

1795,-

REA sortimentet kan variera mellan butikerna.

RABATT

UPP TILL

40%
RABATT

UPP TILL

40%
RABATT

UPP TILL

40%

Vardagar 10-20, lördag - söndag 10 -18
Plantagen Frescati,  Veit  Wittrocks väg 2 Frescati.
Besök vår hemsida plantagen.se.  Reservation för ev. tryckfel.
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Det är fritt fram att pröva 
fi skelyckan  i sommar. I stans 
vatten döljer sig rikedomar i 
form av strömming, lax och 
gös. 

 Ett 30-tal fiskarter gör 
Mälaren till en av de artri-
kaste sjöarna i Sverige. Och 
du behöver inget fiskekort 
för att dra upp rikedomarna. 
Lagen om fritt handred-
skapsfi ske råder. Vilket inne-

bär att du har rätt att fi ska 
med spinnspö, fl ugspö, pim-
pel eller meta utan fi skekort 
i Mälaren, Stockholms ström 
och Saltsjön. Observera att 
andra regler gäller för Tre-
kanten!

Franz Eger är vice ordfö-
rande i fiskeklubben FK 
Strömstararna och har fi skat 
i innerstaden ”sedan Tjerno-
byl sprängdes i luften.”

– Första gången jag fi skade 
i Strömmen var 1986. Jag 
trodde att jag kastat bort mitt 
tredje drag då det plötsligt 

började röra på sig i vattnet. 
En havsöring på 5,1 kilo. Se-
dan dess har jag varit såld. 

Allt sedan 1973 har ungefär 
30 000 lax- och havsörings-
smolt satts ut i Strömmen 
varje år. Och det är inga små 
baddare som nappar. Rekor-
det ligger på 21,8 kilo för lax 
och 13,4 kilo för havsöring. 
Något att ha i åtanke i valet 
av fi skeutrustning.

– Använd kraftigt spö om 
du fi skar lax. Minst elva fot 
och 0,45 millimeter lina. 
Med rejäl krok.

Braxen och gädda
Även om det under somma-
ren främst är braxen och an-
dra vitfi skar som fi nns i Mä-
laren, nappar även gös, ab-
borre och siklöja på den 

tursammes krok. Runt om i 
Stockholms innerstad lurar 
gäddan och i Saltsjön fi nns 
såväl torsk som plattfi sk. Och 
laxen har redan börjat hitta 
tillbaka till sin hemstad efter 
att ha varit ute på vandring i 
Östersjön.

– Med hjälp av en in-
byggd kompass hittar laxen 
instinktivt  t i l lbaka t i l l 
Strömmen. Den har varit 
och ätit upp sig på tångrä-
kor i Östersjön, det är så 
den får sin röda färg. Ha-
narna kommer före honor-
na för att ta sitt revir innan 
leken börjar. De brukar all-
tid komma tillbaka i slutet 
av juni.

Stockholm är unikt i sitt 
slag att erbjuda ett så artrikt 
fi skevatten i urban miljö.

– Det är få förunnat att 
dra upp öring utanför stats-
ministerns bostad.  Och det 
fi nns ju även de som gillar att 
koka soppa på braxen.

Vilket är ditt bästa fi ske-
minne? 

– Det var en pingst vid 
Stallkanalen. En härlig vår-
dag. Luckorna var stängda. 
Jag hade fl öte med mask och 
räkor på kroken. Efter en och 
en halv timme hade jag dra-
git upp tre stycken stora, sil-
verblanka öringar.

Enligt Sverker Lovén, fi ske-
konsulent i Stockholms stad 
är det bara att lägga fi sken 
direkt på grillen.

– Det ska inte vara några 
problem. Däremot rekom-
menderar man att storkon-
sumenter av egenfångad fi sk 

varierar sin kost. Även gra-
vida kvinnor ska hålla till-
baka lite.

Kräftor kräver tillstånd
Den som inte vill ge sig in i 
fajt med laxen kan invänta 
sensommaren.  För med sen-
sommaren följer kräftsä-
songen.  

Kräftorna drar du upp i in-
nerstan mellan den 18 au-
gusti och 8 september. Be-
ståndet består i första hand av 
signalkräftor men även en 
och annan flodkräfta kan 
nappa. Kräftfi sket kräver dock 
särskilt tillstånd och tillåts 
bara på vissa platser. 

 Viktor Drangnell Ek 
08-545 870 70

on@direktpress.se

   FISKEFEST. I hela stan kan man fi ska utan fi skekort. Undantaget är kräftfi ske och fi ske i Trekanten. På bilden visar Thomas Kassarp, ordförande i Trekantens 
sportfi skeklubb, hur man hanterar ett kastspö. FOTO: PÄR HUGOSSON

Fritt fram för fi ske
■ ■  Stan är full av vatten – men hur 
ofta använder du det fullt ut? I som-
mar lär vi dig upptäcka varför vi 
egentligen kallas Nordens Venedig. 

ÖSTERMALM

Riddarfjärden 
Fiskas bäst från båt. Men från 
Kungsholmssidan hittar man 

många bra fi skeplatser. Smedsud-
den vid Västerbron och utanför 
Stadshuset kräver långa kast, men 
det kan löna sig. Här fångar du såväl 
lax som öring.  Meta abborre funkar 
även det.

Rosenbad 
En populär plats. Populärast är 
vobbler utmed botten, men alla 

typer av fi ske lämpar sig här. Damm-
luckorna utgör gränsen mellan Mäla-
ren och Saltsjön. Viktigt: Olika fi ske-
regler gäller i salt- och sötvatten.

Stallkanalen
Kanslikajen nedströms 
 Vasabron till Norrbro. En 

 populär plats. Mete och jiggfi ske är 
bästa metoden och då fångas främst 
abborre och gös med lax och öring 
som bonus. Se upp med sötvattens-
ledningen till Skansen. Betet fastnar 
lätt i den.

Karlbergskanalen
Nej, nej och åter nej. Här fi nns 
bara mört och braxen.

Slussen
Denna plats är varken en bra el-
ler välbesökt fi skeplats för lax 

och öring. Mer känt och populärt är 
Slussen som strömmingsställe. På 
Mälarsidan nappar även en hel del 
abborre. Båtar är dock ett ständigt 
 hinder för fi skaren på denna plats. 
På Saltsjö sidans hamnområde råder 
fi skeförbud.   

Trekanten
Fisket i Trekanten kräver fi ske-
kort. Här fi nns dock ett rikt 

artutbud. Gädda, abborre, och de 
 utplanterade ädelfi skarna röding, 
öring och regnbåge. Tips är att meta 
regnbåge med räka och abborre 
med mask. Trekanten är en perfekt 
sjö för fi sketurer med barnen.

LÄS MER PÅ 
stockholm.se/idrott/fi ske

www

Här kan du fi ska i stan

En blandning av
sött och salt



EN RIKTIG GLASS VÄGER TYNGRE

EKOLOGISK
GRÄDDE 

MED 66 % 
VALRHONA-

CHOKLAD

    www.sthlmicecream.se   tel: 0736 - 59 20 09 

DU HAR ALDRIG LÅNGT TILL EN RIKTIG GLASS:  
STOCKHOLM: Adam & Oden Frukt & Konfektyr  Af Chapman  Albert & Jack’s – Engelbrektsgatan och Skeppsbron  Birka Gott  Bodil Vintage & Second-Hand  Bokslukaren  Cajsa Warg 
Copacabana  Dalarö Bageri  Delibruket  Djursholms Delikatesser  EAT! Ekoaffären  Ekodirekt  Farbror Nikos Café & Galleri  Finefood  Fröken Nilsson  Glassberget – Norrtälje 
Görvälns Slott  Hemköp Huvudstahallen  Hemköp Matpressen  Hemköp Wasahallen  c/o Häringe Slott  ICA Åkermyntan  Kafé Stationshuset, Solna  Karla Frukt  Källan Ekobutik Lena 
Linderholm Galleri & Café, Vaxholm  Louie Louie Sthlm  Mimmi Staaf Möbelmakeri  Monrads Fisk & Deli – Djursholm och Sandhamn  NK Saluhall ICA  Pocket, Solna Pontus på Fyran  Restaurang 
Pontus  Primör  Pulsen  Pärlans Konfektyr  Ragnars Skafferi  Rosenhill  Skansen  Slaktarn Kött & Deli  Small Island Chocolates & Coffee  Spritmuseum, Djurgården Stockholms Stadsmissions 
Café Sundbyberg  Stockholms Stadsmission Grillska Huset  T-Jarlen  Urban Deli  Voltaire Restaurang  Värmdö Musteri, Ingarö  Whakapapa  Zetas Trägårdscafé GÖTEBORG: Katja’s Kök 
LUND: Grand Deli SUNDSVALL: Tant Anci & Fröken Sara UMEÅ: Meretes VÅLBERG: Segerstadbyns gårdsbutik ÄLMHULT: Brasserie Goaroije ÖREBRO: Ekobutiken i Stadsträdgården
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SD: Bostadsbristen är invandringens fel
 SD vill vinna stockhol-
marnas röster genom att 
säga nej till förtätning, 
erbjuda svenska medbor-
gare gratis inträde till 
museer och stänga ute 
nyanlända invandrare 
från bostäderna. 

 Sverigedemokraterna säger 
som enda parti i Stockholm 
nej till förtätning av inner- 
och ytterstad. Martin West-
mont, gruppledare för SD i 
Stockholm, hur ska ni då 
lösa bostadsbristen?

– Vi vill lyfta restriktio-
nerna för bullernivåer och 
åkermark och bygga på så-
dana platser.

Att bo där det fi nns höga 
nivåer av buller kan leda till 
ökat stresspåslag hos de bo-

ende, visar forskning, hur 
tänker ni om det?

– Det är ett val som varje 
person får göra, om de vill 
bo där eller inte. Det är vik-
tigt att inomhusmiljön är 
tyst.

Hur många bostäder ska 
ni bygga och på vilka plat-
ser?

– Det är oseriöst att säga 
att vi ska bygga 140 000 nya 
bostäder. Vi vill bygga så 
mycket vi kan under de 
närmsta 20 åren. Järvafältet 
är ett bra ställe att bygga på, 
annars har vi inga konkreta 
förslag.

Ni säger att lägenheterna 
i Stockholm ska gå till svens-
ka ungdomar. Vem är svensk 
ungdom i Stockholm?

– Alla unga människor 

som är under 30 år och som 
bor här eller har vuxit upp i 
Stockholm. Vi måste priori-
tera stockholmarna och det 
gör inte politikerna i Stock-
holm.

De som flyttar in till 
Stockholm, var ska de bo?

– De ska ju naturligtvis 
också ha bostäder och när vi 
bygger kommer vi få plats 
för dem också. Vi är inte 
emot att det fl yttar in folk till 
Stockholm – det är en förut-
sättning för tillväxten. Vi 
måste tänka på vilka vi prio-
riterar.

Om ni prioriterar stock-
holmarna, vilka är inte prio-
ritet?

– Vi har för hög invand-
ring till kommunen och då 
går kommunens lägenheter 

till dem. Det innebär att det 
blir svårt för stockholmarna 
att få bostad. Vi vill minska 
invandringen med 90 pro-
cent.

Du twittrar om att mass-
invandringen äter upp lä-
genhetsbeståndet. Menar du 
att invandrarna tar alla lä-
genheter?

– Ja, jag skulle vilja påstå att 
en stor anledning till att vi har 
en akut bostadsbrist i Stock-
holm är att vi har haft en oan-
svarig invandringspolitik.

För vem är det okej att 
fl ytta till Stockholm?

– Alla som kan ordna sin 
boendesituation, att stå i bo-
stadskö innan man fl yttar hit 
är att rekommendera.

Är det den minskade in-
vandringen själv som ska 

lösa budgeten för bostads-
byggandet?

– Vi vill dra in på andra 
områden också. Exempelvis 
inom kulturbranschen. I 
dag lägger vi en massa kul-
turpengar på experimentell 
nutidskonst som stockhol-
marna inte vill ta del av.

Hur vet du att stockhol-
marna inte vill ta del av den?

– Exempelvis har mindre 
teatrar inte så stor publik.  Vi 
vill i stället att vi tar hand om 
och vårdar vårt kulturarv, 
som Skansen och Gröna 
Lund. Vi vill också bygga ett 
vikingamuseum.

Vill ni ha fri entré på mu-
seerna?

– Vi vill ha fri entré på 
sommaren för svenska med-
borgare.

Hur då, ska man visa 
pass?

– Vi tänker att det är lätt 
för personalen på museerna 
om man visar ett ID-kort.

Ordet svensk förekom-
mer ofta i dina tweets. Är 
man svensk om man inte har 
svenskt medborgarskap 
men har bott här hela sitt 
liv?

– Det är en svår defini-
tionsfråga. Andra politiker 
prioriterar dem som ännu 
inte bor i Sverige. Vi priori-
terar dem som bor här. 
Väntar man på medborgar-
skap är man svensk, kan vi 
säga. 

 Karin Winter
08-545 870 87

karin.winter@direktpress.se  

 Andra viktiga 
frågor för SD 

 ■  Hemspråksundervisning: 
Skattebetalarna ska inte 
betala för hemspråk. Un-
dervisningen bidrar, enligt 
partiet, till utanförskap.

 ■ Slussen: Stockholmarna 
ska få folkomrösta om 
Slussen. Partiet ställer sig 
bakom Plan B.

 ■ Tiggeri: SD vill förbjuda 
tiggeri och göra det 
brottsligt att tigga. Vill 
också införa visumtvång 
för besökare från länder 
som Rumänien och Bulga-
rien. 

 GRATIS FÖR SVENSKAR. Martin 
Westmont (SD) vill att svens-
ka medborgare ska få gå gra-
tis på museer under somma-
ren. ”Det är lätt för 
personalen om man visar id-
kort.”    
  FOTO: MALIN LÖÖF  

STOCKHOLM

STUREGALLERIAN MÅN–FRE 10–19, LÖR 10–17, SÖN 12–17
TELEFON 08 678 81 60, WEBSHOP MARUSCHKADEMARGO.COM

REA
50%
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Utgång Värtahamnen

Buss 1, Hållplats
KAMPEMENTS-
BACKEN

KAMPEMENTSGATAN
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Grillad rostbiff
Polen, i skivor, butikspackad
Ord. pris 199:-/kg

Dark Chocolate 
& Almond
Marabou Premium, 195 g
Ord pris 29:95/st

Potatissallad
Potatissallad, A la carte, 1 kg
Ord. pris 29:95/st

Red rooster
energidryck
Original, 1 liter, ord. pris 24:95/st 
+pant

Lantbrie
Frankrike, vitmögelost, butiks-
packat, ord. pris 129:-/kg

Grönmögelost
Fourme d’ambert, Frankrike
Butikspackad, ord. pris 169:-/kg

Bryggkaffe
Kung kaff e, mellanrost, 500 g
Ord. pris 24:95/st

Comté Frankrike, opastö-
riserad komjölk, butikspackad
Ord. pris 179:-/kg

Prosciutto crudo
Italien, i skivor, 250 g, ord. pris 
34:95/st

Swipper Isglass för in-
frysning, Cola, Tutti frutti, Straw-
berry, 12 x 40 ml, ord. pris 16:95/st

Sköljmedel
Softlan, Outdoor Fresh
750 ml, ord. pris 19:95/st

/st

/st

/st

/kg/st /st

/kg/st/st /kg

10:-

10:-

10:-10:- 15:-

99:-2495 299515:-

69:-1995149:- 149:-

100:-
5 FÖR

2 FÖR3 FÖR

2 FÖR

Solbulle
Dafgård, med fyllning, olika sorter
Butiksbakat, 100 g, ord. pris 7:95/st

Grekiskt lant-
bröd Dafgård, butiksbakat, 
560 g, ord. pris 19:95/st
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Lövbiff
Usa, i skivor, butikspackat, ord. pris 189:-/kg

/st595:-99:-

Jamón 
Serrano box
Campofrio, hel serroskinka med ben
Kniv och ställ på köpet! Spanien
Ca 7-7,5 kg, ord. pris 799:-/st

/kg

Hörnan Värtavägen/Kampementsgatan.  Lätt att hitta - Lätt att parkera. 80 p-platser utanför butiken!  GÄRDET

            Gärdet Delikatessbutiken 
på Gärdet/Östermalm

FÄRSKT 

KÖTT

Snax 
Cranchitos
Marabou, 105 g, ord. pris 17:95/st

GALET BILLIGT!

Grillade kyck-
lingklubbor
Lagerbergs, Svensk fågel
Grillad i butik
Ord. pris 12:95/st

Gårdshalloumi
Fontana, äkta cypriotisk, av får- 
och getmjölk, 225 g, ord. pris 
39:95/st
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Vart i innerstan har vi cyklat?
■ ■  Östermalmsnytts sommartävling 
är tillbaka! Och i år har du chans att 
vinna en superfräsig cykel.
Allt du behöver göra är att lista ut 
vart i stan vi har cyklat i sommar… 

SOMMARTÄVLING

LEDTRÅD:  Skepp o hoj! 1

42 3 5 6? ? ? ?

 VECKANS BILDGÅTA – VAR STÅR CYKELN?

FO
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K
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Argentario har designat sin stadscykel och är sedan 2012 
ett snyggt alternativ på cykelmarknaden.
Måste man cykla snyggt?
– Cykeln har på senare år blivit en accessoar, en stil- och 
medvetenhetsmarkör. Precis som att du tänker på vad du 
har på dig för skor, använder för väska eller kanske till och 
med vad du kör för bil. Dessutom är användning av cykeln i 
våra storstäder bra för både miljön och hälsan.
Vad är det som är speciellt med Ar-
gentarios cyklar?
– Det är en klassisk exklusiv stads-
cykel med åtta växlar som gör det 
snyggt och roligt att cykla. Den är 
stilren och har ett minimalt under-
hållsbehov.
Mer info: www.argentario.se

Så här tävlar du:
Under sex veckor kommer vi 
cykla till sex olika platser runt 
om i Stockholms innerstad. 
Varje vecka publicerar vi en 
bild från vår cykeltur.  Om du 
vill vinna cykeln behöver du 
bara lista ut vilken plats vi har 
ställt hojen på. Sammanställ 
och skicka in sex rätta svar 
och du är med i utlottingen av 

cykeln som kommer från Ar-
gentario och uppgår till ett 
värde av 12 900 kronor.
Mejla ditt svar till info@di-
rektpress.se senast 11 augus-
ti. Skriv ”Sommartävling” i 
ämnesraden. Kom ihåg att 
skriva dina kontaktuppgifter. 
Skriv också om du vill vinna 
en herr- eller dammodell.

?
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Ladda med kvalitetssäkrat 
solskydd för hela  
sommaren! 25%

rabatt vid köp av två valfria 
solskyddsprodukter

Erbjudandet gäller inte Försvarets solskyddsstift och gäller t o m 10/8 -14  
eller så länge lagret räcker. Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma.

apoteket.se
Telefon 0771 - 450 450
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T BANAN STUREPLAN

Gör din 
egen sallad!

Perfekt för Picnic, 
lunch eller middag.

(ord. pris 89,90)

(ord. pris 149,00) (ord. pris 139,00)

Lagrad 
Grevéost
28%, Ostgruppen,
Sverige

1kg Blåbär 
Polarica 
jfr 59,90kg

Fläskfi lé 
Italien, fryst

Köttfärs 
Storpack, ca 1kg,
Svenskt Butikskött 

Super-
klippet!

Super-
klippet!

Super-
klippet!

(ord. pris 44,90)

5990
/kg 8990

6990
/kg

1 liter Romrussin glass 
Alvesta glass 
jfr 19,90 l

Nescafe Lyx
Soft Pac

Varmrökt Regn-
bågslax 
Hörviks, Danmark3990

/kg

1190
/hg

Gäller v27–v28 from måndag 30/6 tom söndag 13/7 2014 eller så långt 
lagret räcker, med reservation för ev. slutförsäljning och tryckfel.

Nu kan du få våra bästa veckoerbjudanden direkt 
till din mailbox. Anmäl dig på www.t-jarlen.se

4990
/kg

100g Skivad 
Kalkonbröst 
Familjen Jakobsen
jfr 99:- kg

(ord. pris 
79,90)

(ord. pris 
129,00)

5990
/st

1990

3pack Nutrilett 
Smoothie 
jfr 50,40l

Super-
klippet!

7990
/kg 990

för 2 st

/st

3x300 ml

/st

200 g

(ord. pris 
139,00)

(ord. pris 
19,90)

/st

Välkommen till Skandinaviens mest avancerade
Laser & Plastikkirurgi klinik

T .renaissanceclinique.com

Samtliga ingrepp utförs av Specialist inom Plastikkirurgi samt Laserkirurgi

Eller vill du ha enklare behandling inom:
- Estetisk hudvård?
- Botox?
- Filler?

Lider du av:

Acne?
Acne ärr?
Hud tumörer?
Missfärgningar i hud?
Solskador?

Är du intresserad av:
- Traditionellt ansiktslyft?
- Ansiktslyft utan kniv?

- Ögonlocksplastik?
- Ansiktsskulptur?
- Kroppsskulptur?

Vi utför även:  Bröstlyft ● Bröstförstoring ● De bästa och senaste implantaten ● Bukplastik ● Armlift ● Lårlift

ERBJUDANDE

Gratis specialistkonsultation samt 

25% prisreduktion på smärtfri
hårborttagning med laser

Bröstförstoring med de bästa 
implantaten för 40.000 kr

Erbjudandet gäller t.o.m 
31 juli 2014

Vänd dig till Renaissance Clinique, kliniken med den senaste 
tekniken & teknologin…When and Where Quality Matters

Vi har tillgång till de mest avancerade teknologier inom 
laserkirugi, kosmetisk dermatologi, anti-aging samt estetisk 
plastikkirurgi.

Kontakta oss idag för fri konsultation

31 oktober 2104
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 En ny trängselskattepor-
tal har satts upp på Li-
dingövägen, vid Stadion. 
Men det handlar inte om 
en extra vägtull som ska 
betalas. 

 Det är Trafi kverket som satt 
upp de nya portalerna vid 
Stadion. Men det är alltså inte 
frågan om en extra trängsel-
skatt för alla som kör till och 

från Östermalm, även om det 
är samma teknik och samma 
typ av portal som används för 
att registrera trängselavgift. I 
stället ska portalerna använ-
das till att räkna bilar.

– Vi vill ta reda på hur tra-
fi ken förändras efter att Nor-
ra länken öppnats, berättar 
Martin Hellgren, projektle-
dare på Trafi kverket. 

Hur fungerar portalerna?

– De innehåller teknisk 
utrustning som mäter mäng-
den trafi k som passerar på 
Lidingövägen. De mäter 
också transporter av farligt 
gods, vilket typ av gods det 
rör sig om och om det är 
lätta eller tunga fordon 
som åker på vägen.

Trafi kmätningsportalerna 
kommer att sitta uppe fram 
till årsskiftet 2015-2016. Tra-

fiken före och efter Norra 
länkens öppnande ska regist-
reras och sedan ska uppgif-
terna jämföras och analyseras.

– Ett av målen med Norra 
länken har varit att få bort tra-
fiken med farligt gods från 
Valhallavägen och Lidingövä-
gen. Vi vill se om det blir som 
vi tänkt, säger Martin Hell-
gren. 

 Anna Sandqvist 

Bilarna på Lidingövägen ska räknas  
 TRÄNGSELAVGIFT. Portalerna mäter bland annat antalet trans-
porter med farligt gods.    FOTO: ANNA SANDQVIST 

 Norra länken  
 ■  Norra länken är Europas 

största vägtunnelprojekt.
 ■ Trafi kleden ska gå mellan 

Tomteboda och Värtan 
samt ansluter till E4:an mot 
Uppsala vid Norrtull och 
Roslagsvägen vid Frescati.

 ■ Den 30 november i år 
öppnar sträckan Norrtull 
respektive Frescati och 
Värtan.

 ■ Våren 2015 öppnar 
sträckan söderut mellan 

Norrtull och Tomteboda. 
Våren 2016 öppnar sträck-
an norrut mellan Tomtebo-
da och Norrtull. 2019 öpp-
nar Värtabanans tunnel.

 ■ Norra länken blir 5 km 
lång, varav 4 km i tunnel.

 ■ Trafi kleden behövs för att 
de nya stadsdelarna Haga-
staden och Norra Djur-
gårdsstaden ska kunna 
byggas.  

ÖSTERMALM

Sommaraktiviteter i Attendo
I Attendos hemtjänst och på våra vårdboenden är det 
alltid något trevligt på gång. Under sommaren öppnar 
vi upp våra boenden för alla som är intresserade av att 
komma och ta del av våra aktiviteter. Alla är välkomna 
och det kostar ingenting. För mer information besök oss 
på www.attendo.se Trevlig sommar!

Båtturer med M/S Riddarholmen
Du som är 70+, följ med oss på 
en kostnadsfri båttur med 
M/S Riddarholmen. Njut sam-
tidigt av gott kaffe med bröd. 
Vi stävar ut från Slottet/
Skeppsbron 8 juli och och är 
tillbaka kl 15.30. 
Anmäl dig senast 3 juli på 
telefon 08-586 252 03 (vardagar 8-16), 
begränsat antal platser.

r 8-16)

Båttur!

Kaffe.

Visit the beautiful island

Fjäderholmarna
FJÄDERHOLMSLINJEN

Departures from 
Slussen

every hour, on the hour 10 am-10 pm.

Besök vår vackra ö

Varje timme, från kl 10–22

Tur och retur vuxna 130:-
Barn 65:- 

www.fjaderholmslinjen.se
Tel: 08-21 55 00

Avgår från 

Att börja dricka i tidig ålder 
ökar risken för alkoholproblem

Nr 6687 Cline Zinfandel. 235 kr. 3 l BiB. Alkoh. 14,5% 

Aftonbladet Söndag 7/7 2013

Anders Röttorp, vinbanken.se

Expressen Leva & Bo 20, 2013

GRILLAT
”Smarrigt och generöst 
från soliga Kalifornien. 
Mums när det vankas 
barbeque.”
BÄSTA RÖDA BOXARNA I SOMMAR 
tasteline.com

W W W . A K . S E

Akademikliniken Walk-in-Clinic St. Eriksplan: Odengatan 106. Tel 08-441 81 48. 
Akademikliniken Walk-in-Clinic Stureplan: Birger Jarlsgatan 26. Tel 08-410 718 30. 
Akademikliniken Storängsbotten: Storängsvägen 10. Tel 08-614 54 00. 

VI HAR ÖPPET 

HELA SOMMAREN PÅ 

AKADEMIKLINIKEN 

STUREPLAN

SOMMARFIN HOS AKADEMIKLINIKEN

Vi hjälper dig att bli snabbt fin inför examen, festen och 
stranden. Våra injektionssjuksköterskor och hudterapeuter 
finns på plats hela sommaren.
Läs gärna mer om våra behandlingar på www.ak.se.

Välkommen!

Syns under rubriken

RESOR 
Ring Lena Carlsson
Tel 08-545 873 81 



Tfn växel: 08 - 121 409 90.  
E-post: Info@deluxeliving.se 

www.deluxeliving.semed människan i fokus

HEMTJÄNST
Vi erbjuder dig hemtjänst anpassad efter dina behov och 
önskemål. Du är alltid delaktig i vår planering av de in- 
satser du har i ditt biståndsbeslut.  
Vi värnar om din integritet, delaktighet och ditt själv- 
bestämmande.
DeLuxe Hemtjänst bygger sin verksamhet på en helhetssyn 

kring dig som kund. Vi visar dig respekt och empati, vi är 
lyhörda för dina önskemål. Vi värdesätter att vår personal 
har ett öppet och respektfullt förhållningssätt. Vi har tyst-
nadsplikt.
Vår målsättning är att du ska ha så få personer som möjligt 
som kommer hem till dig - kontinuitet är viktigt för oss. 

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER (RUT-AVDRAG) 
Vi erbjuder städning, trädgårdsskötsel, snöskottning, mat-
lagning, tvättning samt mat inköp m.m. Detta med upp till 
50 % skattereduktion för dig som kund. 

SKÖNHETSVÅRD 
Vi erbjuder hårklippning, fotvård, pedikyr, ansiktsbe- 
handling m.m.

AUKTORISERADE EKONOMITJÄNSTER 
Vi erbjuder hjälp med inkomstdeklarationer, skattefrågor 
samt övrig ekonomisk rådgivning. 

VILL DU VETA MER…
Kontakta oss idag för mer 

information och kostnadsfri rådgivning. 

08 – 121 409 90

Vi underlättar för dig i din vardag så att du får tid över till annat! 

VÄND DIG MED FÖRTROENDE TILL 
OSS - VI HJÄLPER DIG!
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Stjärnfylld ensemble med 
internationella solister

26 juli – 17 augusti

SPONSRAS AV:

Operatåget 
Veterantåg Stockholm–Skäret t o r.
Lunch, middag och operabiljett
Pris: 2 350 kronor/person. 
Tågpaketen kan endast beställas via 
0580–711 00 och gäller alla föreställ-
ningar förutom 31 juli och 7 augusti. 

Boka Biljetter
Online: www.operapaskaret.se  E-post: biljetter@operapaskaret.se
Telefon: Ring oss på 0580-711 00 måndag–fredag kl. 09.00–15.30
Extra helgöppet: Lördag och söndag, 28–29/6 kl. 11.00–17.00 

Speldatum Otello: 26, 27, 31 juli, 2, 3, 
7, 9, 10, 16,  och 17 augusti.

KOPPARBERG

Gävle

Falun 

STOCKHOLM

Västerås

Örebro

OPERAHUSET  
I KOPPARBERG
Opera i världsklass i
Bergslagens vildmark 
– 22 mil från Stockholm

 
 

 

Goooaaal!!!

Kom i rätt stämning under fotbolls-VM på Tolv Stockholm. Se 
matcherna i en skön italiensk inramning på Enzo´s eller på 
O´Learys jumbotron. Mellan matcherna kan du passa på att 
ta del av hela vårt utbud. Välkommen till Tolv Stockholm och 
utmana dina smaklökar och andra sinnen. tolvstockholm.se 

 

Se fotbolls-VM på en av Stock- 
holms största storbildsskärmar.

Roligare mat. Godare nöjen. Gatuplanet – Tele2 Arena.*

*Utsedd till världens bästa Arena 2014 i The Stadium Business Awards 

JULIKAMPANJ 
SÄLJ MINST 2 VAROR PÅ AUKTION 1 – 31 JULI 

Säljer du 2, 4, 6 eller fler varor, så bjuder vi på
säljprovisionen för hälften av föremålen*!

*Gäller de föremål med lägst värdering. Normal säljprovision 12 % (minst 250 kr). 

AUKTIONSHUSET LAURITZ.COM STOCKHOLM . Slakthusgatan 22, Globen
Tel 08-68 69 880 . stockholm@lauritz.com . Mån, tis, ons, fre 11-18 . Tors 11-19

Lör 10-15

stockholm.se/roslagstull

Roslagstulls återbruk 
smygöppnas
Välkommen att prova på Stockholms första återbruksanläggning!
Roslagstulls återbruk på Cedersdalsgatan 7 (i Vanadisberget) har 
smygöppnats och håller öppet söndagarna 29 juni och 6 juli  
klockan 10.00–16.00. 

På Roslagstulls återbruk får du hjälp att avgöra om sakerna du vill lämna 
kan användas igen av någon annan och de lämnas då till en entreprenör 
som tar emot begagnade saker. De saker som inte håller tillräcklig kvalitet 
för återbruk lämnas för återvinning längre in i lokalen.

Exempel på vad som kan lämnas:
• Elavfall (upp till en TV’s storlek)
• Farligt avfall
• Husgeråd
• Kläder, skor och hemtextil
• Möbler
• Porslin
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Lördag den 14 juli drabbar 
puls, decibel och färg sam-
man när universitetsfältet 
utanför Gula villan skänker 

plats åt Sveriges första färg-
festival: Norrsken 2014.  

– Det kommer bli en så-
dan fest man bara ser på tv 
och drömmer om, säger 
Måns Tillman, som är en av 
arrangörerna.

Men lämna finskjortan 
och klackskorna hemma. 
Oömma kläder i vitt rekom-
menderas när 300 kilo färg-
pulver inhandlats för evene-
manget.
– Man kommer dit för att få 

färg kastad på sig. Men färg-
kastning varvas även av 
mingel, sköna dj:s och natt-
klubb, säger Måns Tillman.  

Inspirerad av Indien
Inspirationen är hämtad från 
den indiska Holi-festivalen. 
En fest i öppenhetens, vän-
skapens och kärlekens anda. 
Och delvis en politisk mani-
festation.

– Med allt som hände un-
der OS i Ryssland och hö-

gervindarna som blåser i Eu-
ropa är det viktigt att stå upp 
för rättvisa. Festivalen är ett 
ställningstagande mot rasism, 
främlingsfi entlighet och dis-
kriminering. Och vilket sätt är 
bättre att visa det än genom 
en stor fest av färg och glädje, 
säger Måns Tillman.

Även om inte färgen är 
permanent, tror Måns Till-
man det motsatta om kon-
ceptet med färgfestival. 

– Det är väldigt populärt 

utomlands. Så det är nog 
bara en tidsfråga innan det 
dyker upp fl er färgfestivaler i 
Sverige.

Vad är det bästa med dans 
under bar himmel?

– Den svenska sommaren. 
Vi älskar den. Man ska till-
vara den genom att vara ute 
så mycket som möjligt.

Biljetterna och mer info 
hittar du på www.norr-
sken2014.se.

 Viktor Drangnell Ek 

■ ■  Gillar du kultur under bar himmel? Men är mer 
dansant lagd än att hänga på stans amfi teatrar? Stock-
holms nattliv bjuder på fl ertal färgsprakande evene-
mang under himlataket i sommar. 

Festa utan tak i sommar

NÖJE
Vad vill du läsa om? Tipsa oss!
08 -545 870 70  noje@direktpress.se

F12
 ■ Sommaren har nästan blivit 

synonymt med stans hippaste 
och mest hajpade trappa. Här 
pulserar basen i takt med sol-
uppgången varje dag. Med ut-
sikt över Rosenbad och Rid-
darholmen fi nns lite att klaga 
på förutom långa köer och 
trånga dansgolv.

Trädgården startar festival
 ■ Utan tvekan en av Stockholms 

populäraste klubbar. Under Skans-
tullsbron blandas stilar och musik i 
en hipstertät atmosfär. I år startar 
även folket bakom Trädgården och 
Under bron en ny festival. Ett buss-
garage på Kvarnholmen i Nacka 
blir hemvist för ”Yard” och 4 000 
besökare den 15–16 augusti.

Dans Dakar – Riddarholmen 8-9 augusti
 ■ För snart fem år sedan öppnade Dans 

Dakar sitt dansgolv. Då med avsaknad av 
en riktig utomhusfest med musik som an-
das klubb och spränger genregränser. Tidi-
gare bokningar som Erik Prydz följs i år upp 
med bland annat Skrillex. I sammarbete 
med fl era klubbar anordnas den 
8 augusti en klubbkväll före festivaldagen 
den 9:e.

Grand Escalier
 ■ Stockholms största 

innergård med 200 
sittplatser under bar 
himmel. En lummig 
grön och grön oas 
mitt på Stureplan. Hit 
kommer den som vill 
rosémingla långt in på 
småtimmarna.

Södra teatern och Mosebacke
 ■ Till den klassiska adressen på 

Söders höjder har generationer 
vallfärdat för utsikt, dans och 
dryck. På Södra bar hålls allt från 
konstmusikklubb till house och 
soul. På Mosebackes utescen 
står även artister som Eldkvarn, 
Movits och Weeping Willows i 
sommar.

Fler ställen att festa loss på under bar himmel

 NATTKLUBB TRÄDGÅRDEN .  FOTO: JOHANNA LUNDBERG 

 MOSEBACKE UTESERVERING.  
 FOTO: JOHANNA BERGLUND 

 POLITIK.  Färgfestivalen är en manifestation för rättvisa, mot rysk politik och Europas högervindar.  FOTO: AUGUST ALMGREN 

Under bar himmel
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Jag tycker inte om begrep-
pet kostymdrama. Som 
om rollfigurerna inte 

vore mer värda än kläderna 
på kroppen. Men också för 
att det buntar ihop världshis-
torien till en enda lång går-
dagens outfit. ”Kostymdra-
ma” säger ju inget om filmen 
skildrar romerskt 200-tal el-
ler svenskt 1800-tal.

Å andra sidan kan själva 

kostymen vara tacksam att 
vävas in i handlingen och ex-
empelvis gestalta ofrihet inpå 
bara huden. Hur snäva lev-
nadsvillkor står i relation till 
stelheten i korsetter och 
stärkta skjortor, hur längtan 
efter frigörelse blir direkt fy-
sisk.

Jane Campion är expert på 
att fånga det där. Inte bara i 
”Pianot” från 1993 utan även 
i ”Bright star” från 2009. Och 
den senare filmen har flera 
likheter med Ralph Fiennes 
”The invisible woman”. Pre-
cis som Campion närmar sig 
Fiennes en brittisk 1800-tals-
diktare lite grann från sidan, 
liksom för att undvika att 
göra ett underdånigt porträtt 
av en redan uppburen kul-
turman.

I stället börjar Campion 
och Fiennes med kvinnorna 

som älskade John Keats res-
pektive Charles Dickens, och 
väjer inte undan för priset de 
måste betala för kärleken i ett 
ännu ohotat patriarkat. I 
”The invisible woman” är det 
skådespelerskan Nelly Trent 
som måste anpassa sitt liv 
efter den redan gifte förfat-
taren.

Risken med historiska fil-
mer är att vi ser tillbaka med 
facit i hand och överlägset 
kan konstatera hur långt vi 
har kommit. ”The invisible 
woman” lyckas med att få 
både Nellys och Charles 
männi  skoöden att kännas 
levande. 

Det är välspelat och storsla-
get om lust och förlust, som 
visar att inga textilier i världen 
kan skydda mot romantikens 
offer.

 Jacob Lundström 

BIO

The invisible woman 
Regi: Ralph Fiennes 
I rollerna: Ralph Fiennes, 
Felicity Jones, Kristin Scott 
Thomas. 
Speltid: 111 minuter

 DET ÄR SKÖNT NÄR KNAPPAR BRISTER. Farlig romantik i ”The invisible woman”. 
  FOTO: DAVID APPLEBY © 2013 - SONY PICTURES CLASSICS

Välspelat storslaget 
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�������	
	���	��
������


2 BARER på 3 plan           MÅNGA utvalda öl 
 

Månadens skönaste Afterwork må-fre 16�19 
Promenadlunch lö-sö 12.30�17 

��Välj mellan Kött, Pasta, eller Fisk 99:- 
även avhämtning 

 

Fatöl 50cl 49:- Vin 59:- Alkoholfritt från 20:-  
 

Modern kvarterskrog med traditionella influenser 
Öppet: vardagar 10-23; helg 12-23 

Bältgatan 2 (Karlaplan) �������
��

� 08-662 30 88 
                                                     www. restaurang.se 

  GRAND Sveavägen 45

kassan öppnar 17.30
En natt i Havanna
19.00, 21.00 15 år

Grace of Monaco
18.00 Btill
The Grand Budapest Hotel
20.15 11 år

The Invisible Woman
PREMIÄR!
18.30, 20.40 15 år

Tracks
18.00, 20.15 7 år

 STOCKHOLMS KVALITETSFILMBIOGRAF

PROGRAM 
27 JUNI – 3 JULI

www.svenskabio.se

Kulturhuset, Sergels Torg.
Kassan öppnar 30 minuter 
före varje föreställning

Det andra Heimat
(inkl paus)
13.00 (15 år)
 

Det blåser upp en vind 
- japanskt tal
17.45 (7 år)
 

Kungsgatan 16.
Kassan öppnar fre 14.00, 
lö-sö 11.00, må-to 17.00

22 Jump Street
Fre 14.30, 16.00, 17.30, 
21.30 Lö-sö 12.00, 14.30, 
17.30, 21.30 
Må-to 18.30, 21.30 (11 år)
 

Bad Neighbours
Fre-sö 21.00 
Må-to 20.30 (11 år)
 

The Grand Budapest 
Hotel
Fre 15.15, 18.00 
Lö-sö 12.30, 15.15, 18.00 
Må-to 18.00 (11 år)
 

The Other Woman
Fre 14.30, 17.00, 19.30 
Lö-sö 11.30, 14.00, 17.00, 
19.30 
Må-to 17.30, 20.00 (7 år)
 

Walking on Sunshine
PREMIÄR!
19.00 
Lö-sö äv 13.30 16.30 (Btill)
 

X-Men:
Days of Future Past
Fre-sö 20.30 
Må-to 21.00 (11 år)
 

Kungsgatan 24.
Kassan öppnar 11.00 

American Hustle
20.30 (11 år) 

Dallas Buyer´s Club
20.15 (15 år)
 

Förr eller senare
exploderar jag
18.20 
Lö-sö äv 12.30 15.30 (11 år)
 

Grace of Monaco
12.00, 14.45, 17.45, 
20.30 (Btill)
 

Maleficent
17.45 (11 år) 
The Grand Budapest 
Hotel
11.30 (11 år) 
The Lunchbox
14.15, 17.30 (Btill) 
Tracks
12.00, 14.45 (7 år)
 

Walking on 
Sunshine
PREMIÄR!
Fre+må-to 12.30, 15.30, 
21.15 Lö-sö 21.15 (Btill)
 

Hötorget.
Kassan öppnar 10.00

22 Jump Street
Fre-lö 12.20, 15.10, 17.40, 
18.10, 20.50, 23.40 
Sö 12.40, 15.30, 18.10, 
19.00, 21.00 Må-ti 12.10, 
15.20, 18.00, 18.10, 20.50 
On-to 12.10, 15.20, 18.10, 
20.50 (11 år)
 

A Million Ways to Die 
in the West
Fre-lö 18.20, 21.40 
Sö 18.00, 21.30 
Må-to 18.40, 21.40 (11 år)
 

Alfons och Milla
Knattebio: 11.15 (Btill)
 

Bad Neighbours
Fre-lö 15.50, 18.50, 21.30, 
23.50 Sö 15.00, 19.10, 
21.10 Må-ti 14.50, 18.50, 
21.10 On-to 14.50, 18.20, 
21.10 (11 år)
 

Bamse och 
Tjuvstaden
Fre-sö 13.00 
Må-to 12.50 (Btill)
 

Blended
PREMIÄR!
Fre-lö 12.50, 15.50, 18.40, 
21.20 Sö 13.10, 15.50, 
18.40, 21.30 Må-to 12.50, 
15.40, 18.20, 21.10 (7 år)
 

Deliver Us from Evil
PREMIÄR ONSDAG!
On-to 15.00, 18.45, 
21.30 (15 år)
 

Divergent
Fre-lö 15.40, 18.00, 21.10 
Sö 15.40, 17.20, 20.30 
Må-ti 14.40, 17.40, 21.10 
On-to 14.40, 17.20, 
21.00 (11 år)
 

Edge of Tomorrow 3D
Fre-lö 15.30, 18.30, 21.10, 
23.50 
Sö 15.00, 18.30, 21.15 
Må-ti 15.50, 18.40, 21.20 
On-to 18.30, 21.20 (11 år)
 

Edge of Tomorrow
Fre-lö+må-to 19.00 
Sö 18.50 (11 år)
 

Frost - sv tal
Lö 11.30 Sö 11.50 (7 år)
 

Förr eller senare
exploderar jag
Fre 12.30, 14.00, 17.30, 
20.30 Lö 14.00, 17.30, 
20.30 Sö 14.00, 17.30, 
20.40 Må-ti 12.40, 14.00, 
17.30, 20.30 On-to 12.40, 
14.45, 17.50, 20.40 (11 år)
 

Godzilla 3D
Fre-lö 18.15, 21.00, 23.50 
Sö 18.00, 21.10 
Må-ti 18.30, 21.30 
On-to 18.20, 21.20 (15 år)
 

Godzilla
20.20 (15 år)
 

Herr Peabody och 
Sherman - sv tal 3D
Fre-lö 12.30, 15.00 
Sö 11.30, 14.10 
Må-to 12.30, 14.50 (7 år)
 

Herr Peabody och 
Sherman - sv tal
Fre-lö+må-to 11.30 
Sö 12.30 (7 år)
 

Lego filmen - sv tal
Fre-lö 11.40 
Sö-to 11.50 (7 år)
 

Maleficent
Fre-sö 16.00 
Må-to 16.15 (11 år)
 

Maleficent 3D
Fre-lö 11.50, 14.20, 17.50, 
20.10 Sö 12.00, 14.30, 
17.50, 20.20 Må-ti 12.00, 
14.20, 17.50, 20.40 
On-to 12.00, 14.20, 17.30, 
20.20 (11 år)
 

Oculus
Fre-lö 21.50, 23.30 
Sö 21.30 Må-ti 21.35 
On-to 21.20 (15 år)
 

Paranormal Activity
 – The Marked Ones
Fre-lö 23.50 (15 år)
 

Postis Per - sv tal
Fre-lö 12.10 Sö 11.40 
Må-to 11.50 (Btill)
 

Rio 2 - sv tal 3D
Fre-lö 12.00, 14.40 
Sö 12.10, 15.20 
Må-ti 12.20, 14.40 
On-to 12.20, 15.50 (7 år)
 

Rio 2 - sv tal
Fre-lö 11.20, 15.20 
Sö 11.20, 14.40 
Må-to 11.20, 15.30 (7 år)
 

The Amazing
Spider-Man 2
Fre-lö 12.40, 14.30 
Sö 12.20, 14.30 
Må-to 13.00, 14.30 (11 år)
 

The Other 
Woman
17.40 (7 år)
 

Tingeling och piratfen 
- sv tal
Fre-lö 13.50 Sö 12.20 
Må-to 12.30 (Btill)
 

Tingeling och piratfen 
- sv tal 3D
Fre-lö 13.10 Sö 11.30 
Må-to 13.15 (Btill)
 

Transcendence
Fre-lö 14.50, 18.30, 20.40 
Sö 14.20, 18.00, 21.40 
Må-ti 14.10, 18.00, 21.00 
On-to 14.10, 18.00, 
20.30 (15 år)
 

X-Men:
Days of Future Past 3D
Fre-lö 14.45, 18.20, 21.30 
Sö-ti 15.10, 18.20, 21.20 
On-to 14.30, 18.00, 
21.00 (11 år)
 

X-Men:
Days of Future Past
Fre-lö 21.00, 23.10 
Sö 20.50 Må-ti 21.20 (11 år)
 

DITT LOKALA BIOPROGRAM

ÖSTERMALM 27 JUNI – 3 JULI

Plusstolar! På Filmstaden Sergel har du möjlighet att sitta extra bekvämt i våra breda 
och lutningsbara Plusstolar med extra benutrymme. För en bioupplevelse utöver det 
vanliga kan du även boka plats i vår VIP-salong på Rigoletto. Läs mer på sf.se.

Köp/reservera biljett på 
sf.se eller direkt i mobilen 
via vår app eller mobil.sf.se
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Hornstulls Strand 3 Birger Jarlsgatan 37

& BIO

Bio Rio har sommarstängt.  
Välkommen åter den 18 juli. 
Glad sommar!

Kassan öppnar 17.00

En natt i Havanna 17.45, 21.00
Losers  19.30
Borgman  20.45
Free Angela & All Political Prisoners  
 19.15
Freak Out! kort tid kvar!  21.10
Optimisterna  17.30
Den stora skönheten kort tid kvar! 18.00

����
THE TELEGRAPH

����
THE GUARDIAN

����
TIME OUT

����
ARIZONA REPUBLIC

����
TIME OUT NY

PÅ BIO 2 JULI

BIOPREMIÄR 27 JUNI
THERE’S A BOY I KNOW...

SOMMARENS STORA MUSIKALFILM MED 
DE STÖRSTA HITSEN FRÅN 80-TALET
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 Nils Berg påtar i pallkragar-
na. Det formligen väller 
grönska ur lådorna och här 
och där ser man jordgubbar 
och smultron. Citronmelis-
sen har nästan tagit över 
mellan pallarna och samsas 
med en storslagen oregano.

I kvarteret Arbetsledaren/
Förmånsvägen i Årstadal har 
hyresgästerna, med hjälp av 
Stockholmshem, börjat odla 
främst grönsaker och kryd-

dor. Det är Nils Berg som har 
dragit i gång det hela. Han 
började med som han säger 
en ”gerillaodling i liten skala” 
innan han fick klartecken 
från Anders Dahlgren, pro-
jektledare för utemiljö vid 
Stockholmshem.

– Sen fi ck jag en pall och 
nu är vi 16 grannar som od-
lar tillsammans. Vi är inne på 
fjärde sommaren, säger Nils 
Berg.

Han bjuder Anders Dahl-
gren på rucola. Det börjar bli 
sent för den, säger Nils, och 
påpekar att den är extra 
pepprig.

–Bra drag i den här, in-
stämmer Anders Dahlgren.

Ska se enhetligt ut
Från Stockholmshem får hy-
resgästerna pallkragar, jord 
och verktyg som grip, spadar 
och vattenslang. Det är vik-
tigt för Stockholmshem att 
det är välskött och ser enhet-
ligt ut – men vad hyresgäs-
terna vill odla lägger de sig 
inte i.

I Årstadal odlas det mest 
ätbara saker. Men det är inte 
bara för att hyresgästerna ska 
kunna äta som Stockholms-

hem låter dem odla på går-
darna.

–Det är tänkt att det ska 
vara ett socialt engagemang. 
Man lär känna sina grannar, 
säger Anders Dahlgren.

Nils Berg håller med om 
den sociala biten.

–Jag har aldrig haft så 
många grannars namn i hu-
vudet. Det är en socialt boost 
för gården, säger han.

Odlingarna i Årstadal är 
inte de enda som Stock-
holmshem hjälper till med. 

Även i Skärholmen, Söder-
malm, Hökarängen och Asp-
udden fi nns odlingar. För-
frågningar har nyligen in-
kommit från Hjorthagen.

Plantorna får vara i fred
Trots att gården används som 
en genomfartsled för gående 
till tvärbanan får växterna 
vara ifred. Grindar och staket 
har förvisso satts upp och det 
har kanske hjälpt. En enda 
hel planta har försvunnit från 
lådorna, vad Nils Berg vet.

–Vårt problem är väl sna-
rare att vi inte hinner äta upp 
grönsakerna och att de hin-
ner vissna, men det är ett 
ganska lyxigt problem.

Han ger små smakprov 
hela tiden. Persilja, syriansk 

rucola, oregano. Trädgårds-
syra får minnena att gå till-
baka till barndomens smak 
av harsyra. Han berättar att 
lupinerna som har planterats 
bakom ett par pallar är en 
naturlig gödslare.

–Lupiner binder kväve 
från luften och för ned i jor-
den. Det är en bra gröngöds-
lare.

Sedan hittar han palmkål 
i en av lådorna. Den rekom-
menderas varmt och går även 
att hitta i välsorterade mat-
butiker, enligt Nils.

–Stek den i lite olja och 
vitlök. En tjusig grönsak som 
smakar lite som grönkål. 

 Karin Winter
08-5445 870 87

karin.winter@direktpress.se 

 Det prunkar på gården i Årstadal 
■ ■  Det är inne att odla. På balkong-
en, på kolonilotten, i köksfönstret. 

Den trenden har Stockholmshem 
tagit fasta på. Nu odlas det även på 
gårdarna. 

 RUCOLA. Anders Dahlgren från Stockholmshem smakar på pepprig ruco-
la som Nils Berg och hans grannar odlar.   FOTO: ANDREAS ENBUSKE 

 FLYTT. Trädgårdssyran ska få en ny plats i odlingslådan.  
  FOTO: ANDREAS ENBUSKE 

 RÄDISA. I Årstadal odlar hyresgästerna i stort sett bara 
ätbara saker.   FOTO: ANDREAS ENBUSKE 

BOSTAD
Fastighetsbyrån ..........................................................20
Visningsguiden ............................................................21
Svensk Fastighetsförmedling ....................................21

Alexander White ................................................... 22-23
Bo & Fynd .....................................................................24 TIPSA REDAKTIONEN  

Telefon: 545 870 87 
E-post: info@
direktpress.se

  ODLING. Nils Berg drog, med Stockholmshems hjälp, i gång odling på gården där han bor.   FOTO: ANDREAS ENBUSKE 

 ■  Använd så mycket grönt du kan komma på, exempelvis:
■ mangold
■ mynta
■ koriander
■ bladpersilja
■ rucckla
■ oregano
■ syriansk rucola – på en turné i Syrien köpte Nils med sig 
frön hem av en typ av rucola.
■ löktrav – Stockholms vanligaste ogräs, fi nns över hela 
Stockholm i diken och skog.
■ Dressing:
■ Ta 50/50 av en god olivolja och äppelcidervinäger.
■ En klick dijonsenap.
■ En tesked fl ytande honung för att balansera upp kryd-
digheten. 

TIPS   Sommarsallad à la Nils 

”Nu är vi 16 grannar 
som odlar tillsam-
mans. Vi är inne på 
fjärde sommaren.”



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

BOSTADSRÄTTER / ÖSTERMALM TEL: 08-459 02 70 FASTIGHETSBYRAN.SE

FASTIGHETSBYRÅN ÖSTERMALM TEL: 08-459 02 70/ FASTIGHETSBYRAN.SE

Attraktivt insynsskyddat gaveläge högst upp i fastighet. Stora fönsterpartier ger mycket ljus i
lägenheten. Rymliga 3 rum med stort ljust luftigt kök med köksö. Fungerande öppen spis. Stor
balkong. Mycket lugnt bra läge med natur och vatten runt hörnet. Stabil förening med god
ekonomi och alla stora renoveringar är utförda.

Accepterat pris 3 995 000 kr Avgift 4 468:-/mån (inkl. värme, VA, Kabel-TV & Bredband) Boarea 91 kvm
Vån 3 av 3 (Hiss) Energiprestanda 85 kWh/kvm år Visas Sön 29/6 15.00-16.00 Mån 30/6 17.30-18.00
Mäklare Charlotte Winqvist 0709-15 37 81

3:a | Östermalm / Ekhagen
Ekhagsvägen 4, 3tr

3:A MED ÖPPEN SPIS

I fastigheten från 1934 finns denna vackra 3:a med balkong i söderläge och öppenspis. Hall med
klassisk kolmårdsmarmor & klk. Fiskbensparkett & furugolv. Kaklat badrum med dusch.

Accepterat pris 4 885 000 kr Avgift 3 085:-/mån (värme, vatten, basutbud kabel-TV) Boarea 74 kvm
Vån 1,5 av 5 (Hiss) Energiprestanda 208 kWh/kvm år Visas Sön 29/6 13.30-14.15
Mån 30/6 18.30-19.00 Mäklare Charlotte Winqvist 0709-15 37 81

3:a | Östermalm / Gärdet
Värtavägen 33

BALKONG I SÖDERLÄGE

Sommar, sol och fri värdering.
Luta dig tillbaka i solstolen medan du får din 

bostad värderad, helt utan förpliktelser.  
Varför inte ringa Stockholms största mäklare?
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Spring 8 km runt Kungsholmen
lördagen den 30 augusti.
Start kl 11.00 i Rålambshovsparken.

I år går hela anmälningsavgiften till
MinStoraDag.

VÅRA SPONSORER

LOPPET 
SOM GÖR 
SKILLNAD

Anmäl dig på
www.raceforachange.se 

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Quality Server Hosting 

29/6 15.00-16.00 30/6 17.30-18.00 Ekhagen Ekhagsvägen 4 3 91 4 468    3 995 000 Fastighetsbyrån 08-459 02 70
30/6 18.15-18.45 1/7 17.00-17.30 Fredhäll Stagneliusvägen 43 2 58 2 401    3 195 000 Notar 0708-99 79 24
30/6 17.30-18.30 1/7 18.00-18.30 Fredhäll Runiusgatan 5, 2 tr 2 37 1 851    2 195 000    Svenska Mäklarhuset 08-652 62 00
29/6 14.00-14.45 30/6 17.30-18.00 Fridhemsplan Industrigatan 10 3 69 3 838    4 500 000 Skandiamäklarna 08-653 96 00
29/6 13.30-14.15 30/6 18.30-19.00 Gärdet Värtavägen 33 3 74 3 085    4 885 000 Fastighetsbyrån 08-459 02 70
30/6 18.00-18.30 1/7 18.00-18.30 Gärdet Smedsbacksgatan 8 1,5 38 2 121    2 100 000 Svensk Fastighetsförmedling 08-661 61 00
29/6 13.00-14.00 30/6 17.45-18.15 Hammarby Sjöstad Styrbordsgatan 18 3 88,5 5 161    3 795 000 Fastighetsbyrån 08-452 29 50
29/6 12.00-12.30 30/6 18.00-18.30 Hammarby Sjöstad Pollargatan 15 2 65 3 604    3 895 000 Fastighetsbyrån 08-452 29 50
29/6 14.00-15.00 30/6 17.30-18.00 Hjorthagen Älvkarleövägen 27 2 44 2 557 2 050 000 www.alexanderwhite.se
29/6 14.00-15.00 30/6 18.00-18.30 Högalid Sköldgatan 5 5 78 3 619    3 950 000 Länsförsäkringar Fastighetsförme 070-156 80 28
30/6 17.00-18.00 1/7 17.00-18.00 Högalid Krukmakargatan 67 2 43 2 888 2 650 000 Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00
30/6 13.00-13.30 Högalid Lundagatan 40A 1,5 29 1 504 1 950 000 Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00
1/7 12.00-12.30 Högalid Pokalvägen 3 1 37 1 886 1 995 000 Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00
30/6 17.00-17.30 1/7 18.15-18.45 Högalid Bergssundsgatan 13 1 34,7 1 809    1 995 000 Notar 0708-99 79 24
30/6 17.30-18.00 Katarina Södermannagatan 37 4 89,5 2 883 5 500 000 Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00
29/6 16.00-17.00 30/6 18.00-18.30 Katarina Mosebacke Torg 8 3 101 5 843    6 950 000 HusmanHagberg 08-743 05 50
30/6 18.00-18.30 1/7 17.30-18.00 Katarina Åsögatan 100 2 63 2 466 2 495 000 Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00
30/6 17.30-18.00 Katarina Tegelviksgatan 73 2 62 4 102 2 950 000 Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00
29/6 14.30-15.15 30/6 17.30-18.00 Kristineberg Ola Hanssons Gatan 4 2 35,5 2 439    2 195 000 Skandiamäklarna 08-653 96 00
29/6 12.00-13.00 30/6 17.30-18.00 Kungsholmen Fleminggatan 85 4 103 3 103    6 475 000 Karlsson & Uddare 08-522 301 01
29/6 14.30-15.15 30/6 18.00-18.30 Kungsholmen Fleminggatan 105 3 91 3 615    5 950 000 Skandiamäklarna 08-653 96 00
29/6 13.00-13.45 Kungsholmen Norra Agnegatan 32 3 86 3 243    6 495 000 Skandiamäklarna 08-653 96 00
29/6 12.45-13.30 30/6 18.30-19.00 Kungsholmen Kungsholmsgatan 20 3 81 4 137    5 750 000 Skandiamäklarna 08-653 96 00
30/6 18.45-19.45 1/7 17.15-18.00 Kungsholmen Drottningholmsv. 48, vån 9 3 75,5 3 495    4 995 000    Svenska Mäklarhuset 08-652 62 00
29/6 14.00-15.00 Kungsholmen Fleminggatan 73 2,5 74 4 128    3 900 000 Karlsson & Uddare 08-522 301 01
29/6 13.30-14.30 30/6 18.30-19.00 Kungsholmen Kungsholms Kyrkoplan 6 2 45 2 482    2 975 000 Karlsson & Uddare 08-522 301 01
29/6 13.00-13.45 30/6 18.45-19.15 Kungsholmen Sysslomansgatan 8 1,5 38 1 920    2 395 000 Skandiamäklarna 08-653 96 00
29/6 12.00-13.00 Lilla Essingen Primusgatan 62 4 101 5 876    5 800 000 Karlsson & Uddare 08-522 301 01
29/6 13.30-14.30 30/6 17.00-17.30 Lilla Essingen Primusgatan 84 3 89,5 5 026    6 250 000 Karlsson & Uddare 08-522 301 01
29/6 12.00-13.00 30/6 17.30-18.00 Lilla Essingen Strålgatan 47 2 43 3 612    2 500 000 Karlsson & Uddare 08-522 301 01
29/6 12.00-13.00 30/6 19.30-20.00 Lännersta Sjöfararvägen 2 6 142 7 850 000 www.alexanderwhite.se
30/6 17.15-17.45 1/7 18.00-18.30 Maria Högbergsgatan 81C 2 42 2 205    2 950 000 Notar 0708-99 79 05
29/6 13.00-13.45 30/6 17.00-17.30 S:t Eriksplan Torsgatan 68 1 26 1 160    2 150 000 Fastighetsbyrån 08-31 59 00
29/6 14.00-14.45 30/6 18.30-19.00 Sofia Ringvägen 162 2 48 2 751    3 995 000 Fastighetsbyrån 08-643 88 20
30/6 16.45-17.15 1/7 17.00-17.30 Sofia Gruvbacken 3 1,5 30 1 763 1 995 000 Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00
30/6 18.00-18.45 1/7 18.00-18.30 Telefonplan Hökmossevägen 50 2 54 3 067    1 995 000 Notar 0708-99 79 62
30/6 18.00-18.30 1/7 12.00-12.30 Thorildsplan Thorildsvägen 5 2 39 2 339 2 400 000 Svensk Fastighetsförmedling 08-650 60 00
29/6 12.30-13.30 30/6 17.30-18.00 Vasastan Roslagsgatan 35, 1 tr 2 73 3 310    4 695 000    Svenska Mäklarhuset, 08-348400
30/6 19.00-19.30 1/7 13.00-13.30 Vasastan Atlasgatan 4 2 70 4 008    5 995 000 Svensk Fastighetsförmedling 08-545 422 00
30/6 17.00-17.45 1/7 18.30-19.00 Vasastan Tre Liljor 3 2 40 1 764    2 995 000 Fastighetsbyrån 08-31 59 00

BORÄTTER ÖSTERMALM

ÖSTERMALMSBUTIKEN TEL 08-661 61 00 WWW.SVENSKFAST.SE

Veckans visningar!
All information hittar du på svenskfast.se

ACCEPTERAT PRIS 2 100 000 kr. AVGIFT 2 121 kr/månad inkl V/VA. EP 205 kWh/m²/år. VISAS Må 30/6
18.00-18.30. Ti 1/7 18.00-18.30. Smedsbacksgatan 8, sv. ÖSTERMALM Andreas Barnekow 070-400 72 52.

GÄRDET 1,5 rok, 38 kvm

Mysig uteplats mot grönska Öppen planlösning Skuldfri Brf
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HJORTHAGEN  ÄLVKARLEÖVÄGEN 27
I lugna Hjorthagen, med ett härligt naturskönt läge, finns denna extremt välplanerade lägenhet om 44 kvm, fördelat på 2 
rum & kök. Lägenheten har under 2014 renoverat badrummet på ett mycket stilrent sätt. Samtliga väggar ommålade 2014. 
Genomgående planlösning med fönster mot grönska.

ACCEPTPRIS: 2.050.000  KR/BUD, AVGIFT: 2.557 KR/MÅN, 44 KVM , 2 ROK, 2 TR
VISNING: SÖNDAG 29/6 KL 14.00-15.00 SAMT MÅNDAG 30/6 KL 17.30-18.00
ANSVARIG MÄKLARE: PETER RATHJE, MOBIL 0709 10 66 32

KOMMENDÖRSGATAN 38, 114 58 STOCKHOLM, TEL 08 664 41 42, INFO@ALEXANDERWHITE.SE, WWW.ALEXANDERWHITE.SE



                               

ÖSTERMALM VILLAGATAN 9
Fantastiskt ljus och välplanerad hörnlägenheten i Villastan. Smakfullt och modernt renoverat med öppen planlösning 
mellan kök och vardagsrum. Stort sovrum, bra förvaring och badrum med badkar och tvättmaskin. Välskött fastighet, 
låg avgift och möjlig minitrea!

ACCEPTPRIS: 4.995.000 KR/BUD AVGIFT: 1.769 KR/MÅN, 63 KVM, 2 ROK, 1,5 TR
VISNING: SÅLD INNAN VISNING!
ANSVARIG MÄKLARE: ANNA HERIN, MOBIL 0723 584 795

KOMMENDÖRSGATAN 38, 114 58 STOCKHOLM, TEL 08 664 41 42, INFO@ALEXANDERWHITE.SE, WWW.ALEXANDERWHITE.SE

SÅLD
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BO & FYND PRIVATANNONSERA FRÅN 60 KRONOR

Beställ din Bo & Fyndannons på:
www.ostermalmsnytt.se under menyn ”Annonsera”. 

 Lägenhetsbyten

Östersund - Sto
Finnes: Fin 3:a, 80 kv, hyra 
5534:-. 2 min promenad till 
centrum o universitetet. 1 tim 
till Åre m bil. Önskas: 2-4 i 
Stockholm m omnejd max 5 mil. 
073-020 96 65

125 kvm Ömalm
Nyrenoverad vacker våning vid 
Strandv, hus från 1890, 2 fung 
k-ugnar. Stort kök, serverings-
gång, hyra 12.200 kr. Ö: Större 
innerstan, 08-679 68 08

3:a nära K-plan
Mycket fin lgh med gamla 
detaljer, 3,30 i tak, 96kvm. 
Separat gäst wc. 1/2 trappa 
upp. H:9919kr. Ö: 2,5 -3 rum m 
balkong, Ö-malm under 7000Kr. 
0709-31 21 69

Sjönära mini3:a
Fin och ljus lgh 51 
kvm,stambytt ”minitrea”, hyra 
6083 kr, balkong, hiss, utsikt 
mot park, sjönära, Kungsholmen. 
Önskas: lgh i kollektivhus Rio. 
Mejla: sjosidan14@gmail.com 
070-213 23 68

 Uthyres

Rum Vasastaden
Nära Odenplan. Trevligt 
möblerat rum med TV, ca 13 
kvm uthyres.Separat toalett 
och tillgång till kök. Rikligt med 
garaderobsutrymmen. 
Tel 08-33 68 60, vid svarare 
lämna telefonnumret tydligt.

 Önskas hyra

Lägenhet sökes
34-årig lung, skötsam, rök- & 
djurfri kvinna söker lägenhet, 
längre period (minst 1 år), 
centralt, fr.sept., max hyra 7 + 
(el/tv/bredb). Goda referenser, 
stabil inkomst. Mimmi 
mimma_lucia@yahoo.com

Önskas hyra
Verksam konstnär söker 
ateljé/källarlokal i söderort. 
Allt från 25-80m2 av intresse. 
Ring Petra 0765-55 98 09

1:a sökes!
Lugn & skötsam civilekonom, 
30 år, fast jobb, söker 1:a på 
söder/innerstan, fr aug/sep, 

helst <7000, goda ref. 
Charlotte 0701-72 99 39

 Köpes

Bilar köpes
Köpes alla slags bilar, årsmod 
& miltal spelar ingen roll. 
Obes/def är inget hinder! 
Mvh 076-226 82 07 

Nintendo
Hejsan, är intresserad av att 
köpa ett gammalt Nintendo 8Bit 
eller handhållna Game&Watch 
spel. Även andra nintendo är av 
intresse. Mvh Tomas
070-572 77 77

Källarrensning?
Dam o Herrcyklar med renove-
ringsbehov. Allt av intresse. 
Tel 073-670 84 84

Tavlor köpes
tavlor av bengt lindström peter 
Dahl lars jonsson l.jirlow mfl 
även litografier 070-948 10 80

 Säljes

Datatillbehör
Creative 1Sub woofer i-Trique 

L3450 30cm hög 2 Diskanthög-
talare för stationär data sällan 
använda 250kr 070-716 19 82

Säljes
Volvo 740 –88. Bra vin- och 
sommardäck, nytt bilbatteri, 
ny dragkrok, fulltankad. Glapp 
bensinpump. 1.000:-
070-774 46 72

 

 Diverse 

VHS till CD/DVD
Vi överför dina VHS till 
DVD och USB. Även andra 
videoband,smalfilm eller ljud-
kassetter. Tel: 072-283 97 39

DatorHjälp
Fixar dator/pc/mac/skrivare 
på plats. Nätverk. Virusrens-
ning. Återställer dina bilder, 
dokument även om din dator är 
sönder. Överför VHS-filmer till 
CD/USB. Tel. 072-283 97 40 Gari

Barnvakt?
Jag är en 28-årig tjej som bor på 
Östermalm. Jag hjälper gärna 
till med barnen några eftermid-

dagar i veckan. Jag kan laga 
mat och har tidigare erfarenhet 
som barnvakt. 070-719 79 49

Sälj på loppis!
Sälj själv eller fynda på lop-
pisen på Blasieholmstorg vid 
Kungsträdgården 5 juli och 19 
juli kl 11-15. Att vara med och 
sälja kostar bara 200kr. Perfekt 
läge vid Kungsträdgården med 
massor av besökare! För info 
om bokning ring 076-896 63 70

Italienska
Privatlektioner. Infödd erfaren 
gymnasielärare. Akad.examen 
i Italien och Sverige. Claudia 
070-754 06 64

Hundvakt sökes
Dagmatte till vår 9-åriga Griffon 
belge sökes. Nicke är en väldigt 
lättsam och kelsjuk liten hund, 
som gillar att ta det lugnt om 
dagarna.I nuläget behöver vi 
hjälp 3-4 dagar i veckan men till 
hösten kan det bli aktuellt med 5. 
070-779 71 17

Datahjälp!
Hjälp och privatlektioner. 
Pensionerad IT-tekniker hjälper 

och lär dig i din takt - efter dina 
behov. 0706-16 75 50

Mattehjälp!
Hej! Jag söker en person som 
kan hjälpa mig med analysdelen 
inom grundkursen Matematik 1 
på universitetet. Inom analysen 
behöver jag hjälp med diffe-
rentialekvationer, gränsvärden 
och dubbelintegraler. Jag vill ha 
hjälp så fort som möjligt, helst 
nu i sommar. Hoppas att du 
finns! Mvh Helena 070-241 52 51

Italienska!
Vill du lära dig italienska eller 
underhålla de kunskaper du 
redan har? Lektioner efter dina 
önskemål, alla nivåer. Jag är 
italienare. 100 kr/ tim. 
072-011 07 90

Andelar på V75
V75 utan ”spikar”..ett andels-
system med vinstpotensial. 
Vi spelar månadsvis med 10 
andelar á 100.-. Om du är intres-
serad, så ringer du mej för mer 
information och andelsteck-
ning. Vi hörs. / Leif  
070-527 54 40

BOSTAD

8

FLYTTA?
2 MAN + LASTBIL

645:-/tim inkl. moms

08-668 33 00
www.mex.se

725

FLYTTFIRMAN

med högsta kvalitet & ansvar.
            08-643 58 30 
Vi kör till Skåne och Göteborg varje vecka.

 Flyttfi rma

FÅR SVERIGE 
ATT VÄXA

Nu även 
på Östermalm!

Besök oss gärna i vår fl yttbutik på Artillerigatan 83

08-120 113 40

FÅR SVERIGE
ATT VÄXA

08-642 69 41 ● 070-757 84 35

PENSIONÄR!
Hos oss får Du hjälp med allt inom tvätt. Hushållstvätt, mattor, gardi-

ner och kemtvätt. Vi hämtar och lämnar vid Din dörr.
Rabatt på hushållstvätt, mangling och transport.

Ring för priser och info!

Klipp ut 
och spara!

GOTLANDSGATAN 59

ELITTVÄTTEN

Har du inte
fått din

lokaltidning?

Anmäl detta på: 
www.utebliventidning.nu

WEBBEN
Upptäck din bästa lokaltidning på 

De senaste nyheterna – varje dag. 



Soffor: fr. 6 800 kr
Fåtöljer: fr. 3 195 kr

HOWARD SOFFOR OCH FÅTÖLJER,  
FINNS I FLERA FÄRGER

Vi tömmer hela butiken inför ombygg-
nationen av vår 700 m2 butik på Ser-
gelgången 12 mellan NK och Gallerian 
nedre botten bredvid NK papper och 
H&M nedre plan.
Välkommen att göra fantastiska fynd, 
stora som små!

WWW.FURNITUREHOUSE.SE

SERGELGÅNGEN (MELLAN NK OCH GALLERIAN) 
NEDGÅNG RULLTRAPPOR HÖRNET NK HAMNGATAN/REGERINGSGATAN

ÖPPETTIDER: VARDAGAR 11-18. LÖRDAG: 11-17. SÖNDAG: 12-17

TOTAL LAGER- OCH BUTIKSRENSNING!

UPP TILL

70% RABATT
BEGRÄNSAT PARTI AV LAGERVAROR. ALLA PRODUKTER NYA I KARTONG: 

BRETT SORTIMENT 
AV DANSKA UTEMÖBLER.

Omgående leverans!

Vi kan även  
arrangera hemkörning!

20% RABATT
PÅ ALLA UTEMÖBLER FRÅN DANSKA CINAS

20% RABATT
PÅ ALLA SOFFOR OCH FÅTÖLJER

25% RABATT
PÅ ALLA SKÅP

30% RABATT
PÅ ALLA MATTOR

50-70% RABATT
PÅ DEMO MÖBLER FRÅN TV PRODUKTION OCH REKLAM
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McDonald´s Cup i fotboll
17-19 oktober i Västerås

Klasser: 98, 99, 00, 01,02, 03, 04, 05. 
Sista anmälningsdag 21/9.
Upplysningar: dagtid: 021-41 51 20.
Kvällstid: 021-84 11 79, 070-302 51 12.
Arrangör: Västerås BK30 
www.bk30.se | mcdonaldscup@bk30.se

Nytt för i år: 9-åringar spel bara söndag

Huvudvärk, Migrän, Yrsel, Tinnitus
Nackbesvär, Ryggbesvär, Whiplash

Ring så berättar vi mer!
08-5333 1477

Boka gratis
undersökning

& konsultation 

www.atlaskotan.net

Kan en förskjuten atlaskota vara dolda orsaken?
Vår behandling med ATLANTOtec® metoden har som mål att 
balansera atlaskotan. Många kunder har uppgivit att denna 
typ av besvär minskat eller försvunnit efter behandlingen.

 Mottagning i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 samt Kungens Kurva.

Få ihop era semesterdrömmar med vår nya Holiday 
Maker på Vikingline.se/sommar. Kanske blir det en kryss-
ning till vår nyhet Tallinn? Med en övernatt ning på centrala 
Original Sokos Hotel Viru, Prisex 765:- per person.
Begränsat antal platser. Boka på Vikingline.se eller 08-452 40 00.
 

Få ihop sommaren!
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Alla typer av vaccinationer, friskintyg & hälsokontroller

   Nu är fästingarna som 
mest aktiva, så se till att 
du och din familj är vacci-
nerad mot TBE, fästing-
buren hjärninflammation. 
 Välkommen till våra 
drop-in mottagningar eller 
Fästingbussen respektive 
Fästingbåten.

SlussenPraktiken
Må-to 10-19, fr 10-17, 
lö 10-15. Slussplan 7, ca 

250 m norr om Slussens 
T-baneuppgång. (Första 
huset i Gamla Stan)

SjöPraktiken
Må-to 11-19, fr 11-16, 
lö 10-15. Hammarby Allé 
66 i Hammarby Sjöstad.

OdenPraktiken
Må-to 10-19, fr 10-17, 
lö 10-15. Odengatan 80, 
vid Vasaparken ca 300 m 
väster om Odenplan.

Skydda dig 
mot fästingar!

Välkommen till

 
Familjeföretag etablerat 1818

rtsKlockarKlockarebolagets

Vi skräddarsyr begravningsceremonier -  
stora som små, religiösa eller borgerliga,  

traditionella eller nytänkande. 
 

Vi gör även hembesök och hjälper  
gärna till med bouppteckningar. 

Hans Melander  Clas A. Waerner

 Linnégatan 48 A   Brommaplan 409  
Tel 661 20 98 

www.klockarebolaget.se 

Franska  
Rivieran 

Diggiloo  
i Dalhalla 

Visingsö 

Skagen 

Lofoten 

Prag 

Gotland 

Opera på Skäret 

Vinskörderesa 
Rhen/Mosel

Landsort

Fredriksdals- 
teatern

Ölands  
Skördefest 

Fler resor i  
katalog eller på 

www.larssonsresor.se

08-34 82 00

RESOR
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tyck om!
Tänk på: Ju kortare du skriver desto större chans 
att få plats i tidningen. redaktionen reserverar sig 
rätten att korta och göra lättare ändringar i  
inskickade texter. Du får vara anonym om du vill.

Jag är en äldre fd Öster-
malmsbo som bott där i 
många år som student och 
senare som statstjänsteman. 
Sedan ett antal år bor jag nu-
mera på Henriksdalsberget i 
Nacka. Ett av mina intressen 
är musik, och jag har inves-
terat i en anläggning som 
låter bra i mitt vardagsrum. 
Härom kvällen satte jag på 
cd-spelaren, men stördes av, 
som jag trodde, ett student-
flak på gatan nedanför. Då 
störningarna inte upphörde, 
tittade jag ut. Inget student-
flak syntes till. I stället kom 
oljudet från festivalen på 
Gärdets sportfält, en halv-
mil från min bostad.

Nu undrar jag: vem i 
h-e har tagit sig rätten 
att störa mitt musik-
lyssnande under flera 
timmar, och hur ser 
den politiska och 
ekonomiska process 
ut som lett fram till 
detta idiotiska beslut?

Kommer ni ihåg 
Ove Hahn, nöjesche-
fen på Grönan, som 
drog ur proppen när 
Jimi Hendrix kom i ex-
tas 1967 och inte kunde 

sluta spela? Jag var själv där 
och har inte glömt den under-
bara tystnad som omfamnade 
oss alla när oljudet plötsligt 
upphörde (förlåt, Jimi, du var 
ändå mycket bra, men tystna-
den var bättre just vid detta 
tillfälle).

Vad Stockholm behöver 
är en ny Ove Hahn, som kan 
dra ur proppen vid rätt tillfälle. 
Bäst är förstås att aldrig sätta i 
den, men det är väl en omöjlig-
het i dagens penningfixerade 
samhälle.

Jerk Fehling

För de boende på Gärdet så talar man om att dra in 1:ans buss. 
SL tycker att vi kan gott förlita oss på bilar. Samtidigt så släng-
der staden upp den ena folkfesten efter den andra på Gärdet, 
knökfullt med fulla ungdommar, ökat klotter och skador på 
området. Då är det inte en diskussion om att dra in bussarna, 
i stället kommer de som gräshoppsvärmar.

Hur ska ni ha det? Ge oss fler bussar att trafikera Sand-
hamnsgatan och Tegeluddsvägen. Vi som bor här och måste 
stå ut med fylla och oljud hela sommaren kan ju gott kom-
penseras med en fungerande lokaltrafik även under vinter-
halvåret!
 Britt-marie

Cyniska ekonomiska intres-
senters ockupation av det fria 
sportfältet på Ladugårdsgär-
det hade knappt upphört, 
förrän en ny ockupation in-
leddes. Denna gång ”besat-
tes” hela området kring 
Borgvägen, från Lindarängs-
vägen fram till Lilla Valens 
kulle invid Kungliga Borgen. 
Området ockuperades 11 
juni–17 juni.

Det vederstyggliga monstret 
”penningen” väjer inte för 
någonting, det går med all 
kraft in för att tillintetgöra 
allt livsbejakande mänskligt. 
Undrar vad August Strind-
berg, en av de sant levande 
symbolerna för frihet, skulle 
ha skrivit om han hade levt 
nu. Ett är säkert – vulkaniska 
rader skulle det ha blivit!   

märtha

Högljudda festivalhelger

Fler bussar till Gärdet!

Det är bilarna som är proble-
met längs Stockholms kajer 
och stränder, inte båtarna. 
När jag cyklar till jobbet 
längs Söder Mälarstrand är 
det hur vackert som helst när 
jag tittar ut över vattnet: Rid-
darfjärden, båtarna och 
Stadshuset. Men på min an-
dra sida har jag motorvägen 
med allt bilbuller. Och så är 
det överallt i centrala Stock-
holm. Det är motorvägar 
längs alla kajer och stränder. 
Kollektivtrafiken måste kraf-
tigt byggas ut så vi kan få det 
mer eller mindre bilfritt i 
centrala stan. Sen kan vi liva 
upp kajerna med restaurang-
er och uteserveringar.

Jag har varit i Gdansk och 
blev helt betagen av deras 

bilfria långa kaj. Och 
Nyhavn i  Köpenhamn är 
inte så illa heller. Alla vackra 
platser vid vattnet är en ri-
kedom och en resurs som 
Stockholm har men inte ut-
nyttjar. Det är verkligen dags 
att göra något åt detta. Var 
bör jar  v i ?  Kanske  v id 
Skeppsbron? 
 marion Sundqvist

”Ytterst irriterande med folk som röker 
och grillar överallt.

Vi som inte accepterar giftig rök Vad Tycker du?
Skriv en insändare!7 3

Håller du med?
Skriv till:  

insandare.stockholm@direktpress.se

/
Girighetens glupska griparmar

Ångbåtar måste gå i alla väder! 
 Göran Flyxe

Bobubblan är en 
bomb som briserar 

så snart politikerna för-
söker desarmera den.
 Peter Berg von linde

’’

apropå FeStivalerna på Gärdet

anGående döda kajer

14
junI
2014

Är det verkligen meningen att enligt den i Östermalmsnytt 
nr 23 publicerade skissen på sidan 4 ta bort busslinje 1 från 
Gärdet och lägga en ny buss- eller spårvagnslinje i Värtans 
rangerbangård?

Glöm inte att linje 1 är Gärdets matarbuss till tunnelbanan, 
så ta inte bort 1:an!
 Stellan Åberg

ta inte bort 1:ans buss
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TYCK OM!
TÄNK PÅ: Ju kortare du skriver desto större chans 
att få plats i tidningen. Redaktionen reserverar sig 
rätten att korta och göra lättare ändringar i 
inskickade texter. Du får vara anonym om du vill.

PÅ WEBBEN I VECKAN

Bäst är 
givetvis 

att inte vistas 
i staden över-
huvudtaget.’’
ÖSTERMALMS CYKLISTER 
TACKAS MED CYKELPUMP

BL

För den som tror att fl er över-
vakningskameror minskar 
brottslighet: Stureplans kame-

ror har inte gett effekt.’’
OM ÖSTERMALMSNYTT PÅ TWITTER

WWW.OSTERMALMSNYTT.SE

”Vilken tur – då vet 
vi. Cyklister hör 
hemma på öde, un-
danskymda platser. 
Bilister ska inte be-
höva fl ytta sig.” Sindra

@perankersjo

HÄR GÖR ÖSTERMALM 
PLATS FÖR CYKLISTERNA

Hänsynslösheten triumferar!

Skotten i Sarajevo.

Rockfestival på 
Gärdets sportfält!
Rockfestival på 
Gärdets sportfält!

Olika yttringar men samma grund – total likgiltighet för 
livet! Ska människan aldrig mogna, aldrig komma ut ur 
den mörka grottan, ut i ljuset? Harry T.

Och var ska 
bilar parkera?
Centerborgarrådet Per An-
kersjö ska tydligen göra kar-
riär på att människor börjat 
cykla lite hur som helst. I 
Östermalmsnytt nr 21 före-
slår han 2 300 parkeringsplat-
ser för cyklister eftersom 
”stadsdelen behöver”.

Har han talat om det för 
alla bilister som snurrar runt, 
kvarter efter kvarter, på jakt 
efter en laglig parkeringsplats 
för sin bil? Förmodligen inte, 
för det är ju valår.

Stellan Åberg

Angående hovrande helikop-
trar (som stressar människor 
och djur på Djurgården/Gär-
det), det är privata företag 
som har ”events” och låter 
sina anställda leka till priset 
av människors hälsa. 

Det är oftast inte poli-

sen utan företag som hyr ut 
dessa. Bara att googla på ”åka 
helikopter över Stockholm”. 
Samma som också hyr ut dessa 
fula ribbåtar som dundrar 
fram och gör att vår fågelfauna 
snart är ett minne blott! Allt 
för pengar så klart! SMS 2896

Skyll inte på polisen!

Utanför Fältöverstens västra entré 
sitter allt som oftast någon och spe-
lar dragspel. Det går inte att vara på 
balkongen och inte heller att ha 
balkongdörren öppen om man 
inte har lust att lyssna på en enfor-
mig dragspelsmelodi hela dagarna. 

Om detta vore någon av mina 
grannar som spelade på sin balkong i fl era 
timmar skulle det gå att säga till dem att sluta, 
alternativt ringa störningsjouren. Största problemet 
som jag ser det är att det inte har något slut. Det börjar 
bli riktigt påfrestande, jag förstår att det är ett känsligt ämne, 
men ingen hade tolererat konstant musik från t ex grannen 
eller närliggande festival. Trött på enformig ton

Stoppa dragspelsterrorn!

”Hjälp! Begreppet 
’fördelningspo-
litik’ försvann 

ner i ett slukhål 
år 2006 och har 
inte återfunnits 
sedan dess. Hit-

telön utlovas.
Peter Berg von Linde

Har du åsikter om ditt kvarter 
som du vill dela med dig av?

Gå in på
www.ostermalmsnytt.se 
och säg vad du tycker!

Det verkar som om den stora utförsbacken 
för skolan i Sverige inleddes på 70-talet. I dag 
är vi chockade över Sveriges 4:e sämsta plats 
i Pisarapporten. 

Jag började i Nya Elementar för Flickor 
(Stockholm) när jag var 13 år.

I vår fi rar vi 60-årsjubileum av student-
examen.  Vi hade den underbara lärarinnan 
Dagmar Lange (alias Maria Lang) i litteratur-
historia. Hennes engagerade undervisning 
lade grunden till ett livslångt intresse för lit-
teratur och historia. I franska hade vi Ma-
dame Hilding, som var fruktansvärt sträng 
och krävande. Några grät efter hennes lektio-
ner. Men vi lärde oss franska. Stor var förvå-
ningen när hon, på lärarmiddagen efter stu-
denten, visade sig vara en förtjusande, kvick 
och vänlig dam!

Fick man inte godkänt ett läsår, fl yttades 
man inte upp till nästa klass. De luckor man 
hade skulle bli större för varje år, tills ambi-
tion och lust försvann i ett stort, svart hål. 
Inte svårt att räkna ut. Allt var inte bättre förr.  
Men det fanns en trygghet i att veta var man 
stod,  vad som gällde på den arbetsplats som 
skolan är. Det fanns regler och krav, precis 
som senare i livet. Det var lugnt i klassen. Lä-
rarna respekterades, och ordet ”mobbning” 
var inte uppfunnet.  

Att sluta skolan innebär glädje och fest. 
Men lite irritation känner jag, när ”studenter”,  
som oberoende av prestation kan sätta på sig 
den vita mössan, och till öronbedövande 
glädjeskrik från lastbilsfl ak, sprutar öl på för-
bipasserande! Tråkig gammal dam. Absolut. 
 Mariana Nordenskiöld

Inför den stundande studentvåren

Fredag 23 maj strax före kl 15 
blir äldre kvinna med rolla-
tor påkörd på Karlavägen i 
höjd med Nybrogatan. Bilen, 
en svart Lexus med manlig 
förare i 30 årsåldern, smet 
från olycksplatsen.

Det fanns många vittnen 
till olyckan men polisen kän-
ner inte till registrerings-
numret. Finns det någon som 
sett det eller kände igen föra-
ren? Kontakta gärna Norr-
malmspolisen. ML

Såg du trafi kolyckan? VAD ÄR BÄST 
OCH SÄMST 

MED 
ÖSTERMALM?

 Skriv till
 insandare.

stockholm@
direktpress.se
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PÅ WEBBEN I VECKAN

Det är inte bajs 
från förra året, 
utan färskt från 

veckan. De som låtit 
sin hund bajsa på 
dessa ställen har helt 
klart gjort det med 
mening.

’’
JYCKAR KAN PORTAS FRÅN ALLA LEKPLATSER

Ants Neo

”Det fi nns ju olika 
typer av cykel-
kärror för dem 
som orkar cykla.”

BL

SNACKET OM PEAK 
CAR KÄNNS PLÖTS-
LIGT RELEVANT Vi kan börja 

genast: Korkade 
politiska förslag går 
direkt i låda 1.’’ Fredrik

”Så trött på alla pengar 
och resurser som satsas 
på fotboll och som spor-
ten kostar. Pengar som 
rimligen kunnat satsas 
på något som kommer 
fl er till del.” Milla

T-BANAN KAN FÅ SOPSORTERING

OM ÖSTERMALMSNYTT PÅ TWITTER

Bra, då kan vi komma överens 
om att Stockholm inte behöver 
bli nya London, tack. @samuelstankar

WWW.OSTERMALMSNYTT.SE

”Snart kommer mitt fi na lugna 
gröna Gärdet att förvandlas till 

ett DUNKANDE inferno.
Vart ska man ta vägen?

I am so sad

”Rådet är bara 
politiskt korrekta”
Kameror är inget problem för 
oss som inte har problem 
med dem.

Bostonbombarna togs 
p g a kameror. Många män-
niskoliv räddades då de inte 
fi ck tid att utför nya attacker.

Det nämnda rådet [Brå], 
de är ingen sanningssägare, 
de är politiskt korrekta. Inte 
alltid det bästa sättet att  hål-
la i handbromsen om man 
ska bekämpa brottslighet. BV

(Apropå Stureplans övervakningskameror.)

LÅT HULIGANERNA 
SLÅSS, VETJA

Djurgården är vacker oas och ett andningshål som jag älskar. 
Promenerar där varje dag för att njuta. Djurgården har, för-
utom sin naturliga skönhet, även ett kulturellt och historiskt 
arv som borde betyda att man tar hänsyn till dess omgiv-
ningar.

Även det anrika Godthem har sina anor och en särskilt 
unik arkitektur och stil. Och så förstör man denna institution 
med några jäkla beduintält eller hippa tälthyddor à la plagen 
i Cannes, typ. Dessa tre rena, rama åbäken tar udden av 
Godthems krog och förstör ut-
sikten från alla håll. De har även 
byggt en ful bar runt ett träd och 
förstört alla charmiga grusgång-
ar med byggda golv.

Det var mycket bättre när stäl-
let drevs av F12-gruppen och 
Melker Andersson,  då de i alla 
fall anpassade sig till den ”Djur-
gårdska” miljön. Men detta? 

Hallå Skönhetsrådet? Hallå 
Djurgårdsförvaltningen? Snäll-
la, trolla bort denna dåliga smak 
med era trollspön! 

Stephanie

Många är djupt bekymrade för att inte säga 
upprörda över planerna för ett Nobelcenter 
på Blasieholmen. David Chipperfi elds jätte-
lika modernistiska lådformation i mässing 
upplevs som en våldtäkt på den kulturhisto-
riska miljön på Blasieholmen med omnejd. 
Den älskade vyn från Strandvägen och Djur-
gården kommer helt att domineras av en fyr-
kantig byggnad som totalt avviker från den 
klassiska byggnadsstilen i området.

Vad många inte känner till är att det fi nns 
andra alternativa tankegångar när det gäller 
utformningen av ett eventuellt Nobelcenter. 
Det går att bygga så att Tullhuset bevaras och 

att själva byggnaden bättre passar in i sam-
manhanget. Eftersom det är stockholmarna 
som äger tomtmarken där Nobelcentret skall 
byggas borde vi vara med och bestämma hur 
det ska se ut. Tomten är värd 700-800 miljo-
ner kronor och den bortskänkes till Nobel 
Center AB av Stockholms stad för att det an-
ses gagna Stockholms varumärke. Det är kan-
ske sant, det får framtiden utvisa, men låt 
Nobelcentret i så fall bli en byggnad som yt-
terligare förhöjer den estetiska upplevelsen 
av en av Stockholms mest omtyckta vyer.     

Gör din röst hörd! Linda G Nameth
Konstnär/Nätverket för ett Nobelcenter i klassisk anda

Hjärtlös stängning 
För oss handikappade är det 
en katastrof att SL har stängt 
hållplatsen vid Sophiahem-
met. En livboj för oss som får 
behandling där. 

Vem bestämmer och vem 
struntar i handikappbehov? Vi 
har det jobbigt nog som det är 
utan friska politikers idiotiska 
beslut.  Eva

Hurra för 
snurrstolarna
Om Irma och alla andra 
snurrstolshatare orkar 
masa sig cirka 50 meter in i 
Tessinparken så finns det 
bänkar att sitta på. För mig 
som är strax under 160 cm 
lång är snurrstolen perfekt, 
för jag får stöd för ryggen, 
vilket jag tycker är skönt. 

Om jag lyckas hasa mig 
upp på en bänk för att få stöd 
för ryggen så får jag sitta och 
dingla med fötterna för jag 
når inte ner till marken. Så 
hurra för snurrstolarna!

Gunnel, 83 år

Var ska man sitta på 
Östermalmstorg?
Varför fi nns det bara tre sof-
for att sitta i på hela Öster-
malmstorg, om man vill att 
solen ska värma ens sol-
törstande kropp?

Hur svårt kan det vara att 
transportera dit minst tio yt-
terligare? Marie

Linnégatan

Börja lära barnen 
att hålla snyggt
Stockholmarna behöver 
uppfostras skriver HSJ så 
riktigt, så riktigt! Kanske 
vore det bästa att börja med 
barnen. Riktiga kampanjer 
på dagis och i skolorna. Säg 
sedan den förälder som vå-
gar kasta ett papper på ga-
tan framför sitt barn. Mm

JAG bryr mig om sånglärkan, 
andra fåglar som boar just 
när helvetet bryter lös på 
Gärdet, gamla och sjuka, 
småbarn som behöver sova 
med mera, med mera. 

Det fi nns inga ursäkter 
för att dessa konserter tillåts.
Sinnessjukt med tanke på 
nybyggda 
arenor. Må 
synden straffa 
sig själv! 

H-a

Godthems krog och förstör ut-
sikten från alla håll. De har även 
byggt en ful bar runt ett träd och 
förstört alla charmiga grusgång-

Det var mycket bättre när stäl-
let drevs av F12-gruppen och 
Melker Andersson,  då de i alla 

ANSKRÄMLIGT!

VAD TYCKER DU?
Skriv en insändare!

VAD TYCKER DU?� �

Ge oss ett Nobelcenter i klassisk anda

Hur svårt kan det vara att 
transportera dit minst tio yt-
terligare? Marie

Linnégatan

på dagis och i skolorna. Säg 
sedan den förälder som vå-
gar kasta ett papper på ga-
tan framför sitt barn. Mm

 Svar till Christina Ögren:�

Sinnessjukt!
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Nu är de på gång, nazistglo-
parna som springer runt i 
staden och skrämmer folk 
med sitt imbecilla ga-
pande. Nu ska vi alla 
andra, friska med-
borgare visa dem 
– inte med våld – 
att de är ute och 
cyklar, minst sagt. 

Möt dem med ett gap-
skratt så att de fattar hur 
idiotiskt dom beter sig – nas-

se-idéer ska förpassas till 
sophögen! Jag är född under 

kriget, vet vad det handlar 
om, var med i den 

stora motdemon-
strationen i Kärr-
torp – kommer att 
kämpa så länge jag 

lever – verbalt – 
mot dessa omänskli-

ga företeelser som na-
zism och fascism innebär!

Birgit Jacobsson

Bemöt dem med gapskratt

VAD TYCKER DU?
Skriv en insändare!

VAD TYCKER DU?� �
”Visst ska 4:an fram som alla andra 

men de som ska åka med bör väl 
komma på? Hållplatserna tillbaka! 

Gson

Man undrar varför graffi tikonstnärer INTE kan 
sitta i sin ateljé och måla på duk som alla andra 
konstnärer! Tänk tanken att, om alla konstnärer 
”kräver” att få måla ner fastigheter och torg...
hur skulle det se ut?

Vill man  visa sina alster så hyr man ett gal-
leri och visar upp sig för den publik som är in-
tresserad ...

 Som det nu är, så vill graffi tikonstnärer klad-
da ner hela stan och tvinga sig på folk... ganska 
osmakligt. En som gillar konst

”Hur skulle det se ut?”

”Tack för stingpinnen, He. Men hjälper 
det? Mänskliga igelkottar, tror jag 
borde stoppa närgångna cyklister.

Norrländska Bittan

Utmärkt skrivet! Det är inte 
en leksak man ger sina barn, 
utan en levande varelse.

Samtidigt borde under-
strykas att dessa båda barn 

måste vara med-
vetna om vad som 
förväntas av dem:

Att gå ut med 
hunden när den 
behöver uträtta 
sina behov och att 
alltid plocka upp 

efter den, att inte låta hunden 
kissa på husväggar (det för-
stör stenen/rappningen samt 
luktar illa),  att se till att hun-
den lär sig lyda, att den inte 
får gå utan koppel i inner-
stan, m m. Ingår hundkurs i 
köpet av valpen?

Det borde fl er hundägare 
på Gärdet ha i åtanke, så illa 
som just upplockningen av 
hundbajs är i vår stadsdel.  

Dibimi

”

vetna om vad som 
förväntas av dem:

hunden när den 
behöver uträtta 
sina behov och att 
alltid plocka upp 
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Man får en känsla av att 
miljöpartister aldrig bilar 
(eller åker häst och vagn) 
till större städer i Europa, 
liksom i Sverige. Då skulle 
de nämligen upptäcka 
dessa samhällens utomor-
dentliga kringfartsleder, 
byggda i allmänhet för 
många år sedan. För bor-
garrådet Sten Nordin och 
oss vanliga dödliga kan vi 
omöjligt se annat resultat 
av dessa byggen än  att den 
stora avgaslämnande trafi-
ken går vid sidan av sam-

hället och enligt logikens 
lagar lämpar ned avgas-
molnen mitt inne i  sam-
hället. Det är därför, kära 
miljöpartister som Norra 
länken byggs i Stockholm, 
vilken på ett dramatiskt 
sätt kommer att rädda Val-
hallavägen – med omnejd 
– från många miljöpro-
blem (närmast avgaser och 
inte minst buller). Men ni 
har väl för formens skull 
protesterat även mot den-
na? Jarl Ellsén

Gärdet

Jag undrar varför prinses-
san Madeleine ska ha en 
reporter som följer henne 
och skriver om familjen 
nästan varje dag?

Låt henne vara i fred så 
kanske hon kommer hem 
oftare. Jag skulle också fly 
landet om jag inte fick vara 
privat någon gång.

Tacka vet jag lokaltid-
ningarna, inga skandaler 
bara fakta.

Låt madeleine vara i fred

Väldigt litet återstår från 
den tid då Stockholm var en 
väldigt framträdande sjö-
fartsstad. På Blasieholmen 
finns ett väldigt fint tullhus 
från 1876. Inte nog med att 
byggnaden är vacker – den 
är en viktig del av Stock-
holms sjöfartshistoria. 

Ingen kunde väl ana att 
denna byggnad, med de två 
drygt 100 år gamla hamn-
magasinen skulle hotas av 
rivning. Nobelstiftelsen vill 
promt ha sitt centrum på 
denna plats och tycks strunta 
i dessa värdefulla byggnader, 
vilket jag finner obegripligt. 

Häromdagen presente-
rades det vinnande försla-
get: en förfärlig byggnad 
som ser ut som tre lådor 

staplade på varandra. Hur i 
hela fridens namn kan man 
komma på tanken att riva 
dessa byggnader och ersätta 
dem med detta monstruösa 
komplex, som definitivt inte 
passar in? Det skulle totalt 
förstöra denna känsliga del 
av vår stad. 

Jag inbillade mig att man 
i Nobelstiftelsen skulle ha 
känsla för de historiskt vär-
defulla miljöer som finns 
kvar, men så tycks det inte 
vara. Detta vansinniga pro-
jekt får inte bli verklighet. Att 
skada denna oerhört fina 
miljö vore en kulturhistorisk 
katastrof. Nobelstiftelsens 
centrum får ovillkorligen 
byggas på en annan plats.
 Henrik Scheutz

Ansvariga för busstrafiken i Stockholm har ansett sig snabba upp busslinje 4 genom att dra in några hållplatser bl a Sta-dion.
Tidsvinsten vid Stadion har uppmätts till cirka fem sek-under för inbromsning och fem sekunder för uppstart!  Tiden för av- och påstigning cirka 20 sekunder har enbart förskju-tits till närliggande hållplatser. Således en total tidsvinst varje resa vid Stadion på cirka tio sekunder. Inte mycket torde man kunna konstatera.

Förlusten av tid och tillkommande besvär för passagerare vid Stadion blir cirka 15 minuter,  kan uppskattas till tusen passagerare/dygn gånger 50 kr/tim =50 000 kronor/dygn.Nog sagt om det. Då är inte Sofiahemmets patienter inräk-nade. En stilla önskan. Ta tillbaka hållplatsen efter provtiden!
Boende vid Valhallavägen

Det blir en katastrof
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En sekundstrid om hållplatsen

”Hallå ni alla fans av seriösa fot
bollsklubbar! Gör era idoler en 

tjänst, stanna hemma! Oftast blir 
spelare och deras respektive klub
bar lidande när deras s k fans sab

bar deras matcher. 
Dif, jämtländska Bittan

Lämna henne i fred
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Kära miljöpartister …

”Minns du sting
pinnen som en 
del hade på sin 

cykel för att 
hålla bilar på 

avstånd? Nu be
höver vi gående 
något liknande 

för att hålla cykl
ister i från oss.

he

Hur tänker du som annonse-
rar efter en valpmatte till den 
dvärgtax ni köpt till era barn 
(2 och 11 år)?

För det första: man köper 
inte en hund till sina barn. 

För det andra: vem har ni 
tänkt att er hund ska knyta 
an till? Er eller valpmatten 
som sedan, när hon/han 
gjort sitt, ska försvinna? Gör 
ni likadant med era barn?

Har ni tänkt att kunna 
jobba som vanligt trots att 
ni tar hem en hundbe-
bis i maj så rekom-
menderar  jag er att 
ta undan fina 
matttor o dyl 

(dyra väskor och skor finns 
säkert i ”våningen”) för val-
pen lär bita sönder alt. kissa 
ner allt, det första i stress, det 
andra av naturbehov.

Och ni får sedan lämna 
bort hunden som kommer 
att vara traumatiserad av att 
inte fått rätt start i livet.

De som vet hur hundar 
funkar ser till att kunna vara 
lediga deras första tid. Sedan 
kan man eventuellt anlita 
dagmatte /hunddagis, men 

inte ens det är bra... En 
hund behöver få vara 

med sin flock /leda-
re, annars mår den 
dåligt. christine

”Man köper inte hund till sina barn”

Tänk om polisen kunde ägna sig åt att försöka lösa bostadsinbrott i stället för att, speciellt på lör-och söndagar, ligga och hovra över staden med sina he-likoptrar, och förstöra helgvilan för folk. 
Polisen fångar varken någon ryss eller terrorist på det sättet, de sitter bara däruppe och dricker kaffe, och möjligen kan man 

kalla dem själva 
för bullerterro-
rister. 

olof

Sluta hovra på helgerna!

Håller du med?
Skriv till:  

insandare.stockholm@direktpress.se

/
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TYCK OM!
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De som tycker att man borde bygga i vår enda riktigt gröna lunga Gärdet går förmodligen i koftor på Södermalm och sitter och röker och andas gladeligen in avgaser. Tyckte det var rätt kul att förslagen om hur man råder bot på bostads-bristen var att ”bygga på Gärdet” och ”bygga LITE i Tanto-lunden”. 
Gärdets grönområden hyser ett väldigt aktivt djurliv (jag ser rådjur var och varannan gång jag är ute och joggar) med-an Tantolunden på sin höjd har två fåglar som sitter inkläm-da på en gren någonstans i mitten av denna lilla gröna klet. Jag förstår att önskan är stor att förstöra Gärdet med bygg-nader som man förstörde Tanto på 60-talet med dessa fruk-tansvärda byggnader på Drakenbergsgatan, men det kommer aldrig att gå eftersom staden och folket aldrig kommer att gå med på det! 

Och slutligen till ”Steffo”. Du är allt en riktigt fördomsfull pajas med en sjukt högtravande självbild. Jag har rest till dessa platser du skriver om under 14 års tid och upplevt extrem misär, fattigdom och förstörelse. Visst är detta hemskt men hur kan du anklaga vanliga människor för deras små problem? Kan du ta till dig detta eller skriver jag inte tillräckligt ”poe-tiskt”? 
Om du nu är en sådan världsmedborgare kanske du borde skänka halva din lön till Läkare utan gränser eller fl ytta till El Salvador för att ta hand om gatubarn. Jag bor förresten själv på Gärdet och är ingen höginkomsttagare.

Limma tillbaka tv-eken

Steffo, om du inte hade för-
läst dig på folks insändare, 
som du förefaller ha 
gjort, kanske du 
kunde tänkt tanken 
att andra faktiskt 
kan ha både det 
snäva perspektivet 
på tillvaron, som 
att reta upp sig på 
att cyklister använ-
der trottoarer och 
gångvägar trots att 
skattebetalarna kostat på 
dem nya cykelbanor, och det 
vida som du önskar att vi 
hade, som att engagera sig i 

Paris hundskit och tyfoner 
på Haiti, för det går att för-

ena  småt t  och 
stort. 

Ibland känns det 
mer stimulerande, så 
om du mot förmo-
dan och ditt eget 
beslut att bojkotta 
tidningen skulle 
läsa detta, pröva att 
se världen med pro-
gressiva ögon, en del 

med skärpan på nära håll och 
annat med blicken i fjärran, 
det är inte så dumt ska du se. 
Lycka till! He

Jag blir beklämd när jag läser hur stolt Jan Molander är över de nya skapelser som byggs upp och planeras  i Stockholm just nu.
Det är tragiskt att dessa arkitekter får ige-nom sina förslag ända upp i stadshusled-ningen just nu. Han säger att ”lådor” är ett återkommande skällsord, men det är precis vad det är frågan om.
Se bara på den byggnad som fi ck ge plats åt den unika Lindgården, numera 

ett hotell och ABBA-museum. 
Det är ännu ett skräckexempel på 
detta lådbygge som för tankarna 
till Ikeas modulkonstruktioner. 
Jag har ännu inte hört en enda 
person säga att denna lådsats är 
vacker, och jag hör turister på 
spårvagnen som ofta ger byggnaden väldigt negativa omdömen.

Lägg därtill att Djurgården är en 
unik miljö och som bör bevara det 
kulturgeografi ska landskapet.

Nu vill man dessutom förfula 
området bakom Liljevalchs konst-

hall med ännu en glaslåda, som möjligen skulle passa vid entrén till Farsta centrum.
Dessvärre så fortsätter denna våg av be-tong och glas även efter Hjalmar Mehrs härj-ningar på 50- och 60-talet  att återkomma till staden och jag blir förskräckt över hur fult dessa arkitekter ritar.
Vad än värre är att man ej numera heller drar sig för att riva unika byggnader där 

Lindgården var ett tragiskt ex-
empel, och nu vill man även riva 
unika hamnmagasin på Blasie-
holmen för att ge plats åt ett 
monstruöst kongresscenter.

Snälla arkitekter, besinna er i 
er iver att utplåna unika miljöer 
och byggnader och rita som folk tycker är snyggt!! Rädda dessutom det vack-ra Stockholm som ännu fi nns kvar och som 

nog de fl esta medborgare och turister fort-
farande kan beundra! Tänk på detta vid 

valet i år då tyvärr det fi nns alldeles 
för mycket betongpolitiker där just 
nu i Stadshuset. Carl-Fredrik Paléus

Nu är det andra gången som 
jag  får stå för åsikter som jag 
absolut inte har. ”Jag tror inte 
du är djurvän” skriver Mari-
na Smedberg. Fullständigt 
gripet ur luften.

För att jag skrev att jag 
tyckte det var ogint av signa-
turen Eva att inte acceptera 
ett skidspår på Gärdet un-
der ett antal veckor blir jag 
beskylld för att inte vara 
djurvän av Marina S.

Marina Smedbergs råd: 
”Håll dig borta från Gärdet!” 
Ska jag uppfatta det som ett 
hot... eller?

Margareta Schauman

Jag såg att en undersökning ny-
ligen beräknade antalet onödiga 

mobilsamtal till cirka 60 pro-
cent. Efter att i nu 20 år ha 
tvingats lyssna till folks 
hänsynslösa och vettlösa 
pladder tror jag att den siff-
ran inte är korrekt. Jag tror 
att den rätta siffran ligger 

närmare 100 procent.
J a g 

har för-
sökt att 

lära mig 
b lunda 

med öro-
nen men 
det lyckas 

dåligt. En 
annan sak 

man ser allt oftare är att många 
har två mobiler. Jag tror att de 
behöver en för varje hjärnhalva 
de bränt ut med för mycket mo-
bilprat. En annan anledning 
kan vara att de använt hjärnan 
så lite till memorering, inlär-
ning och annan vettig aktivitet 
att hjärnan helt enkelt torkat ut. 
Allt de behöver fi nns ju i den 
älskade apparaten så varför an-
stränga sig? 

Och så alla dessa sladdar. Jag 
är övertygad om att om det 
fanns någon apparat som gjor-
de att vi kunde ta in informa-
tion så att säga bakvägen också 
så skulle vi se ännu fl er sladdar 
sticka ut både här och där.

Stefan Hallin

ena  småt t  och 
stort. 

mer stimulerande, så 
om du mot förmo-
dan och ditt eget 
beslut att bojkotta 
tidningen skulle 
läsa detta, pröva att 
se världen med pro-

Ö s t e r m a l m s n y t t
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tyck om!
Tänk på: Ju kortare du skriver desto större chans att få plats i tidningen. redaktionen reserverar sig rätten att korta och göra lättare ändringar i  inskickade texter. Du får vara anonym om du vill.

Detta blir den tredje insän-daren jag skriver i mitt liv. Den senaste som jag skrev, var en lätt poetisk betrak-telse i DN om att det blev lite kallare i Sverige i samband med SDs intåg i riksdagen. Denna insändare är dock mer lokal för Östermalm.Härmed vill jag bra med-dela att på min ytterdörr numera finns en lapp som säger ”Ej reklam, Öster-malmsposten eller Mitt i”. Anledningen är (ironiskt nog) alla insändare som pu-bliceras i dessa tidningar. Dessa skribenters fäbless för brösttoner gällande cyklis-ter, hundägare, skidåkare, sopstationer, papperskor-gar, fyrkantiga hus domine-rar helt. Ja, alla dessa kata-strofer av bibliska propor-tioner som verkar drabba 

alla stackars människor på Östermalm.
Snälla ni, skaffa er (eller köp, ni har råd) lite per-spektiv. En tyfon på Haiti eller en tsunami är en kata-strof. Ett nytt hus i inner-staden är det inte. Vill ni se mycket hundskit, åk till Paris. Vill ni se lidande och göra en ”Golgatavandring”, besök ett flyktingläger eller Auschwitz.

Promenaden från biljett-hallen på Gärdet ut till Te-geluddsvägen kanske inte är lika illa som Jesus vandring då. (Obs, en sann jämfö-relse i en insändare). Jag gillar i grunden lokaltid-ningarna, det har jag alltid gjort. Men nu räcker det. Jag väljer att avstå. Fram till den dag tidningen väljer att avstå från insändare.  Steffo

Håller frågan dig vaken om nätterna? Gnager det riktigt, riktigt mycket?Jo, för mig med. Jag undrar hur du tänker. Låt oss backa lite – feminism är kampen för allas lika rättigheter. Allas. Lika. Rättigheter. Så långt är vi överens, visst?Om vi alltså frågar oss ytterligare än gång, ifall kampen har kommit för långt på vägen, så minns vi att det vi frågar är om vi inte har fått lite för lika rättigheter. Samtidigt drar vi oss till minnes att vi lever i ett samhälle där det finns fler Johan än kvinnor på vd-poster i svenska börsföretag och en värld där var femte kvinna har blivit utsatt för all-varligt sexuellt våld.
Fick du ditt svar? 

tilia Ordförande Ung Vänster Östermalm lidingö Vaxholm

nu får det vara nog!

Har feminismen gått för långt?

Det är bra att det hållits en tävling om en så viktig byggnadsuppgift som en tillbyggnad av Liljevalchs konsthalI. Det gäller en märkesbyggnad som är cirka hundra år gammal, omtyckt av både besökarna och utställningsarrangörer-na. I spalterna har det låtit som om de fem inbjudna arkitektkontoren i första vändan tagit ut svängarna ordentligt, men det var programmet som önskade för mycket. 
Via dagens sociala medier kommer kommentarerna snabbt; Öster-malmsnytt bjöd ju också in till det. Av de nio omdömen som publiceras i num-mer 10 av tidningen är bara ett positivt, övriga tar avstånd – somliga i skarpa, överdrivna ordalag som liknar näthat. Korta och svepande utsagor gagnar inte en balanserad diskussion men pas-sar däremot den dramatik som tv, radio och tidningar gärna vill måla upp och själva medverka i. 

Det är glädjande att arkitekturintres-set verkar ha ökat hos allmänhet och politiker på senare tid, men replikerna blir ofta väl kategoriska. Ofta stannar 

diskussionen vid det yttre, som är lättast att uttala sig om, och som självklart är viktigt.
”Låda” är ett återkommande skälls-ord, men de flesta hus är lådor som av-slutas upptill med synliga eller platta tak, i det här fallet med ett heltäckande system av ljusintag till salarna under. I bottenvåningen ger stora ”skylt-fönster” insyn. Betongmaterialet bru-kar också få utstå mycket negativ kritik; det kan användas i stomme eller som färdig yta och ges en rad olika karaktä-rer: slät-grov, mönstrad, infärgad eller naturfärgad. I det här aktuella fallet bil-dar ingjutna runda, kulörta glasformer ett regelbundet mönster som på håll ger ett genombrutet intryck. Det är origi-nellt, med ett ”nutida” utseende.Det vinnande förslaget är det som minst skymmer dagens konsthall på grund av det valda läget och det kon-centrade upplägget. Detta är ett uttryck för respekt liksom att förslaget bevarar trädgården till Blå portens servering intakt. Bl a KD-politikern Slottner kla-gar över det moderna uttrycket; det 

vanligaste har annars på senare år varit att nya byggnader i Stockholm har an-setts för fega och för lite moderna eller tidsenliga av politiker och vissa lobby-grupper eller enskilda bland allmänheten. 
I varje fall får inte en befogad och önskvärd demokratisering av arki-tektur- och samhällsbygg-nadsfrågorna leda till en mindre kvalificerad be-dömning el- ler besluts-p r o c e s s . Att täv-l i n g e n  i d e t t a fall  fick tas om var inte ett p l u s  m e n h a d e det goda med s i g , att juryn – bestå-

ende av olika fack-kunniga – fick ovanligt goda möjligheter att tränga in i byggproblemet och skaffa sig ett bra beslutsun-derlag.
Jan molander

arkitekt sar/msa

Låt inte de sociala medierna bygga vår stad

Vid Stockholms Hamnars styrelsemöte den 3 april 2014 kommer styrelsen fatta beslut om att fort-sätta och intensifiera arbetet med att avveckla ol-jeverksamheten på Loudden.Vi har genomfört utredningar som visar att det är möjligt att flytta oljehanteringen till annan plats. Därför ansöker Stockholms Hamnar nu hos Tra-fikverket om att häva den del av riksintresset ”Stockholms hamn” som omfattar Loudden.När oljeverksamheten på Loudden flyttat kan vi ta ett viktigt steg i utvecklingen av Norra Djur-gårdsstaden och ge plats för ytterligare ett bostads-område. Totalt ska Norra Djurgårdsstaden rymma 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser.Nya bostäder på Loudden ska kunna börja byg-gas efter det att avtalen med oljebolagen löper ut den sista december 2019.

Helena Bonnier (m) styrelseordförande stockholms 
Hamnar

Bostäder ska ersätta  oljan på Loudden

Vad Tycker du?
Skriv en insändare!

7 3

Kära Marina! Nu höll jag på att tappa balansen. Snälla söta rara... Alla har rätt till Gärdet. Det är INTE hundar-nas fält. Det finns inget staket som på något sätt markerar att det här är hundarnas yta. Du får ha hunden lös på Gär-det, men det BETYDER INTE att du har rätt att låta hunden löpa utan kontroll. Nu finns det både hare och rådjur på Gärdet. Får de gå, där eller ska du förbjuda det också. De djuren är ju som bekant ett störande mo-ment för ”vissa” hundäga-re. Alla får vistas på Gärdet.Småbarn, hundrädda, löptikar,  joggare, skidåka-re, ja, alla. Håll ordning på 

hunden, den lagen 
gäller även på Gär-
d e t .  E n  g a l e n 
hund ägare mena-
de att det är fritt 
fram för hundar-
na på Gärdet. Ja, men visst kan det vara så... men inte fritt för någon annan.O m  j a g  s k a  t a  m i g från Lind  arängsvägen till  Djurgårdskanalen  ska jag då flyga över Gärdet? Eller begär du att vi ska gå runt? Det finns grusgångar som korsar Gärdet, vem är de vägarna gjorda för... bara hundägare.Marina, din insändare be-kräftar att många hundägare är korkade. Det är sorgligt.Från ansvarsfull hundägare

Ö s t e r m a l m s n y t t
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tyck om!
Tänk på: Ju kortare du skriver desto större chans 
att få plats i tidningen. redaktionen reserverar sig 
rätten att korta och göra lättare ändringar i  
inskickade texter. Du får vara anonym om du vill.

”En sak som jag inte förstår är varför det är så viktigt att ta in tvätten när det regnar. Den är ju redan blöt. 
sms 5635

Ett fåtal toaletter i Sverige har ”vandaliserats” 
med skyltar som vill förmedla viljan att få 
könsneutrala toaletter. Många som har tagit 
illa vid sig, säger att de inte vill dela toalett 
med det motsatta könet. Oftast på grund av 
myten om att herrtoaletterna är ofräscha. Jag personligen som går på en skola med 
könsneutrala toaletter har aldrig varit med 
om äckliga sådana. Ingen ska känna sig ex-
kluderad. De som definierar sig som hen bör 
känna sig välkomna överallt. Modernisera toa-
lettskyltarna, det är 2014! All diskriminering är 
förbjuden. 

Jennifer 
rBUF

Modernisera toaskyltarna!

Stadsdelsförvaltningen an-svarar för parkskötseln på Östermalm, och trafikkonto-ret ansvarar för bland annat renhållning på gator och torg. Brister i renhållningen kan man anmäla på tel. 08-651 00 00 elller stadens hem-sida www.stockholm.se/felan-malan.
Man kan också ladda ner en appen tyck-till till sin te-lefon, och använda den för att rapportera in brister, eller beröm! Britt mattssonavdelningschef/landskapsarkitekt msa, parkmiljöavdelningen norra 

innerstaden

fallen BJässe. Den gamla eken på rosendal har gjort 
sitt.

läSarbild

Göran flyxe

Stockholms stad har uttryckt följande om de historiskt intres-

santa byggnader på Blasieholmen som hotas av ett ”Nobel 

Center” i jätteformat:”Tullhuset har högt kulturhistoriskt värde som en repre-

sentant för det sena 1800-talets myndighets- och administra-

tionsbyggnader i allmänhet och för Stockholms tullväsende 

i synnerhet.  Magasinen är i dag unika för Stockholm, då 

några liknande magasin inte längre finns bevarade i Stock-

holms hamnar.” (dnr 2013-00460-54)Än i dag används kajen och magasinen för levande maritim 

verksamhet av Waxholmsbolaget för förtöjning och underhåll 

av skärgårdsbåtarna och Djurgårdsfärjorna.
Måtte det inte gå som för stationshuset med klocktornet 

vid Norra station som nyligen plötsligt revs utan förvarning, 

trots att politikerna beslutat att det skulle stå kvar!
Historielöshet och brist på känsla för innerstadens kultur-

miljöer präglar dagens styrande politiker. Bo lagerqvist

Cyklister klagar på guppen i Valhallavägsallén. Med 
tanke på hur snabbt en del far fram på den delade 
gång- och cykelbanan fungerar guppen som farthin-
der. 

Så ta inte bort dem, snarare borde det finnas fler 
som bromsar höghastighetscyklisterna och gör allén 
tryggare och säkrare för alla som använder den.

Hundens husse

Gärdet är det enda stället i Stockholm där hundar får gå lösa. Det går inte en vecka utan att någonting händer.Ett exempel – varför joggar man i full fart för att sedan svära över hundar som är i vägen? Varför går man med treåringar, en dagisgrupp över Gärdet? En del är rädda och en del skriker och viftar med armarna.
Incidenterna är konstanta, det känns som att de som inte 

har hund provocerar.  Och en oskriven lag, man går inte med 

löptikar på Gärdet. ”Men min hund är ju kopplad” – lämnar 

den då inga lukter efter sig?Jag tror ju inte att du är någon djurvän överhuvudtaget. 

Ett råd – håll dig borta från Gärdet. marina smedberg

Rädda Blasieholmens maritima arv

Cyklisterna är överalltDet finns en cykelbana ut-märkt utefter kajen mellan lyktstolparna och gatan. Även om det är dåligt utmärkt så finns märkena där – om man tittar efter och tar reda på. Tanken är ju att den breda stenlagda ytan är till för turister och promenerande utefter 
Nybrokajen. Men där får de hela tiden slåss mot 
vinglande eller racande cyklister. Enda chansen är 
att sätta upp staket– men det finns egentligen ing-
enting som hindrar cyklister från att cykla överallt. 

Glöm fredade promenadstråk. De finns ingen-
stans i Stockholm. 

Per strandin

10    15 mars–21 mars 2014 Ö S T E R M A L M S N Y T TÖSTERMALM

 Varför stavas Breiten-feldsgatan på olika sätt på två skyltar? Öster-malmsnytt reder ut ett nytt namn-mysterium.  ”Mysteriet” med Uggelviks-gatans namn har fått många av sig till Östermalmsnytt, och det har också gett upp-slag till fl er små ”mysterier”. ”I korsningen Wittstocksga-tan och Breitenfeldsgatan har Breitenfeldsgatan två namn-skyltar, en gammal (blå) och en nyare med olika stavning-

ar!”, skriver en läsare till Öst-ermalmsnytt.Vi tog reda på varför det är så.Det korrekta namnet är Breitenfeldsgatan eftersom det syftar på den tyska orten Breitenfeld i närheten av Leipzig, enligt Kristian Ro-sengren, tjänsteman i stadens namnberedning.Namnberedningen ”satte ner foten” om namnet 1932, men fram till dess förekom 

flera olika stavningar som bland annat Brejtenfeldtsga-tan.– Den övre skylten på bil-den är helt enkelt den gamla som fastighetsägaren valt att låta sitta kvar på fasaden, kanske för att den är dekora-tiv, säger Kristian Rosengren.Avvikelser i stavning av gatunamn över tid är långt ifrån ovanligt. Är du intres-serad av gatunamn och dess historia? På stockholms-kallan.se kan du följa nam-nens utveckling. Per Brandt08-54587073

Stavas Breitenfeldsgatan Breitenfeltsgatan – eller?
Breitenfeltsgatan – eller?”Namnberedningen ’satte ner foten’ om namnet 1932.” 

 �  Har du sett något ”mys-tiskt” på Östermalm som du skulle vilja ha svar på? Maila oss på on@direkt-press.se så ska vi försöka ta reda på svaret.  

Mystiska Östermalm

BLÅ ELLER VIT? I korsningen Wittstocksgatan och Brei-tenfeldsgatan har Breiten-feldsgatan två namnskyl-tar. En vit och en blå med två olika stavningar.FOTO: PER BRANDT

Klart för paviljongeri Gustav Adolfsparken Den tillfälliga pavil-jongen i Gustav Adolfsparken har fått grönt ljus. Stadsbygg-nadskontoret har nu sagt ja till bygget som planeras att påbörjas i maj.  Som Östermalmsnytt tidi-gare har berättat ska fastig-hetsägaren Afa fastigheter, renovera huset där Banér-porten driver skola, för-skola och fritis. Därför ansökte de om ett tidsbegränsat bygglov för en två våningars skolpaviljong på tolv gånger 21 meter där merparten placeras i Gustav Adolfsparken och som ska stå på plats i drygt tre år. Inledningsvis var både trafi kkontoret och stads-delen kritiska till förslaget vilket gjorde att stadsbygg-nadskontoret såg ut att säga 

nej till bygglovet. Men nu har det beviljats.– Trafikkontoret har sagt nej tidigare, främst då  sä-kerheten för barnen under byggtiden inte var löst på ett tillfredställande sätt.  De sökande har därefter redo-visat hur de ska garantera barnens säkerhet och efter-som trafikkontoret nu har tillstyrkt förslaget gör vi det också, säger Eva Båven-dal, handläggare på stads-byggnadskontoret.Hur ser du på kritiken från stadsdelsförvaltning-en, framförallt kring på-verkan på parken?–  F a s t i g h e t s ä g a r e n har  fått ett positivt besked tidigt från kommunen  och nu har man hamnat i tids-nöd med att hitta andra lösningar. Vi valde därför att hellre fria än fälla då trafikkontoret, som är fast-

ighetsägare av parken, till-styrker och stadsbyggnads-kontoret bedömer att in-verkan på parken inte är stor och att marken går att återställa efter byggtiden när paviljongen tas bort, säger Eva Båvendal.EvakuerasBygglovet beräknas vinna laga kraft inom cirka en månad. Enligt tidigare upp-gifter beräknade Afa fastig-heter att börja bygga pavil-jongen i maj och den ska stå klar till höstterminen. Bygglovet gäller till sep-tember 2017. Övriga hyres-gäster i huset ska evakueras till befintliga lägenheter inom Afas fastigheter un-der renoveringstiden.  Per Brandt08-54587073per.brandt@direktpress.se 

 SKOLGÅRD? Här vill Afa fastig-heter bygga en tillfällig pavil-jong.    FOTO: PER BRANDT  Här vill Afa fastig-SKOLGÅRD? Här vill Afa fastig-SKOLGÅRD? Här vill Afa fastig-
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MERA   Gå med vår cyklistgrupp  �  Ta cykeldiskussionen till nya höjder. Gå med i Direktpress Stockholms Cykelforum. www.facebook.com/groups/dpcykelforum/ � Mejla stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) på per.ankersjo@direktpress.se � Prata cykling med trafi kborgarrådet Ulla Hamilton (M) på Kulturhuset klockan 11.30 tisdag 11 mars. 

 VÄRST. På Nybroplan går cykelbanan upp i rök och på Valhallavägen är det guppigt och grusigt.     FOTO: ANDREAS JENNISCHE 

Här är Östermalms värsta cykelstråk

 Okej för bilister, sämst för cyklister. Här är Öst-ermalms värsta platser att cykla på, enligt Öst-ermalmsnytts cykel-experter på Facebook.  Den borgerliga alliansen har lovat att satsa en miljard kro-nor på cykling under perio-den 2012-2018.Enligt Stockholmscyklis-terna i Östermalmsnytts ny-startade cykelgrupp på Face-book råder det ingen större tvekan om vilka platser som trafi kkontoret bör prioritera.Korsningen Sankt Eriksga-tan/Fleminggatan på Kungs-holmen, Skeppsbron på Sö-dermalm. Valhallavägsallén på Östermalm och Vasagatan vid Centralen på Norrmalm, hamnar snabbt i topp på lis-tan över innerstans sämsta cykelpunkter.Hatgatan på Kungshol-men heter Sankt Eriksgatan. Strax före Fleminggatan i norrgående riktning uppstår ofta intrikata situationer när bilarna svänger till höger ge-nom att korsa cykelbanan.– Totalt livsfarligt, kom-menterar en läsare.Långholmsgatan vid hårt 

trafikerade Hornstull, Ny-broplan där cykelbanan plötsligt upphör och Oden-gatan i backen från Oden-plan till Sveavägen är andra platser som får icke godkänt.Känner till listanAllén i mitten av Valhallavä-gen borde enligt vissa beläg-gas med asfalt, åtminstone delvis.– Guppigt och grusigt är visserligen trevligt att gå i – men att hipstercykla på är pisstråkigt. Och att ge sig ut bland 4:ans buss och långtra-darna som är på väg mot Frihamnen är lika harmo-niskt som att jagas av valfri dinosaurie från valfri Jurassic Park-fi lm, lyder ett omdöme.Trafi kkontoret känner väl till platserna på värstinglis-tan. Så sent som i februari fattade trafi k- och renhåll-ningsnämnden beslut om att 

utreda Långholmsgatan och Skeppsbron. Även Sankt Er-iksgatan och Vasagatan om-fattas av redan planerade insatser. Asfaltering av Val-hallaallén lär dröja men de cyklister som ska guppa vi-dare mot Vasastan kan trösta sig med att Odengatan ska fi xas till.Lyssnar gärnaStadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) är positiv till forum som diskuterar Stock-holm som cykelstad. Han lyssnar gärna på åsikter och idéer från stans cyklister.– Man får gärna mejla mig, säger han.  Andreas Jennische073-600 69 20andreas.jennische@direktpress.se 

Var tycker du att det är svårt att cykla på Östermalm?Gå in påwww.ostermalmsnytt.se  och säg vad du tycker!

”Guppigt och gru-sigt är visserligen trevligt att gå i – men att hipstercykla på är piss-tråkigt.”

Vad TyCkeR du?Skriv en insändare!

7 3

Som förälder till barn som rider på Stockholms ridhus vill jag vädja till Swartlings ridskola att låta nåd gå före rätt vad gäller tingsrättens beslut att Stockholms ridhus måste evakuera omedelbart. Troligtvis så kommer våra barn att gå över till er verk-

samhet – om inget nytt händer förstås – men jag tror att alla gör det med gladare hjärtan om ni låter Stockholms ridhus evakuera efter vårterminens slut och de inte behöver fatta panikbeslut. 
Framförallt vad gäller häs-tarna. 

kristina

Vänta med evakueringen!

 Svar till Margareta Schauman:

t
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Tyck om säg din mening i Tidningen!E-post: insandare.stockholm@direktpress.seSMS: 0730 – 120 830MMS: 0730 – 120 830

öStErMalM

I alla tider har det funnits rika och fattiga länder i världen, men det verkar som att vissa inte begripit detta förrän de har de framför fötterna i form av tiggare.Signaturen ”säg hej” skäms för att han bor i Sverige och har det bra. Skäms, som om han fått det tilldelat via ett lotteri utan att ha presterat något.Själv kan jag se mig om i bekantskapskretsen och konstatera följande.De flesta bor OK, men inte på något sätt flott, de kan åka utomlands kanske vart tredje år, och de flesta åker kommunalt och lever rätt billigt.Ja de, liksom jag, har tak över huvudet och ett OK liv, men varför skulle vi skämmas för det?Lotteriet existerar inte, levnadsstandarden är hårt belånad med studieskulder och bostadslån, och stor del av tiden spenderas på arbetet där det för de flesta oavsett bransch blir allt tuffare krav.  Varför skulle vi då skämmas? Vi och våra föräldrar och generationer bakåt har byggt 

upp detta, Sverige har inte alltid varit rikt, man får inget gratis. Jag undrar om signaturen ”Säg hej” begriper att han passerar otaliga människor som trots att de inte sitter i gathörn, har ett tufft och hårt liv. Människor som kanske  är arbetslösa, som slåss mot att få ett drägligt liv trots sjukdom, som har gamla föräldrar som hen utöver heltidsarbete och egna b a r n ,  k a n s k e måste sköta om dagligen i flera år för att de inte klarar sig själva och samhället inte har resurser längre, med all oro och psykisk press det innebär, o s v. Listan kan göras lång, men det som inte syns det finns inte, eller? Till signaturen vill jag säga: Säg hej då till en tiggare i stället.Ta hens kontonummer och erbjud livstids försörjning på dennes hemmaplan så hen slipper att sitta där. Då har du gjort nytta på riktigt, i stället för att skvätta småslantar på många.Om ditt engagemang nu har bäring fullt ut så borde detta inte vara något problem. Elle

’’

Tyck om SödErMalM

Säg ”Hej” till en tiggare!/ ”Tanto skulle bli en plats för många fler”

Låt oss prata om medborgarhuset ’’ ””7 3

 Svar till Säg hej:tSäg ”hej då” i stället

Hur kan Du säga att vi hundägare är ogina?  Under den här så korta perioden med spår och snö på ”hundgärdet” har vi hundägare fått utstå med så mycket skäll. Ett exempel – för cirka en vecka sedan, då spåret var den enda snön som fanns på Gärdet – då kommer en tjej på ca 30 meters avstånd och börjar skrika: Ta bort era hundar från spåret, koppla hundarna. Hundarna, två stycken, hade redan gått över spåret och var på ett betryggande avstånd av tre meter till spåret.  Gärdet är den enda fri

stad för hundar. Nu har man anlagt en galoppbana, som för det mesta är lervälling. Och nu skidspåret – spåret stör inte som sådant, men skidåkarna gör det.Jag har fortfarande den uppfattningen att djur och natur hör samman. Men inte samman med galna skidåkare, som får panik inför Vasaloppet om några veckor.Man försöker samsas, men det måste gälla samtliga. Jag har aldrig skrikit till en skidåkare, försöker alltid att ha extra koll på min hund vid övergången av spåret. Men ack – det hjälper inte.  Marina Smedberg

Helena Bonnier menar i Östermalmsnytt 15 februari att jag ägnar mig åt spekulationer och antaganden. För att undanröja detta missförstånd vill jag citera ur några offentliga dokument:I sitt beslut 20110118 angående tillstånd till hamnverksamhet vid Loudden redovisar länsstyrelsen på sidan 27 Hamnens inställning vad gäller lokalisering av oljehanteringen och tid för verksamheten: ”Hamnen vid-håller mot denna bakgrund att frågan om al-ternativa lokaliseringar är tillräckligt utredd samt att Loudden som plats är lämplig ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.”Vidare: ”Hamnen motsätter sig att tidsbe-gränsat tillstånd meddelas.”Oljebolagens sammanlagda omsättning har under de senaste åren uppgått till omkring 575 000 ton. I länsstyrelsens beslut står 

på sid 10 att ”Vid ett framtida maximalt ut-nyttjande av hamnens kapacitet bedöms gods-hanteringen kunna uppgå till 2 200 000 ton gods årligen”, d v s nästan ett fyrfaldigande av nuvarande verksamhet. Hamnen har överklagat beslutet; man vill nämligen inte ha några som helst begränsningar.I en skrivelse till hamnstyrelsen skriver Hamnbolagets vd den 15 nov 2011, d v s för mer än två år sedan, att ”Alla inser att tiden är knapp om en avveckling av Loudden ska kunna vara genomförd senast 2019.” Tiden är inte mindre knapp i dag.Helena Bonnier bör förklara för Östermalmsnytts läsare hur det ovanstående går ihop med det påstådda arbetet för att flytta oljehanteringen och bereda marken för bostäder. Claes Trygger Vice ordf DlV

Vi står här – ännu en gång – inför risken av ett brutalt och storskaligt ingrepp i Stockholms känsliga silhuett. Planerna på ett nytt gigantiskt Nobelcenter på platsen mellan Nybrokajen och Nationalmuseum på Blasieholmen fortskrider, på ett av Stockholms mest centrala och känsliga lägen.På spel står värdefull historisk bebyggelse som hotas av rivning, däribland ett tullhus från 1876 ritat av Drottningholms överintendent Fredrik Axel Nyström med tillhörande hundraåriga sjömagasin. Byggplanerna hotar också än i dag viktiga funktioner för sjöfartsstaden 

Stockholm. Kajen på Blasieholmen och dess unika miljö tydliggör stadens levande historia, en vital del av det maritima Stockholm.I inget av de tre arkitektförslagen för ett Nobelcenter som nu ligger på bordet finns den historiska bebyggelsen bevarad – och även omkringliggande arkitektur hotas. Platsens unika karaktär torde kräva alldeles särskild eftertanke av förslagsställarna. Den uppvisade arrogansen inför den historiskt känsliga befintliga bebyggelsen är emellertid slående. Bristen på fingertoppskänsla innebär en uppenbar risk för såväl No

belstiftelsens och Stockholms varumärke. ”Åhlénslådan” på Östermalmstorg visar hur man effektivt kunde döda historisk atmosfär. Nu är det dags igen, denna gång på Blasieholmen.att riva funktionell 1800talsbebyggelse i Stockholms innerstad år 2014 borde vara förbjudet. Det är dags att tänka om i hetsen för ”samtida arkitektur” och dags för politiker att sätta sig in i stadens historia för att kunna leda dess utveckling, som en klok person uttryckte det. Caroline Silfverstolpe

En förklaring är på sin platsJag håller med dig, Henrik Scheutz, om att magasinen på Blasieholmen måste bevaras.Vilka är de ansvariga politikernas namn? En förklaring är i allra hösta grad på sin plats.Måste det till en demonstration? Plus en petition? Lena Fridellstockholm och Vagnhärad

Vem bär ansvaret?Vi är många boende på Gärdet som vill veta hur beslutet att tillåta konserter på Gärdet har gått till och vem/vilka som är ansvariga för detta beslut. Det är ju dessa som vi skall göra direkt ansvariga för de sanitära olägenheter och den skadegörelse som med hög sannolikhet kommer att uppstå. Vi på Brantingsgatan

Estrid Faust och Caspian Rehbinder från Centerpartiet i Stockholm har skrivit en entusiastisk insändare för att ha festivaler på Gärdet i Stockholm. Jag tycker att ni båda ska vara mycket försiktiga med hur ni representerar Centerpartiet i Stockholm. Själv tog jag mig för pannan och stönade när jag läste in

sändaren och tänkte att nu har vi ytterligare några frustande nyliberaler som hjälper till att sänka partiet till bottennivå.Gick in och googlade på er båda. Ingenstans läste jag om vad ni vill med Centerpartiet. Jag vet i alla fall vad jag vill. Jag är en av dem som överger partiet i valet 2014. Eva

”Nej, jag har ingen lust att hälsa på tiggare, inte heller ge av mi-na slantar som gör att jag klarar mig nätt och jämnt varje månad. Så länge folk ger, så länge bidrar de till deras misär. landet runt

Jag tog mig för pannan

 Svar till Margareta Schauman:t”Vi hundägare får stå ut med mycket”

Rädda Blasieholmen och dess historiska miljöer

Håller du med?Håller du med?skriv till:  insandare.stockholm@ direktpress.se/”Tiden är inte mindre knapp i dag” stör du dig på något  eller finns det någon  du vill hylla? risa eller rosa, bjud på en fin bild – eller bara skriv om DItt Östermalm.Skriv till:insandare.stockholm@ direktpress.seSms/mms:  0730-120 830.

tyck om  öStErMalM

   Caroline silfverstolpe tipsar om Upprop för tullhuset: www.skrivunder.com/bevara_tullhuset_fran_1876_och_hamnmagasinen_pa_blasieholmen

”När jag ser hur människor en-gagerar sig i fotbolls- eller ishockey matcher så starkt  undrar jag hur världen skulle se ut om folk engagerade sig på samma sätt för rättvisa! abbe

Stör du dig på något – eller finns det något du vill hylla? 

skicka en insändare! mejl:  insandare.stockholm@direktpress.se. sms: 0730-120 830.

Brev: Insändare Östermalmsnytt, Box 5290, 102 46 Stockholm eller surfa in på www.ostermalmsnytt.se och skriv vad du tycker 

där. Läsarbilder kan du skicka till samma adress. De publiceras på www.ostermalmsnytt.se under länken läsarnas egna bilder.

tyck om!
Tänk på: Ju kortare du skriver desto större chans 

att få plats i tidningen. redaktionen reserverar sig 

rätten att korta och göra lättare ändringar i  inskickade texter. Du får vara anonym om du vill.

EfterlysningHar någon sett minneskortet till min kamera? 

Det är litet, blått och gult och innehåller tusen 

bilder från semestrar och annat som är fina 

minnen. Jag blev av med det någon gång under tors-

dagen den 6 mars. Jag var på Gallerian vid Ser-

gels torg, och tog sedan tunnelbanan från T-

Centralen till Gullmarsplan, och därefter med 

buss 164 mot Årsta innan jag upptäckte att jag 

saknade kortet. Om någon har hittat det – snälla, hör av er 

till tidningen, de har mina kontaktuppgifter.marianne

skräp-parkering. stans ruffigaste cykelparkering är nog den 

på Gyllenstiernsgatan. med multnande löv och sköna björn-

skulpturer i bakgrunden. Är det stadsdelsförvaltningen som 

är svag på att upphandla entreprenör? Jan l

Politikerna i Stadshuset vet förstås inte om det, men läggs busslinje 1 ner, så kan man lika gärna stänga postkontoret i Värtahamnen! Det är val år i år, det glömmer jag inte. stellan Åberg

Jag vill verkligen poängtera att jag aldrig menat att alla hundägare är ogina utan en-dast riktat mig till signaturen Eva.Om vi nu ska klyva hår-strån så skriver Eva ”Vi hundägare har fått det så job-bigt” och det är du själv som skriver och gör 

dig till tolk för andra hund-ägare genom att skriva ”...har vi hundägare fått utstå med så mycket skäll”. Jag skulle aldrig göra så-dana generaliseringar. Rätt ska vara rätt.Till saken hör att jag är uppväxt med hund och äls-kar hundar och hoppas verk-ligen att Nationalstadsparken ska räcka till för alla sorters djur och människor.margareta schauman

Östermalmsnytt för två veckor sedan: Frågan ställs till 

12-åringar vad de helst önskar i Stockholm. Svaret i enkäten 

blev: Fler gallerior med affärer som Victoria’s secret och Star-bucks. LILLA JAG MÅR ILLA! Föräldrar vad gör ni, HALLÅ! Ni har ett se-riöst problem. Det enda rätta nu är en tre veckors kurs i skogen. ” Global so-lidaritet och livsfilosofi”. Basta! Bernt Östman Oscars församling

nu får vi ännu en förfärlig lådaHäromåret revs den klassiska Lindgården på Djurgården – en väldigt fin byggnad som passade väl in i Djurgårdsar-kitekturen. Detta är en av otaliga skandaler när det gäl-ler demoleringen av vår stad. Som bekant har fina Lind-gården ersatts av en ful låda som byggdes för Swedish Mu-sic Hall of Fame – ett nidings-dåd som förstör hela området. Inte nog med detta – nu har Gert Wingårdhs arkitektbyrå vunnit en tävling om tillbygg-nad av grannen Liljevalchs, med ännu en förfärlig låda. Det ska bli en betongkloss med fasad av ”buteljglas”, något som för tankarna till ett parke-ringshus eller Farsta centrum. Hur kan man förstöra denna speciella del av Stockholm på detta sätt? Henrik scheutz

Media föredrar alltid att dra fram de ytterst udda, men olyckliga fallen när det gäller sjukvården i allmänhet och och ambulanstjänsten i synnerhet. Dessa fall är några tiotal av många tusen. Jag har haft, i och för sig, oturen att under de senaste fem åren flera gånger ha  tvingats ringa 112 och be om hjälp. I ALLA dessa fall har jag be-undrat den skicklighet och an-svarskänsla  som  personalen på larm-

tjänsten, ambulanserna och akutsjukvården visat upp. Många gånger, senast förra veckan, var det närmast obe-gripligt med vilken otrolig snabbhet utefter hela vård-kedjan som visades upp. Eftersom min erfaren-het inte rör sig om enstaka fall, utan om en serie av händelser under en femårsperiod, så är det inte fråga om tillfällighe-ter. Sanningen är att ambu-lanstjänst och akutsjukvård i Sverige fungerar beundrans-värt bra. Tänk på det när press och tv tutar ut nästa ”skandal”.  Jarl ellsénGärdesbo

Ingen buss – inget postkontor

Föräldrar – vad gör ni?!

Den oändliga hundhistorien
 Svar till Marina Svedberg:t

Svensk ambulanssjukvård kan inte bli bättre!

VaD TyckEr Du?Skriv en insändare!

7
3”Förbjud hund-ägare på Gärdet!Peter Berg von linde

Vi är flera boende som är mycket oroliga över den paviljong som Banérporten öns-kar uppföra framför ”vårt” hus på Gyllen-stiernsgatan. Vilka alternativa förslag till lokaler har ansvariga prövat? Av vilka an-ledningar har de ej antagits?Jag kan förstå behovet av paviljongen men konsekvenserna blir långt mer genom-gripande för oss som bor på Gyllenstierns-gatans västra sida vilken vetter mot Gustaf Adolfsparken där paviljongen avses att byg-gas.I första hand kommer dagsljuset för oss som bor på nedre botten, första samt andra våningen att begränsas. Redan i dag är dags-ljuset minimalt. På högsommaren får vi tre till fyra timmars sol vid fint väder men även detta skulle vi gå miste om till stor del. Det finns flera äldre i huset som inte kommer ut varje dag för att få ljus. För dessa skulle 

livskvaliteten sänkas betydligt p g a ett kraf-tigt reducerat dagsljus. Att lägenheterna sjunker i värde är ytterligare en viktig as-pekt men viktigast av allt är att vi skall få ha kvar det lilla ljus vi i dag så väl behöver. Vidare kommer ingripandet i parken medföra att minst ett träd kommer att tas ned vilket är tvärtemot vad man eftersträ-var att bevara för att motverka luftförore-ningarna.Sist men inte minst har vi ett fågelrikt liv i parken som är viktigt att värna om och som skulle påverkas mycket negativt om paviljongen byggs.Varför skulle inte Gärdet kunna vara ett alternativ? Ingen blir förbyggd, inga träd behöver fällas och en tillräckligt stor skol-gård skulle få plats. Skulle se fram emot ett svar i denna tidning från ansvariga besluts-fattare. 

gn

paviljong i parken – en dålig idé

Idrott – inte musik – på vårt sportfältSnälla – låt Gärdets sportfält vara en plats för idrottstutöv-ning. Använd Friends arena och Tele2 Arena till musikfes-tivalerna.tänk på dem som bor på gärdet  
K lockarebolagets 
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Tyck om säg din mening i Tidningen!E-post: insandare.stockholm@direktpress.seSMS: 0730 – 120 830MMS: 0730 – 120 830

öStErMalM

I alla tider har det funnits rika och fattiga länder i världen, men det verkar som att vissa inte begripit detta förrän de har de framför fötterna i form av tiggare.Signaturen ”säg hej” skäms för att han bor i Sverige och har det bra. Skäms, som om han fått det tilldelat via ett lotteri utan att ha presterat något.Själv kan jag se mig om i bekantskapskretsen och konstatera följande.De flesta bor OK, men inte på något sätt flott, de kan åka utomlands kanske vart tredje år, och de flesta åker kommunalt och lever rätt billigt.Ja de, liksom jag, har tak över huvudet och ett OK liv, men varför skulle vi skämmas för det?Lotteriet existerar inte, levnadsstandarden är hårt belånad med studieskulder och bostadslån, och stor del av tiden spenderas på arbetet där det för de flesta oavsett bransch blir allt tuffare krav.  Varför skulle vi då skämmas? Vi och våra föräldrar och generationer bakåt har byggt 

upp detta, Sverige har inte alltid varit rikt, man får inget gratis. Jag undrar om signaturen ”Säg hej” begriper att han passerar otaliga människor som trots att de inte sitter i gathörn, har ett tufft och hårt liv. Människor som kanske  är arbetslösa, som slåss mot att få ett drägligt liv trots sjukdom, som har gamla föräldrar som hen utöver heltidsarbete och egna b a r n ,  k a n s k e måste sköta om dagligen i flera år för att de inte klarar sig själva och samhället inte har resurser längre, med all oro och psykisk press det innebär, o s v. Listan kan göras lång, men det som inte syns det finns inte, eller? Till signaturen vill jag säga: Säg hej då till en tiggare i stället.Ta hens kontonummer och erbjud livstids försörjning på dennes hemmaplan så hen slipper att sitta där. Då har du gjort nytta på riktigt, i stället för att skvätta småslantar på många.Om ditt engagemang nu har bäring fullt ut så borde detta inte vara något problem. Elle

’’

Tyck om SödErMalM

veckans rosEn ros till kaptenen!

veckans rosTack för sophjälpen!

rädda stadens kreativitet Säg ”Hej” till en tiggare!Vem bryr sig om sopsäcken?/ ”Tanto skulle bli en plats för många fler”

Låt oss prata om medborgarhuset

’’

””Söder behöver mer kultur

Vad TyCkEr du?7 3

 Svar till Säg hej:tSäg ”hej då” i stället

Hur kan Du säga att vi hundägare är ogina?  Under den här så korta perioden med spår och snö på ”hundgärdet” har vi hundägare fått utstå med så mycket skäll. Ett exempel – för cirka en vecka sedan, då spåret var den enda snön som fanns på Gärdet – då kommer en tjej på ca 30 meters avstånd och börjar skrika: Ta bort era hundar från spåret, koppla hundarna. Hundarna, två stycken, hade redan gått över spåret och var på ett betryggande avstånd av tre meter till spåret.  Gärdet är den enda fri

stad för hundar. Nu har man anlagt en galoppbana, som för det mesta är lervälling. Och nu skidspåret – spåret stör inte som sådant, men skidåkarna gör det.Jag har fortfarande den uppfattningen att djur och natur hör samman. Men inte samman med galna skidåkare, som får panik inför Vasaloppet om några veckor.Man försöker samsas, men det måste gälla samtliga. Jag har aldrig skrikit till en skidåkare, försöker alltid att ha extra koll på min hund vid övergången av spåret. Men ack – det hjälper inte.  Marina Smedberg

Helena Bonnier menar i Östermalmsnytt 15 februari att jag ägnar mig åt spekulationer och antaganden. För att undanröja detta missförstånd vill jag citera ur några offentliga dokument:I sitt beslut 20110118 angående tillstånd till hamnverksamhet vid Loudden redovisar länsstyrelsen på sidan 27 Hamnens inställning vad gäller lokalisering av oljehanteringen och tid för verksamheten: ”Hamnen vid-håller mot denna bakgrund att frågan om al-ternativa lokaliseringar är tillräckligt utredd samt att Loudden som plats är lämplig ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.”Vidare: ”Hamnen motsätter sig att tidsbe-gränsat tillstånd meddelas.”Oljebolagens sammanlagda omsättning har under de senaste åren uppgått till omkring 575 000 ton. I länsstyrelsens beslut står 

på sid 10 att ”Vid ett framtida maximalt ut-nyttjande av hamnens kapacitet bedöms gods-hanteringen kunna uppgå till 2 200 000 ton gods årligen”, d v s nästan ett fyrfaldigande av nuvarande verksamhet. Hamnen har överklagat beslutet; man vill nämligen inte ha några som helst begränsningar.I en skrivelse till hamnstyrelsen skriver Hamnbolagets vd den 15 nov 2011, d v s för mer än två år sedan, att ”Alla inser att tiden är knapp om en avveckling av Loudden ska kunna vara genomförd senast 2019.” Tiden är inte mindre knapp i dag.Helena Bonnier bör förklara för Östermalmsnytts läsare hur det ovanstående går ihop med det påstådda arbetet för att flytta oljehanteringen och bereda marken för bostäder. Claes Trygger Vice ordf DlV

Vi står här – ännu en gång – inför risken av ett brutalt och storskaligt ingrepp i Stockholms känsliga silhuett. Planerna på ett nytt gigantiskt Nobelcenter på platsen mellan Nybrokajen och Nationalmuseum på Blasieholmen fortskrider, på ett av Stockholms mest centrala och känsliga lägen.På spel står värdefull historisk bebyggelse som hotas av rivning, däribland ett tullhus från 1876 ritat av Drottningholms överintendent Fredrik Axel Nyström med tillhörande hundraåriga sjömagasin. Byggplanerna hotar också än i dag viktiga funktioner för sjöfartsstaden 

Stockholm. Kajen på Blasieholmen och dess unika miljö tydliggör stadens levande historia, en vital del av det maritima Stockholm.I inget av de tre arkitektförslagen för ett Nobelcenter som nu ligger på bordet finns den historiska bebyggelsen bevarad – och även omkringliggande arkitektur hotas. Platsens unika karaktär torde kräva alldeles särskild eftertanke av förslagsställarna. Den uppvisade arrogansen inför den historiskt känsliga befintliga bebyggelsen är emellertid slående. Bristen på fingertoppskänsla innebär en uppenbar risk för såväl No

belstiftelsens och Stockholms varumärke. ”Åhlénslådan” på Östermalmstorg visar hur man effektivt kunde döda historisk atmosfär. Nu är det dags igen, denna gång på Blasieholmen.att riva funktionell 1800talsbebyggelse i Stockholms innerstad år 2014 borde vara förbjudet. Det är dags att tänka om i hetsen för ”samtida arkitektur” och dags för politiker att sätta sig in i stadens historia för att kunna leda dess utveckling, som en klok person uttryckte det. Caroline Silfverstolpe

En förklaring är på sin platsJag håller med dig, Henrik Scheutz, om att magasinen på Blasieholmen måste bevaras.Vilka är de ansvariga politikernas namn? En förklaring är i allra hösta grad på sin plats.Måste det till en demonstration? Plus en petition? Lena Fridellstockholm och Vagnhärad

Vem bär ansvaret?Vi är många boende på Gärdet som vill veta hur beslutet att tillåta konserter på Gärdet har gått till och vem/vilka som är ansvariga för detta beslut. Det är ju dessa som vi skall göra direkt ansvariga för de sanitära olägenheter och den skadegörelse som med hög sannolikhet kommer att uppstå. Vi på Brantingsgatan

Estrid Faust och Caspian Rehbinder från Centerpartiet i Stockholm har skrivit en entusiastisk insändare för att ha festivaler på Gärdet i Stockholm. Jag tycker att ni båda ska vara mycket försiktiga med hur ni representerar Centerpartiet i Stockholm. Själv tog jag mig för pannan och stönade när jag läste in

sändaren och tänkte att nu har vi ytterligare några frustande nyliberaler som hjälper till att sänka partiet till bottennivå.Gick in och googlade på er båda. Ingenstans läste jag om vad ni vill med Centerpartiet. Jag vet i alla fall vad jag vill. Jag är en av dem som överger partiet i valet 2014. Eva

”Nej, jag har ingen lust att hälsa på tiggare, inte heller ge av mi-na slantar som gör att jag klarar mig nätt och jämnt varje månad. Så länge folk ger, så länge bidrar de till deras misär. landet runt

Jag tog mig för pannan

 Svar till Margareta Schauman:t”Vi hundägare får stå ut med mycket”

Rädda Blasieholmen och dess historiska miljöer

Håller du med?Håller du med?skriv till:  insandare.stockholm@ direktpress.se/

”Tiden är inte mindre knapp i dag” stör du dig på något  eller finns det någon  du vill hylla? risa eller rosa, bjud på en fin bild – eller bara skriv om DItt Östermalm.Skriv till:insandare.stockholm@ direktpress.seSms/mms:  0730-120 830.

tyck om  öStErMalM

   Caroline silfverstolpe tipsar om Upprop för tullhuset: www.skrivunder.com/bevara_tullhuset_fran_1876_och_hamnmagasinen_pa_blasieholmen

”När jag ser hur människor en-gagerar sig i fotbolls- eller ishockey matcher så starkt  undrar jag hur världen skulle se ut om folk engagerade sig på 
samma sätt för rättvisa! abbe

Stör du dig på något – eller finns det något du vill hylla? 

skicka en insändare! mejl:  insandare.stockholm@direktpress.se. sms: 0730-120 830.

Brev: Insändare Östermalmsnytt, Box 5290, 102 46 Stockholm eller surfa in på www.ostermalmsnytt.se och skriv vad du tycker 

där. Läsarbilder kan du skicka till samma adress. De publiceras på www.ostermalmsnytt.se under länken läsarnas egna bilder.

tyck om!
Tänk på: Ju kortare du skriver desto större chans 

att få plats i tidningen. redaktionen reserverar sig 

rätten att korta och göra lättare ändringar i  
inskickade texter. Du får vara anonym om du vill.

EfterlysningHar någon sett minneskortet till min kamera? 

Det är litet, blått och gult och innehåller tusen 

bilder från semestrar och annat som är fina 

minnen. Jag blev av med det någon gång under tors-

dagen den 6 mars. Jag var på Gallerian vid Ser-

gels torg, och tog sedan tunnelbanan från T-

Centralen till Gullmarsplan, och därefter med 

buss 164 mot Årsta innan jag upptäckte att jag 

saknade kortet. Om någon har hittat det – snälla, hör av er 

till tidningen, de har mina kontaktuppgifter.marianne

skräp-parkering. stans ruffigaste cykelparkering är nog den 

på Gyllenstiernsgatan. med multnande löv och sköna björn-

skulpturer i bakgrunden. Är det stadsdelsförvaltningen som 

är svag på att upphandla entreprenör? 
Jan l

Politikerna i Stadshuset vet förstås inte om det, men läggs busslinje 1 ner, så kan man lika gärna stänga postkontoret i Värtahamnen! Det är val år i år, det glömmer jag inte. stellan Åberg

Jag vill verkligen poängtera att jag aldrig menat att alla hundägare är ogina utan en-dast riktat mig till signaturen Eva.
Om vi nu ska klyva hår-strån så skriver Eva ”Vi hundägare har fått det så job-bigt” och det är du själv som skriver och gör 

dig till tolk för andra hund-ägare genom att skriva ”...har vi hundägare fått utstå med så mycket skäll”. Jag skulle aldrig göra så-dana generaliseringar. Rätt ska vara rätt.Till saken hör att jag är uppväxt med hund och äls-kar hundar och hoppas verk-ligen att Nationalstadsparken ska räcka till för alla sorters djur och människor.margareta schauman

Östermalmsnytt för två veckor sedan: Frågan ställs till 

12-åringar vad de helst önskar i Stockholm. Svaret i enkäten 

blev: Fler gallerior med affärer som Victoria’s secret och Star-bucks. LILLA JAG MÅR ILLA! Föräldrar vad gör ni, HALLÅ! Ni har ett se-riöst problem. Det enda rätta nu är en tre veckors kurs i skogen. ” Global so-lidaritet och livsfilosofi”. Basta! Bernt Östman Oscars församling

nu får vi ännu en förfärlig lådaHäromåret revs den klassiska Lindgården på Djurgården – en väldigt fin byggnad som passade väl in i Djurgårdsar-kitekturen. Detta är en av otaliga skandaler när det gäl-ler demoleringen av vår stad. Som bekant har fina Lind-gården ersatts av en ful låda som byggdes för Swedish Mu-sic Hall of Fame – ett nidings-dåd som förstör hela området. Inte nog med detta – nu har Gert Wingårdhs arkitektbyrå vunnit en tävling om tillbygg-nad av grannen Liljevalchs, med ännu en förfärlig låda. Det ska bli en betongkloss med fasad av ”buteljglas”, något som för tankarna till ett parke-ringshus eller Farsta centrum. Hur kan man förstöra denna speciella del av Stockholm på detta sätt? Henrik scheutz

Media föredrar alltid att dra fram de ytterst udda, men olyckliga fallen när det gäller sjukvården i allmänhet och och ambulanstjänsten i synnerhet. Dessa fall är några tiotal av många tusen. Jag har haft, i och för sig, oturen att under de senaste fem åren flera gånger ha  tvingats ringa 112 och be om hjälp. I ALLA dessa fall har jag be-undrat den skicklighet och an-svarskänsla  som  personalen på larm-

tjänsten, ambulanserna och akutsjukvården visat upp. Många gånger, senast förra veckan, var det närmast obe-gripligt med vilken otrolig snabbhet utefter hela vård-kedjan som visades upp. Eftersom min erfaren-het inte rör sig om enstaka fall, utan om en serie av händelser under en femårsperiod, så är det inte fråga om tillfällighe-ter. Sanningen är att ambu-lanstjänst och akutsjukvård i Sverige fungerar beundrans-värt bra. Tänk på det när press och tv tutar ut nästa ”skandal”.  
Jarl ellsénGärdesbo

Ingen buss – inget postkontor

Föräldrar – vad gör ni?!

Den oändliga hundhistorien
 Svar till Marina Svedberg:

t

Svensk ambulanssjukvård kan inte bli bättre!

VaD TyckEr Du?Skriv en insändare!

7
3”Förbjud hund-ägare på Gärdet!Peter Berg von linde

Vi är flera boende som är mycket oroliga 
över den paviljong som Banérporten öns-
kar uppföra framför ”vårt” hus på Gyllen-
stiernsgatan. Vilka alternativa förslag till 
lokaler har ansvariga prövat? Av vilka an-
ledningar har de ej antagits?Jag kan förstå behovet av paviljongen 

men konsekvenserna blir långt mer genom-
gripande för oss som bor på Gyllenstierns-
gatans västra sida vilken vetter mot Gustaf 
Adolfsparken där paviljongen avses att byg-
gas.

I första hand kommer dagsljuset för oss 
som bor på nedre botten, första samt andra 
våningen att begränsas. Redan i dag är dags-
ljuset minimalt. På högsommaren får vi tre 
till fyra timmars sol vid fint väder men även 
detta skulle vi gå miste om till stor del. Det 
finns flera äldre i huset som inte kommer 
ut varje dag för att få ljus. För dessa skulle 

livskvaliteten sänkas betydligt p g a ett kraf-
tigt reducerat dagsljus. Att lägenheterna 
sjunker i värde är ytterligare en viktig as-
pekt men viktigast av allt är att vi skall få 
ha kvar det lilla ljus vi i dag så väl behöver. 

Vidare kommer ingripandet i parken 
medföra att minst ett träd kommer att tas 
ned vilket är tvärtemot vad man eftersträ-
var att bevara för att motverka luftförore-
ningarna.Sist men inte minst har vi ett fågelrikt liv 

i parken som är viktigt att värna om och 
som skulle påverkas mycket negativt om 
paviljongen byggs.Varför skulle inte Gärdet kunna vara ett 

alternativ? Ingen blir förbyggd, inga träd 
behöver fällas och en tillräckligt stor skol-
gård skulle få plats. Skulle se fram emot ett 
svar i denna tidning från ansvariga besluts-
fattare. 

gn

paviljong i parken – en dålig idé

Idrott – inte musik – på vårt sportfältSnälla – låt Gärdets sportfält vara en plats för idrottstutöv-ning. Använd Friends arena och Tele2 Arena till musikfes-tivalerna.tänk på dem som bor på gärdet  
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- Fråga din sotare, vi kan värme och ventilation  - 
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Här kan man anmäla brister Svar till Jan L.:t

”Det är som att modda i sig sem-lor hela året, när det äntligen blir fettisdag är man inte riktigt sugen. Så känns det just nu med politiken och valet. He

Guppen är bra farthinder

Det var en (mindre) fin dam på Hedinsgatan iförd 
pudel, svarta byxor och luddig jacka. Hunden baj-
sade rejält på gångbanan, damen kickade ut det i 
körbanan.

Så kan det gå när haspen är på och man inte har 
råd eller ork med en påse. 

Ulla

när det sparkades bajs

Gärdet är inte hundarnas fältTill Dig som joggade i cykelbanan framför Dramaten när jag kom cyklande från Sibyllegatan in på cykel-banan – vi höll på att krocka. Du ropade: Du skall väl se Dig för! Men det var ju faktiskt du som skulle se dig för och framför allt inte jogga på fel plats.Att fotgängare  och joggare inte kan respektera cykelbanorna! 
Dibimi

respektera cykelbanorna!

”Ve och fasa! Snart ska vi gå upp en timme tidigare. Låt folket få rösta om vi ska fortsätta med sommartid eller inte.  ann

Även små saker är viktiga

Små och stora problem

”Jag har försökt blunda med öronen” Svar till Marina Svedberg:�

Fullständigt 
gripet ur luften

Lindgården var ett tragiskt ex-
empel, och nu vill man även riva 
unika hamnmagasin på Blasie-
holmen för att ge plats åt ett 
monstruöst kongresscenter.

er iver att utplåna unika miljöer 
och byggnader och rita som folk 

Ö s t e r m a l m s n y t t
29 mars–4 april 2014    43

Stör du dig på något – eller finns det något du vill hylla? 
skicka en insändare! mejl:  insandare.stockholm@direktpress.se. sms: 0730-120 830.
Brev: Insändare Östermalmsnytt, Box 5290, 102 46 Stockholm eller surfa in på www.ostermalmsnytt.se och skriv vad du tycker där.  

Läsarbilder kan du skicka till samma adress. De publiceras på www.ostermalmsnytt.se under länken läsarnas egna bilder.

tyck om!
Tänk på: Ju kortare du skriver desto större chans att få plats i tidningen. redaktionen reserverar sig rätten att korta och göra lättare ändringar i  inskickade texter. Du får vara anonym om du vill.

Detta blir den tredje insän-daren jag skriver i mitt liv. Den senaste som jag skrev, var en lätt poetisk betrak-telse i DN om att det blev lite kallare i Sverige i samband med SDs intåg i riksdagen. Denna insändare är dock mer lokal för Östermalm.Härmed vill jag bra med-dela att på min ytterdörr numera finns en lapp som säger ”Ej reklam, Öster-malmsposten eller Mitt i”. Anledningen är (ironiskt nog) alla insändare som pu-bliceras i dessa tidningar. Dessa skribenters fäbless för brösttoner gällande cyklis-ter, hundägare, skidåkare, sopstationer, papperskor-gar, fyrkantiga hus domine-rar helt. Ja, alla dessa kata-strofer av bibliska propor-tioner som verkar drabba 

alla stackars människor på Östermalm.
Snälla ni, skaffa er (eller köp, ni har råd) lite per-spektiv. En tyfon på Haiti eller en tsunami är en kata-strof. Ett nytt hus i inner-staden är det inte. Vill ni se mycket hundskit, åk till Paris. Vill ni se lidande och göra en ”Golgatavandring”, besök ett flyktingläger eller Auschwitz.

Promenaden från biljett-hallen på Gärdet ut till Te-geluddsvägen kanske inte är lika illa som Jesus vandring då. (Obs, en sann jämfö-relse i en insändare). Jag gillar i grunden lokaltid-ningarna, det har jag alltid gjort. Men nu räcker det. Jag väljer att avstå. Fram till den dag tidningen väljer att avstå från insändare.  Steffo

Håller frågan dig vaken om nätterna? Gnager det riktigt, riktigt mycket?Jo, för mig med. Jag undrar hur du tänker. Låt oss backa lite – feminism är kampen för allas lika rättigheter. Allas. Lika. Rättigheter. Så långt är vi överens, visst?Om vi alltså frågar oss ytterligare än gång, ifall kampen har kommit för långt på vägen, så minns vi att det vi frågar är om vi inte har fått lite för lika rättigheter. Samtidigt drar vi oss till minnes att vi lever i ett samhälle där det finns fler Johan än kvinnor på vd-poster i svenska börsföretag och en värld där var femte kvinna har blivit utsatt för all-varligt sexuellt våld.
Fick du ditt svar? 

tilia Ordförande Ung Vänster Östermalm lidingö Vaxholm

nu får det vara nog!

Har feminismen gått för långt?

Det är bra att det hållits en tävling om en så viktig byggnadsuppgift som en tillbyggnad av Liljevalchs konsthalI. Det gäller en märkesbyggnad som är cirka hundra år gammal, omtyckt av både besökarna och utställningsarrangörer-na. I spalterna har det låtit som om de fem inbjudna arkitektkontoren i första vändan tagit ut svängarna ordentligt, men det var programmet som önskade för mycket. 
Via dagens sociala medier kommer kommentarerna snabbt; Öster-malmsnytt bjöd ju också in till det. Av de nio omdömen som publiceras i num-mer 10 av tidningen är bara ett positivt, övriga tar avstånd – somliga i skarpa, överdrivna ordalag som liknar näthat. Korta och svepande utsagor gagnar inte en balanserad diskussion men pas-sar däremot den dramatik som tv, radio och tidningar gärna vill måla upp och själva medverka i. 

Det är glädjande att arkitekturintres-set verkar ha ökat hos allmänhet och politiker på senare tid, men replikerna blir ofta väl kategoriska. Ofta stannar 

diskussionen vid det yttre, som är lättast att uttala sig om, och som självklart är viktigt.
”Låda” är ett återkommande skälls-ord, men de flesta hus är lådor som av-slutas upptill med synliga eller platta tak, i det här fallet med ett heltäckande system av ljusintag till salarna under. I bottenvåningen ger stora ”skylt-fönster” insyn. Betongmaterialet bru-kar också få utstå mycket negativ kritik; det kan användas i stomme eller som färdig yta och ges en rad olika karaktä-rer: slät-grov, mönstrad, infärgad eller naturfärgad. I det här aktuella fallet bil-dar ingjutna runda, kulörta glasformer ett regelbundet mönster som på håll ger ett genombrutet intryck. Det är origi-nellt, med ett ”nutida” utseende.Det vinnande förslaget är det som minst skymmer dagens konsthall på grund av det valda läget och det kon-centrade upplägget. Detta är ett uttryck för respekt liksom att förslaget bevarar trädgården till Blå portens servering intakt. Bl a KD-politikern Slottner kla-gar över det moderna uttrycket; det 

vanligaste har annars på senare år varit att nya byggnader i Stockholm har an-setts för fega och för lite moderna eller tidsenliga av politiker och vissa lobby-grupper eller enskilda bland allmänheten. 
I varje fall får inte en befogad och önskvärd demokratisering av arki-tektur- och samhällsbygg-nadsfrågorna leda till en mindre kvalificerad be-dömning el- ler besluts-p r o c e s s . Att täv-l i n g e n  i d e t t a fall  fick tas om var inte ett p l u s  m e n h a d e det goda med s i g , att juryn – bestå-

ende av olika fack-kunniga – fick ovanligt goda möjligheter att tränga in i byggproblemet och skaffa sig ett bra beslutsun-derlag.
Jan molander

arkitekt sar/msa

Låt inte de sociala medierna bygga vår stad

Vid Stockholms Hamnars styrelsemöte den 3 april 2014 kommer styrelsen fatta beslut om att fort-sätta och intensifiera arbetet med att avveckla ol-jeverksamheten på Loudden.Vi har genomfört utredningar som visar att det är möjligt att flytta oljehanteringen till annan plats. Därför ansöker Stockholms Hamnar nu hos Tra-fikverket om att häva den del av riksintresset ”Stockholms hamn” som omfattar Loudden.När oljeverksamheten på Loudden flyttat kan vi ta ett viktigt steg i utvecklingen av Norra Djur-gårdsstaden och ge plats för ytterligare ett bostads-område. Totalt ska Norra Djurgårdsstaden rymma 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser.Nya bostäder på Loudden ska kunna börja byg-gas efter det att avtalen med oljebolagen löper ut den sista december 2019.

Helena Bonnier (m) styrelseordförande stockholms 
Hamnar

Bostäder ska ersätta  oljan på Loudden

Låt inte de sociala medierna bygga vår stad
Låt inte de sociala medierna bygga vår stad

Vad Tycker du?
Skriv en insändare!Låt inte de sociala medierna bygga vår stad

Låt inte de sociala medierna bygga vår stad

7 3

Kära Marina! Nu höll jag på att tappa balansen. Snälla söta rara... Alla har rätt till Gärdet. Det är INTE hundar-nas fält. Det finns inget staket som på något sätt markerar att det här är hundarnas yta. Du får ha hunden lös på Gär-det, men det BETYDER INTE att du har rätt att låta hunden löpa utan kontroll. Nu finns det både hare och rådjur på Gärdet. Får de gå, där eller ska du förbjuda det också. De djuren är ju som bekant ett störande mo-ment för ”vissa” hundäga-re. Alla får vistas på Gärdet.Småbarn, hundrädda, löptikar,  joggare, skidåka-re, ja, alla. Håll ordning på 

hunden, den lagen 
gäller även på Gär-
d e t .  E n  g a l e n 
hund ägare mena-
de att det är fritt 
fram för hundar-
na på Gärdet. Ja, men visst kan det vara så... men inte fritt för någon annan.O m  j a g  s k a  t a  m i g från Lind  arängsvägen till  Djurgårdskanalen  ska jag då flyga över Gärdet? Eller begär du att vi ska gå runt? Det finns grusgångar som korsar Gärdet, vem är de vägarna gjorda för... bara hundägare.Marina, din insändare be-kräftar att många hundägare är korkade. Det är sorgligt.Från ansvarsfull hundägare
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tyck om!
Tänk på: Ju kortare du skriver desto större chans 
att få plats i tidningen. redaktionen reserverar sig 
rätten att korta och göra lättare ändringar i  inskickade texter. Du får vara anonym om du vill.

”En sak som jag inte förstår är varför det är så viktigt att ta in tvätten när det regnar. Den är ju redan blöt. 
sms 5635

Ett fåtal toaletter i Sverige har ”vandaliserats” 
med skyltar som vill förmedla viljan att få 
könsneutrala toaletter. Många som har tagit 
illa vid sig, säger att de inte vill dela toalett med det motsatta könet. Oftast på grund av myten om att herrtoaletterna är ofräscha. Jag personligen som går på en skola med 

könsneutrala toaletter har aldrig varit med 
om äckliga sådana. Ingen ska känna sig ex-kluderad. De som definierar sig som hen bör 

känna sig välkomna överallt. Modernisera toa-
lettskyltarna, det är 2014! All diskriminering är 
förbjuden. 

Jennifer 
rBUF

Modernisera toaskyltarna!

Stadsdelsförvaltningen an-svarar för parkskötseln på Östermalm, och trafikkonto-ret ansvarar för bland annat renhållning på gator och torg. Brister i renhållningen kan man anmäla på tel. 08-651 00 00 elller stadens hem-sida www.stockholm.se/felan-malan.
Man kan också ladda ner en appen tyck-till till sin te-lefon, och använda den för att rapportera in brister, eller beröm! Britt mattssonavdelningschef/landskapsarkitekt msa, parkmiljöavdelningen norra 

innerstaden

fallen BJässe. Den gamla eken på rosendal har gjort 
sitt.

läSarbild

Göran flyxe

Stockholms stad har uttryckt följande om de historiskt intres-

santa byggnader på Blasieholmen som hotas av ett ”Nobel 

Center” i jätteformat:”Tullhuset har högt kulturhistoriskt värde som en repre-

sentant för det sena 1800-talets myndighets- och administra-

tionsbyggnader i allmänhet och för Stockholms tullväsende 

i synnerhet.  Magasinen är i dag unika för Stockholm, då 

några liknande magasin inte längre finns bevarade i Stock-

holms hamnar.” (dnr 2013-00460-54)Än i dag används kajen och magasinen för levande maritim 

verksamhet av Waxholmsbolaget för förtöjning och underhåll 

av skärgårdsbåtarna och Djurgårdsfärjorna.Måtte det inte gå som för stationshuset med klocktornet 

vid Norra station som nyligen plötsligt revs utan förvarning, 

trots att politikerna beslutat att det skulle stå kvar!
Historielöshet och brist på känsla för innerstadens kultur-

miljöer präglar dagens styrande politiker. Bo lagerqvist

Cyklister klagar på guppen i Valhallavägsallén. Med 
tanke på hur snabbt en del far fram på den delade 
gång- och cykelbanan fungerar guppen som farthin-
der. 

Så ta inte bort dem, snarare borde det finnas fler 
som bromsar höghastighetscyklisterna och gör allén 
tryggare och säkrare för alla som använder den.

Hundens husse

Gärdet är det enda stället i Stockholm där hundar får gå lösa. Det går inte en vecka utan att någonting händer.Ett exempel – varför joggar man i full fart för att sedan svära över hundar som är i vägen? Varför går man med treåringar, en dagisgrupp över Gärdet? En del är rädda och en del skriker och viftar med armarna.
Incidenterna är konstanta, det känns som att de som inte 

har hund provocerar.  Och en oskriven lag, man går inte med 

löptikar på Gärdet. ”Men min hund är ju kopplad” – lämnar 

den då inga lukter efter sig?Jag tror ju inte att du är någon djurvän överhuvudtaget. 

Ett råd – håll dig borta från Gärdet. marina smedberg

Rädda Blasieholmens maritima arv

Cyklisterna är överalltDet finns en cykelbana ut-märkt utefter kajen mellan lyktstolparna och gatan. Även om det är dåligt utmärkt så finns märkena där – om man tittar efter och tar reda på. Tanken är ju att den breda stenlagda ytan är till för turister och promenerande utefter 
Nybrokajen. Men där får de hela tiden slåss mot 
vinglande eller racande cyklister. Enda chansen är 
att sätta upp staket– men det finns egentligen ing-
enting som hindrar cyklister från att cykla överallt. 

Glöm fredade promenadstråk. De finns ingen-
stans i Stockholm. 

Per strandin

10    15 mars–21 mars 2014 Ö S T E R M A L M S N Y T TÖSTERMALM

 Varför stavas Breiten-feldsgatan på olika sätt på två skyltar? Öster-malmsnytt reder ut ett nytt namn-mysterium.  ”Mysteriet” med Uggelviks-gatans namn har fått många av sig till Östermalmsnytt, och det har också gett upp-slag till fl er små ”mysterier”. ”I korsningen Wittstocksga-tan och Breitenfeldsgatan har Breitenfeldsgatan två namn-skyltar, en gammal (blå) och en nyare med olika stavning-

ar!”, skriver en läsare till Öst-ermalmsnytt.Vi tog reda på varför det är så.Det korrekta namnet är Breitenfeldsgatan eftersom det syftar på den tyska orten Breitenfeld i närheten av Leipzig, enligt Kristian Ro-sengren, tjänsteman i stadens namnberedning.Namnberedningen ”satte ner foten” om namnet 1932, men fram till dess förekom 

flera olika stavningar som bland annat Brejtenfeldtsga-tan.– Den övre skylten på bil-den är helt enkelt den gamla som fastighetsägaren valt att låta sitta kvar på fasaden, kanske för att den är dekora-tiv, säger Kristian Rosengren.Avvikelser i stavning av gatunamn över tid är långt ifrån ovanligt. Är du intres-serad av gatunamn och dess historia? På stockholms-kallan.se kan du följa nam-nens utveckling. Per Brandt08-54587073

Stavas Breitenfeldsgatan Breitenfeltsgatan – eller?Breitenfeltsgatan – eller?”Namnberedningen ’satte ner foten’ om namnet 1932.” 

 �  Har du sett något ”mys-tiskt” på Östermalm som du skulle vilja ha svar på? Maila oss på on@direkt-press.se så ska vi försöka ta reda på svaret.  

Mystiska Östermalm

BLÅ ELLER VIT? I korsningen Wittstocksgatan och Brei-tenfeldsgatan har Breiten-feldsgatan två namnskyl-tar. En vit och en blå med två olika stavningar.FOTO: PER BRANDT

Klart för paviljongeri Gustav Adolfsparken Den tillfälliga pavil-jongen i Gustav Adolfsparken har fått grönt ljus. Stadsbygg-nadskontoret har nu sagt ja till bygget som planeras att påbörjas i maj.  Som Östermalmsnytt tidi-gare har berättat ska fastig-hetsägaren Afa fastigheter, renovera huset där Banér-porten driver skola, för-skola och fritis. Därför ansökte de om ett tidsbegränsat bygglov för en två våningars skolpaviljong på tolv gånger 21 meter där merparten placeras i Gustav Adolfsparken och som ska stå på plats i drygt tre år. Inledningsvis var både trafi kkontoret och stads-delen kritiska till förslaget vilket gjorde att stadsbygg-nadskontoret såg ut att säga 

nej till bygglovet. Men nu har det beviljats.– Trafikkontoret har sagt nej tidigare, främst då  sä-kerheten för barnen under byggtiden inte var löst på ett tillfredställande sätt.  De sökande har därefter redo-visat hur de ska garantera barnens säkerhet och efter-som trafikkontoret nu har tillstyrkt förslaget gör vi det också, säger Eva Båven-dal, handläggare på stads-byggnadskontoret.Hur ser du på kritiken från stadsdelsförvaltning-en, framförallt kring på-verkan på parken?–  F a s t i g h e t s ä g a r e n har  fått ett positivt besked tidigt från kommunen  och nu har man hamnat i tids-nöd med att hitta andra lösningar. Vi valde därför att hellre fria än fälla då trafikkontoret, som är fast-

ighetsägare av parken, till-styrker och stadsbyggnads-kontoret bedömer att in-verkan på parken inte är stor och att marken går att återställa efter byggtiden när paviljongen tas bort, säger Eva Båvendal.EvakuerasBygglovet beräknas vinna laga kraft inom cirka en månad. Enligt tidigare upp-gifter beräknade Afa fastig-heter att börja bygga pavil-jongen i maj och den ska stå klar till höstterminen. Bygglovet gäller till sep-tember 2017. Övriga hyres-gäster i huset ska evakueras till befintliga lägenheter inom Afas fastigheter un-der renoveringstiden.  Per Brandt08-54587073per.brandt@direktpress.se 

 SKOLGÅRD? Här vill Afa fastig-heter bygga en tillfällig pavil-jong.    FOTO: PER BRANDT  Här vill Afa fastig-SKOLGÅRD? Här vill Afa fastig-SKOLGÅRD? Här vill Afa fastig-15FEBRUARI

MERA   Gå med vår cyklistgrupp  �  Ta cykeldiskussionen till nya höjder. Gå med i Direktpress Stockholms Cykelforum. www.facebook.com/groups/dpcykelforum/ � Mejla stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) på per.ankersjo@direktpress.se � Prata cykling med trafi kborgarrådet Ulla Hamilton (M) på Kulturhuset klockan 11.30 tisdag 11 mars. 

 VÄRST. På Nybroplan går cykelbanan upp i rök och på Valhallavägen är det guppigt och grusigt.     FOTO: ANDREAS JENNISCHE 

Här är Östermalms värsta cykelstråk
 Okej för bilister, sämst för cyklister. Här är Öst-ermalms värsta platser att cykla på, enligt Öst-ermalmsnytts cykel-experter på Facebook.  Den borgerliga alliansen har lovat att satsa en miljard kro-nor på cykling under perio-den 2012-2018.Enligt Stockholmscyklis-terna i Östermalmsnytts ny-startade cykelgrupp på Face-book råder det ingen större tvekan om vilka platser som trafi kkontoret bör prioritera.Korsningen Sankt Eriksga-tan/Fleminggatan på Kungs-holmen, Skeppsbron på Sö-dermalm. Valhallavägsallén på Östermalm och Vasagatan vid Centralen på Norrmalm, hamnar snabbt i topp på lis-tan över innerstans sämsta cykelpunkter.Hatgatan på Kungshol-men heter Sankt Eriksgatan. Strax före Fleminggatan i norrgående riktning uppstår ofta intrikata situationer när bilarna svänger till höger ge-nom att korsa cykelbanan.– Totalt livsfarligt, kom-menterar en läsare.Långholmsgatan vid hårt 

trafikerade Hornstull, Ny-broplan där cykelbanan plötsligt upphör och Oden-gatan i backen från Oden-plan till Sveavägen är andra platser som får icke godkänt.Känner till listanAllén i mitten av Valhallavä-gen borde enligt vissa beläg-gas med asfalt, åtminstone delvis.– Guppigt och grusigt är visserligen trevligt att gå i – men att hipstercykla på är pisstråkigt. Och att ge sig ut bland 4:ans buss och långtra-darna som är på väg mot Frihamnen är lika harmo-niskt som att jagas av valfri dinosaurie från valfri Jurassic Park-fi lm, lyder ett omdöme.Trafi kkontoret känner väl till platserna på värstinglis-tan. Så sent som i februari fattade trafi k- och renhåll-ningsnämnden beslut om att 

utreda Långholmsgatan och Skeppsbron. Även Sankt Er-iksgatan och Vasagatan om-fattas av redan planerade insatser. Asfaltering av Val-hallaallén lär dröja men de cyklister som ska guppa vi-dare mot Vasastan kan trösta sig med att Odengatan ska fi xas till.Lyssnar gärnaStadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) är positiv till forum som diskuterar Stock-holm som cykelstad. Han lyssnar gärna på åsikter och idéer från stans cyklister.– Man får gärna mejla mig, säger han.  Andreas Jennische073-600 69 20andreas.jennische@direktpress.se 

Var tycker du att det är svårt att cykla på Östermalm?Gå in påwww.ostermalmsnytt.se  och säg vad du tycker!

”Guppigt och gru-sigt är visserligen trevligt att gå i – men att hipstercykla på är piss-tråkigt.”

Vad TyCkeR du?Skriv en insändare!

7 3

Som förälder till barn som rider på Stockholms ridhus vill jag vädja till Swartlings ridskola att låta nåd gå före rätt vad gäller tingsrättens beslut att Stockholms ridhus måste evakuera omedelbart. Troligtvis så kommer våra barn att gå över till er verk-

samhet – om inget nytt händer förstås – men jag tror att alla gör det med gladare hjärtan om ni låter Stockholms ridhus evakuera efter vårterminens slut och de inte behöver fatta panikbeslut. 
Framförallt vad gäller häs-tarna. 

kristina

Vänta med evakueringen!

 Svar till Margareta Schauman:

t
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Tyck om säg din mening i Tidningen!E-post: insandare.stockholm@direktpress.seSMS: 0730 – 120 830MMS: 0730 – 120 830öStErMalM

I alla tider har det funnits rika och fattiga länder i världen, men det verkar som att vissa inte begripit detta förrän de har de framför fötterna i form av tiggare.Signaturen ”säg hej” skäms för att han bor i Sverige och har det bra. Skäms, som om han fått det tilldelat via ett lotteri utan att ha presterat något.Själv kan jag se mig om i bekantskapskretsen och konstatera följande.De flesta bor OK, men inte på något sätt flott, de kan åka utomlands kanske vart tredje år, och de flesta åker kommunalt och lever rätt billigt.Ja de, liksom jag, har tak över huvudet och ett OK liv, men varför skulle vi skämmas för det?Lotteriet existerar inte, levnadsstandarden är hårt belånad med studieskulder och bostadslån, och stor del av tiden spenderas på arbetet där det för de flesta oavsett bransch blir allt tuffare krav.  Varför skulle vi då skämmas? Vi och våra föräldrar och generationer bakåt har byggt 

upp detta, Sverige har inte alltid varit rikt, man får inget gratis. Jag undrar om signaturen ”Säg hej” begriper att han passerar otaliga människor som trots att de inte sitter i gathörn, har ett tufft och hårt liv. Människor som kanske  är arbetslösa, som slåss mot att få ett drägligt liv trots sjukdom, som har gamla föräldrar som hen utöver heltidsarbete och egna b a r n ,  k a n s k e måste sköta om dagligen i flera år för att de inte klarar sig själva och samhället inte har resurser längre, med all oro och psykisk press det innebär, o s v. Listan kan göras lång, men det som inte syns det finns inte, eller? Till signaturen vill jag säga: Säg hej då till en tiggare i stället.Ta hens kontonummer och erbjud livstids försörjning på dennes hemmaplan så hen slipper att sitta där. Då har du gjort nytta på riktigt, i stället för att skvätta småslantar på många.Om ditt engagemang nu har bäring fullt ut så borde detta inte vara något problem. Elle

’’

Tyck om SödErMalM

7 3

 Svar till Säg hej:tSäg ”hej då” i stället

Hur kan Du säga att vi hundägare är ogina?  Under den här så korta perioden med spår och snö på ”hundgärdet” har vi hundägare fått utstå med så mycket skäll. Ett exempel – för cirka en vecka sedan, då spåret var den enda snön som fanns på Gärdet – då kommer en tjej på ca 30 meters avstånd och börjar skrika: Ta bort era hundar från spåret, koppla hundarna. Hundarna, två stycken, hade redan gått över spåret och var på ett betryggande avstånd av tre meter till spåret.  Gärdet är den enda fri

stad för hundar. Nu har man anlagt en galoppbana, som för det mesta är lervälling. Och nu skidspåret – spåret stör inte som sådant, men skidåkarna gör det.Jag har fortfarande den uppfattningen att djur och natur hör samman. Men inte samman med galna skidåkare, som får panik inför Vasaloppet om några veckor.Man försöker samsas, men det måste gälla samtliga. Jag har aldrig skrikit till en skidåkare, försöker alltid att ha extra koll på min hund vid övergången av spåret. Men ack – det hjälper inte.  Marina Smedberg

Helena Bonnier menar i Östermalmsnytt 15 februari att jag ägnar mig åt spekulationer och antaganden. För att undanröja detta missförstånd vill jag citera ur några offentliga dokument:I sitt beslut 20110118 angående tillstånd till hamnverksamhet vid Loudden redovisar länsstyrelsen på sidan 27 Hamnens inställning vad gäller lokalisering av oljehanteringen och tid för verksamheten: ”Hamnen vid-håller mot denna bakgrund att frågan om al-ternativa lokaliseringar är tillräckligt utredd samt att Loudden som plats är lämplig ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.”Vidare: ”Hamnen motsätter sig att tidsbe-gränsat tillstånd meddelas.”Oljebolagens sammanlagda omsättning har under de senaste åren uppgått till omkring 575 000 ton. I länsstyrelsens beslut står 

på sid 10 att ”Vid ett framtida maximalt ut-nyttjande av hamnens kapacitet bedöms gods-hanteringen kunna uppgå till 2 200 000 ton gods årligen”, d v s nästan ett fyrfaldigande av nuvarande verksamhet. Hamnen har överklagat beslutet; man vill nämligen inte ha några som helst begränsningar.I en skrivelse till hamnstyrelsen skriver Hamnbolagets vd den 15 nov 2011, d v s för mer än två år sedan, att ”Alla inser att tiden är knapp om en avveckling av Loudden ska kunna vara genomförd senast 2019.” Tiden är inte mindre knapp i dag.Helena Bonnier bör förklara för Östermalmsnytts läsare hur det ovanstående går ihop med det påstådda arbetet för att flytta oljehanteringen och bereda marken för bostäder. Claes Trygger 

Vi står här – ännu en gång – inför risken av ett brutalt och storskaligt ingrepp i Stockholms känsliga silhuett. Planerna på ett nytt gigantiskt Nobelcenter på platsen mellan Nybrokajen och Nationalmuseum på Blasieholmen fortskrider, på ett av Stockholms mest centrala och känsliga lägen.På spel står värdefull historisk bebyggelse som hotas av rivning, däribland ett tullhus från 1876 ritat av Drottningholms överintendent Fredrik Axel Nyström med tillhörande hundraåriga sjömagasin. Byggplanerna hotar också än i dag viktiga funktioner för sjöfartsstaden 

Stockholm. Kajen på Blasieholmen och dess unika miljö tydliggör stadens levande historia, en vital del av det maritima Stockholm.I inget av de tre arkitektförslagen för ett Nobelcenter som nu ligger på bordet finns den historiska bebyggelsen bevarad – och även omkringliggande arkitektur hotas. Platsens unika karaktär torde kräva alldeles särskild eftertanke av förslagsställarna. Den uppvisade arrogansen inför den historiskt känsliga befintliga bebyggelsen är emellertid slående. Bristen på fingertoppskänsla innebär en uppenbar risk för såväl No

belstiftelsens och Stockholms varumärke. ”Åhlénslådan” på Östermalmstorg visar hur man effektivt kunde döda historisk atmosfär. Nu är det dags igen, denna gång på Blasieholmen.att riva funktionell 1800talsbebyggelse i Stockholms innerstad år 2014 borde vara förbjudet. Det är dags att tänka om i hetsen för ”samtida arkitektur” och dags för politiker att sätta sig in i stadens historia för att kunna leda dess utveckling, som en klok person uttryckte det. Caroline Silfverstolpe

En förklaring är på sin platsJag håller med dig, Henrik Scheutz, om att magasinen på Blasieholmen måste bevaras.Vilka är de ansvariga politikernas namn? En förklaring är i allra hösta grad på sin plats.Måste det till en demonstration? Plus en petition? Lena Fridell

Vem bär ansvaret?Vi är många boende på Gärdet som vill veta hur beslutet att tillåta konserter på Gärdet har gått till och vem/vilka som är ansvariga för detta beslut. Det är ju dessa som vi skall göra direkt ansvariga för de sanitära olägenheter och den skadegörelse som med hög sannolikhet kommer att uppstå. Vi på Brantingsgatan

Estrid Faust och Caspian Rehbinder från Centerpartiet i Stockholm har skrivit en entusiastisk insändare för att ha festivaler på Gärdet i Stockholm. Jag tycker att ni båda ska vara mycket försiktiga med hur ni representerar Centerpartiet i Stockholm. Själv tog jag mig för pannan och stönade när jag läste in sändaren och tänkte att nu har vi ytterligare några frustande nyliberaler som hjälper till att sänka partiet till bottennivå.Gick in och googlade på er båda. Ingenstans läste jag om vad ni vill med Centerpartiet. Jag vet i alla fall vad jag vill. Jag är en av dem som överger partiet i valet 2014. Eva

”Nej, jag har ingen lust att hälsa på tiggare, inte heller ge av mi-na slantar som gör att jag klarar mig nätt och jämnt varje månad. Så länge folk ger, så länge bidrar de till deras misär. landet runt

Jag tog mig för pannan Svar till Margareta Schauman:t”Vi hundägare får stå ut med mycket”

Rädda Blasieholmen och dess historiska miljöer

Håller du med?Håller du med?/”Tiden är inte mindre knapp i dag” stör du dig på något  eller finns det någon  du vill hylla? risa eller rosa, bjud på en fin bild – eller bara skriv om DItt Östermalm.Skriv till:insandare.stockholm@ direktpress.seSms/mms:  0730-120 830.

tyck om  öStErMalM   Caroline silfverstolpe tipsar om Upprop för tullhuset: www.skrivunder.com/bevara_tullhuset_fran_1876_och_hamnmagasinen_pa_blasieholmen

”När jag ser hur människor en-gagerar sig i fotbolls- eller ishockey matcher så starkt  undrar jag hur världen skulle se ut om folk engagerade sig på samma sätt för rättvisa! abbe

Stör du dig på något – eller finns det något du vill hylla? 

skicka en insändare! mejl:  insandare.stockholm@direktpress.se. sms: 0730-120 830.

Brev: Insändare Östermalmsnytt, Box 5290, 102 46 Stockholm eller surfa in på www.ostermalmsnytt.se och skriv vad du tycker 

där. Läsarbilder kan du skicka till samma adress. De publiceras på www.ostermalmsnytt.se under länken läsarnas egna bilder.

tyck om!
Tänk på: Ju kortare du skriver desto större chans att få plats i tidningen. redaktionen reserverar sig rätten att korta och göra lättare ändringar i  inskickade texter. Du får vara anonym om du vill.

EfterlysningHar någon sett minneskortet till min kamera? Det är litet, blått och gult och innehåller tusen bilder från semestrar och annat som är fina minnen. Jag blev av med det någon gång under tors-dagen den 6 mars. Jag var på Gallerian vid Ser-gels torg, och tog sedan tunnelbanan från T-Centralen till Gullmarsplan, och därefter med buss 164 mot Årsta innan jag upptäckte att jag saknade kortet. Om någon har hittat det – snälla, hör av er till tidningen, de har mina kontaktuppgifter.marianne

skräp-parkering. stans ruffigaste cykelparkering är nog den 

på Gyllenstiernsgatan. med multnande löv och sköna björn-

skulpturer i bakgrunden. Är det stadsdelsförvaltningen som 

är svag på att upphandla entreprenör? Jan l

Politikerna i Stadshuset vet förstås inte om det, men läggs busslinje 1 ner, så kan man lika gärna stänga postkontoret i Värtahamnen! Det är val år i år, det glömmer jag inte. stellan Åberg

Jag vill verkligen poängtera att jag aldrig menat att alla hundägare är ogina utan en-dast riktat mig till signaturen Eva.Om vi nu ska klyva hår-strån så skriver Eva ”Vi hundägare har fått det så job-bigt” och det är du själv som skriver och gör 

dig till tolk för andra hund-ägare genom att skriva ”...har vi hundägare fått utstå med så mycket skäll”. Jag skulle aldrig göra så-dana generaliseringar. Rätt ska vara rätt.Till saken hör att jag är uppväxt med hund och äls-kar hundar och hoppas verk-ligen att Nationalstadsparken ska räcka till för alla sorters djur och människor.margareta schauman Östermalmsnytt för två veckor sedan: Frågan ställs till 

12-åringar vad de helst önskar i Stockholm. Svaret i enkäten 

blev: Fler gallerior med affärer som Victoria’s secret och Star-bucks. LILLA JAG MÅR ILLA! Föräldrar vad gör ni, HALLÅ! Ni har ett se-riöst problem. Det enda rätta nu är en tre veckors kurs i skogen. ” Global so-lidaritet och livsfilosofi”. Basta! Bernt Östman Oscars församling

nu får vi ännu en förfärlig lådaHäromåret revs den klassiska Lindgården på Djurgården – en väldigt fin byggnad som passade väl in i Djurgårdsar-kitekturen. Detta är en av otaliga skandaler när det gäl-ler demoleringen av vår stad. Som bekant har fina Lind-gården ersatts av en ful låda som byggdes för Swedish Mu-sic Hall of Fame – ett nidings-dåd som förstör hela området. Inte nog med detta – nu har Gert Wingårdhs arkitektbyrå vunnit en tävling om tillbygg-nad av grannen Liljevalchs, med ännu en förfärlig låda. Det ska bli en betongkloss med fasad av ”buteljglas”, något som för tankarna till ett parke-ringshus eller Farsta centrum. Hur kan man förstöra denna speciella del av Stockholm på detta sätt? Henrik scheutz

Media föredrar alltid att dra fram de ytterst udda, men olyckliga fallen när det gäller sjukvården i allmänhet och och ambulanstjänsten i synnerhet. Dessa fall är några tiotal av många tusen. Jag har haft, i och för sig, oturen att under de senaste fem åren flera gånger ha  tvingats ringa 112 och be om hjälp. I ALLA dessa fall har jag be-undrat den skicklighet och an-svarskänsla  som  personalen på larm-

tjänsten, ambulanserna och akutsjukvården visat upp. Många gånger, senast förra veckan, var det närmast obe-gripligt med vilken otrolig snabbhet utefter hela vård-kedjan som visades upp. Eftersom min erfaren-het inte rör sig om enstaka fall, utan om en serie av händelser under en femårsperiod, så är det inte fråga om tillfällighe-ter. Sanningen är att ambu-lanstjänst och akutsjukvård i Sverige fungerar beundrans-värt bra. Tänk på det när press och tv tutar ut nästa ”skandal”.  Jarl ellsénGärdesbo

Ingen buss – inget postkontor

Föräldrar – vad gör ni?!

Den oändliga hundhistorien Svar till Marina Svedberg:t

Svensk ambulanssjukvård kan inte bli bättre!

VaD TyckEr Du?Skriv en insändare!7
3”Förbjud hund-ägare på Gärdet!Peter Berg von linde

Vi är flera boende som är mycket oroliga över den paviljong som Banérporten öns-kar uppföra framför ”vårt” hus på Gyllen-stiernsgatan. Vilka alternativa förslag till lokaler har ansvariga prövat? Av vilka an-ledningar har de ej antagits?Jag kan förstå behovet av paviljongen men konsekvenserna blir långt mer genom-gripande för oss som bor på Gyllenstierns-gatans västra sida vilken vetter mot Gustaf Adolfsparken där paviljongen avses att byg-gas.I första hand kommer dagsljuset för oss som bor på nedre botten, första samt andra våningen att begränsas. Redan i dag är dags-ljuset minimalt. På högsommaren får vi tre till fyra timmars sol vid fint väder men även detta skulle vi gå miste om till stor del. Det finns flera äldre i huset som inte kommer ut varje dag för att få ljus. För dessa skulle 

livskvaliteten sänkas betydligt p g a ett kraf-tigt reducerat dagsljus. Att lägenheterna sjunker i värde är ytterligare en viktig as-pekt men viktigast av allt är att vi skall få ha kvar det lilla ljus vi i dag så väl behöver. Vidare kommer ingripandet i parken medföra att minst ett träd kommer att tas ned vilket är tvärtemot vad man eftersträ-var att bevara för att motverka luftförore-ningarna.Sist men inte minst har vi ett fågelrikt liv i parken som är viktigt att värna om och som skulle påverkas mycket negativt om paviljongen byggs.Varför skulle inte Gärdet kunna vara ett alternativ? Ingen blir förbyggd, inga träd behöver fällas och en tillräckligt stor skol-gård skulle få plats. Skulle se fram emot ett svar i denna tidning från ansvariga besluts-fattare. gn

paviljong i parken – en dålig idé

Idrott – inte musik – på vårt sportfältSnälla – låt Gärdets sportfält vara en plats för idrottstutöv-ning. Använd Friends arena och Tele2 Arena till musikfes-tivalerna.tänk på dem som bor på gärdet  K lockarebolagets 
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- Fråga din sotare, vi kan värme och ventilation  - 
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   Värtavägen 57, 115 38 STOCKHOLM Vi utför sotning och brand- skyddskontroll på uppdrag av 

”Jag tror inte att du är djurvän”
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Tyck om säg din mening i Tidningen!E-post: insandare.stockholm@direktpress.seSMS: 0730 – 120 830MMS: 0730 – 120 830

öStErMalM

I alla tider har det funnits rika och fattiga länder i världen, men det verkar som att vissa inte begripit detta förrän de har de framför fötterna i form av tiggare.Signaturen ”säg hej” skäms för att han bor i Sverige och har det bra. Skäms, som om han fått det tilldelat via ett lotteri utan att ha presterat något.Själv kan jag se mig om i bekantskapskretsen och konstatera följande.De flesta bor OK, men inte på något sätt flott, de kan åka utomlands kanske vart tredje år, och de flesta åker kommunalt och lever rätt billigt.Ja de, liksom jag, har tak över huvudet och ett OK liv, men varför skulle vi skämmas för det?Lotteriet existerar inte, levnadsstandarden är hårt belånad med studieskulder och bostadslån, och stor del av tiden spenderas på arbetet där det för de flesta oavsett bransch blir allt tuffare krav.  Varför skulle vi då skämmas? Vi och våra föräldrar och generationer bakåt har byggt 

upp detta, Sverige har inte alltid varit rikt, man får inget gratis. Jag undrar om signaturen ”Säg hej” begriper att han passerar otaliga människor som trots att de inte sitter i gathörn, har ett tufft och hårt liv. Människor som kanske  är arbetslösa, som slåss mot att få ett drägligt liv trots sjukdom, som har gamla föräldrar som hen utöver heltidsarbete och egna b a r n ,  k a n s k e måste sköta om dagligen i flera år för att de inte klarar sig själva och samhället inte har resurser längre, med all oro och psykisk press det innebär, o s v. Listan kan göras lång, men det som inte syns det finns inte, eller? Till signaturen vill jag säga: Säg hej då till en tiggare i stället.Ta hens kontonummer och erbjud livstids försörjning på dennes hemmaplan så hen slipper att sitta där. Då har du gjort nytta på riktigt, i stället för att skvätta småslantar på många.Om ditt engagemang nu har bäring fullt ut så borde detta inte vara något problem. Elle

’’

Tyck om SödErMalM

Säg ”Hej” till en tiggare!

”Tanto skulle bli en plats för många fler”Låt oss prata om medborgarhuset ’’7 3

 Svar till Säg hej:tSäg ”hej då” i stället

Hur kan Du säga att vi hundägare är ogina?  Under den här så korta perioden med spår och snö på ”hundgärdet” har vi hundägare fått utstå med så mycket skäll. Ett exempel – för cirka en vecka sedan, då spåret var den enda snön som fanns på Gärdet – då kommer en tjej på ca 30 meters avstånd och börjar skrika: Ta bort era hundar från spåret, koppla hundarna. Hundarna, två stycken, hade redan gått över spåret och var på ett betryggande avstånd av tre meter till spåret.  Gärdet är den enda fri

stad för hundar. Nu har man anlagt en galoppbana, som för det mesta är lervälling. Och nu skidspåret – spåret stör inte som sådant, men skidåkarna gör det.Jag har fortfarande den uppfattningen att djur och natur hör samman. Men inte samman med galna skidåkare, som får panik inför Vasaloppet om några veckor.Man försöker samsas, men det måste gälla samtliga. Jag har aldrig skrikit till en skidåkare, försöker alltid att ha extra koll på min hund vid övergången av spåret. Men ack – det hjälper inte.  Marina Smedberg

Helena Bonnier menar i Östermalmsnytt 15 februari att jag ägnar mig åt spekulationer och antaganden. För att undanröja detta missförstånd vill jag citera ur några offentliga dokument:I sitt beslut 20110118 angående tillstånd till hamnverksamhet vid Loudden redovisar länsstyrelsen på sidan 27 Hamnens inställning vad gäller lokalisering av oljehanteringen och tid för verksamheten: ”Hamnen vid-håller mot denna bakgrund att frågan om al-ternativa lokaliseringar är tillräckligt utredd samt att Loudden som plats är lämplig ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.”Vidare: ”Hamnen motsätter sig att tidsbe-gränsat tillstånd meddelas.”Oljebolagens sammanlagda omsättning har under de senaste åren uppgått till omkring 575 000 ton. I länsstyrelsens beslut står 

på sid 10 att ”Vid ett framtida maximalt ut-nyttjande av hamnens kapacitet bedöms gods-hanteringen kunna uppgå till 2 200 000 ton gods årligen”, d v s nästan ett fyrfaldigande av nuvarande verksamhet. Hamnen har överklagat beslutet; man vill nämligen inte ha några som helst begränsningar.I en skrivelse till hamnstyrelsen skriver Hamnbolagets vd den 15 nov 2011, d v s för mer än två år sedan, att ”Alla inser att tiden är knapp om en avveckling av Loudden ska kunna vara genomförd senast 2019.” Tiden är inte mindre knapp i dag.Helena Bonnier bör förklara för Östermalmsnytts läsare hur det ovanstående går ihop med det påstådda arbetet för att flytta oljehanteringen och bereda marken för bostäder. Claes Trygger Vice ordf DlV

Vi står här – ännu en gång – inför risken av ett brutalt och storskaligt ingrepp i Stockholms känsliga silhuett. Planerna på ett nytt gigantiskt Nobelcenter på platsen mellan Nybrokajen och Nationalmuseum på Blasieholmen fortskrider, på ett av Stockholms mest centrala och känsliga lägen.På spel står värdefull historisk bebyggelse som hotas av rivning, däribland ett tullhus från 1876 ritat av Drottningholms överintendent Fredrik Axel Nyström med tillhörande hundraåriga sjömagasin. Byggplanerna hotar också än i dag viktiga funktioner för sjöfartsstaden 

Stockholm. Kajen på Blasieholmen och dess unika miljö tydliggör stadens levande historia, en vital del av det maritima Stockholm.I inget av de tre arkitektförslagen för ett Nobelcenter som nu ligger på bordet finns den historiska bebyggelsen bevarad – och även omkringliggande arkitektur hotas. Platsens unika karaktär torde kräva alldeles särskild eftertanke av förslagsställarna. Den uppvisade arrogansen inför den historiskt känsliga befintliga bebyggelsen är emellertid slående. Bristen på fingertoppskänsla innebär en uppenbar risk för såväl No

belstiftelsens och Stockholms varumärke. ”Åhlénslådan” på Östermalmstorg visar hur man effektivt kunde döda historisk atmosfär. Nu är det dags igen, denna gång på Blasieholmen.att riva funktionell 1800talsbebyggelse i Stockholms innerstad år 2014 borde vara förbjudet. Det är dags att tänka om i hetsen för ”samtida arkitektur” och dags för politiker att sätta sig in i stadens historia för att kunna leda dess utveckling, som en klok person uttryckte det. Caroline Silfverstolpe

En förklaring är på sin platsJag håller med dig, Henrik Scheutz, om att magasinen på Blasieholmen måste bevaras.Vilka är de ansvariga politikernas namn? En förklaring är i allra hösta grad på sin plats.Måste det till en demonstration? Plus en petition? Lena Fridellstockholm och Vagnhärad

Vem bär ansvaret?Vi är många boende på Gärdet som vill veta hur beslutet att tillåta konserter på Gärdet har gått till och vem/vilka som är ansvariga för detta beslut. Det är ju dessa som vi skall göra direkt ansvariga för de sanitära olägenheter och den skadegörelse som med hög sannolikhet kommer att uppstå. Vi på Brantingsgatan

Estrid Faust och Caspian Rehbinder från Centerpartiet i Stockholm har skrivit en entusiastisk insändare för att ha festivaler på Gärdet i Stockholm. Jag tycker att ni båda ska vara mycket försiktiga med hur ni representerar Centerpartiet i Stockholm. Själv tog jag mig för pannan och stönade när jag läste in

sändaren och tänkte att nu har vi ytterligare några frustande nyliberaler som hjälper till att sänka partiet till bottennivå.Gick in och googlade på er båda. Ingenstans läste jag om vad ni vill med Centerpartiet. Jag vet i alla fall vad jag vill. Jag är en av dem som överger partiet i valet 2014. Eva

”Nej, jag har ingen lust att hälsa på tiggare, inte heller ge av mi-na slantar som gör att jag klarar mig nätt och jämnt varje månad. Så länge folk ger, så länge bidrar de till deras misär. landet runt

Jag tog mig för pannan

 Svar till Margareta Schauman:t”Vi hundägare får stå ut med mycket”

Rädda Blasieholmen och dess historiska miljöer

Håller du med?Håller du med?skriv till:  insandare.stockholm@ direktpress.se/”Tiden är inte mindre knapp i dag” stör du dig på något  eller finns det någon  du vill hylla? risa eller rosa, bjud på en fin bild – eller bara skriv om DItt Östermalm.Skriv till:insandare.stockholm@ direktpress.seSms/mms:  0730-120 830.

tyck om  öStErMalM

   Caroline silfverstolpe tipsar om Upprop för tullhuset: www.skrivunder.com/bevara_tullhuset_fran_1876_och_hamnmagasinen_pa_blasieholmen

”När jag ser hur människor en-gagerar sig i fotbolls- eller ishockey matcher så starkt  undrar jag hur världen skulle se ut om folk engagerade sig på samma sätt för rättvisa! abbe

Stör du dig på något – eller finns det något du vill hylla? 

skicka en insändare! mejl:  insandare.stockholm@direktpress.se. sms: 0730-120 830.

Brev: Insändare Östermalmsnytt, Box 5290, 102 46 Stockholm eller surfa in på www.ostermalmsnytt.se och skriv vad du tycker 

där. Läsarbilder kan du skicka till samma adress. De publiceras på www.ostermalmsnytt.se under länken läsarnas egna bilder.

tyck om!
Tänk på: Ju kortare du skriver desto större chans 

att få plats i tidningen. redaktionen reserverar sig 

rätten att korta och göra lättare ändringar i  inskickade texter. Du får vara anonym om du vill.

EfterlysningHar någon sett minneskortet till min kamera? Det är litet, blått och gult och innehåller tusen bilder från semestrar och annat som är fina minnen. Jag blev av med det någon gång under tors-dagen den 6 mars. Jag var på Gallerian vid Ser-gels torg, och tog sedan tunnelbanan från T-Centralen till Gullmarsplan, och därefter med buss 164 mot Årsta innan jag upptäckte att jag saknade kortet. Om någon har hittat det – snälla, hör av er till tidningen, de har mina kontaktuppgifter.marianne

skräp-parkering. stans ruffigaste cykelparkering är nog den 

på Gyllenstiernsgatan. med multnande löv och sköna björn-

skulpturer i bakgrunden. Är det stadsdelsförvaltningen som 

är svag på att upphandla entreprenör? Jan l

Politikerna i Stadshuset vet förstås inte om det, men läggs busslinje 1 ner, så kan man lika gärna stänga postkontoret i Värtahamnen! Det är val år i år, det glömmer jag inte. stellan Åberg

Jag vill verkligen poängtera att jag aldrig menat att alla hundägare är ogina utan en-dast riktat mig till signaturen Eva.Om vi nu ska klyva hår-strån så skriver Eva ”Vi hundägare har fått det så job-bigt” och det är du själv som skriver och gör 

dig till tolk för andra hund-ägare genom att skriva ”...har vi hundägare fått utstå med så mycket skäll”. Jag skulle aldrig göra så-dana generaliseringar. Rätt ska vara rätt.Till saken hör att jag är uppväxt med hund och äls-kar hundar och hoppas verk-ligen att Nationalstadsparken ska räcka till för alla sorters djur och människor.margareta schauman

Östermalmsnytt för två veckor sedan: Frågan ställs till 

12-åringar vad de helst önskar i Stockholm. Svaret i enkäten 

blev: Fler gallerior med affärer som Victoria’s secret och Star-bucks. LILLA JAG MÅR ILLA! Föräldrar vad gör ni, HALLÅ! Ni har ett se-riöst problem. Det enda rätta nu är en tre veckors kurs i skogen. ” Global so-lidaritet och livsfilosofi”. Basta! Bernt Östman Oscars församling

nu får vi ännu en förfärlig lådaHäromåret revs den klassiska Lindgården på Djurgården – en väldigt fin byggnad som passade väl in i Djurgårdsar-kitekturen. Detta är en av otaliga skandaler när det gäl-ler demoleringen av vår stad. Som bekant har fina Lind-gården ersatts av en ful låda som byggdes för Swedish Mu-sic Hall of Fame – ett nidings-dåd som förstör hela området. Inte nog med detta – nu har Gert Wingårdhs arkitektbyrå vunnit en tävling om tillbygg-nad av grannen Liljevalchs, med ännu en förfärlig låda. Det ska bli en betongkloss med fasad av ”buteljglas”, något som för tankarna till ett parke-ringshus eller Farsta centrum. Hur kan man förstöra denna speciella del av Stockholm på detta sätt? Henrik scheutz

Media föredrar alltid att dra fram de ytterst udda, men olyckliga fallen när det gäller sjukvården i allmänhet och och ambulanstjänsten i synnerhet. Dessa fall är några tiotal av många tusen. Jag har haft, i och för sig, oturen att under de senaste fem åren flera gånger ha  tvingats ringa 112 och be om hjälp. I ALLA dessa fall har jag be-undrat den skicklighet och an-svarskänsla  som  personalen på larm-

tjänsten, ambulanserna och akutsjukvården visat upp. Många gånger, senast förra veckan, var det närmast obe-gripligt med vilken otrolig snabbhet utefter hela vård-kedjan som visades upp. Eftersom min erfaren-het inte rör sig om enstaka fall, utan om en serie av händelser under en femårsperiod, så är det inte fråga om tillfällighe-ter. Sanningen är att ambu-lanstjänst och akutsjukvård i Sverige fungerar beundrans-värt bra. Tänk på det när press och tv tutar ut nästa ”skandal”.  Jarl ellsénGärdesbo

Ingen buss – inget postkontor

Föräldrar – vad gör ni?!

Den oändliga hundhistorien
 Svar till Marina Svedberg:t

Svensk ambulanssjukvård kan inte bli bättre!

VaD TyckEr Du?Skriv en insändare!

7
3”Förbjud hund-ägare på Gärdet!Peter Berg von linde

Vi är flera boende som är mycket oroliga över den paviljong som Banérporten öns-kar uppföra framför ”vårt” hus på Gyllen-stiernsgatan. Vilka alternativa förslag till lokaler har ansvariga prövat? Av vilka an-ledningar har de ej antagits?Jag kan förstå behovet av paviljongen men konsekvenserna blir långt mer genom-gripande för oss som bor på Gyllenstierns-gatans västra sida vilken vetter mot Gustaf Adolfsparken där paviljongen avses att byg-gas.I första hand kommer dagsljuset för oss som bor på nedre botten, första samt andra våningen att begränsas. Redan i dag är dags-ljuset minimalt. På högsommaren får vi tre till fyra timmars sol vid fint väder men även detta skulle vi gå miste om till stor del. Det finns flera äldre i huset som inte kommer ut varje dag för att få ljus. För dessa skulle 

livskvaliteten sänkas betydligt p g a ett kraf-tigt reducerat dagsljus. Att lägenheterna sjunker i värde är ytterligare en viktig as-pekt men viktigast av allt är att vi skall få ha kvar det lilla ljus vi i dag så väl behöver. Vidare kommer ingripandet i parken medföra att minst ett träd kommer att tas ned vilket är tvärtemot vad man eftersträ-var att bevara för att motverka luftförore-ningarna.Sist men inte minst har vi ett fågelrikt liv i parken som är viktigt att värna om och som skulle påverkas mycket negativt om paviljongen byggs.Varför skulle inte Gärdet kunna vara ett alternativ? Ingen blir förbyggd, inga träd behöver fällas och en tillräckligt stor skol-gård skulle få plats. Skulle se fram emot ett svar i denna tidning från ansvariga besluts-fattare. 

gn

paviljong i parken – en dålig idé

Idrott – inte musik – på vårt sportfältSnälla – låt Gärdets sportfält vara en plats för idrottstutöv-ning. Använd Friends arena och Tele2 Arena till musikfes-tivalerna.tänk på dem som bor på gärdet  
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- Fråga din sotare, vi kan värme och ventilation  - 

              Vi är Er lokala skorstensfejare sedan 1979. www.sotarenstockholm.nu  -  info@sotarenstockholm.nu  -  Tel.vvx: 08 – 663 47 15 

   Värtavägen 57, 115 38 STOCKHOLM Vi utför sotning och brand- skyddskontroll på uppdrag av 

Här kan man anmäla brister Svar till Jan L.:t

”Det är som att modda i sig sem-lor hela året, när det äntligen blir fettisdag är man inte riktigt sugen. Så känns det just nu med politiken och valet. He

Guppen är bra farthinder

Det var en (mindre) fin dam på Hedinsgatan iförd 
pudel, svarta byxor och luddig jacka. Hunden baj-
sade rejält på gångbanan, damen kickade ut det i 
körbanan.

Så kan det gå när haspen är på och man inte har 
råd eller ork med en påse. 

Ulla

när det sparkades bajs

Gärdet är inte hundarnas fältTill Dig som joggade i cykelbanan framför Dramaten när jag kom cyklande från Sibyllegatan in på cykel-banan – vi höll på att krocka. Du ropade: Du skall väl se Dig för! Men det var ju faktiskt du som skulle se dig för och framför allt inte jogga på fel plats.Att fotgängare  och joggare inte kan respektera cykelbanorna! 
Dibimi

respektera cykelbanorna!

Låt inte de sociala medierna bygga vår stad
Låt inte de sociala medierna bygga vår stad
Låt inte de sociala medierna bygga vår stad
Låt inte de sociala medierna bygga vår stad
Låt inte de sociala medierna bygga vår stad

”Ve och fasa! Snart ska vi gå upp en timme tidigare. Låt folket få rösta om vi ska fortsätta med sommartid eller inte.  ann

Snälla arkitekter – besinna er!

VAD ÄR BÄST 
OCH SÄMST 

MED 
ÖSTERMALM?

 Skriv till
 insandare.

stockholm@
direktpress.se ”Förhastat skylla eländet på våra trottoarer på hundarna. Kan lika gärna vara matte eller husse själva som varit framme – som bara tagit med sig hunden ut som alibi. Peter Berg von Linde

Ska barnen 
trampa i bajs?
Vi bor med balkong mot 
Fågelberget, Gärdet. Hund-
ägare släpper sina hundar 
som bajsar och ingen jag 
sett har tagit upp hundens 
bajskorvar. På dagtid leker 
dagisbarn på Fågelberget då 
och då. Hur tänker ni 
hundägare? Skall små barn 
trampa i era hundars avfö-
ring eller i värsta fall ta upp 
det. Nu bör ni skärpa er!

Borit
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Vi utför sotning och brand- 
skyddskontroll på uppdrag av 

Vi önskar er alla en riktigt GLAD PÅSK

En hundkurs borde ingå”Bra talat, Chris-
tine, angående 

valpansvar! 
Chantals matte

Det blir allt vanligare med 
serveringar på trottoarer 
men det får inte bli på be-
kostnad av framkomligheten 
och tryggheten. En av de som 
breder ut sig utan hänsyn är 
Carla Cafe i hörnet Karlavä-
gen/Sibyllegatan. Man ”har 
fått tillstånd att ta 120 cm av 
trottoaren” och tar det bok-
stavligen, utan hänsyn till 
gående. 

Vid övergångsstället fi nns 
en stolpe som delar den åter-
stående smala remsan av trot-
toaren så att endast en smal 
person kan passera förbi. Ny-

ligen har en mamma med 
barnvagn tvingats gå ut på 
gatan, mitt i en hårt trafi kerad 
korsning där bilar kör fort. 
Som bäddat för en olycka. 

Det är inte rimligt att ser-
veringar ockuperar trottoarer 
hur som helst och hänvisar 
gående till gatan. Eller krogen 
i hörnet Linné-/Grev Turega-
tan – trots en bred trottoar 
har gående ingen möjlighet 
att ta sig förbi alla bord och 
stolar, man hänvisas till ga-
tan! Egoistiskt och fräckt. 
Ingen som kontrollerar detta? 

Familjen Gustavsson

Anna Wersäll, Handelskammaren i Ö-nytt: ”Hade staden 
 kallat gallerian som skulle byggts vid Odenplan för en saluhall 
i stället hade det inte varit några problem.”

Jo, det hade varit ett stort demokratiskt problem om staden 
hade kallat gallerian i tre våningar för en saluhall för att 
slippa protester.

På handelskammaren bor-
de man dessutom känna till 
att huvudanledningen till att 
galleriabygget stoppades inte 
var protesterna, utan att det 
var omöjligt för entreprenö-
ren att klara politikernas tids-
ram. Bo L

Arkitekturskolan är ett 
avskräckande exempel
Apropå Arkitekturskolan. 
Den påminner mest om en 
DDR-/rysk byggnad miss-
tänkt lämpad som förhörs/
tortyrlokal för oliktänkande. 
Byggnaden har inget värde 
förutom som ett avskräck-
ande exempel på hur man 
inte bör göra.

Riv den sanitära olägenhe-
ten snarast.

Martin Konrad

Freda Gärdets fält
Gärdets sportfält och ”hund-
gärdet” har många olika möj-
liga funktioner. En vanlig helg 
ser man folk som promene-
rar, äter pickninck, spelar fot-
boll eller brännboll, solar sig, 
läser en bok. Det är ofattbart 
varför man skulle vilja göra 
en multipotent yta till en uni-
potent yta. Låt oss nyttja Gär-
det på många olika sätt. 

Hårdrocksfestivalen kom-
mer dock att förstöra ytorna 
så att det blir svårt för alla 
andra att nyttja den efteråt. 
Varför inte hålla den i en av 
de många arenor som byggs 
för pengar som staden kunde 
spendera på t ex äldrevård? 

Det skär i hjärtat att vi inte 
har råd med hemtjänst för 
dem som byggt upp välfär-
den, men pengar till sporta-
renor verkar det inte vara 
något som helst problem 
med. Catarina, urGärdesbo

Som bäddat för en olycka

Trots den massiva kritiken 
förra våren beträffande de 
”idiotiska” snurrstolarna tar 
inte Stadsdelsnämnden åt sig 
av kritiken och rättar sig efter 
vad invånarna vill ha; nämli-
gen bänkar som man kan 
sitta och umgås på. 

Om de nu är absolut emot 
bänkar, så kan man ju tänka 

sig flera stolar som står så 
nära varandra att man kan 
föra ett samtal, och inte ut-
spridda som nu.

Under hela förra säsongen 
fanns det inte heller en enda 
blomsteruppsats. Stadsdels-
nämnden har lyckats att to-
talt ödelägga den nedre delen 
av Tessinparken. Irma

”Ni har ödelagt nedre Tessinparken”

varför man skulle vilja göra 

potent yta. Låt oss nyttja Gär-

Varför inte hålla den i en av 

Ett märkligt uttalande

På Gärdet häckar den skyddade sånglärkan när musik-
evenemangen går av stapeln. Den bygger sina bon på 
marken så häckningen kommer att misslyckas (enl Na-
turvårdsverket). Men vem bryr sig?

Och vad ska vi ha alla 
våra arenor till? Och vem 
återställer Gärdet efter ”fes-
terna”? Vem har ansvaret? 
 Christina Ögren

Vem bryr sig om sånglärkan?
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TYCK OM!
TÄNK PÅ: Ju kortare du skriver desto större chans 
att få plats i tidningen. Redaktionen reserverar sig 
rätten att korta och göra lättare ändringar i 
inskickade texter. Du får vara anonym om du vill.

De som tycker att man borde bygga i vår enda riktigt gröna 
lunga Gärdet går förmodligen i koftor på Södermalm och 
sitter och röker och andas gladeligen in avgaser. Tyckte det 
var rätt kul att förslagen om hur man råder bot på bostads-
bristen var att ”bygga på Gärdet” och ”bygga LITE i Tanto-
lunden”. 

Gärdets grönområden hyser ett väldigt aktivt djurliv (jag 
ser rådjur var och varannan gång jag är ute och joggar) med-
an Tantolunden på sin höjd har två fåglar som sitter inkläm-
da på en gren någonstans i mitten av denna lilla gröna klet. 
Jag förstår att önskan är stor att förstöra Gärdet med bygg-
nader som man förstörde Tanto på 60-talet med dessa fruk-
tansvärda byggnader på Drakenbergsgatan, men det kommer 
aldrig att gå eftersom staden och folket aldrig kommer att gå 
med på det! 

Och slutligen till ”Steffo”. Du är allt en riktigt fördomsfull 
pajas med en sjukt högtravande självbild. Jag har rest till dessa 
platser du skriver om under 14 års tid och upplevt extrem 
misär, fattigdom och förstörelse. Visst är detta hemskt men 
hur kan du anklaga vanliga människor för deras små problem? 
Kan du ta till dig detta eller skriver jag inte tillräckligt ”poe-
tiskt”? 

Om du nu är en sådan världsmedborgare kanske du borde 
skänka halva din lön till Läkare utan gränser eller fl ytta till El 
Salvador för att ta hand om gatubarn. Jag bor förresten själv 
på Gärdet och är ingen höginkomsttagare.

Limma tillbaka tv-eken

Steffo, om du inte hade för-
läst dig på folks insändare, 
som du förefaller ha 
gjort, kanske du 
kunde tänkt tanken 
att andra faktiskt 
kan ha både det 
snäva perspektivet 
på tillvaron, som 
att reta upp sig på 
att cyklister använ-
der trottoarer och 
gångvägar trots att 
skattebetalarna kostat på 
dem nya cykelbanor, och det 
vida som du önskar att vi 
hade, som att engagera sig i 

Paris hundskit och tyfoner 
på Haiti, för det går att för-

ena  småt t  och 
stort. 

Ibland känns det 
mer stimulerande, så 
om du mot förmo-
dan och ditt eget 
beslut att bojkotta 
tidningen skulle 
läsa detta, pröva att 
se världen med pro-
gressiva ögon, en del 

med skärpan på nära håll och 
annat med blicken i fjärran, 
det är inte så dumt ska du se. 
Lycka till! He

Jag blir beklämd när jag läser hur stolt Jan 
Molander är över de nya skapelser som byggs 
upp och planeras  i Stockholm just nu.

Det är tragiskt att dessa arkitekter får ige-
nom sina förslag ända upp i stadshusled-
ningen just nu. Han säger att ”lådor” är ett 
återkommande skällsord, men det är precis 
vad det är frågan om.

Se bara på den byggnad som fi ck ge plats 
åt den unika Lindgården, numera 
ett hotell och ABBA-museum. 
Det är ännu ett skräckexempel på 
detta lådbygge som för tankarna 
till Ikeas modulkonstruktioner. 
Jag har ännu inte hört en enda 
person säga att denna lådsats är 
vacker, och jag hör turister på 
spårvagnen som ofta ger byggnaden väldigt 
negativa omdömen.

Lägg därtill att Djurgården är en 
unik miljö och som bör bevara det 
kulturgeografi ska landskapet.

Nu vill man dessutom förfula 
området bakom Liljevalchs konst-

hall med ännu en glaslåda, som möjligen 
skulle passa vid entrén till Farsta centrum.

Dessvärre så fortsätter denna våg av be-
tong och glas även efter Hjalmar Mehrs härj-
ningar på 50- och 60-talet  att återkomma till 
staden och jag blir förskräckt över hur fult 
dessa arkitekter ritar.

Vad än värre är att man ej numera heller 
drar sig för att riva unika byggnader där 

Lindgården var ett tragiskt ex-
empel, och nu vill man även riva 
unika hamnmagasin på Blasie-
holmen för att ge plats åt ett 
monstruöst kongresscenter.

Snälla arkitekter, besinna er i 
er iver att utplåna unika miljöer 
och byggnader och rita som folk 

tycker är snyggt!! Rädda dessutom det vack-
ra Stockholm som ännu fi nns kvar och som 

nog de fl esta medborgare och turister fort-
farande kan beundra! Tänk på detta vid 

valet i år då tyvärr det fi nns alldeles 
för mycket betongpolitiker där just 
nu i Stadshuset. Carl-Fredrik Paléus

Nu är det andra gången som 
jag  får stå för åsikter som jag 
absolut inte har. ”Jag tror inte 
du är djurvän” skriver Mari-
na Smedberg. Fullständigt 
gripet ur luften.

För att jag skrev att jag 
tyckte det var ogint av signa-
turen Eva att inte acceptera 
ett skidspår på Gärdet un-
der ett antal veckor blir jag 
beskylld för att inte vara 
djurvän av Marina S.

Marina Smedbergs råd: 
”Håll dig borta från Gärdet!” 
Ska jag uppfatta det som ett 
hot... eller?

Margareta Schauman

Jag såg att en undersökning ny-
ligen beräknade antalet onödiga 

mobilsamtal till cirka 60 pro-
cent. Efter att i nu 20 år ha 
tvingats lyssna till folks 
hänsynslösa och vettlösa 
pladder tror jag att den siff-
ran inte är korrekt. Jag tror 
att den rätta siffran ligger 

närmare 100 procent.
J a g 

har för-
sökt att 

lära mig 
b lunda 

med öro-
nen men 
det lyckas 
dåligt. En 

annan sak 

man ser allt oftare är att många 
har två mobiler. Jag tror att de 
behöver en för varje hjärnhalva 
de bränt ut med för mycket mo-
bilprat. En annan anledning 
kan vara att de använt hjärnan 
så lite till memorering, inlär-
ning och annan vettig aktivitet 
att hjärnan helt enkelt torkat ut. 
Allt de behöver fi nns ju i den 
älskade apparaten så varför an-
stränga sig? 

Och så alla dessa sladdar. Jag 
är övertygad om att om det 
fanns någon apparat som gjor-
de att vi kunde ta in informa-
tion så att säga bakvägen också 
så skulle vi se ännu fl er sladdar 
sticka ut både här och där.

Stefan Hallin

ena  småt t  och 
stort. 

mer stimulerande, så 
om du mot förmo-
dan och ditt eget 
beslut att bojkotta 
tidningen skulle 
läsa detta, pröva att 
se världen med pro-
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tyck om!
Tänk på: Ju kortare du skriver desto större chans att få plats i tidningen. redaktionen reserverar sig rätten att korta och göra lättare ändringar i  
inskickade texter. Du får vara anonym om du vill.

Detta blir den tredje insän-
daren jag skriver i mitt liv. 
Den senaste som jag skrev, 
var en lätt poetisk betrak-
telse i DN om att det blev lite 
kallare i Sverige i samband 
med SDs intåg i riksdagen. 
Denna insändare är dock 
mer lokal för Östermalm.

Härmed vill jag bra med-
dela att på min ytterdörr 
numera finns en lapp som 
säger ”Ej reklam, Öster-
malmsposten eller Mitt i”. 
Anledningen är (ironiskt 
nog) alla insändare som pu-
bliceras i dessa tidningar. 
Dessa skribenters fäbless för 
brösttoner gällande cyklis-
ter, hundägare, skidåkare, 
sopstationer, papperskor-
gar, fyrkantiga hus domine-
rar helt. Ja, alla dessa kata-
strofer av bibliska propor-
tioner som verkar drabba 

alla stackars människor på 
Östermalm.

Snälla ni, skaffa er (eller 
köp, ni har råd) lite per-
spektiv. En tyfon på Haiti 
eller en tsunami är en kata-
strof. Ett nytt hus i inner-
staden är det inte. Vill ni se 
mycket hundskit, åk till 
Paris. Vill ni se lidande och 
göra en ”Golgatavandring”, 
besök ett flyktingläger eller 
Auschwitz.

Promenaden från biljett-
hallen på Gärdet ut till Te-
geluddsvägen kanske inte är 
lika illa som Jesus vandring 
då. (Obs, en sann jämfö-
relse i en insändare). Jag 
gillar i grunden lokaltid-
ningarna, det har jag alltid 
gjort. Men nu räcker det. 
Jag väljer att avstå. Fram till 
den dag tidningen väljer att 
avstå från insändare.  Steffo

Håller frågan dig vaken om nätterna? Gnager det riktigt, riktigt mycket?
Jo, för mig med. Jag undrar hur du tänker. Låt oss backa lite – feminism är kampen för allas lika rättigheter. Allas. Lika. Rättigheter. Så långt är vi överens, visst?
Om vi alltså frågar oss ytterligare än gång, ifall kampen har kommit för långt på vägen, så minns vi att det vi frågar är om vi inte har fått lite för lika rättigheter. Samtidigt drar vi oss till minnes att vi lever i ett samhälle där det finns fler Johan än kvinnor på vd-poster i svenska börsföretag och en värld där var femte kvinna har blivit utsatt för all-varligt sexuellt våld.

Fick du ditt svar? tilia 
Ordförande Ung Vänster Östermalm lidingö Vaxholm

nu får det vara nog!

Har feminismen gått för långt?

Det är bra att det hållits en tävling om 
en så viktig byggnadsuppgift som en 
tillbyggnad av Liljevalchs konsthalI. Det 
gäller en märkesbyggnad som är cirka 
hundra år gammal, omtyckt av både 
besökarna och utställningsarrangörer-
na. I spalterna har det låtit som om de 
fem inbjudna arkitektkontoren i första 
vändan tagit ut svängarna ordentligt, 
men det var programmet som önskade 
för mycket. 

Via dagens sociala medier kommer 
kommentarerna snabbt; Öster-
malmsnytt bjöd ju också in till det. Av 
de nio omdömen som publiceras i num-
mer 10 av tidningen är bara ett positivt, 
övriga tar avstånd – somliga i skarpa, 
överdrivna ordalag som liknar näthat. 
Korta och svepande utsagor gagnar 
inte en balanserad diskussion men pas-
sar däremot den dramatik som tv, radio 
och tidningar gärna vill måla upp och 
själva medverka i. 

Det är glädjande att arkitekturintres-
set verkar ha ökat hos allmänhet och 
politiker på senare tid, men replikerna 
blir ofta väl kategoriska. Ofta stannar 

diskussionen vid det yttre, som är lättast 
att uttala sig om, och som självklart är 
viktigt.

”Låda” är ett återkommande skälls-
ord, men de flesta hus är lådor som av-
slutas upptill med synliga eller platta 
tak, i det här fallet med ett heltäckande 
system av ljusintag till salarna under. 

I bottenvåningen ger stora ”skylt-
fönster” insyn. Betongmaterialet bru-
kar också få utstå mycket negativ kritik; 
det kan användas i stomme eller som 
färdig yta och ges en rad olika karaktä-
rer: slät-grov, mönstrad, infärgad eller 
naturfärgad. I det här aktuella fallet bil-
dar ingjutna runda, kulörta glasformer 
ett regelbundet mönster som på håll ger 
ett genombrutet intryck. Det är origi-
nellt, med ett ”nutida” utseende.

Det vinnande förslaget är det som 
minst skymmer dagens konsthall på 
grund av det valda läget och det kon-
centrade upplägget. Detta är ett uttryck 
för respekt liksom att förslaget bevarar 
trädgården till Blå portens servering 
intakt. Bl a KD-politikern Slottner kla-
gar över det moderna uttrycket; det 

vanligaste har annars på senare år varit 
att nya byggnader i Stockholm har an-
setts för fega och för lite moderna eller 
tidsenliga av politiker och vissa lobby-
grupper eller enskilda 
bland allmänheten. 

I varje fall får inte en 
befogad och önskvärd 
demokratisering av arki-
tektur- och samhällsbygg-
nadsfrågorna leda till en 
mindre kvalificerad be-
dömning el- ler besluts-
p r o c e s s . Att täv-
l i n g e n  i d e t t a 
fall  fick tas om var 
inte ett p l u s  m e n 
h a d e det goda med 
s i g , att juryn – bestå-

ende av olika fack-
kunniga – fick ovanligt 
goda möjligheter att tränga 
in i byggproblemet och 
skaffa sig ett bra beslutsun-
derlag.

Jan molander
arkitekt sar/msa

Låt inte de sociala medierna bygga vår stad

Vid Stockholms Hamnars styrelsemöte den 3 april 2014 kommer styrelsen fatta beslut om att fort-sätta och intensifiera arbetet med att avveckla ol-jeverksamheten på Loudden.
Vi har genomfört utredningar som visar att det är möjligt att flytta oljehanteringen till annan plats. Därför ansöker Stockholms Hamnar nu hos Tra-fikverket om att häva den del av riksintresset ”Stockholms hamn” som omfattar Loudden.
När oljeverksamheten på Loudden flyttat kan vi ta ett viktigt steg i utvecklingen av Norra Djur-gårdsstaden och ge plats för ytterligare ett bostads-område. Totalt ska Norra Djurgårdsstaden rymma 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser.
Nya bostäder på Loudden ska kunna börja byg-gas efter det att avtalen med oljebolagen löper ut den sista december 2019.

Helena Bonnier (m) 
styrelseordförande stockholms 

Hamnar

Bostäder ska ersätta  
oljan på Loudden

Vad Tycker du?
Skriv en insändare!

7 3

Kära Marina! Nu höll jag på 
att tappa balansen. Snälla 
söta rara... Alla har rätt till 
Gärdet. Det är INTE hundar-
nas fält. Det finns inget staket 
som på något sätt markerar 
att det här är hundarnas yta. 
Du får ha hunden lös på Gär-
det, men det BETYDER 
INTE att du har rätt att låta 
hunden löpa utan kontroll. 

Nu finns det både hare och 
rådjur på Gärdet. Får de gå, 
där eller ska du förbjuda det 

också. De djuren är ju som 
bekant ett störande mo-
ment för ”vissa” hundäga-
re. Alla får vistas på Gärdet.

Småbarn, hundrädda, 
löptikar,  joggare, skidåka-

re, ja, alla. Håll ordning på 

hunden, den lagen 
gäller även på Gär-
d e t .  E n  g a l e n 
hund ägare mena-
de att det är fritt 
fram för hundar-
na på Gärdet. Ja, men 
visst kan det vara så... men 
inte fritt för någon annan.

O m  j a g  s k a  t a  m i g 
från Lind  arängsvägen till  
Djurgårdskanalen  ska jag då 
flyga över Gärdet? Eller begär 
du att vi ska gå runt? Det 
finns grusgångar som korsar 
Gärdet, vem är de vägarna 
gjorda för... bara hundägare.

Marina, din insändare be-
kräftar att många hundägare 
är korkade. Det är sorgligt.
Från ansvarsfull hundägare
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tyck om!
Tänk på: Ju kortare du skriver desto större chans att få plats i tidningen. redaktionen reserverar sig rätten att korta och göra lättare ändringar i  inskickade texter. Du får vara anonym om du vill.

”En sak som jag 
inte förstår är 

varför det är så 
viktigt att ta in 
tvätten när det 

regnar. Den är ju 
redan blöt. 

sms 5635

Ett fåtal toaletter i Sverige har ”vandaliserats” med skyltar som vill förmedla viljan att få könsneutrala toaletter. Många som har tagit illa vid sig, säger att de inte vill dela toalett med det motsatta könet. Oftast på grund av myten om att herrtoaletterna är ofräscha. Jag personligen som går på en skola med könsneutrala toaletter har aldrig varit med om äckliga sådana. Ingen ska känna sig ex-kluderad. De som definierar sig som hen bör känna sig välkomna överallt. Modernisera toa-lettskyltarna, det är 2014! All diskriminering är förbjuden. 
Jennifer 

rBUF

Modernisera toaskyltarna!

Stadsdelsförvaltningen an-svarar för parkskötseln på Östermalm, och trafikkonto-ret ansvarar för bland annat renhållning på gator och torg. Brister i renhållningen kan man anmäla på tel. 08-651 00 00 elller stadens hem-sida www.stockholm.se/felan-malan.
Man kan också ladda ner en appen tyck-till till sin te-lefon, och använda den för att rapportera in brister, eller beröm! Britt mattssonavdelningschef/landskapsarkitekt msa, parkmiljöavdelningen norra 

innerstaden

fallen BJässe. Den gamla eken på rosendal har gjort sitt.

läSarbild

Göran flyxe

Stockholms stad har uttryckt följande om de historiskt intres-
santa byggnader på Blasieholmen som hotas av ett ”Nobel 
Center” i jätteformat:

”Tullhuset har högt kulturhistoriskt värde som en repre-
sentant för det sena 1800-talets myndighets- och administra-
tionsbyggnader i allmänhet och för Stockholms tullväsende 
i synnerhet.  Magasinen är i dag unika för Stockholm, då 
några liknande magasin inte längre finns bevarade i Stock-
holms hamnar.” (dnr 2013-00460-54)Än i dag används kajen och magasinen för levande maritim 
verksamhet av Waxholmsbolaget för förtöjning och underhåll 
av skärgårdsbåtarna och Djurgårdsfärjorna.Måtte det inte gå som för stationshuset med klocktornet 
vid Norra station som nyligen plötsligt revs utan förvarning, 
trots att politikerna beslutat att det skulle stå kvar!Historielöshet och brist på känsla för innerstadens kultur-
miljöer präglar dagens styrande politiker. Bo lagerqvist

Cyklister klagar på guppen i Valhallavägsallén. Med tanke på hur snabbt en del far fram på den delade gång- och cykelbanan fungerar guppen som farthin-der. 
Så ta inte bort dem, snarare borde det finnas fler som bromsar höghastighetscyklisterna och gör allén tryggare och säkrare för alla som använder den.

Hundens husse

Gärdet är det enda stället i Stockholm där hundar får gå lösa. Det går inte en vecka utan att någonting händer.Ett exempel – varför joggar man i full fart för att sedan svära över hundar som är i vägen? Varför går man med treåringar, en dagisgrupp över Gärdet? En del är rädda och en del skriker och viftar med armarna.Incidenterna är konstanta, det känns som att de som inte 
har hund provocerar.  Och en oskriven lag, man går inte med 
löptikar på Gärdet. ”Men min hund är ju kopplad” – lämnar 
den då inga lukter efter sig?Jag tror ju inte att du är någon djurvän överhuvudtaget. 
Ett råd – håll dig borta från Gärdet. marina smedberg

Rädda Blasieholmens maritima arv
Cyklisterna är överalltDet finns en cykelbana ut-märkt utefter kajen mellan lyktstolparna och gatan. Även om det är dåligt utmärkt så finns märkena där – om man tittar efter och tar reda på. Tanken är ju att den breda stenlagda ytan är till för turister och promenerande utefter Nybrokajen. Men där får de hela tiden slåss mot vinglande eller racande cyklister. Enda chansen är att sätta upp staket– men det finns egentligen ing-enting som hindrar cyklister från att cykla överallt. Glöm fredade promenadstråk. De finns ingen-stans i Stockholm. 

Per strandin

10    15 mars–21 mars 2014 

Ö S T E R M A L M S N Y T TÖSTERMALM

 Varför stavas Breiten-feldsgatan på olika sätt på två skyltar? Öster-malmsnytt reder ut ett nytt namn-mysterium.  ”Mysteriet” med Uggelviks-gatans namn har fått många av sig till Östermalmsnytt, och det har också gett upp-slag till fl er små ”mysterier”. ”I korsningen Wittstocksga-tan och Breitenfeldsgatan har Breitenfeldsgatan två namn-skyltar, en gammal (blå) och en nyare med olika stavning-

ar!”, skriver en läsare till Öst-ermalmsnytt.Vi tog reda på varför det är så.Det korrekta namnet är Breitenfeldsgatan eftersom det syftar på den tyska orten Breitenfeld i närheten av Leipzig, enligt Kristian Ro-sengren, tjänsteman i stadens namnberedning.Namnberedningen ”satte ner foten” om namnet 1932, men fram till dess förekom 

flera olika stavningar som bland annat Brejtenfeldtsga-tan.– Den övre skylten på bil-den är helt enkelt den gamla som fastighetsägaren valt att låta sitta kvar på fasaden, kanske för att den är dekora-tiv, säger Kristian Rosengren.Avvikelser i stavning av gatunamn över tid är långt ifrån ovanligt. Är du intres-serad av gatunamn och dess historia? På stockholms-kallan.se kan du följa nam-nens utveckling. 

Per Brandt08-54587073

Stavas Breitenfeldsgatan Breitenfeltsgatan – eller?
Breitenfeltsgatan – eller?”Namnberedningen ’satte ner foten’ om namnet 1932.” 

 �  Har du sett något ”mys-tiskt” på Östermalm som du skulle vilja ha svar på? Maila oss på on@direkt-press.se så ska vi försöka ta reda på svaret.  

Mystiska 
Östermalm

BLÅ ELLER VIT? I korsningen Wittstocksgatan och Brei-tenfeldsgatan har Breiten-feldsgatan två namnskyl-tar. En vit och en blå med två olika stavningar.FOTO: PER BRANDT

Klart för paviljongeri Gustav Adolfsparken Den tillfälliga pavil-jongen i Gustav Adolfsparken har fått grönt ljus. Stadsbygg-nadskontoret har nu sagt ja till bygget som planeras att påbörjas i maj. 

 Som Östermalmsnytt tidi-gare har berättat ska fastig-hetsägaren Afa fastigheter, renovera huset där Banér-porten driver skola, för-skola och fritis. Därför ansökte de om ett tidsbegränsat bygglov för en två våningars skolpaviljong på tolv gånger 21 meter där merparten placeras i Gustav Adolfsparken och som ska stå på plats i drygt tre år. Inledningsvis var både trafi kkontoret och stads-delen kritiska till förslaget vilket gjorde att stadsbygg-nadskontoret såg ut att säga 

nej till bygglovet. Men nu har det beviljats.– Trafikkontoret har sagt nej tidigare, främst då  sä-kerheten för barnen under byggtiden inte var löst på ett tillfredställande sätt.  De sökande har därefter redo-visat hur de ska garantera barnens säkerhet och efter-som trafikkontoret nu har tillstyrkt förslaget gör vi det också, säger Eva Båven-dal, handläggare på stads-byggnadskontoret.Hur ser du på kritiken från stadsdelsförvaltning-en, framförallt kring på-verkan på parken?–  F a s t i g h e t s ä g a r e n har  fått ett positivt besked tidigt från kommunen  och nu har man hamnat i tids-nöd med att hitta andra lösningar. Vi valde därför att hellre fria än fälla då trafikkontoret, som är fast-

ighetsägare av parken, till-styrker och stadsbyggnads-kontoret bedömer att in-verkan på parken inte är stor och att marken går att återställa efter byggtiden när paviljongen tas bort, säger Eva Båvendal.

EvakuerasBygglovet beräknas vinna laga kraft inom cirka en månad. Enligt tidigare upp-gifter beräknade Afa fastig-heter att börja bygga pavil-jongen i maj och den ska stå klar till höstterminen. Bygglovet gäller till sep-tember 2017. Övriga hyres-gäster i huset ska evakueras till befintliga lägenheter inom Afas fastigheter un-der renoveringstiden. 

 Per Brandt08-54587073per.brandt@direktpress.se 

 SKOLGÅRD? Här vill Afa fastig-heter bygga en tillfällig pavil-jong.    FOTO: PER BRANDT 

 Här vill Afa fastig-SKOLGÅRD? Här vill Afa fastig-SKOLGÅRD? Här vill Afa fastig-

15FEBRUARI

MERA   Gå med vår cyklistgrupp  �  Ta cykeldiskussionen till nya höjder. Gå med i Direktpress Stockholms Cykelforum. 

www.facebook.com/groups/dpcykelforum/ � Mejla stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) på per.ankersjo@direktpress.se

 � Prata cykling med trafi kborgarrådet Ulla Hamilton (M) på Kulturhuset klockan 

11.30 tisdag 11 mars. 

 VÄRST. På Nybroplan går cykelbanan upp i rök och på Valhallavägen är det guppigt och 

grusigt.    

 FOTO: ANDREAS JENNISCHE 

Här är Östermalms värsta cykelstråk
 Okej för bilister, sämst för cyklister. Här är Öst-ermalms värsta platser att cykla på, enligt Öst-ermalmsnytts cykel-experter på Facebook.  Den borgerliga alliansen har lovat att satsa en miljard kro-nor på cykling under perio-den 2012-2018.Enligt Stockholmscyklis-terna i Östermalmsnytts ny-startade cykelgrupp på Face-book råder det ingen större tvekan om vilka platser som trafi kkontoret bör prioritera.Korsningen Sankt Eriksga-tan/Fleminggatan på Kungs-holmen, Skeppsbron på Sö-dermalm. Valhallavägsallén på Östermalm och Vasagatan vid Centralen på Norrmalm, hamnar snabbt i topp på lis-tan över innerstans sämsta cykelpunkter.Hatgatan på Kungshol-men heter Sankt Eriksgatan. Strax före Fleminggatan i norrgående riktning uppstår ofta intrikata situationer när bilarna svänger till höger ge-nom att korsa cykelbanan.– Totalt livsfarligt, kom-menterar en läsare.Långholmsgatan vid hårt 

trafikerade Hornstull, Ny-broplan där cykelbanan plötsligt upphör och Oden-gatan i backen från Oden-plan till Sveavägen är andra platser som får icke godkänt.Känner till listanAllén i mitten av Valhallavä-gen borde enligt vissa beläg-gas med asfalt, åtminstone delvis.– Guppigt och grusigt är visserligen trevligt att gå i – men att hipstercykla på är pisstråkigt. Och att ge sig ut bland 4:ans buss och långtra-darna som är på väg mot Frihamnen är lika harmo-niskt som att jagas av valfri dinosaurie från valfri Jurassic Park-fi lm, lyder ett omdöme.Trafi kkontoret känner väl till platserna på värstinglis-tan. Så sent som i februari fattade trafi k- och renhåll-ningsnämnden beslut om att 

utreda Långholmsgatan och Skeppsbron. Även Sankt Er-iksgatan och Vasagatan om-fattas av redan planerade insatser. Asfaltering av Val-hallaallén lär dröja men de cyklister som ska guppa vi-dare mot Vasastan kan trösta sig med att Odengatan ska fi xas till.

Lyssnar gärnaStadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) är positiv till forum som diskuterar Stock-holm som cykelstad. Han lyssnar gärna på åsikter och idéer från stans cyklister.– Man får gärna mejla mig, säger han. 

 Andreas Jennische073-600 69 20andreas.jennische@direktpress.se 

Var tycker du att det är svårt att cykla på Östermalm?Gå in påwww.ostermalmsnytt.se  och säg vad du tycker!

”Guppigt och gru-sigt är visserligen trevligt att gå i – men att hipstercykla på är piss-tråkigt.”

Vad TyCkeR du?
Skriv en insändare!

7 3

Som förälder till barn som rider på Stockholms ridhus vill jag vädja till Swartlings ridskola att låta nåd gå före rätt vad gäller tingsrättens beslut att Stockholms ridhus måste evakuera omedelbart. Troligtvis så kommer våra barn att gå över till er verk-

samhet – om inget nytt händer förstås – men jag tror att alla gör det med gladare hjärtan om ni låter Stockholms ridhus evakuera efter vårterminens slut och de inte behöver fatta panikbeslut. 
Framförallt vad gäller häs-tarna. kristina

Vänta med evakueringen!

 Svar till Margareta Schauman:t

Ö s t e r m a l m s n y t t

15 mars–21 mars 2014    35

Ö s t e r m a l m s n y t t

22 februari–28 februari 2014    39

’’

Tyck om
säg din mening i Tidningen!E-post: insandare.stockholm@direktpress.seSMS: 0730 – 120 830MMS: 0730 – 120 830

öStErMalM

I alla tider har det funnits rika och fattiga länder i världen, men det verkar som att vissa inte begripit detta förrän de har de framför fötterna i form av tiggare.Signaturen ”säg hej” skäms för att han bor i Sverige och har det bra. Skäms, som om han fått det tilldelat via ett lotteri utan att ha presterat något.Själv kan jag se mig om i bekantskapskretsen och konstatera följande.De flesta bor OK, men inte på något sätt flott, de kan åka utomlands kanske vart tredje år, och de flesta åker kommunalt och lever rätt billigt.Ja de, liksom jag, har tak över huvudet och ett OK liv, men varför skulle vi skämmas för det?Lotteriet existerar inte, levnadsstandarden är hårt belånad med studieskulder och bostadslån, och stor del av tiden spenderas på arbetet där det för de flesta oavsett bransch blir allt tuffare krav.  Varför skulle vi då skämmas? Vi och våra föräldrar och generationer bakåt har byggt 

upp detta, Sverige har inte alltid varit rikt, man får inget gratis. Jag undrar om signaturen ”Säg hej” begriper att han passerar otaliga människor som trots att de inte sitter i gathörn, har ett tufft och hårt liv. Människor som kanske  är arbetslösa, som slåss mot att få ett drägligt liv trots sjukdom, som har gamla föräldrar som hen utöver heltidsarbete och egna b a r n ,  k a n s k e måste sköta om dagligen i flera år för att de inte klarar sig själva och samhället inte har resurser längre, med all oro och psykisk press det innebär, o s v. Listan kan göras lång, men det som inte syns det finns inte, eller? Till signaturen vill jag säga: Säg hej då till en tiggare i stället.Ta hens kontonummer och erbjud livstids försörjning på dennes hemmaplan så hen slipper att sitta där. Då har du gjort nytta på riktigt, i stället för att skvätta småslantar på många.Om ditt engagemang nu har bäring fullt ut så borde detta inte vara något problem. Elle

S ö d e r m a l m S n y t t 15 februari–21 februari 2014    47

’’

Tyck om säg din mening i Tidningen!E-post: insandare.stockholm@direktpress.seSMS: 0730 – 120 830MMS: 0730 – 120 830SödErMalM

Hej alla! En annan har klurat lite över en grej. Det finns väldigt många som tigger på Sveri-ges gator nuförtiden. Och det gör ont i hjär-tat att gå förbi.Man ger pengar, kläder, skor och schampo lite efter vad man har. Men för många av oss så är det ju så att vi inte ALLTID ger till ALLA av olika orsaker (man kanske helt enkelt inte har något på sig att ge just då). Och just de gångerna är de som känns extra jobbiga. Då är det lätt så att man går förbi den som tigger med nedslagen blick – för att man skäms.Men det känns inte heller bra.Jag har börjat göra så att jag he-jar på alla tiggare som jag går förbi – oavsett om jag har något att ge eller inte. Och då vill jag heja med ett le-ende som verkligen syns i ögonen.Min upplevelse är att de allra allra flesta blir väldigt glada över att bli sedda, över att känna att jag igenkän-

ner dem som medmänniskor. Jag vet natur-ligtvis inte om det här är ”rätt”...Vad väger högst – den glädje som det ger många, eller det obehag som det eventuellt skulle kunna ge till vissa (av olika anledning-ar)? Det är därför som jag skriver det här och frågar er kloka människor. Vad tycker/tror ni?Om ni tycker att det här är en bra idé så skulle vi kunna göra så att ni också hälsar och ler med ögonen till dem som sitter på våra gator. Det KAN ju vara så att vi genom detta ger glädje och värme till våra medmän-niskor. Det vore i så fall också väldigt bra om ni kunde dela detta vidare så att så många som möjligt får klura på vad de tycker – och om de tycker som jag, göra samma sak....och jäklars vad GLAD jag skul-le bli om det visar sig att vi är många! Jag har gjort en Facebooksida om detta: www.facebook.com/pages/ S%C3%a4g-Hej-Till-En-Tiggare/ 529806063800886 Säg Hej

Tack för ditt svar, Håkan, på min insändare angående kontorshuset, bredvid Ka-tolska kyrkan vid Medbor-garplatsen. Jag tror att du, medvetet eller omedvetet, missuppfattat en del saker i min insändare.Stockholm har en enorm bostadsbrist och stor avsak-nad av billiga hyresrätter. Så bygg då hyresrätter! Ta in-spiration ifrån andra städer och hitta en lösning på pro-blemet med in-syn i de bostäder som finns i när-heten.Jag skrev att kontoren skulle vara kvar, inte tas bort som du påstår att jag skrev i min förra insän-dare.Andra stadsdelar i städer som t ex Köpenhamn, Ber-lin, Amsterdam, Barcelona har fler kaféer, mer plats för konst och musik, ett mycket mer frekvent folkliv och ett större kulturutbud än Södermalm. Det är där-för vi älskar att vara där!Så det finns absolut plats för och behov av mer sånt, 

om vi vill vara en riktig storstad.Om man, som boende på Söder, är positivt in-ställd till kultur, upplever man det inte som störande. Tvärtom. Det berikar och då finns det alltid lösningar på hur man ska samarbeta tillsammans, grannar, kul-turentreprenörer, kontors-anställda. För vi vill väl ha en levande rik stadsdel, fylld av kreativitet och mångfald?Du skriver att allt detta redan finns. Det stäm-mer inte. Söder har inget kultur-hus, knappt någ-ra billiga hyresrätter, för få offentliga platser tillgäng-liga för alla, alldeles för lite utrymme för konst, kultur och musik.Kreatörerna, som varit med och gjort Söder till den stadsdel den är i dag, håller nu på att trängas ut,  p g a av gentrifieringen och då försvinner de, antingen till en annan del av staden eller till ett annat land.Fredrik Blank

Oj då, nu blev alternativen väldigt få och trista helt plötsligt: koloniträdgårdar mot dyra bostäder för nyrika och pen-ningstinna, mot betong, mot inga bus-kar, träd eller parker, mot konstgräs. Men hallå: alternativen är fler än så! Att jämföra Central Park i New York med koloniträdgårdarna i Tanto, är som att jämföra äpplen och päron: Central Park består inte av små privata hus och träd-gårdar. Det är en stor park som sjuder av liv och aktivitet, men också erbjuder lugn och naturupplevelser – där det finns plats för alla. Var finns likheterna med Tanto koloniområde? Jag säger då det…Som jag ser det finns det heller ingen motsättning mellan att bygga bostäder 

på betongplatser, som det uttrycks i ett av inläggen, och att bygga, som i det här fallet, i Tanto. Radhus, som jag redan nämnt, och två- tre- fyra- o s v-våningshus, med både hyresrätter och bostadsrätter som boendeformer. Kanske skulle det till och med finnas plats för kollektivboende i något eller några av husen, vilket många skulle bli glada över eftersom behovet är större än tillgången. Alltså, inte bara en plats för några hundra utan många, många fler. Dess-utom stora parkytor – lungor – som skulle kunna sjuda av liv och aktivitet, likväl som erbjuda lugna platser och naturupplevelser – på tal om Central Park, som ju faktiskt numera ligger mitt 

i staden, omgiven av bebyggelse, inte minst höghus. ”Då parken invigdes låg den i stadens norra utkanter, det dröjde flera decennier innan den blev en oas omgiven av bebyg-gelse” står det på deras hemsida.Varför är ni så rädda för nya bostads-hus? Förorterna räknas, det byggs där också, och inte bara tvåvåningshus. Hallå: Vilka förorter har du besökt?Definitionen på begreppet ”nyrik”, som används nedsättande i något av inläggen, är att man inte fötts in i en rik familj utan skaffat sina pengar själv, vil-ket av somliga betraktas som en vulgär och förklenande omständighet, men trots allt kanske vanligare. Stadsbo

Aktivitetshusen i Stockholm läggs ned. Först ut Öster-malm. Nu i raden Söder-malm. Sjuka och fattiga drabbas. De med psykiskt funktionshinder drabbas allra värst. Jesus Kristus, öd-mjukhetens och de kristna värderingarnas företrädare och räddare står vid vår sida. Att bli sjuk och fattig kan drabba den bäste. Tänk på det, alliansen. Ni kanske själva behöver hjälp en dag. Rädda kreativiteten och att männi-skor mår bra.  Ylva

Att anmäla storsäck verkar inte vara något som fungerar. Denna säck har stått utanför Folkskolegatan 6, här på Sö-der, sedan före jul. Den är anmäld ett antal gånger av mig och ett par grannar. En annan reflek-tion är att den står i gatan och därmed hindrar veckostäd-ning av gatan. Om det hade hade varit en bil som missat att det är städdag så hade äga-ren fått böter.  En som vill slippa se eländet varje gång jag passerar

Den 6/2 besökte jag stads-delsnämndens möte för att höra hur det gått med mitt förslag  på ett medborgar-möte beträffande Medbor-garhusets framtid. Till min överraskning befann sig där två tjänstemän från kultur-respektive fastighetsförvalt-ningen för att berätta om ombyggnadsplanerna!I mötesannonseringen nämns inte ett ord om deras besök, inte ens Söder-malmsnytts utsända kände till detta. Man märker fak-tiskt avsikten och blir onek-

ligen förstämd ...Tjänstemännen förordade det omfattande s k utveck-lingsalternativet. I diskussio-nen som uppstod framkom det, att tack vare en ny tågord-ning i remissförfarandet får stadsdelsnämnden inte om-vandlingen av Medborgarhu-set på remiss, detta trots att det handlar om en betydande påbyggnad på ett blåklassat hus och en total rockad av dess inre verksamhet som inklude-rar en förvisning av biblioteket till källaren till förmån för hö-gre intäktsmöjligheter. 

Meningen med stadsdels-nämnden var att väl ändå att öka det lokala inflytandet?Oppositionen i nämnden ställde sig tillsammans med FP positiva till ett medbor-garmöte i frågan och även de bägge tjänstemännen tog åt sig detta högst rimliga krav. Många har dessvärre ingen aning om vad man vill göra med vårt Medborgarhus. Jag uppmanar därför Sö-dermalmsborna att gå man ur huse till medborgarmötet för att tala om hur vi vill ha det. Victor Montero

veckans rosEn ros till kaptenen!Jag vill ge ett stort fång rosor till kapten Carolina nilsson och hennes per-sonal på Frälsningsar-méns sociala center vid Hornstull.För deras alltid vänliga bemötande och hjälp-samhet mot alla. tack för att ni alltid finns där!Göran Skiöld

veckans rosTack för sophjälpen!tack, du som hjälpte mig att slänga sopor. Jag är nybörjare med rullator, det är svårt att gå i trap-por och att öppna dörrar. då kom du som kan för-stå hur svårt det är att lämna rullatorn. du hjälp-te mig att slänga sopor-na. tack! Hoppas du för-står hur det värmde mitt hjärta. Gun, Tjärhovsgatan

rädda stadens kreativitet

Säg ”Hej” till en tiggare!

Vem bryr sig om sopsäcken?

 Svar till din granne, Ej kolonist och IS:t

Håller du med?/

”Tanto skulle bli en plats för många fler”

Låt oss prata om medborgarhuset

’’

Tyck om SödErMalM” Förlåt mig!Helt rätt att inrätta lärarpris”

Söder behöver mer kultur

Vad TyCkEr du?Skriv en insändare!7 3

 Svar till Säg hej:tSäg ”hej då” i stället

Hur kan Du säga att vi hundägare är ogina?  Under den här så korta perioden med spår och snö på ”hundgärdet” har vi hundägare fått utstå med så mycket skäll. Ett exempel – för cirka en vecka sedan, då spåret var den enda snön som fanns på Gärdet – då kommer en tjej på ca 30 meters avstånd och börjar skrika: Ta bort era hundar från spåret, koppla hundarna. Hundarna, två stycken, hade redan gått över spåret och var på ett betryggande avstånd av tre meter till spåret.  Gärdet är den enda fri

stad för hundar. Nu har man anlagt en galoppbana, som för det mesta är lervälling. Och nu skidspåret – spåret stör inte som sådant, men skidåkarna gör det.Jag har fortfarande den uppfattningen att djur och natur hör samman. Men inte samman med galna skidåkare, som får panik inför Vasaloppet om några veckor.Man försöker samsas, men det måste gälla samtliga. Jag har aldrig skrikit till en skidåkare, försöker alltid att ha extra koll på min hund vid övergången av spåret. Men ack – det hjälper inte.  Marina Smedberg

Helena Bonnier menar i Östermalmsnytt 15 februari att jag ägnar mig åt spekulationer och antaganden. För att undanröja detta missförstånd vill jag citera ur några offentliga dokument:I sitt beslut 20110118 angående tillstånd till hamnverksamhet vid Loudden redovisar länsstyrelsen på sidan 27 Hamnens inställning vad gäller lokalisering av oljehanteringen och tid för verksamheten: ”Hamnen vid-håller mot denna bakgrund att frågan om al-ternativa lokaliseringar är tillräckligt utredd samt att Loudden som plats är lämplig ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.”Vidare: ”Hamnen motsätter sig att tidsbe-gränsat tillstånd meddelas.”Oljebolagens sammanlagda omsättning har under de senaste åren uppgått till omkring 575 000 ton. I länsstyrelsens beslut står 

på sid 10 att ”Vid ett framtida maximalt ut-nyttjande av hamnens kapacitet bedöms gods-hanteringen kunna uppgå till 2 200 000 ton gods årligen”, d v s nästan ett fyrfaldigande av nuvarande verksamhet. Hamnen har överklagat beslutet; man vill nämligen inte ha några som helst begränsningar.I en skrivelse till hamnstyrelsen skriver Hamnbolagets vd den 15 nov 2011, d v s för mer än två år sedan, att ”Alla inser att tiden är knapp om en avveckling av Loudden ska kunna vara genomförd senast 2019.” Tiden är inte mindre knapp i dag.Helena Bonnier bör förklara för Östermalmsnytts läsare hur det ovanstående går ihop med det påstådda arbetet för att flytta oljehanteringen och bereda marken för bostäder. Claes Trygger Vice ordf DlV

Vi står här – ännu en gång – inför risken av ett brutalt och storskaligt ingrepp i Stockholms känsliga silhuett. Planerna på ett nytt gigantiskt Nobelcenter på platsen mellan Nybrokajen och Nationalmuseum på Blasieholmen fortskrider, på ett av Stockholms mest centrala och känsliga lägen.På spel står värdefull historisk bebyggelse som hotas av rivning, däribland ett tullhus från 1876 ritat av Drottningholms överintendent Fredrik Axel Nyström med tillhörande hundraåriga sjömagasin. Byggplanerna hotar också än i dag viktiga funktioner för sjöfartsstaden 

Stockholm. Kajen på Blasieholmen och dess unika miljö tydliggör stadens levande historia, en vital del av det maritima Stockholm.I inget av de tre arkitektförslagen för ett Nobelcenter som nu ligger på bordet finns den historiska bebyggelsen bevarad – och även omkringliggande arkitektur hotas. Platsens unika karaktär torde kräva alldeles särskild eftertanke av förslagsställarna. Den uppvisade arrogansen inför den historiskt känsliga befintliga bebyggelsen är emellertid slående. Bristen på fingertoppskänsla innebär en uppenbar risk för såväl No

belstiftelsens och Stockholms varumärke. ”Åhlénslådan” på Östermalmstorg visar hur man effektivt kunde döda historisk atmosfär. Nu är det dags igen, denna gång på Blasieholmen.att riva funktionell 1800talsbebyggelse i Stockholms innerstad år 2014 borde vara förbjudet. Det är dags att tänka om i hetsen för ”samtida arkitektur” och dags för politiker att sätta sig in i stadens historia för att kunna leda dess utveckling, som en klok person uttryckte det. Caroline Silfverstolpe

En förklaring är på sin platsJag håller med dig, Henrik Scheutz, om att magasinen på Blasieholmen måste bevaras.Vilka är de ansvariga politikernas namn? En förklaring är i allra hösta grad på sin plats.Måste det till en demonstration? Plus en petition? Lena Fridellstockholm och Vagnhärad

Vem bär ansvaret?Vi är många boende på Gärdet som vill veta hur beslutet att tillåta konserter på Gärdet har gått till och vem/vilka som är ansvariga för detta beslut. Det är ju dessa som vi skall göra direkt ansvariga för de sanitära olägenheter och den skadegörelse som med hög sannolikhet kommer att uppstå. Vi på Brantingsgatan

Estrid Faust och Caspian Rehbinder från Centerpartiet i Stockholm har skrivit en entusiastisk insändare för att ha festivaler på Gärdet i Stockholm. Jag tycker att ni båda ska vara mycket försiktiga med hur ni representerar Centerpartiet i Stockholm. Själv tog jag mig för pannan och stönade när jag läste in

sändaren och tänkte att nu har vi ytterligare några frustande nyliberaler som hjälper till att sänka partiet till bottennivå.Gick in och googlade på er båda. Ingenstans läste jag om vad ni vill med Centerpartiet. Jag vet i alla fall vad jag vill. Jag är en av dem som överger partiet i valet 2014. Eva

”Nej, jag har ingen lust att hälsa på tiggare, inte heller ge av mi-na slantar som gör att jag klarar mig nätt och jämnt varje månad. Så länge folk ger, så länge bidrar de till deras misär. landet runt

Jag tog mig för pannan

 Svar till Margareta Schauman:t”Vi hundägare får stå ut med mycket”

Rädda Blasieholmen och dess historiska miljöer

Håller du med?Håller du med?skriv till:  insandare.stockholm@ direktpress.se/

”Tiden är inte mindre knapp i dag” stör du dig på något  eller finns det någon  du vill hylla? risa eller rosa, bjud på en fin bild – eller bara skriv om DItt Östermalm.Skriv till:insandare.stockholm@ direktpress.seSms/mms:  0730-120 830.

tyck om  öStErMalM

   Caroline silfverstolpe tipsar om Upprop för tullhuset: www.skrivunder.com/bevara_tullhuset_fran_1876_och_hamnmagasinen_pa_blasieholmen

”När jag ser hur människor en-gagerar sig i fotbolls- eller ishockey matcher så starkt  undrar jag hur världen skulle se ut om folk engagerade sig på samma sätt för rättvisa! abbe

Stör du dig på något – eller finns det något du vill hylla? 

skicka en insändare! mejl:  insandare.stockholm@direktpress.se. sms: 0730-120 830.

Brev: Insändare Östermalmsnytt, Box 5290, 102 46 Stockholm eller surfa in på www.ostermalmsnytt.se och skriv vad du tycker 

där. Läsarbilder kan du skicka till samma adress. De publiceras på www.ostermalmsnytt.se under länken läsarnas egna bilder.

tyck om!
Tänk på: Ju kortare du skriver desto större chans 
att få plats i tidningen. redaktionen reserverar sig 
rätten att korta och göra lättare ändringar i  
inskickade texter. Du får vara anonym om du vill.

EfterlysningHar någon sett minneskortet till min kamera? 
Det är litet, blått och gult och innehåller tusen 
bilder från semestrar och annat som är fina 
minnen. 

Jag blev av med det någon gång under tors-
dagen den 6 mars. Jag var på Gallerian vid Ser-
gels torg, och tog sedan tunnelbanan från T-
Centralen till Gullmarsplan, och därefter med 
buss 164 mot Årsta innan jag upptäckte att jag 
saknade kortet. 

Om någon har hittat det – snälla, hör av er 
till tidningen, de har mina kontaktuppgifter.

marianne

skräp-parkering. stans ruffigaste cykelparkering är nog den 

på Gyllenstiernsgatan. med multnande löv och sköna björn-

skulpturer i bakgrunden. Är det stadsdelsförvaltningen som 

är svag på att upphandla entreprenör? 
Jan l

Politikerna i Stadshuset vet förstås inte om det, men läggs busslinje 1 ner, så kan man lika gärna stänga postkontoret i Värtahamnen! Det är val år i år, det glömmer jag inte. stellan Åberg

Jag vill verkligen poängtera att jag aldrig menat att alla hundägare är ogina utan en-dast riktat mig till signaturen Eva.
Om vi nu ska klyva hår-strån så skriver Eva ”Vi hundägare har fått det så job-bigt” och det är du själv som skriver och gör 

dig till tolk för andra hund-ägare genom att skriva ”...har vi hundägare fått utstå med så mycket skäll”. 
Jag skulle aldrig göra så-dana generaliseringar. Rätt ska vara rätt.

Till saken hör att jag är uppväxt med hund och äls-kar hundar och hoppas verk-ligen att Nationalstadsparken ska räcka till för alla sorters djur och människor.
margareta schauman

Östermalmsnytt för två veckor sedan: Frågan ställs till 

12-åringar vad de helst önskar i Stockholm. Svaret i enkäten 

blev: Fler gallerior med affärer som Victoria’s secret och Star-bucks. LILLA JAG MÅR ILLA! Föräldrar vad gör ni, HALLÅ! Ni har ett se-riöst problem. Det enda rätta nu är en tre veckors kurs i skogen. ” Global so-lidaritet och livsfilosofi”. Basta! Bernt Östman 
Oscars församling

nu får vi ännu en förfärlig lådaHäromåret revs den klassiska Lindgården på Djurgården – en väldigt fin byggnad som passade väl in i Djurgårdsar-kitekturen. Detta är en av otaliga skandaler när det gäl-ler demoleringen av vår stad. Som bekant har fina Lind-gården ersatts av en ful låda som byggdes för Swedish Mu-sic Hall of Fame – ett nidings-dåd som förstör hela området. Inte nog med detta – nu har Gert Wingårdhs arkitektbyrå vunnit en tävling om tillbygg-nad av grannen Liljevalchs, med ännu en förfärlig låda. Det ska bli en betongkloss med fasad av ”buteljglas”, något som för tankarna till ett parke-ringshus eller Farsta centrum. Hur kan man förstöra denna speciella del av Stockholm på detta sätt? Henrik scheutz

Media föredrar alltid att dra fram de ytterst udda, men olyckliga fallen när det gäller sjukvården i allmänhet och och ambulanstjänsten i synnerhet. Dessa fall är några tiotal av många tusen. Jag har haft, i och för sig, oturen att under de senaste fem åren flera gånger ha  tvingats ringa 112 och be om hjälp. I ALLA dessa fall har jag be-undrat den skicklighet och an-svarskänsla  som  personalen 
på larm-

tjänsten, ambulanserna och akutsjukvården visat upp. Många gånger, senast förra veckan, var det närmast obe-gripligt med vilken otrolig snabbhet utefter hela vård-kedjan som visades upp. Eftersom min erfaren-het inte rör sig om enstaka fall, utan om en serie av händelser under en femårsperiod, så är det inte fråga om tillfällighe-ter. Sanningen är att ambu-lanstjänst och akutsjukvård i Sverige fungerar beundrans-värt bra. Tänk på det när press och tv tutar ut nästa ”skandal”.  
Jarl ellsén
Gärdesbo

Ingen buss – inget postkontor

Föräldrar – vad gör ni?!

Den oändliga hundhistorien Svar till Marina Svedberg:

t

Svensk ambulanssjukvård kan inte bli bättre!

VaD TyckEr Du?Skriv en insändare!

7 3
”Förbjud hund-ägare på Gärdet!Peter Berg von linde

Vi är flera boende som är mycket oroliga 
över den paviljong som Banérporten öns-
kar uppföra framför ”vårt” hus på Gyllen-
stiernsgatan. Vilka alternativa förslag till 
lokaler har ansvariga prövat? Av vilka an-
ledningar har de ej antagits?Jag kan förstå behovet av paviljongen 

men konsekvenserna blir långt mer genom-
gripande för oss som bor på Gyllenstierns-
gatans västra sida vilken vetter mot Gustaf 
Adolfsparken där paviljongen avses att byg-
gas.

I första hand kommer dagsljuset för oss 
som bor på nedre botten, första samt andra 
våningen att begränsas. Redan i dag är dags-
ljuset minimalt. På högsommaren får vi tre 
till fyra timmars sol vid fint väder men även 
detta skulle vi gå miste om till stor del. Det 
finns flera äldre i huset som inte kommer 
ut varje dag för att få ljus. För dessa skulle 

livskvaliteten sänkas betydligt p g a ett kraf-
tigt reducerat dagsljus. Att lägenheterna 
sjunker i värde är ytterligare en viktig as-
pekt men viktigast av allt är att vi skall få 
ha kvar det lilla ljus vi i dag så väl behöver. 

Vidare kommer ingripandet i parken 
medföra att minst ett träd kommer att tas 
ned vilket är tvärtemot vad man eftersträ-
var att bevara för att motverka luftförore-
ningarna.

Sist men inte minst har vi ett fågelrikt liv 
i parken som är viktigt att värna om och 
som skulle påverkas mycket negativt om 
paviljongen byggs.Varför skulle inte Gärdet kunna vara ett 
alternativ? Ingen blir förbyggd, inga träd 
behöver fällas och en tillräckligt stor skol-
gård skulle få plats. Skulle se fram emot ett 
svar i denna tidning från ansvariga besluts-
fattare. 

gn

paviljong i parken – en dålig idé

Idrott – inte musik – på vårt sportfältSnälla – låt Gärdets sportfält vara en plats för idrottstutöv-ning. Använd Friends arena och Tele2 Arena till musikfes-tivalerna.
tänk på dem som bor på gärdet
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- Fråga din sotare, vi kan värme och ventilation  - 

              Vi är Er lokala skorstensfejare sedan 1979. www.sotarenstockholm.nu  -  info@sotarenstockholm.nu  -  Tel.vvx: 08 – 663 47 15 

   Värtavägen 57, 115 38 STOCKHOLM 
Vi utför sotning och brand- skyddskontroll på uppdrag av 

”Jag tror inte att du är djurvän”

Ö s t e r m a l m s n y t t

15 mars–21 mars 2014    35

Ö s t e r m a l m s n y t t

22 februari–28 februari 2014    39

’’

Tyck om
säg din mening i Tidningen!E-post: insandare.stockholm@direktpress.seSMS: 0730 – 120 830MMS: 0730 – 120 830

öStErMalM

I alla tider har det funnits rika och fattiga länder i världen, men det verkar som att vissa inte begripit detta förrän de har de framför fötterna i form av tiggare.Signaturen ”säg hej” skäms för att han bor i Sverige och har det bra. Skäms, som om han fått det tilldelat via ett lotteri utan att ha presterat något.Själv kan jag se mig om i bekantskapskretsen och konstatera följande.De flesta bor OK, men inte på något sätt flott, de kan åka utomlands kanske vart tredje år, och de flesta åker kommunalt och lever rätt billigt.Ja de, liksom jag, har tak över huvudet och ett OK liv, men varför skulle vi skämmas för det?Lotteriet existerar inte, levnadsstandarden är hårt belånad med studieskulder och bostadslån, och stor del av tiden spenderas på arbetet där det för de flesta oavsett bransch blir allt tuffare krav.  Varför skulle vi då skämmas? Vi och våra föräldrar och generationer bakåt har byggt 

upp detta, Sverige har inte alltid varit rikt, man får inget gratis. Jag undrar om signaturen ”Säg hej” begriper att han passerar otaliga människor som trots att de inte sitter i gathörn, har ett tufft och hårt liv. Människor som kanske  är arbetslösa, som slåss mot att få ett drägligt liv trots sjukdom, som har gamla föräldrar som hen utöver heltidsarbete och egna b a r n ,  k a n s k e måste sköta om dagligen i flera år för att de inte klarar sig själva och samhället inte har resurser längre, med all oro och psykisk press det innebär, o s v. Listan kan göras lång, men det som inte syns det finns inte, eller? Till signaturen vill jag säga: Säg hej då till en tiggare i stället.Ta hens kontonummer och erbjud livstids försörjning på dennes hemmaplan så hen slipper att sitta där. Då har du gjort nytta på riktigt, i stället för att skvätta småslantar på många.Om ditt engagemang nu har bäring fullt ut så borde detta inte vara något problem. Elle

S ö d e r m a l m S n y t t 15 februari–21 februari 2014    47

’’

Tyck om säg din mening i Tidningen!E-post: insandare.stockholm@direktpress.seSMS: 0730 – 120 830MMS: 0730 – 120 830

SödErMalM

Hej alla! En annan har klurat lite över en grej. Det finns väldigt många som tigger på Sveri-ges gator nuförtiden. Och det gör ont i hjär-tat att gå förbi.Man ger pengar, kläder, skor och schampo lite efter vad man har. Men för många av oss så är det ju så att vi inte ALLTID ger till ALLA av olika orsaker (man kanske helt enkelt inte har något på sig att ge just då). Och just de gångerna är de som känns extra jobbiga. Då är det lätt så att man går förbi den som tigger med nedslagen blick – för att man skäms.Men det känns inte heller bra.Jag har börjat göra så att jag he-jar på alla tiggare som jag går förbi – oavsett om jag har något att ge eller inte. Och då vill jag heja med ett le-ende som verkligen syns i ögonen.Min upplevelse är att de allra allra flesta blir väldigt glada över att bli sedda, över att känna att jag igenkän-

ner dem som medmänniskor. Jag vet natur-ligtvis inte om det här är ”rätt”...Vad väger högst – den glädje som det ger många, eller det obehag som det eventuellt skulle kunna ge till vissa (av olika anledning-ar)? Det är därför som jag skriver det här och frågar er kloka människor. Vad tycker/tror ni?Om ni tycker att det här är en bra idé så skulle vi kunna göra så att ni också hälsar och ler med ögonen till dem som sitter på våra gator. Det KAN ju vara så att vi genom detta ger glädje och värme till våra medmän-niskor. Det vore i så fall också väldigt bra om ni kunde dela detta vidare så att så många som möjligt får klura på vad de tycker – och om de tycker som jag, göra samma sak....och jäklars vad GLAD jag skul-le bli om det visar sig att vi är många! Jag har gjort en Facebooksida om detta: www.facebook.com/pages/ S%C3%a4g-Hej-Till-En-Tiggare/ 529806063800886 Säg Hej

Tack för ditt svar, Håkan, på min insändare angående kontorshuset, bredvid Ka-tolska kyrkan vid Medbor-garplatsen. Jag tror att du, medvetet eller omedvetet, missuppfattat en del saker i min insändare.Stockholm har en enorm bostadsbrist och stor avsak-nad av billiga hyresrätter. Så bygg då hyresrätter! Ta in-spiration ifrån andra städer och hitta en lösning på pro-blemet med in-syn i de bostäder som finns i när-heten.Jag skrev att kontoren skulle vara kvar, inte tas bort som du påstår att jag skrev i min förra insän-dare.Andra stadsdelar i städer som t ex Köpenhamn, Ber-lin, Amsterdam, Barcelona har fler kaféer, mer plats för konst och musik, ett mycket mer frekvent folkliv och ett större kulturutbud än Södermalm. Det är där-för vi älskar att vara där!Så det finns absolut plats för och behov av mer sånt, 

om vi vill vara en riktig storstad.Om man, som boende på Söder, är positivt in-ställd till kultur, upplever man det inte som störande. Tvärtom. Det berikar och då finns det alltid lösningar på hur man ska samarbeta tillsammans, grannar, kul-turentreprenörer, kontors-anställda. För vi vill väl ha en levande rik stadsdel, fylld av kreativitet och mångfald?Du skriver att allt detta redan finns. Det stäm-mer inte. Söder har inget kultur-hus, knappt någ-ra billiga hyresrätter, för få offentliga platser tillgäng-liga för alla, alldeles för lite utrymme för konst, kultur och musik.Kreatörerna, som varit med och gjort Söder till den stadsdel den är i dag, håller nu på att trängas ut,  p g a av gentrifieringen och då försvinner de, antingen till en annan del av staden eller till ett annat land.Fredrik Blank

Oj då, nu blev alternativen väldigt få och trista helt plötsligt: koloniträdgårdar mot dyra bostäder för nyrika och pen-ningstinna, mot betong, mot inga bus-kar, träd eller parker, mot konstgräs. Men hallå: alternativen är fler än så! Att jämföra Central Park i New York med koloniträdgårdarna i Tanto, är som att jämföra äpplen och päron: Central Park består inte av små privata hus och träd-gårdar. Det är en stor park som sjuder av liv och aktivitet, men också erbjuder lugn och naturupplevelser – där det finns plats för alla. Var finns likheterna med Tanto koloniområde? Jag säger då det…Som jag ser det finns det heller ingen motsättning mellan att bygga bostäder 

på betongplatser, som det uttrycks i ett av inläggen, och att bygga, som i det här fallet, i Tanto. Radhus, som jag redan nämnt, och två- tre- fyra- o s v-våningshus, med både hyresrätter och bostadsrätter som boendeformer. Kanske skulle det till och med finnas plats för kollektivboende i något eller några av husen, vilket många skulle bli glada över eftersom behovet är större än tillgången. Alltså, inte bara en plats för några hundra utan många, många fler. Dess-utom stora parkytor – lungor – som skulle kunna sjuda av liv och aktivitet, likväl som erbjuda lugna platser och naturupplevelser – på tal om Central Park, som ju faktiskt numera ligger mitt 

i staden, omgiven av bebyggelse, inte minst höghus. ”Då parken invigdes låg den i stadens norra utkanter, det dröjde flera decennier innan den blev en oas omgiven av bebyg-gelse” står det på deras hemsida.Varför är ni så rädda för nya bostads-hus? Förorterna räknas, det byggs där också, och inte bara tvåvåningshus. Hallå: Vilka förorter har du besökt?Definitionen på begreppet ”nyrik”, som används nedsättande i något av inläggen, är att man inte fötts in i en rik familj utan skaffat sina pengar själv, vil-ket av somliga betraktas som en vulgär och förklenande omständighet, men trots allt kanske vanligare. Stadsbo

Aktivitetshusen i Stockholm läggs ned. Först ut Öster-malm. Nu i raden Söder-malm. Sjuka och fattiga drabbas. De med psykiskt funktionshinder drabbas allra värst. Jesus Kristus, öd-mjukhetens och de kristna 

värderingarnas företrädare och räddare står vid vår sida. Att bli sjuk och fattig kan drabba den bäste. Tänk på det, alliansen. Ni kanske själva behöver hjälp en dag. Rädda kreativiteten och att männi-skor mår bra.  Ylva

Att anmäla storsäck verkar inte vara något som fungerar. Denna säck har stått utanför Folkskolegatan 6, här på Sö-der, sedan före jul. Den är anmäld ett antal gånger av mig och ett par grannar. En annan reflek-tion är att den står i gatan och därmed hindrar veckostäd-ning av gatan. Om det hade hade varit en bil som missat att det är städdag så hade äga-ren fått böter.  En som vill slippa se eländet varje gång jag passerar

Den 6/2 besökte jag stads-delsnämndens möte för att höra hur det gått med mitt förslag  på ett medborgar-möte beträffande Medbor-garhusets framtid. Till min överraskning befann sig där två tjänstemän från kultur-respektive fastighetsförvalt-ningen för att berätta om ombyggnadsplanerna!I mötesannonseringen nämns inte ett ord om deras besök, inte ens Söder-malmsnytts utsända kände till detta. Man märker fak-tiskt avsikten och blir onek-

ligen förstämd ...Tjänstemännen förordade det omfattande s k utveck-lingsalternativet. I diskussio-nen som uppstod framkom det, att tack vare en ny tågord-ning i remissförfarandet får stadsdelsnämnden inte om-vandlingen av Medborgarhu-set på remiss, detta trots att det handlar om en betydande påbyggnad på ett blåklassat hus och en total rockad av dess inre verksamhet som inklude-rar en förvisning av biblioteket till källaren till förmån för hö-gre intäktsmöjligheter. 

Meningen med stadsdels-nämnden var att väl ändå att öka det lokala inflytandet?Oppositionen i nämnden ställde sig tillsammans med FP positiva till ett medbor-garmöte i frågan och även de bägge tjänstemännen tog åt sig detta högst rimliga krav. Många har dessvärre ingen aning om vad man vill göra med vårt Medborgarhus. Jag uppmanar därför Sö-dermalmsborna att gå man ur huse till medborgarmötet för att tala om hur vi vill ha det. Victor Montero

veckans rosEn ros till kaptenen!Jag vill ge ett stort fång rosor till kapten Carolina nilsson och hennes per-sonal på Frälsningsar-méns sociala center vid Hornstull.För deras alltid vänliga bemötande och hjälp-samhet mot alla. tack för att ni alltid finns där!Göran Skiöld

veckans rosTack för sophjälpen!tack, du som hjälpte mig att slänga sopor. Jag är nybörjare med rullator, det är svårt att gå i trap-por och att öppna dörrar. då kom du som kan för-stå hur svårt det är att lämna rullatorn. du hjälp-te mig att slänga sopor-na. tack! Hoppas du för-står hur det värmde mitt hjärta. Gun, Tjärhovsgatan

rädda stadens kreativitet

Säg ”Hej” till en tiggare!

Vem bryr sig om sopsäcken?

 Svar till din granne, Ej kolonist och IS:t

Håller du med?Skriv till:  insandare.stockholm@direktpress.se/

”Tanto skulle bli en plats för många fler”

Låt oss prata om medborgarhuset

’’

Tyck om SödErMalM

Ingenting ska  få finnas kvar

Ta hand om slasket! ” veckans rosEn bukett till korträddarenFörlåt mig!Helt rätt att inrätta lärarprisFler grönytor alltid bättre”

det här är en dödsdom för Sjöstadens föreningsliv

Vi har redan kaféer och gallerior Vad är BäST  ocH SäMST MEd  SödErMalM?

Söder behöver mer kultur

Vad TyCkEr du?Skriv en insändare!7 3

 Svar till Säg hej:t

Säg ”hej då” i stället

Hur kan Du säga att vi hundägare är ogina?  Under den här så korta perioden med spår och snö på ”hundgärdet” har vi hundägare fått utstå med så mycket skäll. Ett exempel – för cirka en vecka sedan, då spåret var den enda snön som fanns på Gärdet – då kommer en tjej på ca 30 meters avstånd och börjar skrika: Ta bort era hundar från spåret, koppla hundarna. Hundarna, två stycken, hade redan gått över spåret och var på ett betryggande avstånd av tre meter till spåret.  Gärdet är den enda fri

stad för hundar. Nu har man anlagt en galoppbana, som för det mesta är lervälling. Och nu skidspåret – spåret stör inte som sådant, men skidåkarna gör det.Jag har fortfarande den uppfattningen att djur och natur hör samman. Men inte samman med galna skidåkare, som får panik inför Vasaloppet om några veckor.Man försöker samsas, men det måste gälla samtliga. Jag har aldrig skrikit till en skidåkare, försöker alltid att ha extra koll på min hund vid övergången av spåret. Men ack – det hjälper inte.  Marina Smedberg

Helena Bonnier menar i Östermalmsnytt 15 februari att jag ägnar mig åt spekulationer och antaganden. För att undanröja detta missförstånd vill jag citera ur några offentliga dokument:I sitt beslut 20110118 angående tillstånd till hamnverksamhet vid Loudden redovisar länsstyrelsen på sidan 27 Hamnens inställning vad gäller lokalisering av oljehanteringen och tid för verksamheten: ”Hamnen vid-håller mot denna bakgrund att frågan om al-ternativa lokaliseringar är tillräckligt utredd samt att Loudden som plats är lämplig ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.”Vidare: ”Hamnen motsätter sig att tidsbe-gränsat tillstånd meddelas.”Oljebolagens sammanlagda omsättning har under de senaste åren uppgått till omkring 575 000 ton. I länsstyrelsens beslut står 

på sid 10 att ”Vid ett framtida maximalt ut-nyttjande av hamnens kapacitet bedöms gods-hanteringen kunna uppgå till 2 200 000 ton gods årligen”, d v s nästan ett fyrfaldigande av nuvarande verksamhet. Hamnen har överklagat beslutet; man vill nämligen inte ha några som helst begränsningar.I en skrivelse till hamnstyrelsen skriver Hamnbolagets vd den 15 nov 2011, d v s för mer än två år sedan, att ”Alla inser att tiden är knapp om en avveckling av Loudden ska kunna vara genomförd senast 2019.” Tiden är inte mindre knapp i dag.Helena Bonnier bör förklara för Östermalmsnytts läsare hur det ovanstående går ihop med det påstådda arbetet för att flytta oljehanteringen och bereda marken för bostäder. Claes Trygger Vice ordf DlV

Vi står här – ännu en gång – inför risken av ett brutalt och storskaligt ingrepp i Stockholms känsliga silhuett. Planerna på ett nytt gigantiskt Nobelcenter på platsen mellan Nybrokajen och Nationalmuseum på Blasieholmen fortskrider, på ett av Stockholms mest centrala och känsliga lägen.På spel står värdefull historisk bebyggelse som hotas av rivning, däribland ett tullhus från 1876 ritat av Drottningholms överintendent Fredrik Axel Nyström med tillhörande hundraåriga sjömagasin. Byggplanerna hotar också än i dag viktiga funktioner för sjöfartsstaden 

Stockholm. Kajen på Blasieholmen och dess unika miljö tydliggör stadens levande historia, en vital del av det maritima Stockholm.I inget av de tre arkitektförslagen för ett Nobelcenter som nu ligger på bordet finns den historiska bebyggelsen bevarad – och även omkringliggande arkitektur hotas. Platsens unika karaktär torde kräva alldeles särskild eftertanke av förslagsställarna. Den uppvisade arrogansen inför den historiskt känsliga befintliga bebyggelsen är emellertid slående. Bristen på fingertoppskänsla innebär en uppenbar risk för såväl No

belstiftelsens och Stockholms varumärke. ”Åhlénslådan” på Östermalmstorg visar hur man effektivt kunde döda historisk atmosfär. Nu är det dags igen, denna gång på Blasieholmen.

att riva funktionell 1800talsbebyggelse i Stockholms innerstad år 2014 borde vara förbjudet. Det är dags att tänka om i hetsen för ”samtida arkitektur” och dags för politiker att sätta sig in i stadens historia för att kunna leda dess utveckling, som en klok person uttryckte det. Caroline Silfverstolpe

En förklaring är på sin platsJag håller med dig, Henrik Scheutz, om att magasinen på Blasieholmen måste bevaras.Vilka är de ansvariga politikernas namn? En förklaring är i allra hösta grad på sin plats.Måste det till en demonstration? Plus en petition? Lena Fridellstockholm och Vagnhärad

Vem bär ansvaret?Vi är många boende på Gärdet som vill veta hur beslutet att tillåta konserter på Gärdet har gått till och vem/vilka som är ansvariga för detta beslut. Det är ju dessa som vi skall göra direkt ansvariga för de sanitära olägenheter och den skadegörelse som med hög sannolikhet kommer att uppstå. Vi på Brantingsgatan

Estrid Faust och Caspian Rehbinder från Centerpartiet i Stockholm har skrivit en entusiastisk insändare för att ha festivaler på Gärdet i Stockholm. Jag tycker att ni båda ska vara mycket försiktiga med hur ni representerar Centerpartiet i Stockholm. Själv tog jag mig för pannan och stönade när jag läste in

sändaren och tänkte att nu har vi ytterligare några frustande nyliberaler som hjälper till att sänka partiet till bottennivå.Gick in och googlade på er båda. Ingenstans läste jag om vad ni vill med Centerpartiet. Jag vet i alla fall vad jag vill. Jag är en av dem som överger partiet i valet 2014. Eva

”Nej, jag har ingen lust att hälsa på tiggare, inte heller ge av mi-na slantar som gör att jag klarar mig nätt och jämnt varje månad. Så länge folk ger, så länge bidrar de till deras misär. landet runt

Jag tog mig för pannan

 Svar till Margareta Schauman:t

”Vi hundägare får stå ut med mycket”

Rädda Blasieholmen och dess historiska miljöer

Håller du med?Håller du med?skriv till:  insandare.stockholm@ direktpress.se

/

”Tiden är inte mindre knapp i dag” stör du dig på något  eller finns det någon  du vill hylla? risa eller rosa, bjud på en fin bild – eller bara skriv om DItt Östermalm.Skriv till:insandare.stockholm@ direktpress.seSms/mms:  0730-120 830.

tyck om  öStErMalM

   Caroline silfverstolpe tipsar om Upprop för tullhuset: 

www.skrivunder.com/bevara_tullhuset_fran_1876_och_

hamnmagasinen_pa_blasieholmen

”När jag ser hur människor en-gagerar sig i fotbolls- eller ishockey matcher så starkt  undrar jag hur världen skulle se ut om folk engagerade sig på samma sätt för rättvisa! abbe

Stör du dig på något – eller finns det något du vill hylla? 

skicka en insändare! mejl:  insandare.stockholm@direktpress.se. sms: 0730-120 830.

Brev: Insändare Östermalmsnytt, Box 5290, 102 46 Stockholm eller surfa in på www.ostermalmsnytt.se och skriv vad du tycker 

där. Läsarbilder kan du skicka till samma adress. De publiceras på www.ostermalmsnytt.se under länken läsarnas egna bilder.

tyck om!
Tänk på: Ju kortare du skriver desto större chans 
att få plats i tidningen. redaktionen reserverar sig 
rätten att korta och göra lättare ändringar i  
inskickade texter. Du får vara anonym om du vill.

EfterlysningHar någon sett minneskortet till min kamera? 
Det är litet, blått och gult och innehåller tusen 
bilder från semestrar och annat som är fina 
minnen. 

Jag blev av med det någon gång under tors-
dagen den 6 mars. Jag var på Gallerian vid Ser-
gels torg, och tog sedan tunnelbanan från T-
Centralen till Gullmarsplan, och därefter med 
buss 164 mot Årsta innan jag upptäckte att jag 
saknade kortet. 

Om någon har hittat det – snälla, hör av er 
till tidningen, de har mina kontaktuppgifter.

marianne

skräp-parkering. stans ruffigaste cykelparkering är nog den 

på Gyllenstiernsgatan. med multnande löv och sköna björn-

skulpturer i bakgrunden. Är det stadsdelsförvaltningen som 

är svag på att upphandla entreprenör? 
Jan l

Politikerna i Stadshuset vet förstås inte om det, men läggs busslinje 1 ner, så kan man lika gärna stänga postkontoret i Värtahamnen! Det är val år i år, det glömmer jag inte. stellan Åberg

Jag vill verkligen poängtera att jag aldrig menat att alla hundägare är ogina utan en-dast riktat mig till signaturen Eva.
Om vi nu ska klyva hår-strån så skriver Eva ”Vi hundägare har fått det så job-bigt” och det är du själv som skriver och gör 

dig till tolk för andra hund-ägare genom att skriva ”...har vi hundägare fått utstå med så mycket skäll”. 
Jag skulle aldrig göra så-dana generaliseringar. Rätt ska vara rätt.

Till saken hör att jag är uppväxt med hund och äls-kar hundar och hoppas verk-ligen att Nationalstadsparken ska räcka till för alla sorters djur och människor.
margareta schauman

Östermalmsnytt för två veckor sedan: Frågan ställs till 

12-åringar vad de helst önskar i Stockholm. Svaret i enkäten 

blev: Fler gallerior med affärer som Victoria’s secret och Star-bucks. LILLA JAG MÅR ILLA! Föräldrar vad gör ni, HALLÅ! Ni har ett se-riöst problem. Det enda rätta nu är en tre veckors kurs i skogen. ” Global so-lidaritet och livsfilosofi”. Basta! Bernt Östman 
Oscars församling

nu får vi ännu en förfärlig lådaHäromåret revs den klassiska Lindgården på Djurgården – en väldigt fin byggnad som passade väl in i Djurgårdsar-kitekturen. Detta är en av otaliga skandaler när det gäl-ler demoleringen av vår stad. Som bekant har fina Lind-gården ersatts av en ful låda som byggdes för Swedish Mu-sic Hall of Fame – ett nidings-dåd som förstör hela området. Inte nog med detta – nu har Gert Wingårdhs arkitektbyrå vunnit en tävling om tillbygg-nad av grannen Liljevalchs, med ännu en förfärlig låda. Det ska bli en betongkloss med fasad av ”buteljglas”, något som för tankarna till ett parke-ringshus eller Farsta centrum. Hur kan man förstöra denna speciella del av Stockholm på detta sätt? Henrik scheutz

Media föredrar alltid att dra fram de ytterst udda, men olyckliga fallen när det gäller sjukvården i allmänhet och och ambulanstjänsten i synnerhet. Dessa fall är några tiotal av många tusen. Jag har haft, i och för sig, oturen att under de senaste fem åren flera gånger ha  tvingats ringa 112 och be om hjälp. I ALLA dessa fall har jag be-undrat den skicklighet och an-svarskänsla  som  personalen 
på larm-

tjänsten, ambulanserna och akutsjukvården visat upp. Många gånger, senast förra veckan, var det närmast obe-gripligt med vilken otrolig snabbhet utefter hela vård-kedjan som visades upp. Eftersom min erfaren-het inte rör sig om enstaka fall, utan om en serie av händelser under en femårsperiod, så är det inte fråga om tillfällighe-ter. Sanningen är att ambu-lanstjänst och akutsjukvård i Sverige fungerar beundrans-värt bra. Tänk på det när press och tv tutar ut nästa ”skandal”.  
Jarl ellsén
Gärdesbo

Ingen buss – inget postkontor

Föräldrar – vad gör ni?!

Den oändliga hundhistorien Svar till Marina Svedberg:

t

Svensk ambulanssjukvård kan inte bli bättre!

VaD TyckEr Du?Skriv en insändare!

7 3
”Förbjud hund-ägare på Gärdet!Peter Berg von linde

Vi är flera boende som är mycket oroliga 
över den paviljong som Banérporten öns-
kar uppföra framför ”vårt” hus på Gyllen-
stiernsgatan. Vilka alternativa förslag till 
lokaler har ansvariga prövat? Av vilka an-
ledningar har de ej antagits?Jag kan förstå behovet av paviljongen 

men konsekvenserna blir långt mer genom-
gripande för oss som bor på Gyllenstierns-
gatans västra sida vilken vetter mot Gustaf 
Adolfsparken där paviljongen avses att byg-
gas.

I första hand kommer dagsljuset för oss 
som bor på nedre botten, första samt andra 
våningen att begränsas. Redan i dag är dags-
ljuset minimalt. På högsommaren får vi tre 
till fyra timmars sol vid fint väder men även 
detta skulle vi gå miste om till stor del. Det 
finns flera äldre i huset som inte kommer 
ut varje dag för att få ljus. För dessa skulle 

livskvaliteten sänkas betydligt p g a ett kraf-
tigt reducerat dagsljus. Att lägenheterna 
sjunker i värde är ytterligare en viktig as-
pekt men viktigast av allt är att vi skall få 
ha kvar det lilla ljus vi i dag så väl behöver. 

Vidare kommer ingripandet i parken 
medföra att minst ett träd kommer att tas 
ned vilket är tvärtemot vad man eftersträ-
var att bevara för att motverka luftförore-
ningarna.

Sist men inte minst har vi ett fågelrikt liv 
i parken som är viktigt att värna om och 
som skulle påverkas mycket negativt om 
paviljongen byggs.Varför skulle inte Gärdet kunna vara ett 
alternativ? Ingen blir förbyggd, inga träd 
behöver fällas och en tillräckligt stor skol-
gård skulle få plats. Skulle se fram emot ett 
svar i denna tidning från ansvariga besluts-
fattare. 

gn

paviljong i parken – en dålig idé

Idrott – inte musik – på vårt sportfältSnälla – låt Gärdets sportfält vara en plats för idrottstutöv-ning. Använd Friends arena och Tele2 Arena till musikfes-tivalerna.
tänk på dem som bor på gärdet

 
K lockarebolagets 

Begravning • Bouppteckning • Gravstenar
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.www.klockarebolaget.se

Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma08-26 81 10

Mälaröbornas egen nyhetstidning.Partipolitiskt obunden.  Etablerad 1949.Mälaröarnas Nyheter ges ut av Mälarö Media AB

Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.• ANSVARIG UTGIVARE

• KONTAKT 08-560 358 00red@malaroarnasnyheter.seinsandare@malaroarnasnyheter.se

Box 100, 178 22 Ekerö 

Boende utanför kommunen 450 kr/år. Betalas på bankgiro 

V-TAB, Södertälje 2012

ANNONSER
• ANNONSBOKNINGGertrud AppelqvistPer Hansson

Laila Westerberg• KONTAKT 08-560 356 00annons@malaroarnasnyheter.se• ANNONSSTOPPTorsdag kl 12, en och en halv vecka före  utgivningsdagen. 

Tidningen ansvarar  ej för icke be-ställt material samt för fel i annon-ser mer än till annonspriset. 

HEMSIDA  www.malaro.com/mn

Utgivning 
2012
Jan 23
Feb 6, 20 
Mar 5, 19  
Apr 2, 23 
Maj 7, 21
Juni 4, 18
Aug 20
Sep 3, 24 
Okt 8, 22
Nov  5, 26 
Dec 10, 17

heter
MÄLARÖARNAS

info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Serviceverkstad • ReservdelarAckrediterad ”släcka 2:or”

5437:01ISO/IEC 17020 (C)

MO
TORBRANSCHENS

R I K S F Ö R B U N D

5437:01ISO/IEC 17020 (C)

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

MO
TORBRANSCHENS

R IK S F Ö R B U N D

5437:01ISO/IEC 17020 (C)

Dräger - Samma fabrikat Kvalitet behöver inte vara dyrt
Se komplett information och priser på vår hemsidawww.ekerobegravning.se

- etab. 1818 -

av begravningar på EkeröJour dygnet runt   l   Hembesök
www.klockarebolaget.se                 

Brommaplan 409: 08-26 81 10          Linnégatan 48A: 08-661 20 98 

K lockarebolagets B
- etab. 1818 -Begravning • Bouppteckning • Gravstenar

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.www.klockarebolaget.seAuktoriserad av Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma08-26 81 10

K lockarebolagets B egravningsbyrå- etab. 1818 -Begravning • Bouppteckning • Gravstenar
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.www.klockarebolaget.seAuktoriserad av Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma08-26 81 10

Välkommen till

Familjeföretag etablerat 1818 
Vi skräddarsyr begravningsceremonier - stora som små, borgerliga eller religiösa, traditionella eller nytänkande. Vi gör även hembesök ochhjälper gärna till med bouppteckningar.Brommaplan 409 och Linnégatan 48, tel 08-26 81 10www.klockarebolaget.se 

K lockarebolagets 
Begravning • Bouppteckning • Gravstenar

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.www.klockarebolaget.se
Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma08-26 81 10

Mälaröbornas egen nyhetstidning.Partipolitiskt obunden.  Etablerad 1949.Mälaröarnas Nyheter ges ut av Mälarö Media AB

ANNONSER
• ANNONSBOKNINGGertrud AppelqvistPer Hansson

Laila Westerberg• KONTAKT 08-560 356 00annons@malaroarnasnyheter.se• ANNONSSTOPPTorsdag kl 12, en och en halv vecka före  utgivningsdagen. 

Utgivning 
2012
Jan 23
Feb 6, 20 
Mar 5, 19  
Apr 2, 23 
Maj 7, 21
Juni 4, 18
Aug 20
Sep 3, 24 

heter
MÄLARÖARNAS

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

M
OTORBRANSCHENS

R IK S F Ö R B U N D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

M
OTORBRANSCHENS

R IK S F Ö R B U N D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Kvalitet behöver inte vara dyrt
Se komplett information och priser på vår hemsidawww.ekerobegravning.se

- etab. 1818 -

av begravningar på EkeröJour dygnet runt   l   Hembesök
www.klockarebolaget.se                 

Brommaplan 409: 08-26 81 10          Linnégatan 48A: 08-661 20 98

B
- etab. 1818 -Begravning • Bouppteckning • Gravstenar

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.www.klockarebolaget.seAuktoriserad av Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma08-26 81 10

K lockarebolagets B
- etab. 1818 -Begravning • Bouppteckning • Gravstenar

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.www.klockarebolaget.seAuktoriserad av Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma08-26 81 10

Välkommen till

Familjeföretag etablerat 1818 
Vi skräddarsyr begravningsceremonier - stora som små, borgerliga eller religiösa, traditionella eller nytänkande. Vi gör även hembesök ochhjälper gärna till med bouppteckningar.Brommaplan 409 och Linnégatan 48, tel 08-26 81 10www.klockarebolaget.se 

  

 

 

 

   

 

- Fråga din sotare, vi kan värme och ventilation  - 

              Vi är Er lokala skorstensfejare sedan 1979. www.sotarenstockholm.nu  -  info@sotarenstockholm.nu  -  Tel.vvx: 08 – 663 47 15 

   Värtavägen 57, 115 38 STOCKHOLM 
Vi utför sotning och brand- skyddskontroll på uppdrag av 

Här kan man 
anmäla brister

 Svar till Jan L.:t

”Det är som att modda i sig sem-lor hela året, när det äntligen blir fettisdag är man inte riktigt sugen. Så känns det just nu med politiken och valet. He

Guppen är bra farthinder

Det var en (mindre) fin dam på Hedinsgatan iförd pudel, svarta byxor och luddig jacka. Hunden baj-sade rejält på gångbanan, damen kickade ut det i körbanan.
Så kan det gå när haspen är på och man inte har råd eller ork med en påse. 

Ulla

när det sparkades bajs

Gärdet är inte hundarnas fält
Till Dig som joggade i cykelbanan framför Dramaten när jag kom cyklande från Sibyllegatan in på cykel-banan – vi höll på att krocka. Du ropade: Du skall väl se Dig för! Men det var ju faktiskt du som skulle se dig för och framför allt inte jogga på fel plats.Att fotgängare  och joggare inte kan respektera cykelbanorna! Dibimi

respektera cykelbanorna!

”Ve och fasa! Snart ska vi gå 
upp en timme tidigare. Låt 
folket få rösta om vi ska 

fortsätta med sommartid 
eller inte.  ann

Även små saker är viktiga

Små och stora problem

”Jag har försökt blunda med öronen”
 Svar till Marina Svedberg:�

Fullständigt 
gripet ur luften

Lindgården var ett tragiskt ex-
empel, och nu vill man även riva 
unika hamnmagasin på Blasie-
holmen för att ge plats åt ett 
monstruöst kongresscenter.

er iver att utplåna unika miljöer 
och byggnader och rita som folk 
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Detta blir den tredje insän-
daren jag skriver i mitt liv. 
Den senaste som jag skrev, 
var en lätt poetisk betrak-
telse i DN om att det blev lite 
kallare i Sverige i samband 
med SDs intåg i riksdagen. 
Denna insändare är dock 
mer lokal för Östermalm.

Härmed vill jag bra med-
dela att på min ytterdörr 
numera finns en lapp som 
säger ”Ej reklam, Öster-
malmsposten eller Mitt i”. 
Anledningen är (ironiskt 
nog) alla insändare som pu-
bliceras i dessa tidningar. 
Dessa skribenters fäbless för 
brösttoner gällande cyklis-
ter, hundägare, skidåkare, 
sopstationer, papperskor-
gar, fyrkantiga hus domine-
rar helt. Ja, alla dessa kata-
strofer av bibliska propor-
tioner som verkar drabba 

alla stackars människor på 
Östermalm.

Snälla ni, skaffa er (eller 
köp, ni har råd) lite per-
spektiv. En tyfon på Haiti 
eller en tsunami är en kata-
strof. Ett nytt hus i inner-
staden är det inte. Vill ni se 
mycket hundskit, åk till 
Paris. Vill ni se lidande och 
göra en ”Golgatavandring”, 
besök ett flyktingläger eller 
Auschwitz.

Promenaden från biljett-
hallen på Gärdet ut till Te-
geluddsvägen kanske inte är 
lika illa som Jesus vandring 
då. (Obs, en sann jämfö-
relse i en insändare). Jag 
gillar i grunden lokaltid-
ningarna, det har jag alltid 
gjort. Men nu räcker det. 
Jag väljer att avstå. Fram till 
den dag tidningen väljer att 
avstå från insändare.  Steffo

Håller frågan dig vaken om nätterna? Gnager det riktigt, riktigt mycket?
Jo, för mig med. Jag undrar hur du tänker. Låt oss backa lite – feminism är kampen för allas lika rättigheter. Allas. Lika. Rättigheter. Så långt är vi överens, visst?
Om vi alltså frågar oss ytterligare än gång, ifall kampen har kommit för långt på vägen, så minns vi att det vi frågar är om vi inte har fått lite för lika rättigheter. Samtidigt drar vi oss till minnes att vi lever i ett samhälle där det finns fler Johan än kvinnor på vd-poster i svenska börsföretag och en värld där var femte kvinna har blivit utsatt för all-varligt sexuellt våld.

Fick du ditt svar? tilia 
Ordförande Ung Vänster Östermalm lidingö Vaxholm

nu får det vara nog!

Har feminismen gått för långt?

Det är bra att det hållits en tävling om 
en så viktig byggnadsuppgift som en 
tillbyggnad av Liljevalchs konsthalI. Det 
gäller en märkesbyggnad som är cirka 
hundra år gammal, omtyckt av både 
besökarna och utställningsarrangörer-
na. I spalterna har det låtit som om de 
fem inbjudna arkitektkontoren i första 
vändan tagit ut svängarna ordentligt, 
men det var programmet som önskade 
för mycket. 

Via dagens sociala medier kommer 
kommentarerna snabbt; Öster-
malmsnytt bjöd ju också in till det. Av 
de nio omdömen som publiceras i num-
mer 10 av tidningen är bara ett positivt, 
övriga tar avstånd – somliga i skarpa, 
överdrivna ordalag som liknar näthat. 
Korta och svepande utsagor gagnar 
inte en balanserad diskussion men pas-
sar däremot den dramatik som tv, radio 
och tidningar gärna vill måla upp och 
själva medverka i. 

Det är glädjande att arkitekturintres-
set verkar ha ökat hos allmänhet och 
politiker på senare tid, men replikerna 
blir ofta väl kategoriska. Ofta stannar 

diskussionen vid det yttre, som är lättast 
att uttala sig om, och som självklart är 
viktigt.

”Låda” är ett återkommande skälls-
ord, men de flesta hus är lådor som av-
slutas upptill med synliga eller platta 
tak, i det här fallet med ett heltäckande 
system av ljusintag till salarna under. 

I bottenvåningen ger stora ”skylt-
fönster” insyn. Betongmaterialet bru-
kar också få utstå mycket negativ kritik; 
det kan användas i stomme eller som 
färdig yta och ges en rad olika karaktä-
rer: slät-grov, mönstrad, infärgad eller 
naturfärgad. I det här aktuella fallet bil-
dar ingjutna runda, kulörta glasformer 
ett regelbundet mönster som på håll ger 
ett genombrutet intryck. Det är origi-
nellt, med ett ”nutida” utseende.

Det vinnande förslaget är det som 
minst skymmer dagens konsthall på 
grund av det valda läget och det kon-
centrade upplägget. Detta är ett uttryck 
för respekt liksom att förslaget bevarar 
trädgården till Blå portens servering 
intakt. Bl a KD-politikern Slottner kla-
gar över det moderna uttrycket; det 

vanligaste har annars på senare år varit 
att nya byggnader i Stockholm har an-
setts för fega och för lite moderna eller 
tidsenliga av politiker och vissa lobby-
grupper eller enskilda 
bland allmänheten. 

I varje fall får inte en 
befogad och önskvärd 
demokratisering av arki-
tektur- och samhällsbygg-
nadsfrågorna leda till en 
mindre kvalificerad be-
dömning el- ler besluts-
p r o c e s s . Att täv-
l i n g e n  i d e t t a 
fall  fick tas om var 
inte ett p l u s  m e n 
h a d e det goda med 
s i g , att juryn – bestå-

ende av olika fack-
kunniga – fick ovanligt 
goda möjligheter att tränga 
in i byggproblemet och 
skaffa sig ett bra beslutsun-
derlag.

Jan molander
arkitekt sar/msa

Låt inte de sociala medierna bygga vår stad

Vid Stockholms Hamnars styrelsemöte den 3 april 2014 kommer styrelsen fatta beslut om att fort-sätta och intensifiera arbetet med att avveckla ol-jeverksamheten på Loudden.
Vi har genomfört utredningar som visar att det är möjligt att flytta oljehanteringen till annan plats. Därför ansöker Stockholms Hamnar nu hos Tra-fikverket om att häva den del av riksintresset ”Stockholms hamn” som omfattar Loudden.
När oljeverksamheten på Loudden flyttat kan vi ta ett viktigt steg i utvecklingen av Norra Djur-gårdsstaden och ge plats för ytterligare ett bostads-område. Totalt ska Norra Djurgårdsstaden rymma 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser.
Nya bostäder på Loudden ska kunna börja byg-gas efter det att avtalen med oljebolagen löper ut den sista december 2019.

Helena Bonnier (m) 
styrelseordförande stockholms 

Hamnar

Bostäder ska ersätta  
oljan på Loudden

Låt inte de sociala medierna bygga vår stad
Låt inte de sociala medierna bygga vår stad

Vad Tycker du?
Skriv en insändare!

Låt inte de sociala medierna bygga vår stad
Låt inte de sociala medierna bygga vår stad

7 3

Kära Marina! Nu höll jag på 
att tappa balansen. Snälla 
söta rara... Alla har rätt till 
Gärdet. Det är INTE hundar-
nas fält. Det finns inget staket 
som på något sätt markerar 
att det här är hundarnas yta. 
Du får ha hunden lös på Gär-
det, men det BETYDER 
INTE att du har rätt att låta 
hunden löpa utan kontroll. 

Nu finns det både hare och 
rådjur på Gärdet. Får de gå, 
där eller ska du förbjuda det 

också. De djuren är ju som 
bekant ett störande mo-
ment för ”vissa” hundäga-
re. Alla får vistas på Gärdet.

Småbarn, hundrädda, 
löptikar,  joggare, skidåka-

re, ja, alla. Håll ordning på 

hunden, den lagen 
gäller även på Gär-
d e t .  E n  g a l e n 
hund ägare mena-
de att det är fritt 
fram för hundar-
na på Gärdet. Ja, men 
visst kan det vara så... men 
inte fritt för någon annan.

O m  j a g  s k a  t a  m i g 
från Lind  arängsvägen till  
Djurgårdskanalen  ska jag då 
flyga över Gärdet? Eller begär 
du att vi ska gå runt? Det 
finns grusgångar som korsar 
Gärdet, vem är de vägarna 
gjorda för... bara hundägare.

Marina, din insändare be-
kräftar att många hundägare 
är korkade. Det är sorgligt.
Från ansvarsfull hundägare

Ö s t e r m a l m s n y t t
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”En sak som jag 
inte förstår är 

varför det är så 
viktigt att ta in 
tvätten när det 

regnar. Den är ju 
redan blöt. 

sms 5635

Ett fåtal toaletter i Sverige har ”vandaliserats” med skyltar som vill förmedla viljan att få könsneutrala toaletter. Många som har tagit illa vid sig, säger att de inte vill dela toalett med det motsatta könet. Oftast på grund av myten om att herrtoaletterna är ofräscha. Jag personligen som går på en skola med könsneutrala toaletter har aldrig varit med om äckliga sådana. Ingen ska känna sig ex-kluderad. De som definierar sig som hen bör känna sig välkomna överallt. Modernisera toa-lettskyltarna, det är 2014! All diskriminering är förbjuden. 
Jennifer 

rBUF

Modernisera toaskyltarna!

Stadsdelsförvaltningen an-svarar för parkskötseln på Östermalm, och trafikkonto-ret ansvarar för bland annat renhållning på gator och torg. Brister i renhållningen kan man anmäla på tel. 08-651 00 00 elller stadens hem-sida www.stockholm.se/felan-malan.
Man kan också ladda ner en appen tyck-till till sin te-lefon, och använda den för att rapportera in brister, eller beröm! Britt mattssonavdelningschef/landskapsarkitekt msa, parkmiljöavdelningen norra 

innerstaden

fallen BJässe. Den gamla eken på rosendal har gjort sitt.

läSarbild

Göran flyxe

Stockholms stad har uttryckt följande om de historiskt intres-
santa byggnader på Blasieholmen som hotas av ett ”Nobel 
Center” i jätteformat:

”Tullhuset har högt kulturhistoriskt värde som en repre-
sentant för det sena 1800-talets myndighets- och administra-
tionsbyggnader i allmänhet och för Stockholms tullväsende 
i synnerhet.  Magasinen är i dag unika för Stockholm, då 
några liknande magasin inte längre finns bevarade i Stock-
holms hamnar.” (dnr 2013-00460-54)Än i dag används kajen och magasinen för levande maritim 
verksamhet av Waxholmsbolaget för förtöjning och underhåll 
av skärgårdsbåtarna och Djurgårdsfärjorna.Måtte det inte gå som för stationshuset med klocktornet 
vid Norra station som nyligen plötsligt revs utan förvarning, 
trots att politikerna beslutat att det skulle stå kvar!Historielöshet och brist på känsla för innerstadens kultur-
miljöer präglar dagens styrande politiker. Bo lagerqvist

Cyklister klagar på guppen i Valhallavägsallén. Med tanke på hur snabbt en del far fram på den delade gång- och cykelbanan fungerar guppen som farthin-der. 
Så ta inte bort dem, snarare borde det finnas fler som bromsar höghastighetscyklisterna och gör allén tryggare och säkrare för alla som använder den.

Hundens husse

Gärdet är det enda stället i Stockholm där hundar får gå lösa. Det går inte en vecka utan att någonting händer.Ett exempel – varför joggar man i full fart för att sedan svära över hundar som är i vägen? Varför går man med treåringar, en dagisgrupp över Gärdet? En del är rädda och en del skriker och viftar med armarna.Incidenterna är konstanta, det känns som att de som inte 
har hund provocerar.  Och en oskriven lag, man går inte med 
löptikar på Gärdet. ”Men min hund är ju kopplad” – lämnar 
den då inga lukter efter sig?Jag tror ju inte att du är någon djurvän överhuvudtaget. 
Ett råd – håll dig borta från Gärdet. marina smedberg

Rädda Blasieholmens maritima arv
Cyklisterna är överalltDet finns en cykelbana ut-märkt utefter kajen mellan lyktstolparna och gatan. Även om det är dåligt utmärkt så finns märkena där – om man tittar efter och tar reda på. Tanken är ju att den breda stenlagda ytan är till för turister och promenerande utefter Nybrokajen. Men där får de hela tiden slåss mot vinglande eller racande cyklister. Enda chansen är att sätta upp staket– men det finns egentligen ing-enting som hindrar cyklister från att cykla överallt. Glöm fredade promenadstråk. De finns ingen-stans i Stockholm. 

Per strandin

10    15 mars–21 mars 2014 

Ö S T E R M A L M S N Y T TÖSTERMALM

 Varför stavas Breiten-feldsgatan på olika sätt på två skyltar? Öster-malmsnytt reder ut ett nytt namn-mysterium.  ”Mysteriet” med Uggelviks-gatans namn har fått många av sig till Östermalmsnytt, och det har också gett upp-slag till fl er små ”mysterier”. ”I korsningen Wittstocksga-tan och Breitenfeldsgatan har Breitenfeldsgatan två namn-skyltar, en gammal (blå) och en nyare med olika stavning-

ar!”, skriver en läsare till Öst-ermalmsnytt.Vi tog reda på varför det är så.Det korrekta namnet är Breitenfeldsgatan eftersom det syftar på den tyska orten Breitenfeld i närheten av Leipzig, enligt Kristian Ro-sengren, tjänsteman i stadens namnberedning.Namnberedningen ”satte ner foten” om namnet 1932, men fram till dess förekom 

flera olika stavningar som bland annat Brejtenfeldtsga-tan.– Den övre skylten på bil-den är helt enkelt den gamla som fastighetsägaren valt att låta sitta kvar på fasaden, kanske för att den är dekora-tiv, säger Kristian Rosengren.Avvikelser i stavning av gatunamn över tid är långt ifrån ovanligt. Är du intres-serad av gatunamn och dess historia? På stockholms-kallan.se kan du följa nam-nens utveckling. 

Per Brandt08-54587073

Stavas Breitenfeldsgatan Breitenfeltsgatan – eller?
Breitenfeltsgatan – eller?”Namnberedningen ’satte ner foten’ om namnet 1932.” 

 �  Har du sett något ”mys-tiskt” på Östermalm som du skulle vilja ha svar på? Maila oss på on@direkt-press.se så ska vi försöka ta reda på svaret.  

Mystiska Östermalm

BLÅ ELLER VIT? I korsningen Wittstocksgatan och Brei-tenfeldsgatan har Breiten-feldsgatan två namnskyl-tar. En vit och en blå med två olika stavningar.FOTO: PER BRANDT

Klart för paviljongeri Gustav Adolfsparken Den tillfälliga pavil-jongen i Gustav Adolfsparken har fått grönt ljus. Stadsbygg-nadskontoret har nu sagt ja till bygget som planeras att påbörjas i maj. 

 Som Östermalmsnytt tidi-gare har berättat ska fastig-hetsägaren Afa fastigheter, renovera huset där Banér-porten driver skola, för-skola och fritis. Därför ansökte de om ett tidsbegränsat bygglov för en två våningars skolpaviljong på tolv gånger 21 meter där merparten placeras i Gustav Adolfsparken och som ska stå på plats i drygt tre år. Inledningsvis var både trafi kkontoret och stads-delen kritiska till förslaget vilket gjorde att stadsbygg-nadskontoret såg ut att säga 

nej till bygglovet. Men nu har det beviljats.– Trafikkontoret har sagt nej tidigare, främst då  sä-kerheten för barnen under byggtiden inte var löst på ett tillfredställande sätt.  De sökande har därefter redo-visat hur de ska garantera barnens säkerhet och efter-som trafikkontoret nu har tillstyrkt förslaget gör vi det också, säger Eva Båven-dal, handläggare på stads-byggnadskontoret.Hur ser du på kritiken från stadsdelsförvaltning-en, framförallt kring på-verkan på parken?–  F a s t i g h e t s ä g a r e n har  fått ett positivt besked tidigt från kommunen  och nu har man hamnat i tids-nöd med att hitta andra lösningar. Vi valde därför att hellre fria än fälla då trafikkontoret, som är fast-

ighetsägare av parken, till-styrker och stadsbyggnads-kontoret bedömer att in-verkan på parken inte är stor och att marken går att återställa efter byggtiden när paviljongen tas bort, säger Eva Båvendal.EvakuerasBygglovet beräknas vinna laga kraft inom cirka en månad. Enligt tidigare upp-gifter beräknade Afa fastig-heter att börja bygga pavil-jongen i maj och den ska stå klar till höstterminen. Bygglovet gäller till sep-tember 2017. Övriga hyres-gäster i huset ska evakueras till befintliga lägenheter inom Afas fastigheter un-der renoveringstiden.  Per Brandt08-54587073per.brandt@direktpress.se 

 SKOLGÅRD? Här vill Afa fastig-heter bygga en tillfällig pavil-jong.    FOTO: PER BRANDT 
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MERA   Gå med vår cyklistgrupp  �  Ta cykeldiskussionen till nya höjder. Gå med i Direktpress Stockholms Cykelforum. 

www.facebook.com/groups/dpcykelforum/ � Mejla stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) på per.ankersjo@direktpress.se

 � Prata cykling med trafi kborgarrådet Ulla Hamilton (M) på Kulturhuset klockan 

11.30 tisdag 11 mars. 

 VÄRST. På Nybroplan går cykelbanan upp i rök och på Valhallavägen är det guppigt och 

grusigt.    

 FOTO: ANDREAS JENNISCHE 

Här är Östermalms värsta cykelstråk
 Okej för bilister, sämst för cyklister. Här är Öst-ermalms värsta platser att cykla på, enligt Öst-ermalmsnytts cykel-experter på Facebook.  Den borgerliga alliansen har lovat att satsa en miljard kro-nor på cykling under perio-den 2012-2018.Enligt Stockholmscyklis-terna i Östermalmsnytts ny-startade cykelgrupp på Face-book råder det ingen större tvekan om vilka platser som trafi kkontoret bör prioritera.Korsningen Sankt Eriksga-tan/Fleminggatan på Kungs-holmen, Skeppsbron på Sö-dermalm. Valhallavägsallén på Östermalm och Vasagatan vid Centralen på Norrmalm, hamnar snabbt i topp på lis-tan över innerstans sämsta cykelpunkter.Hatgatan på Kungshol-men heter Sankt Eriksgatan. Strax före Fleminggatan i norrgående riktning uppstår ofta intrikata situationer när bilarna svänger till höger ge-nom att korsa cykelbanan.– Totalt livsfarligt, kom-menterar en läsare.Långholmsgatan vid hårt 

trafikerade Hornstull, Ny-broplan där cykelbanan plötsligt upphör och Oden-gatan i backen från Oden-plan till Sveavägen är andra platser som får icke godkänt.Känner till listanAllén i mitten av Valhallavä-gen borde enligt vissa beläg-gas med asfalt, åtminstone delvis.– Guppigt och grusigt är visserligen trevligt att gå i – men att hipstercykla på är pisstråkigt. Och att ge sig ut bland 4:ans buss och långtra-darna som är på väg mot Frihamnen är lika harmo-niskt som att jagas av valfri dinosaurie från valfri Jurassic Park-fi lm, lyder ett omdöme.Trafi kkontoret känner väl till platserna på värstinglis-tan. Så sent som i februari fattade trafi k- och renhåll-ningsnämnden beslut om att 

utreda Långholmsgatan och Skeppsbron. Även Sankt Er-iksgatan och Vasagatan om-fattas av redan planerade insatser. Asfaltering av Val-hallaallén lär dröja men de cyklister som ska guppa vi-dare mot Vasastan kan trösta sig med att Odengatan ska fi xas till.Lyssnar gärnaStadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) är positiv till forum som diskuterar Stock-holm som cykelstad. Han lyssnar gärna på åsikter och idéer från stans cyklister.– Man får gärna mejla mig, säger han. 

 Andreas Jennische073-600 69 20andreas.jennische@direktpress.se 

Var tycker du att det är svårt att cykla på Östermalm?Gå in påwww.ostermalmsnytt.se  och säg vad du tycker!

”Guppigt och gru-sigt är visserligen trevligt att gå i – men att hipstercykla på är piss-tråkigt.”

Vad TyCkeR du?
Skriv en insändare!

7 3

Som förälder till barn som rider på Stockholms ridhus vill jag vädja till Swartlings ridskola att låta nåd gå före rätt vad gäller tingsrättens beslut att Stockholms ridhus måste evakuera omedelbart. Troligtvis så kommer våra barn att gå över till er verk-

samhet – om inget nytt händer förstås – men jag tror att alla gör det med gladare hjärtan om ni låter Stockholms ridhus evakuera efter vårterminens slut och de inte behöver fatta panikbeslut. 
Framförallt vad gäller häs-tarna. kristina

Vänta med evakueringen!

 Svar till Margareta Schauman:t

Ö s t e r m a l m s n y t t

15 mars–21 mars 2014    35

Ö s t e r m a l m s n y t t 22 februari–28 februari 2014    39

’’

Tyck om säg din mening i Tidningen!E-post: insandare.stockholm@direktpress.seSMS: 0730 – 120 830MMS: 0730 – 120 830

öStErMalM

I alla tider har det funnits rika och fattiga länder i världen, men det verkar som att vissa inte begripit detta förrän de har de framför fötterna i form av tiggare.Signaturen ”säg hej” skäms för att han bor i Sverige och har det bra. Skäms, som om han fått det tilldelat via ett lotteri utan att ha presterat något.Själv kan jag se mig om i bekantskapskretsen och konstatera följande.De flesta bor OK, men inte på något sätt flott, de kan åka utomlands kanske vart tredje år, och de flesta åker kommunalt och lever rätt billigt.Ja de, liksom jag, har tak över huvudet och ett OK liv, men varför skulle vi skämmas för det?Lotteriet existerar inte, levnadsstandarden är hårt belånad med studieskulder och bostadslån, och stor del av tiden spenderas på arbetet där det för de flesta oavsett bransch blir allt tuffare krav.  Varför skulle vi då skämmas? Vi och våra föräldrar och generationer bakåt har byggt 

upp detta, Sverige har inte alltid varit rikt, man får inget gratis. Jag undrar om signaturen ”Säg hej” begriper att han passerar otaliga människor som trots att de inte sitter i gathörn, har ett tufft och hårt liv. Människor som kanske  är arbetslösa, som slåss mot att få ett drägligt liv trots sjukdom, som har gamla föräldrar som hen utöver heltidsarbete och egna b a r n ,  k a n s k e måste sköta om dagligen i flera år för att de inte klarar sig själva och samhället inte har resurser längre, med all oro och psykisk press det innebär, o s v. Listan kan göras lång, men det som inte syns det finns inte, eller? Till signaturen vill jag säga: Säg hej då till en tiggare i stället.Ta hens kontonummer och erbjud livstids försörjning på dennes hemmaplan så hen slipper att sitta där. Då har du gjort nytta på riktigt, i stället för att skvätta småslantar på många.Om ditt engagemang nu har bäring fullt ut så borde detta inte vara något problem. Elle
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Tyck om SödErMalM

veckans rosEn ros till kaptenen!

veckans rosTack för sophjälpen!

rädda stadens kreativitet Säg ”Hej” till en tiggare!Vem bryr sig om sopsäcken?/

”Tanto skulle bli en plats för många fler”

Låt oss prata om medborgarhuset

’’

Tyck om SödErMalM”

”

Söder behöver mer kultur

Vad TyCkEr du?7 3

 Svar till Säg hej:tSäg ”hej då” i stället

Hur kan Du säga att vi hundägare är ogina?  Under den här så korta perioden med spår och snö på ”hundgärdet” har vi hundägare fått utstå med så mycket skäll. Ett exempel – för cirka en vecka sedan, då spåret var den enda snön som fanns på Gärdet – då kommer en tjej på ca 30 meters avstånd och börjar skrika: Ta bort era hundar från spåret, koppla hundarna. Hundarna, två stycken, hade redan gått över spåret och var på ett betryggande avstånd av tre meter till spåret.  Gärdet är den enda fri

stad för hundar. Nu har man anlagt en galoppbana, som för det mesta är lervälling. Och nu skidspåret – spåret stör inte som sådant, men skidåkarna gör det.Jag har fortfarande den uppfattningen att djur och natur hör samman. Men inte samman med galna skidåkare, som får panik inför Vasaloppet om några veckor.Man försöker samsas, men det måste gälla samtliga. Jag har aldrig skrikit till en skidåkare, försöker alltid att ha extra koll på min hund vid övergången av spåret. Men ack – det hjälper inte.  Marina Smedberg

Helena Bonnier menar i Östermalmsnytt 15 februari att jag ägnar mig åt spekulationer och antaganden. För att undanröja detta missförstånd vill jag citera ur några offentliga dokument:I sitt beslut 20110118 angående tillstånd till hamnverksamhet vid Loudden redovisar länsstyrelsen på sidan 27 Hamnens inställning vad gäller lokalisering av oljehanteringen och tid för verksamheten: ”Hamnen vid-håller mot denna bakgrund att frågan om al-ternativa lokaliseringar är tillräckligt utredd samt att Loudden som plats är lämplig ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.”Vidare: ”Hamnen motsätter sig att tidsbe-gränsat tillstånd meddelas.”Oljebolagens sammanlagda omsättning har under de senaste åren uppgått till omkring 575 000 ton. I länsstyrelsens beslut står 

på sid 10 att ”Vid ett framtida maximalt ut-nyttjande av hamnens kapacitet bedöms gods-hanteringen kunna uppgå till 2 200 000 ton gods årligen”, d v s nästan ett fyrfaldigande av nuvarande verksamhet. Hamnen har överklagat beslutet; man vill nämligen inte ha några som helst begränsningar.I en skrivelse till hamnstyrelsen skriver Hamnbolagets vd den 15 nov 2011, d v s för mer än två år sedan, att ”Alla inser att tiden är knapp om en avveckling av Loudden ska kunna vara genomförd senast 2019.” Tiden är inte mindre knapp i dag.Helena Bonnier bör förklara för Östermalmsnytts läsare hur det ovanstående går ihop med det påstådda arbetet för att flytta oljehanteringen och bereda marken för bostäder. Claes Trygger Vice ordf DlV

Vi står här – ännu en gång – inför risken av ett brutalt och storskaligt ingrepp i Stockholms känsliga silhuett. Planerna på ett nytt gigantiskt Nobelcenter på platsen mellan Nybrokajen och Nationalmuseum på Blasieholmen fortskrider, på ett av Stockholms mest centrala och känsliga lägen.På spel står värdefull historisk bebyggelse som hotas av rivning, däribland ett tullhus från 1876 ritat av Drottningholms överintendent Fredrik Axel Nyström med tillhörande hundraåriga sjömagasin. Byggplanerna hotar också än i dag viktiga funktioner för sjöfartsstaden 

Stockholm. Kajen på Blasieholmen och dess unika miljö tydliggör stadens levande historia, en vital del av det maritima Stockholm.I inget av de tre arkitektförslagen för ett Nobelcenter som nu ligger på bordet finns den historiska bebyggelsen bevarad – och även omkringliggande arkitektur hotas. Platsens unika karaktär torde kräva alldeles särskild eftertanke av förslagsställarna. Den uppvisade arrogansen inför den historiskt känsliga befintliga bebyggelsen är emellertid slående. Bristen på fingertoppskänsla innebär en uppenbar risk för såväl No

belstiftelsens och Stockholms varumärke. ”Åhlénslådan” på Östermalmstorg visar hur man effektivt kunde döda historisk atmosfär. Nu är det dags igen, denna gång på Blasieholmen.att riva funktionell 1800talsbebyggelse i Stockholms innerstad år 2014 borde vara förbjudet. Det är dags att tänka om i hetsen för ”samtida arkitektur” och dags för politiker att sätta sig in i stadens historia för att kunna leda dess utveckling, som en klok person uttryckte det. Caroline Silfverstolpe

En förklaring är på sin platsJag håller med dig, Henrik Scheutz, om att magasinen på Blasieholmen måste bevaras.Vilka är de ansvariga politikernas namn? En förklaring är i allra hösta grad på sin plats.Måste det till en demonstration? Plus en petition? Lena Fridellstockholm och Vagnhärad

Vem bär ansvaret?Vi är många boende på Gärdet som vill veta hur beslutet att tillåta konserter på Gärdet har gått till och vem/vilka som är ansvariga för detta beslut. Det är ju dessa som vi skall göra direkt ansvariga för de sanitära olägenheter och den skadegörelse som med hög sannolikhet kommer att uppstå. Vi på Brantingsgatan

Estrid Faust och Caspian Rehbinder från Centerpartiet i Stockholm har skrivit en entusiastisk insändare för att ha festivaler på Gärdet i Stockholm. Jag tycker att ni båda ska vara mycket försiktiga med hur ni representerar Centerpartiet i Stockholm. Själv tog jag mig för pannan och stönade när jag läste in

sändaren och tänkte att nu har vi ytterligare några frustande nyliberaler som hjälper till att sänka partiet till bottennivå.Gick in och googlade på er båda. Ingenstans läste jag om vad ni vill med Centerpartiet. Jag vet i alla fall vad jag vill. Jag är en av dem som överger partiet i valet 2014. Eva

”Nej, jag har ingen lust att hälsa på tiggare, inte heller ge av mi-na slantar som gör att jag klarar mig nätt och jämnt varje månad. Så länge folk ger, så länge bidrar de till deras misär. landet runt

Jag tog mig för pannan

 Svar till Margareta Schauman:t”Vi hundägare får stå ut med mycket”

Rädda Blasieholmen och dess historiska miljöer

Håller du med?Håller du med?skriv till:  insandare.stockholm@ direktpress.se/

”Tiden är inte mindre knapp i dag” stör du dig på något  eller finns det någon  du vill hylla? risa eller rosa, bjud på en fin bild – eller bara skriv om DItt Östermalm.Skriv till:insandare.stockholm@ direktpress.seSms/mms:  0730-120 830.

tyck om  öStErMalM

   Caroline silfverstolpe tipsar om Upprop för tullhuset: www.skrivunder.com/bevara_tullhuset_fran_1876_och_hamnmagasinen_pa_blasieholmen

”När jag ser hur människor en-gagerar sig i fotbolls- eller ishockey matcher så starkt  undrar jag hur världen skulle se ut om folk engagerade sig på samma sätt för rättvisa! abbe

Stör du dig på något – eller finns det något du vill hylla? 

skicka en insändare! mejl:  insandare.stockholm@direktpress.se. sms: 0730-120 830.

Brev: Insändare Östermalmsnytt, Box 5290, 102 46 Stockholm eller surfa in på www.ostermalmsnytt.se och skriv vad du tycker 

där. Läsarbilder kan du skicka till samma adress. De publiceras på www.ostermalmsnytt.se under länken läsarnas egna bilder.

tyck om!
Tänk på: Ju kortare du skriver desto större chans 
att få plats i tidningen. redaktionen reserverar sig 
rätten att korta och göra lättare ändringar i  inskickade texter. Du får vara anonym om du vill.

EfterlysningHar någon sett minneskortet till min kamera? 
Det är litet, blått och gult och innehåller tusen 
bilder från semestrar och annat som är fina 
minnen. 

Jag blev av med det någon gång under tors-
dagen den 6 mars. Jag var på Gallerian vid Ser-
gels torg, och tog sedan tunnelbanan från T-
Centralen till Gullmarsplan, och därefter med 
buss 164 mot Årsta innan jag upptäckte att jag 
saknade kortet. Om någon har hittat det – snälla, hör av er 
till tidningen, de har mina kontaktuppgifter.marianne

skräp-parkering. stans ruffigaste cykelparkering är nog den 

på Gyllenstiernsgatan. med multnande löv och sköna björn-

skulpturer i bakgrunden. Är det stadsdelsförvaltningen som 

är svag på att upphandla entreprenör? 
Jan l

Politikerna i Stadshuset vet förstås inte om det, men läggs busslinje 1 ner, så kan man lika gärna stänga postkontoret i Värtahamnen! Det är val år i år, det glömmer jag inte. stellan Åberg

Jag vill verkligen poängtera att jag aldrig menat att alla hundägare är ogina utan en-dast riktat mig till signaturen Eva.
Om vi nu ska klyva hår-strån så skriver Eva ”Vi hundägare har fått det så job-bigt” och det är du själv som skriver och gör 

dig till tolk för andra hund-ägare genom att skriva ”...har vi hundägare fått utstå med så mycket skäll”. Jag skulle aldrig göra så-dana generaliseringar. Rätt ska vara rätt.
Till saken hör att jag är uppväxt med hund och äls-kar hundar och hoppas verk-ligen att Nationalstadsparken ska räcka till för alla sorters djur och människor.margareta schauman

Östermalmsnytt för två veckor sedan: Frågan ställs till 

12-åringar vad de helst önskar i Stockholm. Svaret i enkäten 

blev: Fler gallerior med affärer som Victoria’s secret och Star-bucks. LILLA JAG MÅR ILLA! Föräldrar vad gör ni, HALLÅ! Ni har ett se-riöst problem. Det enda rätta nu är en tre veckors kurs i skogen. ” Global so-lidaritet och livsfilosofi”. Basta! Bernt Östman Oscars församling

nu får vi ännu en förfärlig lådaHäromåret revs den klassiska Lindgården på Djurgården – en väldigt fin byggnad som passade väl in i Djurgårdsar-kitekturen. Detta är en av otaliga skandaler när det gäl-ler demoleringen av vår stad. Som bekant har fina Lind-gården ersatts av en ful låda som byggdes för Swedish Mu-sic Hall of Fame – ett nidings-dåd som förstör hela området. Inte nog med detta – nu har Gert Wingårdhs arkitektbyrå vunnit en tävling om tillbygg-nad av grannen Liljevalchs, med ännu en förfärlig låda. Det ska bli en betongkloss med fasad av ”buteljglas”, något som för tankarna till ett parke-ringshus eller Farsta centrum. Hur kan man förstöra denna speciella del av Stockholm på detta sätt? Henrik scheutz

Media föredrar alltid att dra fram de ytterst udda, men olyckliga fallen när det gäller sjukvården i allmänhet och och ambulanstjänsten i synnerhet. Dessa fall är några tiotal av många tusen. Jag har haft, i och för sig, oturen att under de senaste fem åren flera gånger ha  tvingats ringa 112 och be om hjälp. I ALLA dessa fall har jag be-undrat den skicklighet och an-svarskänsla  som  personalen 
på larm-

tjänsten, ambulanserna och akutsjukvården visat upp. Många gånger, senast förra veckan, var det närmast obe-gripligt med vilken otrolig snabbhet utefter hela vård-kedjan som visades upp. Eftersom min erfaren-het inte rör sig om enstaka fall, utan om en serie av händelser under en femårsperiod, så är det inte fråga om tillfällighe-ter. Sanningen är att ambu-lanstjänst och akutsjukvård i Sverige fungerar beundrans-värt bra. Tänk på det när press och tv tutar ut nästa ”skandal”.  
Jarl ellsén
Gärdesbo

Ingen buss – inget postkontor

Föräldrar – vad gör ni?!

Den oändliga hundhistorien Svar till Marina Svedberg:

t

Svensk ambulanssjukvård kan inte bli bättre!

VaD TyckEr Du?Skriv en insändare!

7 3
”Förbjud hund-ägare på Gärdet!Peter Berg von linde

Vi är flera boende som är mycket oroliga över den paviljong som Banérporten öns-kar uppföra framför ”vårt” hus på Gyllen-stiernsgatan. Vilka alternativa förslag till lokaler har ansvariga prövat? Av vilka an-ledningar har de ej antagits?Jag kan förstå behovet av paviljongen men konsekvenserna blir långt mer genom-gripande för oss som bor på Gyllenstierns-gatans västra sida vilken vetter mot Gustaf Adolfsparken där paviljongen avses att byg-gas.
I första hand kommer dagsljuset för oss som bor på nedre botten, första samt andra våningen att begränsas. Redan i dag är dags-ljuset minimalt. På högsommaren får vi tre till fyra timmars sol vid fint väder men även detta skulle vi gå miste om till stor del. Det 

finns flera äldre i huset som inte kommer ut varje dag för att få ljus. För dessa skulle 

livskvaliteten sänkas betydligt p g a ett kraf-tigt reducerat dagsljus. Att lägenheterna sjunker i värde är ytterligare en viktig as-pekt men viktigast av allt är att vi skall få ha kvar det lilla ljus vi i dag så väl behöver. Vidare kommer ingripandet i parken medföra att minst ett träd kommer att tas ned vilket är tvärtemot vad man eftersträ-var att bevara för att motverka luftförore-ningarna.
Sist men inte minst har vi ett fågelrikt liv i parken som är viktigt att värna om och som skulle påverkas mycket negativt om paviljongen byggs.Varför skulle inte Gärdet kunna vara ett alternativ? Ingen blir förbyggd, inga träd behöver fällas och en tillräckligt stor skol-gård skulle få plats. Skulle se fram emot ett svar i denna tidning från ansvariga besluts-fattare. 

gn

paviljong i parken – en dålig idé

Idrott – inte musik – på vårt sportfältSnälla – låt Gärdets sportfält vara en plats för idrottstutöv-ning. Använd Friends arena och Tele2 Arena till musikfes-tivalerna.
tänk på dem som bor på gärdet
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”Jag tror inte att du är djurvän”

Ö s t e r m a l m s n y t t
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Ö s t e r m a l m s n y t t 22 februari–28 februari 2014    39

’’

Tyck om
säg din mening i Tidningen!E-post: insandare.stockholm@direktpress.seSMS: 0730 – 120 830MMS: 0730 – 120 830

öStErMalM

I alla tider har det funnits rika och fattiga länder i världen, men det verkar som att vissa inte begripit detta förrän de har de framför fötterna i form av tiggare.Signaturen ”säg hej” skäms för att han bor i Sverige och har det bra. Skäms, som om han fått det tilldelat via ett lotteri utan att ha presterat något.Själv kan jag se mig om i bekantskapskretsen och konstatera följande.De flesta bor OK, men inte på något sätt flott, de kan åka utomlands kanske vart tredje år, och de flesta åker kommunalt och lever rätt billigt.Ja de, liksom jag, har tak över huvudet och ett OK liv, men varför skulle vi skämmas för det?Lotteriet existerar inte, levnadsstandarden är hårt belånad med studieskulder och bostadslån, och stor del av tiden spenderas på arbetet där det för de flesta oavsett bransch blir allt tuffare krav.  Varför skulle vi då skämmas? Vi och våra föräldrar och generationer bakåt har byggt 

upp detta, Sverige har inte alltid varit rikt, man får inget gratis. Jag undrar om signaturen ”Säg hej” begriper att han passerar otaliga människor som trots att de inte sitter i gathörn, har ett tufft och hårt liv. Människor som kanske  är arbetslösa, som slåss mot att få ett drägligt liv trots sjukdom, som har gamla föräldrar som hen utöver heltidsarbete och egna b a r n ,  k a n s k e måste sköta om dagligen i flera år för att de inte klarar sig själva och samhället inte har resurser längre, med all oro och psykisk press det innebär, o s v. Listan kan göras lång, men det som inte syns det finns inte, eller? Till signaturen vill jag säga: Säg hej då till en tiggare i stället.Ta hens kontonummer och erbjud livstids försörjning på dennes hemmaplan så hen slipper att sitta där. Då har du gjort nytta på riktigt, i stället för att skvätta småslantar på många.Om ditt engagemang nu har bäring fullt ut så borde detta inte vara något problem. Elle

S ö d e r m a l m S n y t t 15 februari–21 februari 2014    47

’’

Tyck om säg din mening i Tidningen!E-post: insandare.stockholm@direktpress.seSMS: 0730 – 120 830MMS: 0730 – 120 830SödErMalM

Hej alla! En annan har klurat lite över en grej. Det finns väldigt många som tigger på Sveri-ges gator nuförtiden. Och det gör ont i hjär-tat att gå förbi.Man ger pengar, kläder, skor och schampo lite efter vad man har. Men för många av oss så är det ju så att vi inte ALLTID ger till ALLA av olika orsaker (man kanske helt enkelt inte har något på sig att ge just då). Och just de gångerna är de som känns extra jobbiga. Då är det lätt så att man går förbi den som tigger med nedslagen blick – för att man skäms.Men det känns inte heller bra.Jag har börjat göra så att jag he-jar på alla tiggare som jag går förbi – oavsett om jag har något att ge eller inte. Och då vill jag heja med ett le-ende som verkligen syns i ögonen.Min upplevelse är att de allra allra flesta blir väldigt glada över att bli sedda, över att känna att jag igenkän-

ner dem som medmänniskor. Jag vet natur-ligtvis inte om det här är ”rätt”...Vad väger högst – den glädje som det ger många, eller det obehag som det eventuellt skulle kunna ge till vissa (av olika anledning-ar)? Det är därför som jag skriver det här och frågar er kloka människor. Vad tycker/tror ni?Om ni tycker att det här är en bra idé så skulle vi kunna göra så att ni också hälsar och ler med ögonen till dem som sitter på våra gator. Det KAN ju vara så att vi genom detta ger glädje och värme till våra medmän-niskor. Det vore i så fall också väldigt bra om ni kunde dela detta vidare så att så många som möjligt får klura på vad de tycker – och om de tycker som jag, göra samma sak....och jäklars vad GLAD jag skul-le bli om det visar sig att vi är många! Jag har gjort en Facebooksida om detta: www.facebook.com/pages/ S%C3%a4g-Hej-Till-En-Tiggare/ 529806063800886 Säg Hej

Tack för ditt svar, Håkan, på min insändare angående kontorshuset, bredvid Ka-tolska kyrkan vid Medbor-garplatsen. Jag tror att du, medvetet eller omedvetet, missuppfattat en del saker i min insändare.Stockholm har en enorm bostadsbrist och stor avsak-nad av billiga hyresrätter. Så bygg då hyresrätter! Ta in-spiration ifrån andra städer och hitta en lösning på pro-blemet med in-syn i de bostäder som finns i när-heten.Jag skrev att kontoren skulle vara kvar, inte tas bort som du påstår att jag skrev i min förra insän-dare.Andra stadsdelar i städer som t ex Köpenhamn, Ber-lin, Amsterdam, Barcelona har fler kaféer, mer plats för konst och musik, ett mycket mer frekvent folkliv och ett större kulturutbud än Södermalm. Det är där-för vi älskar att vara där!Så det finns absolut plats för och behov av mer sånt, 

om vi vill vara en riktig storstad.Om man, som boende på Söder, är positivt in-ställd till kultur, upplever man det inte som störande. Tvärtom. Det berikar och då finns det alltid lösningar på hur man ska samarbeta tillsammans, grannar, kul-turentreprenörer, kontors-anställda. För vi vill väl ha en levande rik stadsdel, fylld av kreativitet och mångfald?Du skriver att allt detta redan finns. Det stäm-mer inte. Söder har inget kultur-hus, knappt någ-ra billiga hyresrätter, för få offentliga platser tillgäng-liga för alla, alldeles för lite utrymme för konst, kultur och musik.Kreatörerna, som varit med och gjort Söder till den stadsdel den är i dag, håller nu på att trängas ut,  p g a av gentrifieringen och då försvinner de, antingen till en annan del av staden eller till ett annat land.Fredrik Blank

Oj då, nu blev alternativen väldigt få och trista helt plötsligt: koloniträdgårdar mot dyra bostäder för nyrika och pen-ningstinna, mot betong, mot inga bus-kar, träd eller parker, mot konstgräs. Men hallå: alternativen är fler än så! Att jämföra Central Park i New York med koloniträdgårdarna i Tanto, är som att jämföra äpplen och päron: Central Park består inte av små privata hus och träd-gårdar. Det är en stor park som sjuder av liv och aktivitet, men också erbjuder lugn och naturupplevelser – där det finns plats för alla. Var finns likheterna med Tanto koloniområde? Jag säger då det…Som jag ser det finns det heller ingen motsättning mellan att bygga bostäder 

på betongplatser, som det uttrycks i ett av inläggen, och att bygga, som i det här fallet, i Tanto. Radhus, som jag redan nämnt, och två- tre- fyra- o s v-våningshus, med både hyresrätter och bostadsrätter som boendeformer. Kanske skulle det till och med finnas plats för kollektivboende i något eller några av husen, vilket många skulle bli glada över eftersom behovet är större än tillgången. Alltså, inte bara en plats för några hundra utan många, många fler. Dess-utom stora parkytor – lungor – som skulle kunna sjuda av liv och aktivitet, likväl som erbjuda lugna platser och naturupplevelser – på tal om Central Park, som ju faktiskt numera ligger mitt 

i staden, omgiven av bebyggelse, inte minst höghus. ”Då parken invigdes låg den i stadens norra utkanter, det dröjde flera decennier innan den blev en oas omgiven av bebyg-gelse” står det på deras hemsida.Varför är ni så rädda för nya bostads-hus? Förorterna räknas, det byggs där också, och inte bara tvåvåningshus. Hallå: Vilka förorter har du besökt?Definitionen på begreppet ”nyrik”, som används nedsättande i något av inläggen, är att man inte fötts in i en rik familj utan skaffat sina pengar själv, vil-ket av somliga betraktas som en vulgär och förklenande omständighet, men trots allt kanske vanligare. Stadsbo

Aktivitetshusen i Stockholm läggs ned. Först ut Öster-malm. Nu i raden Söder-malm. Sjuka och fattiga drabbas. De med psykiskt funktionshinder drabbas allra värst. Jesus Kristus, öd-mjukhetens och de kristna värderingarnas företrädare och räddare står vid vår sida. Att bli sjuk och fattig kan drabba den bäste. Tänk på det, alliansen. Ni kanske själva behöver hjälp en dag. Rädda kreativiteten och att männi-skor mår bra.  Ylva

Att anmäla storsäck verkar inte vara något som fungerar. Denna säck har stått utanför Folkskolegatan 6, här på Sö-der, sedan före jul. Den är anmäld ett antal gånger av mig och ett par grannar. En annan reflek-tion är att den står i gatan och därmed hindrar veckostäd-ning av gatan. Om det hade hade varit en bil som missat att det är städdag så hade äga-ren fått böter.  En som vill slippa se eländet varje gång jag passerar

Den 6/2 besökte jag stads-delsnämndens möte för att höra hur det gått med mitt förslag  på ett medborgar-möte beträffande Medbor-garhusets framtid. Till min överraskning befann sig där två tjänstemän från kultur-respektive fastighetsförvalt-ningen för att berätta om ombyggnadsplanerna!I mötesannonseringen nämns inte ett ord om deras besök, inte ens Söder-malmsnytts utsända kände till detta. Man märker fak-tiskt avsikten och blir onek-

ligen förstämd ...Tjänstemännen förordade det omfattande s k utveck-lingsalternativet. I diskussio-nen som uppstod framkom det, att tack vare en ny tågord-ning i remissförfarandet får stadsdelsnämnden inte om-vandlingen av Medborgarhu-set på remiss, detta trots att det handlar om en betydande påbyggnad på ett blåklassat hus och en total rockad av dess inre verksamhet som inklude-rar en förvisning av biblioteket till källaren till förmån för hö-gre intäktsmöjligheter. 

Meningen med stadsdels-nämnden var att väl ändå att öka det lokala inflytandet?Oppositionen i nämnden ställde sig tillsammans med FP positiva till ett medbor-garmöte i frågan och även de bägge tjänstemännen tog åt sig detta högst rimliga krav. Många har dessvärre ingen aning om vad man vill göra med vårt Medborgarhus. Jag uppmanar därför Sö-dermalmsborna att gå man ur huse till medborgarmötet för att tala om hur vi vill ha det. Victor Montero

veckans rosEn ros till kaptenen!Jag vill ge ett stort fång rosor till kapten Carolina nilsson och hennes per-sonal på Frälsningsar-méns sociala center vid Hornstull.För deras alltid vänliga bemötande och hjälp-samhet mot alla. tack för att ni alltid finns där!Göran Skiöld

veckans rosTack för sophjälpen!tack, du som hjälpte mig att slänga sopor. Jag är nybörjare med rullator, det är svårt att gå i trap-por och att öppna dörrar. då kom du som kan för-stå hur svårt det är att lämna rullatorn. du hjälp-te mig att slänga sopor-na. tack! Hoppas du för-står hur det värmde mitt hjärta. Gun, Tjärhovsgatan

rädda stadens kreativitet

Säg ”Hej” till en tiggare!Vem bryr sig om sopsäcken?

 Svar till din granne, Ej kolonist och IS:t

Håller du med?/

”Tanto skulle bli en plats för många fler”

Låt oss prata om medborgarhuset

’’

Tyck om SödErMalM” Förlåt mig!Helt rätt att inrätta lärarpris”

Söder behöver mer kultur

Vad TyCkEr du?Skriv en insändare!7 3

 Svar till Säg hej:tSäg ”hej då” i stället

Hur kan Du säga att vi hundägare är ogina?  Under den här så korta perioden med spår och snö på ”hundgärdet” har vi hundägare fått utstå med så mycket skäll. Ett exempel – för cirka en vecka sedan, då spåret var den enda snön som fanns på Gärdet – då kommer en tjej på ca 30 meters avstånd och börjar skrika: Ta bort era hundar från spåret, koppla hundarna. Hundarna, två stycken, hade redan gått över spåret och var på ett betryggande avstånd av tre meter till spåret.  Gärdet är den enda fri

stad för hundar. Nu har man anlagt en galoppbana, som för det mesta är lervälling. Och nu skidspåret – spåret stör inte som sådant, men skidåkarna gör det.Jag har fortfarande den uppfattningen att djur och natur hör samman. Men inte samman med galna skidåkare, som får panik inför Vasaloppet om några veckor.Man försöker samsas, men det måste gälla samtliga. Jag har aldrig skrikit till en skidåkare, försöker alltid att ha extra koll på min hund vid övergången av spåret. Men ack – det hjälper inte.  Marina Smedberg

Helena Bonnier menar i Östermalmsnytt 15 februari att jag ägnar mig åt spekulationer och antaganden. För att undanröja detta missförstånd vill jag citera ur några offentliga dokument:I sitt beslut 20110118 angående tillstånd till hamnverksamhet vid Loudden redovisar länsstyrelsen på sidan 27 Hamnens inställning vad gäller lokalisering av oljehanteringen och tid för verksamheten: ”Hamnen vid-håller mot denna bakgrund att frågan om al-ternativa lokaliseringar är tillräckligt utredd samt att Loudden som plats är lämplig ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.”Vidare: ”Hamnen motsätter sig att tidsbe-gränsat tillstånd meddelas.”Oljebolagens sammanlagda omsättning har under de senaste åren uppgått till omkring 575 000 ton. I länsstyrelsens beslut står 

på sid 10 att ”Vid ett framtida maximalt ut-nyttjande av hamnens kapacitet bedöms gods-hanteringen kunna uppgå till 2 200 000 ton gods årligen”, d v s nästan ett fyrfaldigande av nuvarande verksamhet. Hamnen har överklagat beslutet; man vill nämligen inte ha några som helst begränsningar.I en skrivelse till hamnstyrelsen skriver Hamnbolagets vd den 15 nov 2011, d v s för mer än två år sedan, att ”Alla inser att tiden är knapp om en avveckling av Loudden ska kunna vara genomförd senast 2019.” Tiden är inte mindre knapp i dag.Helena Bonnier bör förklara för Östermalmsnytts läsare hur det ovanstående går ihop med det påstådda arbetet för att flytta oljehanteringen och bereda marken för bostäder. Claes Trygger Vice ordf DlV

Vi står här – ännu en gång – inför risken av ett brutalt och storskaligt ingrepp i Stockholms känsliga silhuett. Planerna på ett nytt gigantiskt Nobelcenter på platsen mellan Nybrokajen och Nationalmuseum på Blasieholmen fortskrider, på ett av Stockholms mest centrala och känsliga lägen.På spel står värdefull historisk bebyggelse som hotas av rivning, däribland ett tullhus från 1876 ritat av Drottningholms överintendent Fredrik Axel Nyström med tillhörande hundraåriga sjömagasin. Byggplanerna hotar också än i dag viktiga funktioner för sjöfartsstaden 

Stockholm. Kajen på Blasieholmen och dess unika miljö tydliggör stadens levande historia, en vital del av det maritima Stockholm.I inget av de tre arkitektförslagen för ett Nobelcenter som nu ligger på bordet finns den historiska bebyggelsen bevarad – och även omkringliggande arkitektur hotas. Platsens unika karaktär torde kräva alldeles särskild eftertanke av förslagsställarna. Den uppvisade arrogansen inför den historiskt känsliga befintliga bebyggelsen är emellertid slående. Bristen på fingertoppskänsla innebär en uppenbar risk för såväl No

belstiftelsens och Stockholms varumärke. ”Åhlénslådan” på Östermalmstorg visar hur man effektivt kunde döda historisk atmosfär. Nu är det dags igen, denna gång på Blasieholmen.att riva funktionell 1800talsbebyggelse i Stockholms innerstad år 2014 borde vara förbjudet. Det är dags att tänka om i hetsen för ”samtida arkitektur” och dags för politiker att sätta sig in i stadens historia för att kunna leda dess utveckling, som en klok person uttryckte det. Caroline Silfverstolpe

En förklaring är på sin platsJag håller med dig, Henrik Scheutz, om att magasinen på Blasieholmen måste bevaras.Vilka är de ansvariga politikernas namn? En förklaring är i allra hösta grad på sin plats.Måste det till en demonstration? Plus en petition? Lena Fridellstockholm och Vagnhärad

Vem bär ansvaret?Vi är många boende på Gärdet som vill veta hur beslutet att tillåta konserter på Gärdet har gått till och vem/vilka som är ansvariga för detta beslut. Det är ju dessa som vi skall göra direkt ansvariga för de sanitära olägenheter och den skadegörelse som med hög sannolikhet kommer att uppstå. Vi på Brantingsgatan

Estrid Faust och Caspian Rehbinder från Centerpartiet i Stockholm har skrivit en entusiastisk insändare för att ha festivaler på Gärdet i Stockholm. Jag tycker att ni båda ska vara mycket försiktiga med hur ni representerar Centerpartiet i Stockholm. Själv tog jag mig för pannan och stönade när jag läste in

sändaren och tänkte att nu har vi ytterligare några frustande nyliberaler som hjälper till att sänka partiet till bottennivå.Gick in och googlade på er båda. Ingenstans läste jag om vad ni vill med Centerpartiet. Jag vet i alla fall vad jag vill. Jag är en av dem som överger partiet i valet 2014. Eva

”Nej, jag har ingen lust att hälsa på tiggare, inte heller ge av mi-na slantar som gör att jag klarar mig nätt och jämnt varje månad. Så länge folk ger, så länge bidrar de till deras misär. landet runt

Jag tog mig för pannan

 Svar till Margareta Schauman:t”Vi hundägare får stå ut med mycket”

Rädda Blasieholmen och dess historiska miljöer

Håller du med?Håller du med?skriv till:  insandare.stockholm@ direktpress.se/

”Tiden är inte mindre knapp i dag” stör du dig på något  eller finns det någon  du vill hylla? risa eller rosa, bjud på en fin bild – eller bara skriv om DItt Östermalm.Skriv till:insandare.stockholm@ direktpress.seSms/mms:  0730-120 830.

tyck om  öStErMalM

   Caroline silfverstolpe tipsar om Upprop för tullhuset: www.skrivunder.com/bevara_tullhuset_fran_1876_och_hamnmagasinen_pa_blasieholmen

”När jag ser hur människor en-gagerar sig i fotbolls- eller ishockey matcher så starkt  undrar jag hur världen skulle se ut om folk engagerade sig på samma sätt för rättvisa! abbe

Stör du dig på något – eller finns det något du vill hylla? 

skicka en insändare! mejl:  insandare.stockholm@direktpress.se. sms: 0730-120 830.

Brev: Insändare Östermalmsnytt, Box 5290, 102 46 Stockholm eller surfa in på www.ostermalmsnytt.se och skriv vad du tycker 

där. Läsarbilder kan du skicka till samma adress. De publiceras på www.ostermalmsnytt.se under länken läsarnas egna bilder.

tyck om!
Tänk på: Ju kortare du skriver desto större chans 
att få plats i tidningen. redaktionen reserverar sig 
rätten att korta och göra lättare ändringar i  
inskickade texter. Du får vara anonym om du vill.

EfterlysningHar någon sett minneskortet till min kamera? 
Det är litet, blått och gult och innehåller tusen 
bilder från semestrar och annat som är fina 
minnen. 

Jag blev av med det någon gång under tors-
dagen den 6 mars. Jag var på Gallerian vid Ser-
gels torg, och tog sedan tunnelbanan från T-
Centralen till Gullmarsplan, och därefter med 
buss 164 mot Årsta innan jag upptäckte att jag 
saknade kortet. 

Om någon har hittat det – snälla, hör av er 
till tidningen, de har mina kontaktuppgifter.

marianne

skräp-parkering. stans ruffigaste cykelparkering är nog den 

på Gyllenstiernsgatan. med multnande löv och sköna björn-

skulpturer i bakgrunden. Är det stadsdelsförvaltningen som 

är svag på att upphandla entreprenör? 
Jan l

Politikerna i Stadshuset vet förstås inte om det, men läggs busslinje 1 ner, så kan man lika gärna stänga postkontoret i Värtahamnen! Det är val år i år, det glömmer jag inte. stellan Åberg

Jag vill verkligen poängtera att jag aldrig menat att alla hundägare är ogina utan en-dast riktat mig till signaturen Eva.
Om vi nu ska klyva hår-strån så skriver Eva ”Vi hundägare har fått det så job-bigt” och det är du själv som skriver och gör 

dig till tolk för andra hund-ägare genom att skriva ”...har vi hundägare fått utstå med så mycket skäll”. 
Jag skulle aldrig göra så-dana generaliseringar. Rätt ska vara rätt.

Till saken hör att jag är uppväxt med hund och äls-kar hundar och hoppas verk-ligen att Nationalstadsparken ska räcka till för alla sorters djur och människor.
margareta schauman

Östermalmsnytt för två veckor sedan: Frågan ställs till 

12-åringar vad de helst önskar i Stockholm. Svaret i enkäten 

blev: Fler gallerior med affärer som Victoria’s secret och Star-bucks. LILLA JAG MÅR ILLA! Föräldrar vad gör ni, HALLÅ! Ni har ett se-riöst problem. Det enda rätta nu är en tre veckors kurs i skogen. ” Global so-lidaritet och livsfilosofi”. Basta! Bernt Östman 
Oscars församling

nu får vi ännu en förfärlig lådaHäromåret revs den klassiska Lindgården på Djurgården – en väldigt fin byggnad som passade väl in i Djurgårdsar-kitekturen. Detta är en av otaliga skandaler när det gäl-ler demoleringen av vår stad. Som bekant har fina Lind-gården ersatts av en ful låda som byggdes för Swedish Mu-sic Hall of Fame – ett nidings-dåd som förstör hela området. Inte nog med detta – nu har Gert Wingårdhs arkitektbyrå vunnit en tävling om tillbygg-nad av grannen Liljevalchs, med ännu en förfärlig låda. Det ska bli en betongkloss med fasad av ”buteljglas”, något som för tankarna till ett parke-ringshus eller Farsta centrum. Hur kan man förstöra denna speciella del av Stockholm på detta sätt? Henrik scheutz

Media föredrar alltid att dra fram de ytterst udda, men olyckliga fallen när det gäller sjukvården i allmänhet och och ambulanstjänsten i synnerhet. Dessa fall är några tiotal av många tusen. Jag har haft, i och för sig, oturen att under de senaste fem åren flera gånger ha  tvingats ringa 112 och be om hjälp. I ALLA dessa fall har jag be-undrat den skicklighet och an-svarskänsla  som  personalen 
på larm-

tjänsten, ambulanserna och akutsjukvården visat upp. Många gånger, senast förra veckan, var det närmast obe-gripligt med vilken otrolig snabbhet utefter hela vård-kedjan som visades upp. Eftersom min erfaren-het inte rör sig om enstaka fall, utan om en serie av händelser under en femårsperiod, så är det inte fråga om tillfällighe-ter. Sanningen är att ambu-lanstjänst och akutsjukvård i Sverige fungerar beundrans-värt bra. Tänk på det när press och tv tutar ut nästa ”skandal”.  
Jarl ellsén
Gärdesbo

Ingen buss – inget postkontor

Föräldrar – vad gör ni?!

Den oändliga hundhistorien Svar till Marina Svedberg:

t

Svensk ambulanssjukvård kan inte bli bättre!

VaD TyckEr Du?Skriv en insändare!

7 3
”Förbjud hund-ägare på Gärdet!Peter Berg von linde

Vi är flera boende som är mycket oroliga 
över den paviljong som Banérporten öns-
kar uppföra framför ”vårt” hus på Gyllen-
stiernsgatan. Vilka alternativa förslag till 
lokaler har ansvariga prövat? Av vilka an-
ledningar har de ej antagits?Jag kan förstå behovet av paviljongen 

men konsekvenserna blir långt mer genom-
gripande för oss som bor på Gyllenstierns-
gatans västra sida vilken vetter mot Gustaf 
Adolfsparken där paviljongen avses att byg-
gas.

I första hand kommer dagsljuset för oss 
som bor på nedre botten, första samt andra 
våningen att begränsas. Redan i dag är dags-
ljuset minimalt. På högsommaren får vi tre 
till fyra timmars sol vid fint väder men även 
detta skulle vi gå miste om till stor del. Det 
finns flera äldre i huset som inte kommer 
ut varje dag för att få ljus. För dessa skulle 

livskvaliteten sänkas betydligt p g a ett kraf-
tigt reducerat dagsljus. Att lägenheterna 
sjunker i värde är ytterligare en viktig as-
pekt men viktigast av allt är att vi skall få 
ha kvar det lilla ljus vi i dag så väl behöver. 

Vidare kommer ingripandet i parken 
medföra att minst ett träd kommer att tas 
ned vilket är tvärtemot vad man eftersträ-
var att bevara för att motverka luftförore-
ningarna.

Sist men inte minst har vi ett fågelrikt liv 
i parken som är viktigt att värna om och 
som skulle påverkas mycket negativt om 
paviljongen byggs.Varför skulle inte Gärdet kunna vara ett 
alternativ? Ingen blir förbyggd, inga träd 
behöver fällas och en tillräckligt stor skol-
gård skulle få plats. Skulle se fram emot ett 
svar i denna tidning från ansvariga besluts-
fattare. 

gn

paviljong i parken – en dålig idé

Idrott – inte musik – på vårt sportfältSnälla – låt Gärdets sportfält vara en plats för idrottstutöv-ning. Använd Friends arena och Tele2 Arena till musikfes-tivalerna.
tänk på dem som bor på gärdet
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- Fråga din sotare, vi kan värme och ventilation  - 

              Vi är Er lokala skorstensfejare sedan 1979. www.sotarenstockholm.nu  -  info@sotarenstockholm.nu  -  Tel.vvx: 08 – 663 47 15 

   Värtavägen 57, 115 38 STOCKHOLM 
Vi utför sotning och brand- skyddskontroll på uppdrag av 

Här kan man 
anmäla brister

 Svar till Jan L.:t

”Det är som att modda i sig sem-lor hela året, när det äntligen blir fettisdag är man inte riktigt sugen. Så känns det just nu med politiken och valet. He

Guppen är bra farthinder

Det var en (mindre) fin dam på Hedinsgatan iförd pudel, svarta byxor och luddig jacka. Hunden baj-sade rejält på gångbanan, damen kickade ut det i körbanan.
Så kan det gå när haspen är på och man inte har råd eller ork med en påse. 

Ulla

när det sparkades bajs

Gärdet är inte hundarnas fält
Till Dig som joggade i cykelbanan framför Dramaten när jag kom cyklande från Sibyllegatan in på cykel-banan – vi höll på att krocka. Du ropade: Du skall väl se Dig för! Men det var ju faktiskt du som skulle se dig för och framför allt inte jogga på fel plats.Att fotgängare  och joggare inte kan respektera cykelbanorna! Dibimi

respektera cykelbanorna!

Låt inte de sociala medierna bygga vår stad
Låt inte de sociala medierna bygga vår stad
Låt inte de sociala medierna bygga vår stad
Låt inte de sociala medierna bygga vår stad
Låt inte de sociala medierna bygga vår stad

”Ve och fasa! Snart ska vi gå 
upp en timme tidigare. Låt 
folket få rösta om vi ska 

fortsätta med sommartid 
eller inte.  ann

Snälla arkitekter – besinna er!

VAD ÄR BÄST 
OCH SÄMST 

MED 
ÖSTERMALM?

 Skriv till
 insandare.

stockholm@
direktpress.se ”Förhastat skylla eländet på våra trottoarer på hundarna. Kan 

lika gärna vara matte eller husse själva som varit framme – 
som bara tagit med sig hunden ut som alibi. Peter Berg von Linde

Ska barnen 
trampa i bajs?
Vi bor med balkong mot 
Fågelberget, Gärdet. Hund-
ägare släpper sina hundar 
som bajsar och ingen jag 
sett har tagit upp hundens 
bajskorvar. På dagtid leker 
dagisbarn på Fågelberget då 
och då. Hur tänker ni 
hundägare? Skall små barn 
trampa i era hundars avfö-
ring eller i värsta fall ta upp 
det. Nu bör ni skärpa er!

Borit

 K lockarebolagets 

Begravning • Bouppteckning • Gravstenar
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – 

Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.

www.klockarebolaget.se

Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

Mälaröbornas egen nyhetstidning.
Partipolitiskt obunden.  Etablerad 1949.
Mälaröarnas Nyheter ges ut av 
Mälarö Media AB

Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE

• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se

Box 100, 178 22 Ekerö 

Boende utanför kommunen 
450 kr/år. Betalas på bankgiro 

V-TAB, Södertälje 2012

ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en och en halv 
vecka före  utgivningsdagen. 

Tidningen ansvarar  ej för icke be-
ställt material samt för fel i annon-
ser mer än till annonspriset. 

HEMSIDA  www.malaro.com/mn

Utgivning 
2012
Jan 23
Feb 6, 20 
Mar 5, 19  
Apr 2, 23 
Maj 7, 21
Juni 4, 18
Aug 20
Sep 3, 24 
Okt 8, 22
Nov  5, 26 
Dec 10, 17

heterMÄLARÖARNAS

info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Serviceverkstad • Reservdelar
Ackrediterad ”släcka 2:or”

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Dräger - Samma fabrikat 

Kvalitet behöver 
inte vara dyrt
Se komplett information och 
priser på vår hemsida
www.ekerobegravning.se

- etab. 1818 -

av begravningar på Ekerö
Jour dygnet runt   l   Hembesök

www.klockarebolaget.se                 
Brommaplan 409: 08-26 81 10          Linnégatan 48A: 08-661 20 98

 

K lockarebolagets B
- etab. 1818 -

Begravning • Bouppteckning • Gravstenar
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – 

Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.

www.klockarebolaget.se
Auktoriserad av 

Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

K lockarebolagets B egravningsbyrå
- etab. 1818 -

Begravning • Bouppteckning • Gravstenar
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – 

Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.

www.klockarebolaget.se
Auktoriserad av 

Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

Välkommen till

Familjeföretag etablerat 1818 

Vi skräddarsyr begravningsceremonier - 
stora som små, borgerliga eller religiösa, 

traditionella eller nytänkande. 

Vi gör även hembesök och
hjälper gärna till med bouppteckningar.

Brommaplan 409 och Linnégatan 48, tel 08-26 81 10
www.klockarebolaget.se 

K lockarebolagets 

Begravning • Bouppteckning • Gravstenar
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – 

Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.

www.klockarebolaget.se

Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

Mälaröbornas egen nyhetstidning.
Partipolitiskt obunden.  Etablerad 1949.
Mälaröarnas Nyheter ges ut av 
Mälarö Media AB

ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en och en halv 
vecka före  utgivningsdagen. 

Utgivning 
2012
Jan 23
Feb 6, 20 
Mar 5, 19  
Apr 2, 23 
Maj 7, 21
Juni 4, 18
Aug 20
Sep 3, 24 

heterMÄLARÖARNAS

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Kvalitet behöver 
inte vara dyrt
Se komplett information och 
priser på vår hemsida
www.ekerobegravning.se

- etab. 1818 -

av begravningar på Ekerö
Jour dygnet runt   l   Hembesök

www.klockarebolaget.se                 
Brommaplan 409: 08-26 81 10          Linnégatan 48A: 08-661 20 98

B
- etab. 1818 -

Begravning • Bouppteckning • Gravstenar
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – 

Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.

www.klockarebolaget.se
Auktoriserad av 

Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

K lockarebolagets B
- etab. 1818 -

Begravning • Bouppteckning • Gravstenar
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – 

Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.

www.klockarebolaget.se
Auktoriserad av 

Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

Välkommen till

Familjeföretag etablerat 1818 

Vi skräddarsyr begravningsceremonier - 
stora som små, borgerliga eller religiösa, 

traditionella eller nytänkande. 

Vi gör även hembesök och
hjälper gärna till med bouppteckningar.

Brommaplan 409 och Linnégatan 48, tel 08-26 81 10
www.klockarebolaget.se 

 
 

 

 

 

   
 

- Fråga din sotare, vi kan värme och ventilation  - 
              Vi är Er lokala skorstensfejare sedan 1979. 

www.sotarenstockholm.nu  -  info@sotarenstockholm.nu  -  Tel.vvx: 08 – 663 47 15 

   Värtavägen 57, 115 38 STOCKHOLM 

Vi utför sotning och brand- 
skyddskontroll på uppdrag av 

 K lockarebolagets 

Begravning • Bouppteckning • Gravstenar
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – 

Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.

www.klockarebolaget.se

Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

Mälaröbornas egen nyhetstidning.
Partipolitiskt obunden.  Etablerad 1949.
Mälaröarnas Nyheter ges ut av 
Mälarö Media AB

Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE

• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se

Box 100, 178 22 Ekerö 

Boende utanför kommunen 
450 kr/år. Betalas på bankgiro 

V-TAB, Södertälje 2012

ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en och en halv 
vecka före  utgivningsdagen. 

Tidningen ansvarar  ej för icke be-
ställt material samt för fel i annon-
ser mer än till annonspriset. 

HEMSIDA  www.malaro.com/mn

Utgivning 
2012
Jan 23
Feb 6, 20 
Mar 5, 19  
Apr 2, 23 
Maj 7, 21
Juni 4, 18
Aug 20
Sep 3, 24 
Okt 8, 22
Nov  5, 26 
Dec 10, 17

heterMÄLARÖARNAS

info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Serviceverkstad • Reservdelar
Ackrediterad ”släcka 2:or”

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Dräger - Samma fabrikat 

Kvalitet behöver 
inte vara dyrt
Se komplett information och 
priser på vår hemsida
www.ekerobegravning.se

- etab. 1818 -

av begravningar på Ekerö
Jour dygnet runt   l   Hembesök

www.klockarebolaget.se                 
Brommaplan 409: 08-26 81 10          Linnégatan 48A: 08-661 20 98

 

K lockarebolagets B
- etab. 1818 -

Begravning • Bouppteckning • Gravstenar
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – 

Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.

www.klockarebolaget.se
Auktoriserad av 

Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

K lockarebolagets B egravningsbyrå
- etab. 1818 -

Begravning • Bouppteckning • Gravstenar
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – 

Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.

www.klockarebolaget.se
Auktoriserad av 

Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

Välkommen till

Familjeföretag etablerat 1818 

Vi skräddarsyr begravningsceremonier - 
stora som små, borgerliga eller religiösa, 

traditionella eller nytänkande. 

Vi gör även hembesök och
hjälper gärna till med bouppteckningar.

Brommaplan 409 och Linnégatan 48, tel 08-26 81 10
www.klockarebolaget.se 

K lockarebolagets 

Begravning • Bouppteckning • Gravstenar
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – 

Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.

www.klockarebolaget.se

Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

Mälaröbornas egen nyhetstidning.
Partipolitiskt obunden.  Etablerad 1949.
Mälaröarnas Nyheter ges ut av 
Mälarö Media AB

ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en och en halv 
vecka före  utgivningsdagen. 

Utgivning 
2012
Jan 23
Feb 6, 20 
Mar 5, 19  
Apr 2, 23 
Maj 7, 21
Juni 4, 18
Aug 20
Sep 3, 24 
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Kvalitet behöver 
inte vara dyrt
Se komplett information och 
priser på vår hemsida
www.ekerobegravning.se

- etab. 1818 -

av begravningar på Ekerö
Jour dygnet runt   l   Hembesök

www.klockarebolaget.se                 
Brommaplan 409: 08-26 81 10          Linnégatan 48A: 08-661 20 98

B
- etab. 1818 -
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Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – 

Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.

www.klockarebolaget.se
Auktoriserad av 

Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10
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Begravning • Bouppteckning • Gravstenar
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – 

Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.

www.klockarebolaget.se
Auktoriserad av 

Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

Välkommen till

Familjeföretag etablerat 1818 

Vi skräddarsyr begravningsceremonier - 
stora som små, borgerliga eller religiösa, 

traditionella eller nytänkande. 

Vi gör även hembesök och
hjälper gärna till med bouppteckningar.

Brommaplan 409 och Linnégatan 48, tel 08-26 81 10
www.klockarebolaget.se 

 
 

 

 

 

   
 

- Fråga din sotare, vi kan värme och ventilation  - 
              Vi är Er lokala skorstensfejare sedan 1979. 

www.sotarenstockholm.nu  -  info@sotarenstockholm.nu  -  Tel.vvx: 08 – 663 47 15 

   Värtavägen 57, 115 38 STOCKHOLM 

Vi utför sotning och brand- 
skyddskontroll på uppdrag av 

 K lockarebolagets 

Begravning • Bouppteckning • Gravstenar
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – 

Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.

www.klockarebolaget.se

Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

Mälaröbornas egen nyhetstidning.
Partipolitiskt obunden.  Etablerad 1949.
Mälaröarnas Nyheter ges ut av 
Mälarö Media AB

Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE

• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se

Box 100, 178 22 Ekerö 

Boende utanför kommunen 
450 kr/år. Betalas på bankgiro 

V-TAB, Södertälje 2012

ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en och en halv 
vecka före  utgivningsdagen. 

Tidningen ansvarar  ej för icke be-
ställt material samt för fel i annon-
ser mer än till annonspriset. 

HEMSIDA  www.malaro.com/mn

Utgivning 
2012
Jan 23
Feb 6, 20 
Mar 5, 19  
Apr 2, 23 
Maj 7, 21
Juni 4, 18
Aug 20
Sep 3, 24 
Okt 8, 22
Nov  5, 26 
Dec 10, 17

heterMÄLARÖARNAS

info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Serviceverkstad • Reservdelar
Ackrediterad ”släcka 2:or”
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Dräger - Samma fabrikat 

Kvalitet behöver 
inte vara dyrt
Se komplett information och 
priser på vår hemsida
www.ekerobegravning.se

- etab. 1818 -

av begravningar på Ekerö
Jour dygnet runt   l   Hembesök

www.klockarebolaget.se                 
Brommaplan 409: 08-26 81 10          Linnégatan 48A: 08-661 20 98
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Begravning • Bouppteckning • Gravstenar
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Vi skräddarsyr begravningsceremonier - 
stora som små, borgerliga eller religiösa, 
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hjälper gärna till med bouppteckningar.

Brommaplan 409 och Linnégatan 48, tel 08-26 81 10
www.klockarebolaget.se 
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Mälaröarnas Nyheter ges ut av 
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Gertrud Appelqvist
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Laila Westerberg
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Kvalitet behöver 
inte vara dyrt
Se komplett information och 
priser på vår hemsida
www.ekerobegravning.se

- etab. 1818 -

av begravningar på Ekerö
Jour dygnet runt   l   Hembesök

www.klockarebolaget.se                 
Brommaplan 409: 08-26 81 10          Linnégatan 48A: 08-661 20 98
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Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – 

Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.

www.klockarebolaget.se
Auktoriserad av 

Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10
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Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.

www.klockarebolaget.se
Auktoriserad av 

Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

Välkommen till

Familjeföretag etablerat 1818 

Vi skräddarsyr begravningsceremonier - 
stora som små, borgerliga eller religiösa, 

traditionella eller nytänkande. 

Vi gör även hembesök och
hjälper gärna till med bouppteckningar.

Brommaplan 409 och Linnégatan 48, tel 08-26 81 10
www.klockarebolaget.se 

 
 

 

 

 

   
 

- Fråga din sotare, vi kan värme och ventilation  - 
              Vi är Er lokala skorstensfejare sedan 1979. 

www.sotarenstockholm.nu  -  info@sotarenstockholm.nu  -  Tel.vvx: 08 – 663 47 15 

   Värtavägen 57, 115 38 STOCKHOLM 

Vi utför sotning och brand- 
skyddskontroll på uppdrag av 

 K lockarebolagets 

Begravning • Bouppteckning • Gravstenar
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Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.
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Mälaröarnas Nyheter ges ut av 
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Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE

• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se

Box 100, 178 22 Ekerö 

Boende utanför kommunen 
450 kr/år. Betalas på bankgiro 
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ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
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Dräger - Samma fabrikat 

Kvalitet behöver 
inte vara dyrt
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priser på vår hemsida
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av begravningar på Ekerö
Jour dygnet runt   l   Hembesök
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Begravning • Bouppteckning • Gravstenar
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – 

Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.

www.klockarebolaget.se
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Vi skräddarsyr begravningsceremonier - 
stora som små, borgerliga eller religiösa, 
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Vi gör även hembesök och
hjälper gärna till med bouppteckningar.

Brommaplan 409 och Linnégatan 48, tel 08-26 81 10
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Begravning • Bouppteckning • Gravstenar
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Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.

www.klockarebolaget.se
Auktoriserad av 

Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

K lockarebolagets B
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Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – 

Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.

www.klockarebolaget.se
Auktoriserad av 

Sv. Begravningsbyråers Förbund

Brommaplan 409, Bromma
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Välkommen till

Familjeföretag etablerat 1818 

Vi skräddarsyr begravningsceremonier - 
stora som små, borgerliga eller religiösa, 

traditionella eller nytänkande. 
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hjälper gärna till med bouppteckningar.

Brommaplan 409 och Linnégatan 48, tel 08-26 81 10
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- Fråga din sotare, vi kan värme och ventilation  - 
              Vi är Er lokala skorstensfejare sedan 1979. 

www.sotarenstockholm.nu  -  info@sotarenstockholm.nu  -  Tel.vvx: 08 – 663 47 15 

   Värtavägen 57, 115 38 STOCKHOLM 

Vi utför sotning och brand- 
skyddskontroll på uppdrag av 

Vi önskar er alla en trevlig sommar!



Ö
N

ÖPPET ALLA DAGAR

8-22
Riktigt bra priser i veckan

19900

Kalventrecôte
Smak av Gotland

/kg

5 för

/kg

9990

8900

1000

1995

Högrevsfärs
Sverige

Bigarråer
Turkiet, klass 1

Rödspättafi lé
Nordostatlanten, zon 27

KondisbitarGrillade 
kycklingklubbor

Sverige

Gorgonzola 
Intenso, 150g, Galbani

/kg

/kg29900

Skagenröra
Sabis egna

/kg

/st

/st

69501000

Kiwi
Nya Zeeland, klass 1

VARFÖR INTE GRILLA LITE 
FISK DEN HÄR VECKAN? 
I vår fi skdisk hittar du alltid något spännande att prova 
och vi hjälper dig gärna med tips och idéer.

Förutom lax och tonfi sk kan man försöka sig på t ex 
hela fi skar, eller varför inte tillaga fi sken i foliepaket 
tillsammans med färska örter och lite smör?

Gott till fi sk:

En härlig sallad gjord på fi nstrimlad fänkål, lite 
olivolja, lite färskpressad citron och salt och peppar.

En potatissallad med crème fraiche eller gräddfi l 
smaksatt med saff ran.

En het salsa med mango, lite chili, lök och färsk 
koriander.

Ett härligt kryddsmör med soltorkade tomater, 
basilika och lite vitlök.

Vill du ha fl er idéer, gå in på www.sabis.se

Varmt välkommen till oss!
Så här på sommaren får man ofta lite andra 

matvanor tycker jag. Det är inte lika noga 
med tiderna och man vill kanske inte 

lägga alltför mycket tid i köket. Då 
passar ju grillen bra, det är enkelt 
att dra igång och man kan tillaga 
allt från grönsaker och fi sk till 
härliga stekar.

Hos oss hittar du det mesta du 
behöver för en skön grillsommar!

Krister Skeppler, butikschef

Priserna gäller fr o m månagen 30/6 t o m söndagen 6/7. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

/st3495
Stockholmare  

Gudruns, 10-pack

Max ett köp per hushåll.
Gäller vid köp av andra 
varor för minst 100 kr.

Veckans vara

2 för

2500

Ord pris 429:-/kg

För bonuskunder

Ord pris 15,95/st

Ha en skön grillsommar!

Varmrökt lax, dubbelfi lé
Bexanders 27900

/kg

Vår egen romsås 2390
/hg

Lättlagat sommartips från Pär med medarbetare:

Grilltips från Pär:

Prova gärna att grilla hel fi sk, till exempel plattfi sk 
som piggvar. Använd ett halster så blir det enklare.

Börja med att grilla direkt över glöden för att få 
en fi n yta.

Fortsätt sedan att grill indirekt, alltså vid sidan om 
glöden, under lock ca 30 minuter. Tiden beror förstås 
på storleken på fi sk.

Fråga oss gärna så hjälper vi dig!
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