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Pizzan var god!
Pizzan smakade skit!

Åsikterna går isär om nyöppnade Oh Mamma Mia på hammarbysjostad.info

på Medis
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Så många procent i
valdistrikt Högalid 7
röstade på Feministiskt
initiativ i kommunvalet.
Flest i innerstan.

2 oktober–8 oktober 2010
visste du att ... estradpoesitävlingen Poetry gang bang
flyttar till Söder från Vasastan.
Första tillfället är den 12 oktober på Skål på Lindvallsgatan.

Turkiska badet blir
kraftigt försenat
Det blir inget hamambad
på Söder till jul. Planerna
har överklagats och ligger nu hos Länsstyrelsen,
men klockan tickar för
den k-märkta fasaden.

I vintras berättade Södermalmsnytt om planerna för
ett turkiskt bad med radhus
på taket i ruinen efter Katarina Västras gymnastiksal på
Östgötagatan. Då beräknades
badet slå upp portarna till
jul, och det tjugotal radhusliknande lägenheterna på
taket vara klara för inflyttning till nästa sommar.
Nu har planerna skjutits
upp. Tre närliggande bostadsrättsföreningar och ett
tjugotal privatpersoner har
överklagat bygglovet, och både
Stadsmuseet och Skönhetsrådet har invändningar, främst
mot påbyggnadens höjd och
utformning. Ärendets handläggare Lena Schönning tror
att ett beslut kan fattas inom
två månader, men om även det
beslutet överklagas kan det dra
ut på tiden ännu längre.
Men situationen för fasaden, som slits hårt av väder och
vind, blir allt mer akut.
– De antikvarier som har undersökt fasaden ger den ett år.
Vi kan inte vänta hur länge som
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helst, säger Stefan Demirian,
VD för Deli Bygg & Montage
som står bakom planerna.
Högprioriterat

När regn och kyla tränger in
i muren och fryser till skapas
sprängningar som försvagar
byggnaden. Eftersom bygget
inte får påbörjas innan ett
slutgiltigt beslut har fattats
kan det alltså dröja innan fasaden kan tas om hand, trots
att ärendet är högprioriterat.
– Om beslutet dröjer för
länge måste den rivas. De som
överklagar förstår inte vilken
skada de gör, säger Stefan Demirian.
Om ingen överklagar Länsstyrelsens beslut kan badet tidigast stå färdigt nästa höst,
men enligt Lena Schönning
kan det bli aktuellt med ändringar i den nuvarande utformningen.
– En stor del av de som bor
runt omkring har invänt mot
planerna.
Hanna Thåström
08-545 870 70
hanna.thastrom@direktpress.se
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Så tycker vi

Köper du bröd
på bageri?

Så här ser
planerna ut
n Hamambad uppbyggd
kring två torg, en baddel
och en loungedel med
kafé.
n Cirka 20 radhusliknande bostadsrätter på taket, i tre till fem våningar.
Här är de främsta
invändningarna:
n Påbyggnaden är för
hög, kastar skugga över
gatan och gårdar och
skapar insyn i närliggande lägenheter.
n Byggnadens sidskepp
och fasadens fönster
bör bevaras.
n Utformningen är okänslig för omgivningen.

Eva Tiseus, 38 år, mark
nadschef, Midskepps
gatan:
– Ja, i alla fall på helgerna. Vi
har ett jättebra bageri i
Hammarby sjöstad. Men jag
handlar i mataffären också.

Anna G Tufvesson, 50 år,
fotograf, Skånegatan:
– Ja, jag handlar gärna på bageri om de har bra bröd. Det
är kul att det öppnar så
många bagerier på Söder nu.

vad tycker du?
Är det en bra idé med ett
turkiskt bad på Söder?
E-post: insandare.stockholm@direktpress.se
SMS: 0730-120 830
Isabella Iverus, 43 år, jour
nalist, Östgötagatan:
– Ja, och i mataffären. Jag är
glad över surdegstrenden
även om jag tycker att den
är superpretto.

att kunna övervaka torget i realtid varje natt mellan 21 och 05.
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övervakad på Medborgarplatsen?

Cristine Svedberg, 32:
– Nja, jag tror att fler lokalpoliser och verkliga ögon är
ett bättre sätt att stoppa
brott. Jag känner mig inte
kränkt av att bli övervakad
men jag tror att man kommer längre med mänsklig
kontakt.

platser på Södermalm utöver
bussar och tunnelbanor. De
flesta kamerorna sitter i butiker, t-banestationer, banker, phus, idrottsanläggningar, sjukhus och myndigheter. Ett fåtal
krogar har tillstånd att övervaka sina gäster, däribland Restaurang Medusa i Gamla stan
och Kvarnen på Tjärhovsgatan.

Stefan Cederlund, 35 år,
projektledare, Ringvägen:
(med Lily)
– Ibland, men oftast i mataffären. På lördagsmorgonen
är det gott med surdegsbröd
från bageriet.

Peter Åsell, 65:
– Ja, det är en utmärkt idé
med kameror. Det är väldigt
mycket bråk här med hjälp
av kamerorna kan man nog
sätta fast en och annan. De
mobila polisstationerna har
också varit bra.

n För att få tillstånd att kameraövervaka en allmän plats
måste allmännyttan med övervakningen väga tyngre än den
enskildes intresse av att inte
bli övervakad. Reglerna för
övervakningen anges i Lagen
om allmän kameraövervakning
(1998:150).

Jan Wiestål, 46 år, kon
sult, Katarina Bangata:
– Nej, jag gillar brödet i mataffären. Det kommer nog bli
tufft för bagerierna när det
öppnar så många samtidigt.
överklagat. Ruinen av Katarina Västras gymnastiksal fortsätter att vara just en ruin.
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Mer om Söderbagerier på
sid 10.

