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DÄR DET HÄNDER.

festivaler.
Nästa sommar axlar Gärdets sportfält Stadions roll som konsertarena. Tiotusentals besökare väntas till två olika
BILDEN ÄR ETT MONTAGE.

I stiilletför Stadion - Gärdet!
II

Först Summerburst' Nu Metallica och
Slayer. Nästa år får Gärdet ännu en stor
musikfestival - rockfestivalen Sthlm
Fields. 50 OOO besökare väntas till Gärdet. Men funkar det?
Nya rockfestivalen Sthlm
Fields kommer att pågå under en dag - fredagen den 30
maj. Metallica och Slayer blir
de stora dragplåstren, och ar-

Frågan är om Gärdet klarar fler stora evenemang?
- Det beror på vilka evenemang det handlar om, förklarar Mikael Wahlsten, an-

rangörerna räknar med

svarig för bokningsavdel-

50 000 besökare, som kan
lyssna till sju eller åtta band
från två scener.
Som Östermalmsnytt berättat tidigare kommer även

ningen på Stockholms stads

dansmusikfestivalen Summer-

beräkningen. Som Capital of
Scandinavia ska vi välkomna

,

burst att äga rum på Gardet,
efter att ha luxit ur Stadion.
Bara två veckor efter au Sthlm

Fields packat ihop, fredagen

och lördagen den 13 och 14

juni, får Gärdet en

specialbyggd arena som ska ta emot
60 000 besökare eller fler.

idrottsförvaltning. Sthlm
Fields är en stor festival som

sätter fokus på Stockholm
och det måste man ta med i

eYenemang av dignitet.

Mikael Wahlsten fortsätter:

- Det är bra att Gärdet ut-

nyttjas mer, särskilt när det
rör sig om ett så stort event
sorn det här. Det är tack vare

Gärdet och de stora ytorna
här som vi kan ha en så stor
festival mitt i stan.

Vad är fördelen med att
ha festivaler på Gärdet?
- Gärdet är en stor, öppen

yta som ligger väldigt centralt. Det är den största ytan
vi har i stan. Gärdet ligger

centralt, och att det är lätt att
ta sig hit, både med buss och

tunnelbana. Du kan även
promenera hit från flera av
stans hotell.
Thomas Johansson, vd för
Live Nation Sweden, som arrar.gerar Sthlm Fields, säger
till SVT att man kan tänka sig
att utöka antalet festivaldagar
på sikt.
-Vi börjar med en dag, så
att de som bor håromkring
kan vänja sig vid ljudnivå-
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"Gärdet är en stor,
öppen yta som
Iigger väldigt

centralt,"
merburst eller Sthlm Fields.
- Vi tror inte att det kom-

mer att bli så farligt, vilket
beror på att det inte är så
många som bor precis bred-

vid festivalområdet.

De

närmsta grannarna är FMV
Filmhuset, en skola och en
del kontorsfastigheter, så forhoppningsvis får vi inte in
alltför många klagomä, säger
MikaelWahlsten.

om det Yarit torrt i marken i
några dagar, så blir gräset

bara lite slitet. Då tar det
några dagar innan det är tillbaka. Om det ösregnar kan
det ta en till två veckor innan
gräset återhämtat sig helt.
Är detvärt risken?
- Ia, festivalerna är ett bra
sätt att marknadsföra Stockholm, så det positiva överväger.
Anna Sandqvist
Per Brandt
o8-545 870 87
on@direktpress.se

Däremot kan Gärdets
gräsmatta bli lidande.

erna, säger han

till SVT.
Men från stans sida är

- Gräset är det stora dilemmat lör oss. Vid bra vä-

man inte alltför bekymrad varken när det gäller Sum-

derförhållanden, det vill säga
om det är en solig dag och

Festivaler på sportfältet
en bra id6?
Gå in på

-

www.ostermalmsnytt.se
och säg vad du tyckerl

