
tre klasser har gymnastik samtidigt samt att en del elever
tvlngas äta lunch tidigt ftir att alla skall hinna äta. Med an_
lednlng av detta påpekar rektor Bernt Lundblad att det är g5
elever, inte 90,_som har_gymnastik samtidigt unaer leaning
av tre lärare. Matsalen öppnar 10.30. De eläver som äter rel
dan 9.50 använder frivi[igt en håltimme till att äla. (SvD)

Två försök till våtdrilkt 'ffif,o
§tockholm Två våldtäktsftjrsök intriiffade på torsdagskväl_
len rye{ en halvtimmes mellanrum. Det ftirsta intraffiOe via
_19.30-tiden då en kvinna promeneraae i narträä av
Hägerstensåsens tunnelbana, iär en -i, -.å naken under_
kropp-kom emot henne. Mannen var i +O-årsaldern och cir-
ka, 19,0 cm lång. Han grep tag i henne,tryckieiig emot henne
ocn sllckade h.enne på halsen innan hon kunde slita sig loss.
Hon sprang till tunnelbanan. Det visade sig sedan att man-
nen tog samma tåg, dock påklädd. Vid Fruängen ltjrsvann
mannen och ett stort polispådrag sökte hononi ftirgäves på
torsdagskvä1len.

- Av tidsskäl utesluter polisen att samme man kan vara
{tirövaren även i det andra våldtälctsfiirsöket som inträffade vid
2O-tiden på Södermalm. Tre vittnen såg en kvinna bli överfat-
len i Ivarlt-parken. De lyckadesskrämma honom på flykt och
loljde sedan efter. Via m-obiltelefon larmade en ar.mrtägarnä
polisen som kunde gripa mannen vid Torket Knutssonpptan.
Polisen uppmanar den utsatta kvinnan att höra av sig, ävän om
tre oberoende, bra vittnen eventuellt kan räcka lor åtal. (SvD)
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Tidigare artiklar har varit in-
ftirda 14 och 18 oktober.

Drömmen
om ett allas
uterum
O Parkerna, stadens gröna golv,
har flera funktioner. Under
1800-talet såg man dem i ftjr-
sta hand som en utsmyckning

(*-

L

av staden. I och med funktio-
nalismens intåg på 1930-talet
vdxte ett nytt synsätt fram. Grö
nl'toma blev platser ftir män-
niskor, ett slags uterum ltir al-
la.

I Stockholms stadsarkiv
öppnas i dag en utställning
med namnet Ur arkivet: Stock-
holmsparken. Med hjälp av rit-
ningar, dokument, öremål
och foton kan vi ftilja hur par-
kerna utvecklats sedan staden
övertog skötseln 1869.

Visst var det bättre ftirr, vill
man spontant utbrista när man
ser foton från 40- och SO-talen
som visar yppig grönska,
vattenfall och dammar, mu-
sikpaviljonger och skridskoåk-
ning på nyspolade isar.

Bättre förr
Bilderna ljuger inte. Det var

faktiskt bättre ftirr, främst där-
Itir att de ansvariga hade myck-
et mer pengar till ftirfogande.
En parksom Tegndrlunden var
en pärla fram till 1960-talet. I
dag är det en ruin.
. Utstiillningen skildrar två pe-

rioder i stockholmsparkernas
historia. Den ftirsta böriar med
l87&.talet, då flera parker bör-

jade anläggas efterAlbert Lind-

Så hår idyllisk tedde sig Vasaparken

hagens nya stadsplan.,Andra pe-
rioden är den efter 1930. Fram-
stegstro, stora resurser och sta-
dens speciella topografi sam-
spcladc vid liamvä^icn av den
så kalladc Stockholmsstilen
som byggdc på tanken att en
park ska lylla människans be-
hov av både aktivitct och rc-
kreation.

Stockholm har hati starka
stadsträdgårdsmästarc. Det
klarast l1'sande namnet är ftir-
stås Holgcr Biom som stanna-
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TRO§A KLÄDIIU§
säljer kvalitetskläder till helt andra priser
än i stora staden.
Efter två ars succe h:ir i tillgiingJiga Trosa vet vi att var
afftirside att siilja laralitetsidäder fran Europeiska kvalitet_
stillverkare till mycket konkurrenskraftigipriser verk_

Hulth (s| förkastar mpis krav o Kallar
O- Koalitioncn upphör m,:d
on."'J,'lbar vcrkrn - orrr inic
soclaldcn.rokraterna Iöre dcn
13 novcmber beslutar om åt-
gärdcr som dämpar biltrafiken
totrlr i regionen.

Eticr en ör,er två timnrar
lång debatt på torsdagskvällen
m.:ddcladc m iljöpart icr sina
nya krav tör att fortsätta rege-
ra med socialdcmokrarcrnc i

Stockhotm.

DETALJPTAN I DENNIS ANTAGEH. Stadr
går som väntat en av detaljplanerna fi
Därmed är det möjligt att fullftilja den
garrådet l\Iats Hulth (s) Iagl och som
slut om Norra länken ska tas i fullmäl
IIiljöpartiet och r'änslerpartiet röstade
Båda partierna anser att den utökade ;

ra länken ännu inte är fiirdig" och at,
upp.
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... Henrik Waldenström, som Ieder projekt
Ekoparken åt Världsnaturfonden, ocir söm i
dag tilldelas Solna stads miljöstipendium på
40 000 kronor.
Vad ska du göra fiir pengarna?

- I1-*,har faktiskt inte funderat på det
än. Men på något sätt ska det kommä eko-
parken tillgodo.
Båtturerna i Ekoparken i somras bleyen suc-
c6. Fortsätter ni nästa år?
-.Javisst. Vi börjar i maj och håller på till september. Detblir dels en mindre rundtur med start inne i ärunnsrit"n,
9:tq. "l .längre tgr från _Strömkajen, ttrUi Ojuiiaäen]
Uiriks<iai och in till Haga-Brunnsvilen.
Ekoparken har blivit Naltionalstadsp".k. B.tyd". det att par_
ken lämnas i fred?
. - Tyvärr, tvärtom. Det halaldrig varit så många exploate-

ringsir.rtressen som nu. Det är Dennisp"t.i"t, åäi# universitet
som vill bygga u1, det är ftiretag vid Jirva krog som ui[ ;läe
ga kontor. De ståLr på kö och del var ju irie.itäigt meni";;:
Besviken?

.- Mycket besviken faktiskt. När landshövding Ulf Adel_
s.ohn_in.vigde Nationalstadsparken talades det vail<ert om att
det skulle.bli nlycket svårt att Uygga nyiiinoÅ området. Det
stämmer inte. Problemet är att ei*ploäteringsintressen inom
kommunen och länsstyrelsen är så myct.iiäitur. än beva_
randeintressena. Bristen pa Oemofäti ,äi"ä.i gaff"r Den_
nispaketet gör.art man kan vara orolig ftirltimilitanta mil-
Jogrupper taktrskt börjar agera. 

JAN ALMGREN

Henrik
Waldenström
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