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nyheter
Nattraﬁken blir
kvar nästa år
LÄNET Nattraﬁken fortsätter
även nästa år men 30-dagarskortet höjs till 690 kronor.
Alliansen i SL:s styrelse
har nu enats om att tunnelbana och pendeltåg ska gå till
klockan ett på vardagsnätter och dygnet runt under
helgerna.
SL ska kunna genomföra
underhåll utan att stänga av
traﬁken.
Priset på SL-kortet höjs
dock i mars nästa år , vilket
förväntas inbringa 200 miljoner kronor. Fler ordningsvakter och kameror ingår också
i alliansens miljardsatsning
på SL.

Tufft att få bostad
för unga vuxna

SF

LÄNET Det behövs 37 000
nya bostäder i länet men det
byggs betydligt mindre.
Enligt länsstyrelsens siffror
kommer 6 000 nya lägenheter
att börja byggas i Stockholm
i år och mellan 8 000 och
10 000 under nästa år.
– Men de blir så pass dyra
att många bostadssökande
mellan 20 och 27 år inte klarar
hyran, säger Jonas Hagetoft,
utredare på Hyresgästföreningen i Stockholm.
Många bor därför kvar hos
sina föräldrar eller i andra
hand.

De vill att Flatenbadet
ska bli bäst i Sverige
22-åringarnas planer ﬁck gehör hos politikerna.
En 50 meter lång brygga,
en restaurang och en
upprustning av stranden
är bara några av Magnus Brodéns och Daniel
Oliviussons visioner för
Flatenbadet.
Nu har de lyckats få politikerna med på tåget.
I somras satt 22-åringarna Magnus Brodén och Daniel Oliviusson
på Flatenbadet och tittade sig omkring. De insåg att det bad som de,
liksom många andra söderortsbor,
besökt hela sitt liv inte såg ut och
fungerade så som det skulle kunna.
– Vi satt i två timmar och pekade och kläckte idéer, berättar
Magnus Brodén.
Båda är uppvuxna i Skarpnäck
och Magnus bor fortfarande kvar i
området. Daniel bor i Sköndal.
Magnus går en affärsutbildning
på Nackademin och Daniel arbetar på ett arkitektkontor. De tog

rangen ligga nära den stora dansbryggan som de tänker sig utbyggd med en 50 meter lång bred
och låg badbrygga som avslutas
med en mobil bastu. Omklädningsrum, duschar och toaletter
ska byggas i och vid de beﬁntliga
gamla omklädningsrummen.

En brygga, krog och fräschare stränder är några av Daniel Oliviusson och
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Magnus Brodéns idéer för barndomens badplats.
med sig sina idéer till de kontakter de fått genom skola och jobb
och insåg snart att idéerna skulle
kunna bli verklighet.
– Vi vill skapa Sveriges främsta insjöbad och det ska inte kosta kommunen någonting, säger Daniel.
Restaurangen skulle drivas privat

och kommunen arrendera ut marken. På så vis kommer det in pengar
som kan användas för att hålla badet i gott skick, förklarar han.
– Tanken är att behålla badet
som ett öppet gratis friluftsbad
som ska locka folk från hela Stockholm, tillägger Magnus.
Enligt deras plan skulle restau-

Men grunden för hela projektet
är att all vegetation som har fått
breda ut sig rensas bort och att
stranden återfår sin ursprungliga
längd och form.
Daniel och Magnus ﬁck så positiv respons på idén att de bestämde
sig för att mejla den till politikerna
i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.
Det tände direkt och vid nämndens senaste möte ﬁck de själva
presentera projektet.
Närmast ska ett idémöte med
bland andra friluftslivet, föreningar, campingen, minigolfbanan
och kommunen hållas. Och förstås med Magnus och Daniel.
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