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w Snittinkomsterna ökar kraftigt när de unga flyttar in

i korthet
Död kvinna dog
troligen naturligt
NYBOHOV Den kvinna
i 50-årsåldern som hittades
död i en snödriva vid Nybohovsbacken förra måndagen
har troligtvis avlidit av naturliga orsaker, enligt Söderortspolisen.
Två barn hittade kvinnan
i närheten av Nybohovsskolan och berättade om det
för skolan, som kontaktade
polisen. Först inleddes en förundersökning om mord, men
enligt polisens tekniker finns
det ingenting som tyder på att
kvinnan utsatts för brott.
– Nu ska en rättsmedicinsk
undersökning fastställa dödsorsaken, säger Karin Solberg
på Söderortspolisen.
Enligt polisen var kvinnan
inte bosatt i området.

Våldtäktsman
blev omhäktad

”Det var egentligen en slump att vi flyttade till Midsommarkransen, men nu har vi förälskat oss i området. Visst har det förändrats en del, men det är bara bra”,
FOTO: ÅSa SOmmarSTröm
säger Agnes Jouchims.

En ny generation
på väg att ta över

MIDSOMMARKRANSEN
Den 28-årige man som
greps tidigare i höstas
misstänkt för en överfallsvåldtäkt på Bäckvägen har omhäktats.
Kvinnan blev överfallen när hon var på väg
från Örnsbergs tunnelbanestation en tidig
söndagsmorgon i slutet
av oktober. Mannen ska
både ha misshandlat
och rånat den 27-åriga
kvinnan.
Åklagaren planerar
att väcka åtal mot mannen nu på torsdag, den
27 januari.

Många välbärgade barnfamiljer väljer bort innerstan.

Misstänkt brand
var vattenånga

Ut flyttar äldre, ensamw Så här mycket tjänar invånarna i snitt
stående invånare med
Älvsjö:
låga inkomster. In flyttar Hägersten-Liljeholmen:
w Långsjö: 369 467
w mälarhöjden: 336 345
unga, välbärgade barnw Herrängen: 360 198
w Liljeholmen: 299 730
w Älvsjö: 319 199
w Hägersten: 295 343
familjer.
w Långbro: 314 140
w Gröndal: 273 094
Hägersten-Liljeholmen
w örby Slott: 271 765
w Hägerstensåsen: 246 216
och Älvsjö genomgår just w midsommarkransen: 249 937
w Liseberg: 269 149
w Solberga: 225 819
w
aspudden:
245
720
nu ett gigantiskt generaw Västertorp: 219 398
w Västberga: 227 875
tionsskifte.
w Fruängen: 225 379

ASPUDDEN Polis och brandkår
fick ett larm om en brand i ett
flerbostadshus på Pilgrimsvägen vid lunchtid i onsdags.
Enligt brandförsvaret hade
ett vittne sett rök välla ut från
husets vind, men när de kom
dit visade det sig att röken i
själva verket var vattenånga.
– Den kom troligtvis från
ventilationen, säger brandmästaren Olle Johansson.

Fler kvadratmeter för pengarna.
Det är en av anledningarna till att
Agnes Jouchims bor vid Telefonplan, i stället för i innerstan som
många av vännerna. Hon flyttade
från Göteborg till Midsommarkransen för tio år sedan. Då bodde
hon i andra hand, nu är familjen
inne på sin andra bostadsrätt.
Och visst har området förändrats en del sedan dess, menar hon.
– Det har kommit hit många
yngre människor, särskilt sedan
Konstfack flyttade hit. Många nya
butiker och kaféer har öppnat,
säger hon och tar emot påsen med
rågsurdegsbröd som kassörskan
inne på Söderbergs bageri sträcker fram.
Även om Agnes Jouchims inte
är direkt nyinflyttad är hon ett
exempel på det generationsskifte
som just nu pågår i flera av stadsdelarna i Hägersten-Liljeholmen

på sig, säger hon.
De nya grupperna av invånare har andra levnadsmönster och
efterfrågar ett annat utbud, menar hon. Till exempel är det fler
som köper hämtmat och sitter på
kaféer – och färre som handlar
spik eller dricker öl på det lokala
ölhaket.
– Precis som på många håll i innerstan kommer de lokala syltorna att försvinna även i Hägersten
och Liljeholmen, det är nog bara
en tidsfråga innan det händer.
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och Älvsjö. Skiftet innebär att
andelen äldre invånare minskar,
medan andelen yngre invånare
och småbarn ökar.
I samma takt ökar även invånarnas inkomster. I snitt har medelinkomsten i Hägersten-Liljeholmen
och Älvsjö ökat med 50 procent
under åren 1998 till 2008, vilket
är betydligt mer än i resten av landet. Allra störst är förändringen
i Liljeholmen, därefter Herrängen
och Gröndal.
I några av områdena är förvandlingen extra tydlig, enligt Karin
Fägerlind på Stockholms utrednings- och statistikkontor (USK).
– Aspudden och Midsommarkransen var ganska förslummade
långt in på 1970-talet, men när

yngre människor började flytta dit
för 10–20 år sedan ökade områdenas status och drog till sig människor med pengar. Nu är bostadspriserna som högst just där, säger
hon.
I Älvsjös stadsdelsområde stårHerrängen för det största generationsskiftet. Här har både inkomsterna och andelen barn ökat som
mest.
Elisabeth Lilja är docent i sociologi vid Stockholms universitet
och forskar om segregation och
gentrifiering, det vill säga statushöjningen av ett bostadsområde.
– Samma undanträngningsprocess som skett i innerstan sker nu
utanför tullarna. Järnhandlare
och andra yrkesgrupper som behöver billiga lokaler måste flytta

Men det finns en paradox i det
hela, menar Elisabeth Lilja. Trots
de nya invånarnas konsumtionsvanor är det många som vill ha
kvar det gamla som gjort områdena unika.
Generationsskiftet återspeglas
även i butikernas utbud. I Konsumbutiken i Midsommarkransen
har den äldre kundkretsen bytts
ut mot en yngre, mer medveten
sådan.
– Vi har märkt av en större efterfrågan på färskvaror, ett typexempel är bearnaisesåsen. Den äldre
generationen köpte sin sås i pulverform, men yngre kunder vill
i stället ha såsen färsk i burk, säger
butikschefen Jonas Johansson.
l Zandra Zernell
zandra.zernell@mitti.se
tel 550 551 29

Buteljgatan får
behålla sitt namn
ÅRSTADAL Två Årstadalsbor är
missnöjda med ett gatunamn
i området: Buteljgatan. Paret
menar att ordet butelj inte
ger området en tillräckligt
attraktiv klang. Därför har
de skrivit till kommunens
namnberedning och bett om
ett namnbyte.
Namnberedningen försvarar gatunamnet och menar att
ordet butelj både är etablerat
och värdeneutralt. Dessutom
ansluter ordet, som kom in
i svenskan via franskan under
1600-talet, till andra namn
i Årstadal som påminner om
Vin & Sprits verksamhet i
området. Även finare drycker
som champagne buteljlagras,
menar de.

