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nyheter
Tåg ska tömmas
snabbare vid stopp
LÄNET Orsaken till att en
kontaktledning revs ned och
stoppade tågtrafiken förra
fredagen var en istapp i taket
på tunneln vid Södra station.
Kortslutning uppstod och
passagerarna satt inne i tåget
i nästan tre timmar.
Trafikverket har nu tillsammans med tågoperatörerna
och entreprenörerna infört
tydligare rutiner för att snabbare kunna evakuera passagerare från tågen.
Dessutom finns en elansvarig och en olycksplatsansvarig
vid Stockholms central under
rusningstid så att akuta fel
kan åtgärdas snabbare.

Bullerplank och
cykelvägar byggs
LÄNET 500 miljoner kronor
extra satsas på infrastruktur
i Sverige, enligt ett regeringsbeslut förra veckan, då man
även presenterade vilka projekt i länen som får pengar.
Pengarna i Stockholms län
går bland annat till dubbelspår mellan Stockholms
central och Sörentorp, kollektivtrafikkörfält mellan
Danderyd och Viggbyholm
samt bullerplank utmed
Nynäsvägen.
Dessutom ska det byggas
cykelvägar i anslutning till de
nationella vägarna.

Hornstullsbor vill bli
förevigade i konstverk
Rusning till avgjutningar för surrealistisk pelare.
Många Södermalmsbor
vill bli förevigade i konstnären Eva Ziggy Berglunds stuckaturpelare
vid det nya Hornstull.
Vuxna, barn och gamla
köade för att få sina
kroppsdelar avgjutna.
”Föreviga dig i det offentliga
konstverket här i Hornstulls tunnelbana. Ziggy modellerar in ditt
tryne i konstverket”, kunde man
under fem dagar läsa på en skylt
som stod uppställd utanför lokalen bredvid bageriet i Hornstulls
tunnelbana.
– Det ska bli en surrealistisk pelare av kroppsdelar, säger konstnären Eva Ziggy Berglund.
Ziggy jobbar mycket med stuckatur och har fått i uppdrag av SL
att utsmycka tunnelbanestationen. På en bänk i fönstret ligger
rader av näsor, munnar, händer
och öron i gips.

ar som står utställda i skyltfönstret.
Och intresset att bli en del av
konstverket var högt över Ziggys
förväntan. Under de fem dagar
hon höll öppet kom omkring 150
personer i alla åldrar in och lät
gjuta av sina kroppsdelar. Den
yngsta var fem år den äldsta uppemot 80.

Eva Ziggy Berglund samlar kroppsdelar till sin stuckaturpelare i nya Hornstull.
Foto: carlos montecinos

– Tanken är att det ska vara folk
som är i området, som bor här,
jobbar här eller passerar. Jag vill
ha in historien och vad man kan
göra kring Hornstull, säger Ziggy.
Hennes ambition är att leka
med de olika kroppsdelarna. Några öron bildar en blomma, en näsa
är omgiven av blomblad och tan-

Lider ditt barn av stark rädsla,
oro eller ångest?
Vill ni delta i ett forskningsprojekt som undersöker en
internetbaserad psykologisk behandlingsmetod för barn
som besväras av stark rädsla?

ken är att munnarna ska bilda ett
vågmönster.
– Det bygger på upprepning,
fast det är inte samma, det är
hundra olika munnar, säger Ziggy.
Verket väcker redan nu intresse. Många som passerar i gången
under Långholmsgatan kommer
fram för att titta på de avgjutning-

Vi erbjuder
alla våra läsare
två specialerbjudande
på Wallmans Stockholm
under perioden
1 februari till 31 mars.
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Barn- och ungdomspsykiatri

40-50%

l Anna Rönngren

Läsarerbjudande

Nu har ni den möjligheten! Barn och ungdomspsykiatrin i Stockholm och
Karolinska Institutet genomför ett forskningsprojekt för att undersöka
effekterna av internetbaserad KBT - kognitiv beteendeterapi. I projektet
studeras barn 8-12 år som lider av stark rädsla, oro eller panikattacker
som kan uppträda i olika situationer och sammanhang. Behandlingen är
kostnadsfri och pågår i 10 veckor under 2012.
Om du vill delta i studien, eller vill veta om det här kan vara något för dig
och ditt barn kan du läsa mer på www.bup.se/bip.
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En av dem är Pontus Joneström
som lät gjuta av sitt och flickvännen Elin Roos ansikte tätt intill
varandra.
– Det kom så lägligt. Jag ska tyvärr flytta, då är det kul att man
kan få göra ett avtryck på ställe så
kan man komma tillbaka och se
sig själv och känna att här bodde
jag, säger han.
Eva Ziggy Berglund räknar med
att vara klar med konstverket till
hösten. Då hoppas hon också kunna bjuda in alla medverkande till
invigningen.

Dinnershow
Onsdag - torsdag

545

-pris
kr (ord 815 kr)
Inkl show, 3-rätters meny
Wallmans alt Vegetarisk
och kaffe.

Dinnershow
Fredag

645

-pris
kr (ord 815 kr)
Inkl show, 3-rätters meny
Wallmans alt Vegetarisk
och kaffe.

Boka på 08-50 55 60 00.
Uppge kod ”Mitt i” vid bokning.
Max 6 pers/sällskap. Gäller endast nybokningar och
kan ej kombineras med andra rabatter.

