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Sexor från
Igelboda skola
tävlar i tv
i sommar

Nu ska Arga
snickaren bli
ilsk i köket
också

Blir valdeltagandet för lågt är
risken stor att politikerna inte
bryr sig om resultatet.
Monica Dellgar, Folkinitiativet i Värmdö.

tyck till sidan 2

Man blev
ihjälkörd av
bil som kom
i rullning
NYHETER När en man var
ute och rastade sin hund på
Djurö, hörde han plötsligt en
kraftig smäll. Han sprang för
att titta efter vad som hänt
och såg en man som klämts
fast mellan en bil och en
tall. Flera andra vittnen
försökte förgäves hjälpa
mannen att komma loss.
En ambulanshelikopter flög
mannen till Karolinska, där
han dödförklarades.
Den förarlösa bilen
hade rullat nedför en brant
uppfart när den träffade
mannen.
– Det mesta tyder på att
han själv skulle åka i väg
med bilen och den kom i
rullning mot honom, säger
förundersökningsledaren
Tomas Samuelsson vid
Nackapolisen.
l Matilda Klar

Donator räddar
valkampanj

nyheter Finansmannen
Olof Stenhammar räddade
kampanjen inför söndagens
folkomrösning om skolan
i Värmdö. Sidan 6

Kulturcentrum. En saluhall med restaurang och uteservering är Nyréns arkitektkontors vision . 

här ska kulturen
få gemensamt hus
l Ett höghus på 24 våningar, ett parkerings-

hus på nio våningar och radhus på fabrikens
tak. Det är några förslag som fyra arkitektkonValfrågor. Caroline Schalin och
många andra Värmdöbor rankar
skolfrågan högt i höstens val.

Skolan valets
viktigaste fråga

illustration: Nyréns arkitektkontor

tor har tagit fram för fabriksområdet i Gustavsberg och kulturklustret som planeras där.
Sidan 4
Förslagen ställs ut i porslinsfabriken.

NANNES SVÅRA ÅR ÄR ÖVER
reportage Efter bröstcancer och sin mammas bortgång ser sångerskan Nanne Grönvall
framåt. Nu ska hon stötta utsatta ungdomar. sidan 14– 15
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Man rånad på bilen vid villan
MÖRTNÄS Klockan halv fem

Kalle Jönsson
kalle.jonsson@mitti.se tel 550 550 56

Nyhetschef
mejl

nyheter

förra måndagsmorgonen larmade en man om att han hade
blivit rånad på sin bil.
Mannen hade precis kommit
hem till villan i Mörtnäs när han
blev överfallen av två maskerade
personer.
De hotade mannen med att
de hade skjutvapen på sig och

tvingade till sig lyxbilen.
Rånarna åkte i väg i riktning
där gatan tar slut i en återvändsgränd. Där hittade polisen senare
bilen övergiven.
– Vi satte in hundpatrull som
fick upp ett spår men spåret
försvann efter en bit, säger
Sven-Erik Olsson, vid polisens
länskommunikationscentral.

14

år var flickan som förra

måndagen blev påkörd på
övergångsstället vid Ålstäket.
Flickan fick en bäckenfraktur
efter olyckan. Bilisten är misstänkt för vårdslöshet i trafik.

Ljungh arkitekter har föreslagit
ett nio våningars p-hus och en utomhusscen. Till vänster ingången
till nuvarande mässhallen.

Murman arkitekter vill bygga ett
nytt bostadshus (till höger).

Så här ska det se ut när Smaka på
Värmdö säljer sina delikatesser,
enligt Utopia.

Nyréns arkitektkontor vill skapa en ljusgård i stil med en gallerigata. Här ska alla verksamheter få vistas, till exempel kan cirkusen som har en
lokal i huset ha uppvisning här.
illustration: Nyréns arkitektkontor

Nyréns arkitektkontor har föreslagit ett 24 våningar högt höghus
med bostäder. Bottenvåningen
blir entré till området.

Här kan det bli cirkus
l Chans att tycka till om förslagen på Gustavsbergs nya kulturcentrum

Fyra arkitektkontor har
tagit fram förslag på ett
nytt kulturcentrum
i Gustavsberg.
Arkitekterna föreslår
ett 24-våningars höghus, ett p-hus med nio
våningar och bostäder
ovanpå flera av de gamla
fabriksbyggnaderna.
Tidigare i år gav kommunen fyra
arkitektfirmor i uppdrag att ta
fram förslag på ett nytt kulturcen
trum i den gamla porslinsfabri
ken.
Här ska biblioteket, konsthal
len, ungkulturhuset Gurraberg,
hörsalar, danssalar, restauranger,
butiker och mycket mer inrym
mas.
Nu är förslagen klara och nu på
lördag samt nästa tisdag har du

möjlighet att tycka till om försla
gen, som då ställs ut i fabriken.
Ljungh arkitekter föreslår att fa
briken ska få ett nytt, platt grönt
tak på vissa ställen. Där vill de
bygga femton radhus med små
uteplatser.
Men även allmänheten får åka
upp till taket för att strosa och titta
på utsikten mot hamnen.
Ett annat förslag är att anlägga
ett nio våningar högt parkerings
hus på den stora parkeringen vid
mässhallens ingång. Inglasat och
runt ska det vara.

blir det små
studior för unga, om Anna Karin
Ljungh får bestämma, och inget
trygghetsboende för äldre, som
kommunen har varit intresserad
av.
– Fönstren sitter en och en halv
meter upp på väggen, vill du att

I Chamottehuset

din mamma ska bo på ett ställe
utan att kunna se ut? säger hon.
Nyréns arkitektkontorhar före
slagit att två blockbyggnader ska
sänkas ner i fabriken och sticka
upp från taket. Den ena fasaden
ska vara prydd med gul keramik
och den andra med blått, transpa
rent glas.
– Den ena blir en cirkuslokal
och den andra är bibliotek, konst
hall och kulturskola, säger Tomas
Rosén, som även vill bygga bostä
der ovanpå Chamottehuset.
Nyréns arkitektkontor har kom

”Vi tycker att man
ska ta hand om den
här fabriksmiljön,
men utan att vara
antikvarisk.”
Mattias Litström, arkitekt

mit med ett av de mest provoka
tiva förslagen: Ett höghus på 24
våningar på hörnet mellan Gus
tavsbergsvägen och Odelbergs
vägen.
– Det blir en publik entré till
området på bottenvåningen och
en utsiktsvåning högts upp, säger
Tomas Rosén.
De har också ett alternativ med
en mindre, rund paviljong på plat
sen.
Murman arkitekter har

en annan
lösning där. De vill däcka över par
keringen vid Hemköp, delen när
mast Gustavsbergsvägen.
Det ska bli en gräsbeklädd kul
le, som leder fram till kulturcen
trets entré – den nuvarande in
gången till livsmedelsbutiken.
Ett förslag är att flytta Hemköp
till parkeringen vid mässingång
en. Parkeringen skulle vara kvar men finnas på butikens tak.

Arkitekten Hans Murman för
slår också ateljébostäder i en
länga på fabrikens tak, intill Cha
mottehuset.
– Det är den delen där det inte
är sågtandstak utan slätt tak och
vi gör dem inte så höga, säger
Hans Murman.
på
flera våningar på Chamottehuset.
Här ska det bli trygghetsbostäder.
Den arkitektfirma som rört
minst på fabrikens och Chamotte
husets exteriörer är Utopia.
– Vi vill återställa lanterninerna
i taket och respektera byggnaden.
Vi tycker att man ska ta hand om
den här fabriksmiljön, men utan
att vara antikvarisk, säger Mattias
Litström.

Arkitekten vill också bygga

l Matilda Klar
matilda.klar@mitti.se
tel 550 551 26

