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Stockholm 

I korthet.

Centrum byggs ut  
när bussar flyttas
Ekerö. Bussdepån i Tappström 
på Ekerö där en rad SL-bussar 
står uppställda – mest på natten 
– ligger väldigt centralt och gör 
det svårt att utveckla kommunens 
centrum. Snart ska bussdepån 
flyttas. 

Bostadsföretaget Wallenstam 
och Carlshofs Fastighetsholding 
AB har gjort upp med SL om om-
rådet som ska rymma omkring 
400 bostäder i olika upplåtelse- 
former, en rejäl utbyggnad av han-
deln och en terminal för busstrafi-
ken. Byggstarten planeras till 2017.
DN 

På stan. 

Musik, konst och gala när 
Vasateatern återuppstår
En av Stockholms mest anrika 
teatrar återuppstår som bred 
kulturscen – den här gången i en 
stor hotellkedjas regi. 

Gustav Gelin
gustav.gelin@dn.se

○○Efter att ha stått oanvänd de se-
naste sex åren är det dags för anrika 
Vasateatern på Vasagatan att åter-
uppstå. 

Scandic Grand Central tar över 
driften, parallellt med den hotell-, 
krog- och nöjesverksamhet man be-
drivit i huset sedan 2011. 

–○Det känns som ett jättespännan-
de projekt att få möjlighet att göra 
detta, säger Lars Sandberg, hotell-
chef på Scandic Grand Central. 

Vasateatern öppnade 1892 och 
har varit hemvist för en rad stora 
namn i den svenska teaterhisto-
rien. Karl Gerhard, Gösta Ekman 
den äldre, Inga Tidblad, Jarl Kulle, 

Suzanne Reuter och Mikael Pers-
brandt är några som haft scenen 
som arbetsplats. 2009 stängdes 
Vasa teatern och sedan dess har lo-
kalen stått oanvänd. 

På tisdagen presenterades pla-
nerna på en ny kulturscen som ska 
innefatta såväl teater som livemu-
sik, galor, konstutställningar och 
konferenser.  

–○Det ska vara en multifunktio-
nell och levande mötesplats. Det 
kulturella inslaget har varit en röd 
tråd i hela vår verksamhet på Grand 
Central och Vasateatern blir en na-
turlig utveckling i det vi redan gör, 
säger Lars Sandberg. 

Finansieringen  står fastighets- 
ägaren KLP Fastigheter för. 

–○Vi köpte huset 2011 och ser 
detta som en stor utmaning att ge 
tilbaka teatern till stockholmarna, 
säger Anette von Mentzer, fastig-
hetsdirektör på KLP. 

Teaterlokalen är k-märkt och 

renoveringen genomförs varsamt 
med hjälp av en antikvarie. 

–○Det finns många aspekter att ta 
hänsyn till: tillgänglighet, utrym-
ningsvägar, ljudvolym och annat 
som kan störa grannar i området, 
säger Anette von Mentzer. 

Den omfattande  renoveringen har 
påbörjats och nya Vasateatern be-
räknas öppna hösten 2016. Lokalen 
kommer ha plats för uppåt 600 sit-
tande gäster eller nästan 1○000 stå-
ende på konserter. Alla sittplatser 
och bord är mobila och flyttas upp 
och ner genom lyftanordningar i 
golvet. 

–○Vi har haft kontakt med i stort 
sett alla produktionsbolag inom 
både teater och musik. De står i kö 
för att komma in här, säger Lars 
Sandberg, som 1 mars lämnar över 
Grand Central till blivande hotell-
direktören Helena Söderberg för 
att i stället ta över nya satsningen 
Scandic Haymarket. 

Tre frågor.

Han vill ordna ”världens roligaste sommarjobb”
Rasmus Jonlund (FP), vice 
ordförande i Stockholms kul-
turnämnd, vill ordna ”världens 
roligaste sommarjobb”.

1 Och vad är det?
–○Jobb inom kulturen, som för 

vissa kanske blir mer, ett första steg 
på en karriär inom kulturvärlden. 

2 Vad ska de göra?
–○Till exempel kan  ungdomar 

i Kulturskolan få som jobb att ta 
fram ett program för en offentlig 
 konsert som de håller på kanske 
Drottninggatan. Eller inne på 
kulturinstitutioner som Liljevalchs 
och Kulturhuset. Antingen gör man 
ett schema som  allmänheten kan 

ta del av, eller också 
dyker de bara upp.

3 Vem ska betala?
–○Med de resur-

ser staden har för 
sommarjobb tror jag 
att vi får rum med 
det här också.
Mia Tottmar

Så här tänker sig hotellkedjan att Vasateatern ska se ut när den öppnar nästa höst.  

Rasmus 
Jonlund (FP) 
 foto: erika Jonés
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VD söker lägenhet  
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ŠKODA Fabia TSI 86 hk

Ord. Sign&Drive 1.995 kr/mån
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Från 129 900 kr 
2 500 kr/mån med
privatleasing inkl 
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Sjötomter vid Långsjön
Fritidshus och förhandsbesked finns

Fastigheten Södertälje Almnäs 5:5 och 5:6

båda med sjötomt i Långsjön. Almnäs 5:6

är bebyggd med ett fritidshus. På Almnäs

5:5 finns förhandsbesked för att uppföra

ett fritidshus. Fastigheterna säljs i två

separata e-auktioner. Möjligt för juridisk

person att förvärva.

Visning: Fredag 2015-02-13, kl 14.00-15.00

samt lördag 2015-02-14, kl 11.00-12.00

E-budstart: 2015-02-16

www.fortifikationsverket.se/tillsalu

Kontaktperson: Karl-Martin Svärd

karl-martin.svard@fortifikationsverket.se

Tel: 010-44 44 844

Prospekt och info på www.fortifikationsverket.se/tillsalu

Sälja bostad?
Annonsera bland 
DN:s  
bostadsannonser.


