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 Den 4:e mars klockan 18.30 är Mark 

L evengood på Stadsbiblioteket och 

p ratar om Lotta-böckerna som skrevs 

av Ester Ringnér-Lundgren under 

pseudonymen Merri Vik. VI
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MER  Vasateatern 
 ■  Är från 1892 och är en 

av Sveriges äldsta teatrar.

 ■ Teatern ritades av Fred-

rik Ekberg och är k-märkt. 

Samtliga ytskikt (foajé, 

balkong och scenrum) be-

varas i sin ursprungliga 

utformning.

 ■ Legendariska teaterdi-

rektörer är Gösta Ekman 

den äldre på 1930-talet 

och Karl Gerhard på 

1950-talet. 

 NYTT LIV. Vasateaterns loka-

ler renoveras och teatern 

beräknas öppna nästa som-

mar.    FOTO: MIMMI EPSTEIN 

 ”Vasan” ska renoveras 
– öppnar igen nästa år 
 Vasateatern tvingades 
stänga 2009 när fastig-
hetsägaren skulle bygga 
hotell. Vad som skulle 
hända med teatern var 
länge oklart men nu ska 
den renoveras och öpp-
nar hösten 2016. 

 2009 när dåvarande fastig-
hetsägaren började bygga om 
större delen av fastigheten till 
hotell omöjliggjorde stör-
ningarna skådespel. Sedan 
dess har Vasateaterns k-
märkta lokaler stått tomma. 
Nu ska de renoveras och res-
taureras. Utformningen är ett 
samarbete mellan hotellope-
ratören Scandic och fastig-
hetsägaren KLP fastigheter.

– Lokalerna var i stort re-
noveringsbehov. Ventilation 
och teknik var eftersatt och 

golvet ruttet, säger Lars Sand-
berg, hotelldirektör för Scan-
dic Grand Central.

Just golvet är det enda be-
sökarna inte kommer känna 
igen när Vasateatern öppnar 
igen. Det kommer att vara 
plant i stället för sluttande.

– Det gör att vi kan ställa 
ut bord om det är krogshow 
eller om lokalen ska använ-
das till konferens, säger Lars 
Sandberg.

”Finns ett stort intresse”

Hotellet kommer att hyra ut 
teatern till flera olika pro-
duktionsbolag och har redan 
fl era intressenter.

– Vi har haft en del diskus-
sioner och det fi nns ett stort 
intresse. Det är ju ett väldigt 
bra läge och ett teaterdistrikt 
med Dansens hus, Scalatea-

tern och Oscarsteatern, säger 
Lars Sandberg.

Till sommaren/hösten 
2016 väntas Vasateatern kun-
na öppna igen med 600 sitt-
platser.

– Huset är k-märkt och 
det är en omfattande och tek-
niskt svår renovering som ska 
göras. Alla stora delar ska 
bevaras och återställas. Efter-
som det är en privatteater 
som har haft fl era olika ägare 
har den historiska dokumen-
tationen bitvis varit bristfäl-
lig. Vi har tagit hjälp av 
Stadsmuseet och Kungliga 
biblioteket för att få en sam-

lad bild av teatern, säger Lars 
Sandberg.

”Inte bara teater”

Scandic kommer att enga-
gera en musik- och teateran-
svarig som ska arbeta tillsam-
mans med hotellets blivande 
direktör Helena Söderberg 
för att bestämma vilka pro-
duktioner som ska visas. Än 
är det inte bestämt om och i 
så fall vilken profi l Vasatea-
tern ska ha. Utöver teater-
verksamhet är tanken att lo-
kalerna ska kunna användas 
som konferenslokal och fest-
våning.

– Det ska gå att ställa om 
snabbt och vi jobbar på så-
dana tekniska lösningar, sä-
ger Lars Sandberg. 

 Mimmi Epstein
mimmi.epstein@direktpress.se 

STOCKHOLM

”Alla stora delar 
ska bevaras och 

återställas.”

POLISRAPPORTEN

 BIRGER JARLSGATAN
Torsdag den 19 februari

Klockan 03.26

Narkotikabrott. En polis-

patrull griper en person för 

narkotikabrott. Fordonet 

som den gripne färdas i tas 

i beslag enligt nya p-bots-

lagen eftersom föraren har 

över 5 000 kronor i obetalda 

p-böter.

HAGAGATAN
Onsdag den 18 februari

Klockan 19.30

Rån. Ett vittne ser hur två 

personer först slår till en per-

son som sitter utanför en 

b utik och tigger och sedan 

tar personens pengar. Måls-

äganden är inte skadad och 

en polispatrull skriver en an-

mälan om rån.

KLARA TVÄRGRÄND
Måndag den 16 februari

Klockan 21.04

Bedrägeri. Två personer äter 

och dricker på en restaurang 

men kan inte betala notan. 

De springer från platsen men 

personal från restaurangen 

springer ikapp. Väktare, och 

sedan polis, ansluter och tar 

över gripandet.

BIRGER JARLSGATAN
Söndag den 15 februari

Klockan 01.53

Bråk. En stökig person avvi-

sas från en restaurang. Per-

sonen vill inte acceptera det, 

försöker komma in igen och 

blir omhändertagen av ord-

ningsvakter. Polis kommer 

till platsen och tar över fri-

hetsberövandet.

VÄSTMANNAGATAN
Lördag den 14 februari

Klockan 10.49

Övrigt. En kvinna sitter i sin 

bil när ett isblock faller ner 

på bilen från en intilliggande 

fastighet. Hon ringer polis 

som tar kontakt med is-

tappsjouren som omgående 

åker till platsen.

FREJGATAN
Torsdag den 12 februari

Klockan 15.14

Överfallslarm. En parkerings-

vakt utlöser ett överfalls-

larm. När polisen får kontakt 

med vakten visar det sig att 

en person är missnöjd och 

har börjat bråka. En anmälan 

om förgripelse mot tjänste-

man skrivs.

SVEAVÄGEN
Torsdag den 12 februari

Klockan 08.08

Rattfylleri. En person ringer 

polisen och berättar att en 

bil har kört över trottoarkan-

ten. En polispatrull stoppar 

bilen på Birger Jarlsgatan 

och kontrollerar föraren som 

blåser positivt och är miss-

tänkt för rattfylleri. 

 Smash and grab-rån mot Gucci 
  Klockan 05.10 på onsdagsmorgonen fi ck polisen ett larm 

om att bil kört in i Gucci-butiken på Birger Jarlsgatan.
Med en stulen bil har okända gärningsmän kört in genom 
entrédörren på butiken. Gärningsmännen kom över väskor 
till ett okänt värde. Efter rånet har vittnen sett hur två mör-
ka Audi-bilar kört därifrån i hög hastighet – en mot Ros-
lagstull och en mot Djurgården.

– 30 minuter tidigare har tre bilar utsatts för skadegö-
relse i området. Det kan ju tänkas att tjuvarna har försökt 
stjäla någon av bilarna men misslyckats, säger Christer 
Alm vid Östermalmspolisen.   Karin Winter  

DÖDSSTRAFFET ÄR INTE ETT STRAFF, DET ÄR ETT BROTT
Stöd Amnesty på PG 90 00 72-0. Tillsammans gör vi skillnad! www.amnesty.se

Kuponger i mobilen
Massor av lokala erbjudanden och rabattkuponger 
på ett och samma ställe! Ladda ned appen Rabble 
via www.rabble.se/appen
eller hämta på


