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nyheter

STOCKHOLM En av sex
elever i svenska skolor saknar
tillgång till ett skolbibliotek,
enligt Kungliga bibliotekets
rapport Skolbibliotek 2012.
Sedan 2011 är det lagligt
krav på att bibliotek ska finnas
i skolor.
I Stockholms län finns skol
bibliotek i 700 skolenheter,
medan 291 skolenheter
fortfarande saknar ett eget
bibliotek.

Bevakning
gillas av
majoritet
STOCKHOLM Brottslighe
ten i Sverige har minskat de
senaste åren enligt statistik
från Brottsförebyggande rådet
(Brå).
Ändå upplever mer än hälf
ten av befolkningen att den
ökat. Det visar en undersök
ning av TNS Sifo som gjorts
på uppdrag av företaget
Stanley Security.
Störst oro för överfall och
inbrott har stockholmare,
som även är mest positiva till
övervakningskameror.
51,2 procent bryr sig om
att det finns övervaknings
kameror i offentliga miljöer
och 60,2 procent tycker att de
är okej så länge de känner till
att de finns.

Äldsta friskolan på söder
fyller ett halvt sekel
Över hälften av Stockholms gymnasieelever
går på friskolor, men på
Södermalm är det ingen
ny företeelse.
I år fyller stadsdelens
äldsta friskola, TS-gymnasiet, 50 år.

Skolan, som är mest känd som
Industritekniska gymnasiet, startades 1963 av Stockholms Spårvägar som behövde nya verkstadsmekaniker när de äldre gick
i pension. Och än i dag är den en
plantskola för dem som vill jobba
med drift och underhåll inom kollektivtrafiken.
– Jag har jobbat inom SL hela
livet och har inte ångrat mitt
yrkesval en sekund, säger Kjell

Berggren, 64, som gick ut 1969.
Han var bara 15 år när han sökte
in till yrkesskolan, som då låg mellan Blåsut och Hammarbyhöjden.
– På den tiden var det inget
snack om att man fick jobb utan
de blev snarare arga på en om
man inte ville ha det, säger han
och skrattar.
Under sina 47 år på SL har Kjell
mött många nybakade studenter
från sin egen gamla skola och ny-
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w 50,3 % av Stockholms
gymnasieelever går i fristående
skolor.
w Med friskolereformen 1992
kom kommunala bidrag och
med dem många nya friskolor.
w På Söder är 13 av 20 gymnasier i dag fristående.
w Stadens allra äldsta gymnasium, dock kommunalt, är
Södra Latin – från 1654.

En av framtidens tekniker är 19-åriga Nellie Beckman, som här får hjälp
av verkstadsläraren Fleming Dahllöf.
Foto: henrik jansson

ligen var han på 50-årsjubileum.
– Många elever sa ”ja du ser ju
ut att ha överlevt i alla fall”, säger
han och skrattar.
På 80-talet flyttade skolan till
Tegelviksgatan vid Danvikstull
där den ligger än i dag med sina
nu 70 elever. Det är litet och intimt och ur verkstaden strömmar
60-talsdängan ”Son of a preacher
man”. Nellie Beckman, 19, går
första året och håller på att gänga
ihop en hammare.

– Det är faktiskt första gången
som jag tycker att det känns kul
att gå i skolan. Jag gick svets innan men bytte för det här programmet är bredare, berättar hon.
Klasskompisen William Weinheimer, 16, är också nöjd.
– Jag gillar att det är mycket
praktik och att det är så litet att
alla känner alla, säger han.
I dag tas ett 20-tal elever in varje år och större än så kommer det
nog aldrig att bli, enligt rektorn

Cecilia Sjöström, som tillsammans
med fem andra ur personalen köpte upp skolan av SL i våras.
– Många söker sig hit just för att
det är litet och tryggt. Och för att
de har stora chanser att få jobb efteråt förstås.
Vad säger ni om debatten om
friskolor som blossat upp på sistone?

– Det är synd att de bra exemplen inte lyfts fram. Man tittar på
de stora koncernerna men glömmer bort oss små.
l Matilda Bjerlöw
matilda.bjerlow@mitti.se
tel 550 551 27
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Köp ett Marbodalkök från övriga sortimentet för
minst 60.000 kr och få vitvaror för 20.000 kr.
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Välkommen, vi finns på Sabbatsbergs sjukhus
(Närakuten)
www.omsorgsteamet.se 08-718 29 50
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hösterbjudande på alla våra kök

vinkyl för endast
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*

Ordinarie pris 7.995 kr.
Gäller vid köp av ett Marbodalkök.
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Välkommen till din Marbodalbutik!
Öppettider ser du på resepektive butiks hemsida.
Marbodal Barkarby
Herrestav 22, tel 08-12 13 91 21
www.marbodal.se/barkarby

Marbodal Nacka
Winborgs väg 15, tel 08-716 22 00
www.marbodal.se/nacka

Marbodal Bromma
Archimedesv 1-3, tel 08-515 114 10
www.marbodal.se/bromma

Marbodal Stockholm
Birger Jarlsgatan 60,
Tel 08- 611 50 50
www.marbodal.se/stockholm

Marbodal Danderyd
Enebybergsv 8, tel 08-544 965 90
www.marbodal.se/danderyd
Marbodal Kungens Kurva
Geometriv 1B, tel 08 - 556 460 20
www.marbodal.se/kungenskurva

* Vitvaror för 25.000 kr gäller vid köp av ett kök ur Plus-serien för minst 60.000 kr. Erbjudandet gäller 31/10 – 9/12. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Luckor och skåp är Svanenmärkta.
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