8 MITT I TYRESÖ 26 SEPTEMBER 2017
www.mitti.se/tyreso

Hög fart.
Linus
Lundqvist
från Tyresö
slog rekord på
Silverstone

Linus Lundqvist ligger på femte plats i brittiska formel
4-mästerskapet.Foto: Jakob Ebrey Photography

Den 18-årige Tyresöbon
Linus Lundqvist slog rekord i brittiska formel 4.
Han avancerade sammanlagt 22 placeringar i
racen på Silverstone.
l Inför den sista deltävlingen i brittiska formel 4-mästerskapet på Brands Hatch
i skiftet september-oktober
ligger Linus Lundqvist på
femte plats. Han har vunnit
totalt fyra race under sin debutsäsong.
Förra helgen kördes näst
sista deltävlingen på Silverstones anrika bana. Det började i moll och slutade i dur
för 18-åringen från Tyresö.
I kvalet stämde det in-

te alls. En avåkning och ett
ödesdigert val av däck gjorde att han fick starta långt
bak i fältet.
– Kvalet var en total katastrof. Det stör mig verkligen
att vi slarvade bort det på det
sättet, men jag får ta på mig
en stor del av det själv, säger
Linus Lundqvist i ett pressmeddelande.
Men när tävlingen väl började gick det desto bättre. I
det första racet av totalt tre
avancerade han från 15:e

”Det var skönt att
kunna reparera
lite av skadan
efter kvalet.”

plats till sjätte. I race två blev
Lundqvist nia, och i det avslutande racet körde han sig
upp från 18:e plats till femte.
Sammanlagt avancerade
Lundqvist hela 22 platser i
racen, och det är ett nytt rekord i brittiska formel 4.
– Det var skönt att kunna
reparera lite av skadan efter
kvalet, och jag bjöd i alla fall
förhoppningsvis på lite underhållande racing. Det var
en lärorik helg här på Silverstone och jag har onekligen
fått slipa lite på omkörningstekniken, säger han.
Lars Allerstedt
lars.allerstedt@mitti.se
tel 08-550 550 69

Ceremonilokal ska stå klar 2020

Multireligiös
lokal i Skrubba
Ena dagen kan det vara en kristen
begravningsceremoni här. Dagen
efter får rummet en ny look i samband med en muslimsk, buddistisk
eller borgerlig begravning.
Stockholms stad planerar nu att
bygga en konfessionslös ceremonilokal vid Strandkyrkogården i
Skrubba.
l Ledordet för den planerade ceremonilokalen är flexibilitet. Arkitekten bakom skisserna har ritat ett ”riktningslöst” rum som går att möblera om
och anpassa efter hur begravningsceremonin ska se ut.
– I vissa religioner är det viktigt att
man genomför begravningsceremonin i ett visst vädersträck, till exempel med kistan vänd mot Mecka. Rummet kommer inte att ha några religiösa
symboler, men man kommer att kunna
sätta upp det om man vill, säger Karin
Söderling, utredare på kyrkogårdsförvaltningen.
Tanken är alltså att man ska kunna
möblera och anpassa ceremonin utefter vilken religion man utövar
och beroende på hur stor begravningen är.
– Det kan vara allt från små ceremonier med ett 20-tal medverkande till
större med flera hundra. Man ska kunna öppna upp delar och även ha ceremonier utomhus, säger Karin Söderling.

▸▸Varför vill staden bygga en ceremonilokal här?

– Det är för att öka attraktionen till
Strandkyrkogården. Den används i dag
i ganska liten skala jämfört med andra
begravningsplatser. Att ha en lokal där
man kan ha själva begravningsceremonin i anslutning till gravplatsen gör
det mer tillgängligt, säger Karin Söderling.
Dessutom skulle det hjälpa till att få
bukt med problemen med bristen på
begravningsplatser i Stockholm i dag.
Det är framförallt brist på gravplatser
i nordvästra Stockholm. En ceremonilokal i anslutning till Strandkyrkogården tros locka fler att ha sin begravning
där i stället.

Nu ska förvaltningen utreda en
framtida ceremonilokal ytterligare för
att säkerställa att markförhållandena är bra och se hur mycket en sådan
byggnad kostar att bygga. Dessutom
måste detaljplanen i området ändras
för att ceremonilokalen ska kunna bli
verklighet.
– Det finns även planer på att använda lokalen till andra evenemang, till exempel kulturevenemang, säger Karin
Söderling.
Prognosen är att den ska kunna stå
klar någon gång under 2019–2020.
Olof Thorell
olof.thorell@mitti.se
tel 08-550 550 00

Ceremonilokalen vid Strandkyrkogården ska kunna anpassas till olika religioner. Foto: MOSTPHOTOS

Här är den nya
ceremonilokalen tänkt
att ligga...
...och så här
kan den se ut.
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