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SÅ TYCKER VI …

Vad ska du
göra på
semestern?

Helena Söderström, 44,
projektledare, Möregatan.
– Jag åker till landet, Skällholmen, som ligger utanför
Möja.

MILJÖVISIONÄR. Torgny Larsson vill bygga ett vattenfall vid Sickla sluss. – Vattnet blir syresatt på ett helt annat sätt och vattenkvaliteten ökar, säger han.
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Torgnys vattenfall ska
göra Sjöstaden renare
Skulptören Torgny Larsson har stora planer för
Sickla sluss. Med en
amﬁteater och ett vattenfall vill han öka medvetenheten för Östersjön
och de sjöar och vattendrag som rinner ut vid
Sickla sluss.

– Här kommer vattnet att
välla in i civilisationen och
visa vad det är för vatten vi
har i vår närhet, säger skulptören Torgny Larsson där han
står vid Sickla sluss i närheten
av restaurangen Göteborg.
Hans vision är ett fem meter
högt vattenfall och en amﬁteater nedanför som ska kunna
användas till olika evenemang
eller bara vara en plats där man
kan sitta.
För att det ska bli möjligt
måste man spränga bort sten för
att ge plats åt amﬁteatern som
blir i trä, betong eller natursten.
Tanken är att man ska komma
riktigt nära vattnet jämfört med
i dag då slussen är inhägnad
och inte lika tillgänglig. Man
ska även kunna gå under själva
vattenfallet. Förhoppningen är
att Sjöstadsborna får en ökad
förståelse för att just det här
vattnet är samlat regnvatten,
källvatten och sjövatten från
Nackas naturreservat, som tack
vare vattenfallet och en kom-

pletterande reningsanläggning
blir renare innan det rinner ut
i Östersjön.
Gör vattnet bättre

– Vattnet blir syresatt och renat ifrån ämnen som annars
bidrar till Östersjöns övergödning. Östersjön med sina
döda bottnar, algblomning,
gödningsämnen och farliga
båtfärger får renare vatten,
säger Torgny Larsson.
Han pekar på Dammsjöns
gröna algmassa som kommer
att bli som en gröt ju längre
sommaren lider och säger att
vattnet i dag inte är tjänligt
som badvatten.
Sickla- och Järlasjöarna
ligger cirka fem meter över
Östersjön. Om man öppnar
dessa sjöars fördämningar till Dammsjön och kanalen, kommer de senare att stiga
över dagens nivå med en till två
meter och i sin tur fylla upp
slussen nere vid Sickla kanal.
Då bildas ett naturligt vattenfall, utan pumpar, med en fallhöjd på cirka fem meter ned
till kanalen.
Vattenfallet är tänkt att
vara i gång två gånger per
år, vår- och höstdagjämning.
Och kanske även under sommarhalvåret, förutsatt att det
har regnat mycket och att
det inte stör båttraﬁken som

”Här kommer
vattnet att välla in i
civilisationen”
pågår från maj till och med
september. Förslaget innebär
alltså att slussen omväxlande
kan användas som vattenfall
respektive båttraﬁk.
– Vattenfallet och hela amﬁteatern är tillägnad mötet mellan människan och Östersjön
och alla former av liv som vi
överhuvudtaget kan föreställa
oss som lever i och av detta

hav. Framförallt det liv och
varelser som många glömt
bort eller inte längre har en
tanke på.
Positiv respons

Torgny Larsson har presenterat förslaget för stadsbyggnads- och fastighetsroteln och
fått positiv respons:
– Det ser jättespännande
ut och det är positivt att göra
vattnet tillgänglig för stockholmarna. Det blir en ﬁn rekreationsmiljö och det kommer
att bli underbart att sitta och
lyssna på ett vattenfall. Nu

gäller det bara att han hittar
ﬁnansiärer till projektet, säger
borgarrådet Kristina Alvendal
(M).

Ylwa Lind, 35, informatör, Maria bangata.
– Vi har hyrt en stuga utanför Oskarshamn. Sen kommer vi att vara på lantstället
utanför Bålsta och även
besöka Mumindalen.

Henrik Hallberg, 26,
skadereglerare, Bellmansgatan.
– Jag kommer inte ha så
mycket semester i år, behöver jobba så mycket jag kan.
Så det blir bara några strödagar för mig.
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VAD TYCKER DU?

Vad tycker du om
Torgnys idé?
Mejl: insandare.stockholm@direktpress.se
SMS: 0730-120 830

Age of Aquarius heter Torgny Larssons vision för Sickla sluss. Från amﬁteatern kommer
man ha ﬁn utsikt över vattenfallet.
MODELL: TORGNY LARSSON

Oliver Lignell 5 1/2 år
och Jessica Lignell, 37,
butiksägare, Kvarngatan.
– Vi åker till Gotland och till
vårt lantställe på Värmdö. Vi
ska åka båt och bada.

Fredrik Nilarp, 39, creative director, Bellmansgatan.
– Jag ska ﬂytta så mycket
av semestern går åt till det.
Men någon vecka ska vi vara
i sommarhuset i Halmstad.

