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Raketer 
sköts mot 
vakter  
på nyår
Två ordningsvakter blev be-
skjutna med raketer i närheten 
av Helenelunds station klockan 
18.30 på nyårsafton. 

Polisen kallades till platsen, 
men den okända gärningsman-
nen som tillhörde ett gäng med 
sex ungdomar hann undan.

– Ordningsvakterna fick span 
på en person som satte ner en 
raket i marken, riktade den mot 
dem och tände av. Ordningsvak-
terna fick hoppa undan för att 
inte bli trä!ade. Sedan gjorde 
den här personen samma sak 
igen, säger Stefan Marcopou-
los, informationsansvarig vid 
Norrortspolisen.

Polisen har upprättat en an-
mälan om försök till grov miss-
handel.

! Patrik Ekström

"  En man från Rotebro smugglade cannabis och tabletter

Två män har dömts till sex års fängelse för att ha försökt att föra in stora mängder narkotika i Sverige. FOTO: POLISEN

Möblerna var 
knarkgömmor
Mannen körde från Spanien till 
Sverige med bord och stolar i las-
ten. Möblerna innehöll cannabis 

och och vad han trodde var 18 000 
ecstasypiller – men det visade sig 
vara vanliga värktabletter. sidan 5

Gå och 
surfa risk 
i trafiken
Allt fler fotgängare håller ett 
öga på mobilen – och blir en fara 
för sig själva eller andra. 

Fyra av tio svenskar har en 
smartphone och i akutvår-
den konstateras nu fler olyckor 
kopplade till mobilanvändande. 
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Låt kommunen flytta till lediga lokaler
Kommentar till artikeln ”Nytt kom-
munhus utreds i hemlighet” den 6 
december:
I Lokaltidningen Mitt i kunde man läsa 
om tankarna på ett nytt kommunhus. 
Kommunstyrelsens ordförande Doug-
las Lithborn (M) bekymrade sig över 

höga hyror i Turebergshuset.    
Ett bättre alternativ än en ny 

byggnad vore att decentralisera den 
kommunala verksamheten. På åtskil-
liga håll i kommunen finns lediga 
och förmodligen billigare lokaler att 
hyra – anslag på husgavlar runt om 

i kommunen vittnar om detta. En 
decentraliserad kommunal verksam-
het skulle dessutom innebära en 
efterlängtad revitali sering av våra 
kommundelscentra som i dag för en 
tynande tillvaro  

Jan Andersson

Stoppa ombildningarna 
i Helenelunds centrum
Sollentunahems styrelse har ny-
ligen fattat beslut om att erbjuda 
hyresgästerna från en bostadsrätts-
förening i Helenelunds centrum 
att ombilda de lägenheter de bor i. 
Det handlar om cirka 140 bostäder 
i områdets östra del. Beslutet ver-
kar ha fattats i enlighet med kom-
munfullmäktiges direktiv om att 
fortsätta ombilda hyresrätter till 
bostadsrätter. Men är det verkligen 
så? Kanske inte om man gräver lite 
mer på djupet.  

De nya ägardirektiven, det vill 
säga det dokument som klargör vad 
kommunen vill med Sollentuna-
hem, antogs i september i år. Där 
strök de borgerliga partierna stads-
delen Helenelund från de priorite-
rade områdena för bostadsrättsom-
bildning på grund av att man redan 
har omvandlat många lägenheter 
där och att andra områden borde 
nu enligt dem ha förtur. Men vad 
händer nu? Sollentunahems sty-
relse, som utgörs av fem ordinarie 
ledamöter, varav fyra kommer från 
majoriteten, har nu erbjudit bo-
stadsrättsföreningen i fråga att om-
bilda sina lägenheter och därmed 
fattat ett beslut som strider mot 
kommunfullmäktiges ägardirektiv 
och som går emot högeralliansens 
fina ord om blandad bebyggelse. 

De 140 lägenheter som nu möj-

ligtvis kommer att ombildas är de 
sista hyresrätterna som är kvar 
i Helene lunds centrum efter förra 
mandatperiodens vilda ombild-
ningsprocess, som uppenbarligen 
inte är slut. I ett så pass stort om-
råde kommer alltså antalet hyres-
lägenheter snart att ha nollställts. 
Detta på bara några år. Snacka om 
blandade upplåtelseformer! 

Det här är ännu ett bevis på 
att majoriteten försöker sälja ut 
allmännyttan och samtidigt dölja 

det med sin retorik. Vi måste sätta 
stopp för detta! Att billiga hyres-
lägenheter försvinner är förödande 
för den sociala sammanhållningen, 
särskilt i kristider. Kommunala 
bostadsbolag ska dessutom drivas 
i allmännyttigt syfte. Låt därför 
hyresrätter få finnas kvar i Helene-
lunds centrum och se till att Sollen-
tunahem istället fokuserar på att 
rusta upp sitt befintliga bestånd.    

Dario Mantino
Vänsterpartiet i Sollentuna

Snart finns inga hyresrätter i Helenelund, menar insändarskribenten.
ARKIVFOTO: JOHAN KINDBOM

Vid flera skolor i Sollentuna 
kommun råder problem med 
trafiksäkerheten. Detta är 
något som kan bekräftas av 
de flesta inblandade. En av 
de främsta orsakerna är att 
många föräldrar skjutsar sina 
barn till skolan, och när alla 
ska lämna barnen samtidigt 
blir trafiksituationen lätt rörig. 
Detta kan så klart på sikt delvis 
lösas genom åtgärder i gatu-
miljön, men det finns exempel 
på att enklare och mindre 
kostsamma åtgärder också kan 
vara verkningsfulla.    

För en tid sedan kunde vi 
i Dagens Nyheter läsa om ett 
exempel från Segeltorpsskolan 
i Huddinge. Där kallade kom-
munen föräldrar, skolledning 
och fastighetsskötare till ett 
möte. Därefter startades en 
informationskampanj om att 
gå och cykla till skolan. Man 
pekade också på platser några 
hundra meter bort från skolan 
där man kunde lämna bilen och 
gå med barnen sista biten fram 
till skolan.    

Exemplet från Huddinge 
visar att en medvetenhet bland 
de inblandade kan göra vägen 
till skolan säkrare. Vår mening 
är att Sollentuna bör kunna ta 
efter denna modell och därmed 

minska problemen här i kom-
munen. Vi hoppas att få övriga 
partier i kommunen med på att 
utvärdera vilka skolor som är 
angelägnast att börja med och 
därefter kalla till möten med 
föräldrar och personal från 
skolan.    

Vi kan inte utesluta att det 
på sikt, i takt med att kommu-
nen växer, kan bli aktuellt att 
bygga om gatumiljön utanför 
vissa skolor. Målet ska givetvis 
vara att vi har en säker gatu-
miljö, särskilt utanför våra sko-
lor. Men då ett sådant arbete 
tar tid är Huddinge modellen 
väl värd ett försök.   

Ulf Brangenfelt (C)
vice ordförande i trafik- och 

fastighetsnämnden    
Lars Kallander (C)

ledamot i barn- och 
ungdomsnämnden  
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Vad är rätt pris på en fastighet 
med hyresrätter? Jag tror att 
man glömmer att en hyresgäst 
har ett lagstadgat besittnings-
skydd. Därför är ett hus med 
hyresrätter helt enkelt inte lika 
mycket värt som ett hus med 
bostadsrätter. Man kan inte 
vräka hyresgäster godtyckligt 
utan att erbjuda en annan 
likvärdig bostad. 

Vad värre är: en hyresgäst 
står utan del i fastighetens 
värdeökning vilket för nästan 

alla människor motsvarar det 
kapital som man eventuellt. 
lyckas få ihop genom livet. Hela 
värdeökningen tillfaller i stället 
fastighetsägaren. Hur känns 
det? 

Det är därför ytterst beklag-
ligt att vissa inte kan köpa sin 
lägenhet på grund av låne-
situation eller annat. Det är de 
som är förlorarna och inte de 
som säljer ut hyresrätter.   

 
Philip Orrenius

Hyresgäster går miste 
om värdeökningarna

Föräldrar som kör barnen till 
skolan kan bli en trafikfara.

www.åes.se

Fina öppningserbjudanden! Fast månadskostnad!
NYTT KONTOR I FRÖSUNDA - 1 FEB
Färdiga kontor - fr 1 arbetsplats. Allt klart! 
Möbler, internet, kaffe, utskrifter, konferens mm ingår

Quick Office Frösunda
Boka tid för visning på 070-715 54 89
quickoffice.se

GROSSBOMS KLÄDER

Minervavägen 5 Häggvik 
 Tel 08-623 05 98

Öppet: tis. 10-18,  ons. 10-18,   tors. 10-19,   fre. 10-18

REA!
Mellandags-

Presentkort

Naprapatbehandling 
massage, akupunktur 
medicinsk fotvård
Prova-på-erbjudande: 400:– 
vid 1:a besöket (ord.pris 500:-)

Öhrns Akupunktur & Naprapatmottagning
Öhrns Solarium | Sollentuna Fotvård
Tingsvägen 17, Sollentuna C
Tel: 08-35 30 44 • www.naprapatsollentuna.se

D-vitaminrör
8 fräscha solsängar

Solkort 450:-
10x30 min

Är du pensionär och vill jobba hos oss?Ring 08-654 42 00

info@veterankraft.se  Tel 08-654 42 00  www.veterankraft.se

Vi gör vardagen lite enklare!
• Barnpassning
• Hantverksarbete
• Trädgårdsarbete
• Hushållsarbete



Bankomat P
VARMGARAGE

1600 PLATSER

P- SK IVA
GRATIS I 3TIM

Oncorhynchus mykiss
Odlad Danmark

Sander lucioperca
Odlad i Danmark

Ekhaga, i bit, dansk råvara 
Ord. pris 49,95/kg

Kronfågel, hel 
Max 3 förp/hushåll

Carlsberg 1,5 l
JÄMFÖRPRIS 3,33/L

Max 3 st/hushåll

Med hink & urvridare
Max 1 köp/hushåll

Ivars 1750 g, Fryst
Max 2 förp/kund

Sverige/Tyskland klass 1

Färsk ursprung Sverige, av nöt 
Max 3 kg/hushåll

Färsk ursprung Sverige, av nöt 

Lysekils ca 1 kg, Skinnfri
Max 4 förp/hushåll
Begränsat parti!

erbjudande

Veckans

• Milk & Honey • Cherry Blossom • Hygiene
Palmolive 300ml
Ord. pris 19,95/st
Max 5 förp/hushåll

Vikt ca 500 g
JÄMFÖRPRIS 138:-/kg

Enligt landets viktigaste kundnöjdhets-

mätning Svenskt Kvalitetsindex (SKI)
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nyheter

i korthet

Nyhetschef 
Fredrik Söderberg Bruce
fredrik.soderberg@mitti.se
tel 550 550 53

Mobilsurf är en trafikfara
Nicole Aravena krockade med en stolpe när hon tittade på telefonen. 

Nicole Aravena, 17, från Lidingö 
vet. Hon gick och tittade på en 
film i smartphonen tillsammans 
med sin pojkvän. 

– Vi hade var sin hörlur och 
plötsligt åkte min ur. Han gick åt 
sidan, men jag såg inte och gick 
rakt in i en stolpe. Det gjorde ont 
så klart, säger Nicole och skrattar 
lite generat.

Även i trafiken har hon märkt 
att telefonen kan vara en risk.

– Ibland går jag och läser ett 
meddelande och är halvvägs ut i 
gatan innan jag märker det. Men 
jag hinner ju springa tillbaka igen.

Liknande erfarenheter har Ka-
tarina Sandberg från Östermalm. 
Hon har varit nära att missa bus-
sar och när det hon läser är till-
räckligt intressant kan hon kliva 
ut i gatan, men hon tycker ändå 
att hon klarar att hantera sin 
smartphone och på samma gång 
vara uppmärksam.

– Men jag tänker på de unga 
som sms:ar samtidigt som de går 
med kompisar och upptäcker sto-
ra vida världen. Jag vet hur jag 
själv var när jag var liten. Jag är 
lite orolig för dem, säger hon.

En amerikansk studie från Ohio 
state university visar att antalet 
fotgängare som besökte akutmot-
tagningar efter skador orsakade 
av att de varit försjunkna i sina 
mobiler och snubblat, ramlat eller 
sprungit in i något fördubblades 
från 2007 till 2008. Lanseringen 
av smartphones med otaliga app-
likationer och spel har gjort folk 
ännu mer absorberade av sina 
mobiler.

Någon svensk studie finns inte 
men flera källor ger en bild av att 
det är likadant här.

– Jag har inte statistiska be-

lägg för det. Men jag har väl sam-
ma känsla som alla andra. Att det 
ökar, säger Maria Liljeby, sjukskö-
terska på akuten på Södersjukhu-
set.

Hon arbetar även med Strada-
registret, i vilket alla olyckor med 
gångtrafikanter – halkolyckor, tra-
fikolyckor och liknande – registre-
ras.

Vid en dödsolycka i innerstan 
förra året fanns uppgifter om att 
den förolyckade var upptagen 
med sin mobiltelefon och inte 
uppmärksammade lastbilen som 
körde på henne.

– Men vi är försiktiga med att 
skriva mobilanvändning som or-
sak. Det kan hända att vittnen 
eller andra säger att personen höll 
på med sin mobiltelefon, men det 

räcker inte. Vi måste vara helt säk-
ra, säger Maria Liljeby. 

Hon påpekar att människor 
kanske inte är så benägna att be-
rätta att de själva har varit oupp-
märksamma för att de hållit på 

med sin mobiltelefon. Annat är 
det om motparten i olyckan, ex-
empelvis en bilförare, använt tele-
fonen.

Mobilförbud för bilförare är en 
fråga som diskuteras flitigt, men 

även cyklister som samtidigt han-
terar en smartphone är en trafik-
fara.

– Det är ytterst olämpligt. Tra-
fiken i Stockholm kräver all kon-
centration. Jag vet själv hur det är 
när jag cyklar och det ringer. Jag 
svarar faktiskt, men jag försöker 
cykla åt sidan. Det är ännu värre 
att sms:a samtidigt, säger Chris-
tian Juul, ordförande i Cykelfräm-
jandet.

Han påpekar att gångtrafikan-
ter med hörlurar försjunkna i mu-
sik också är en olycksrisk eftersom 
de inte hör när cyklister ger signal 
med ringklockan.

! Pernilla Fagerström
pernilla.fagerstrom@
mitti.se
tel 550 554 05

Facebook, mejl och 
wordfeud. Den ständiga 
uppkopplingen är inte 
bara stressande – den 
kan vara direkt farlig. 

Allt fler fotgängare 
råkar ut för olyckor när 
de går försjunkna i sina 
mobiler.

Nicole Aravena går ofta försjunken i sin smartphone. Ibland har hon hunnit ut i gatan innan hon märker det och får snabbt springa tillbaka.
 FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN

"   Fyra av tio har en smartphone
" Fyra av tio svenska mobilanvän-
dare har en smartphone. 
" Uppskattningsvis finns det en 
miljon smartphones i Sverige. En 
tredjedel av dessa finns i Stock-
holm. 
" Antalet som surfar i mobilen 
har ökat kraftigt. Den sista juni 
2011 fanns det nästan 2,3 mil-
joner abonnemang där minst 1 

gigabyte datatrafik 
ingick eller köptes 
till abonnemanget. 
" Svenskarna 
delar andraplat-
sen tillsammans 
med britterna 
på mobilsurflistan i 
Europa. Etta ligger Turkiet.

KÄLLA: STHLMS STAD, INTERNETSTATISTIK.SE

Butik får beröm för nej till raketer
HÄGGVIK Ica Maxi har under nyårshelgen fått mycket beröm 
för sitt ställningstagande mot fyrverkerier. Beslutet att inte 
sälja smällare eller raketer fattades redan för tre år sedan, men 
har nu fått rejäl uppmärksamhet tack vare sociala medier.

Flera tidningar och bloggare har också tagit upp kedjans 
ställningstagande. På Ica Maxi Häggviks hemsida tackar man 
för stödet: ”När man ser hur hundar och andra djur far illa och 
hur mycket det skräpar ner är valet väldigt enkelt”.

Nytt förslag till samarbete med bion
SOLLENTUNA Kommunen utreder nu ett nytt förslag till 
samarbete med Sollentuna bio. Förslaget går ut på att kom-
munen hyr delar av biografen för den permanenta utställning 
om Sollentuna som ska lanseras under 2013 i samband med 
150-årsjubileet av kommunens bildande. Lokalen ska också 
kunna hyras även för andra kulturella visningar samt utställ-
ningar inom kommunens verksamhet. Bakom förslaget står 
kultur- och fritidsförvaltningens chef Kjell Lauri.

Inbrottstjuvar krossade fönster
NORRVIKEN Vid 12-tiden i lördags upptäckte personer på 
Nämndemansvägen att det varit inbrott i deras villa. 

– Inbrottstjuvarna tog sig in genom att krossa ett fönster, 
säger Magnus Lundquist, stationsbefäl vid Norrortspolisen. 

Det är fortfarande inte klarlagt var som stals vid inbrottet. 
Polisen kommer att göra en teknisk undersökning. 

Flera planerade rån stoppades av polis
LÄNET Polisen vässade sin brottsbekämpning under 2011, 
skriver de på sin hemsida. Användningen av helikopter och 
bildanalyser från övervakningskameror utvecklades. Och 
allmänheten har i allt större omfattning hört av sig och med-
verkat till att klara upp brott. 

– Vi har intensifierat arbetet mot rån, både mot handeln 
och mot värdetransporter. Flera planerade rån har avbrutits 
i ett tidigt skede och i många fall finns misstänkta gärnings-
män, säger Isabel Thorén vid Operativa avdelningen.

Fortsatt satsning mot ungdomsbrott
LÄNET Satsning på att stoppa unga livsstilskriminella, stötta 
avhoppare från kriminella gäng samt utökat nyttjande av 
sociala medier. Det är några inslag i polisens verksamhetsplan 
för 2012. 

Polisen ska samarbeta med Stockholms stad och Krimi-
nalvården för att ta fram former för hur myndigheterna ska 
arbeta med avhoppare. 

Polisen vill också förstärka dialogen med allmänheten via 
sociala medier.
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i korthet!  Möblerna proppades med droger – trodde smugglaren

I möblerna hade smugglarna gömt närmare tre kilo cannabis – samt vad de trodde var 18 000 ecstasytabletter och 2 500 LSD-trippar. FOTO: POLISEN

Fick värktabletter 
i stället för knark
40-årig man från Rotebro dömdes till sex års fängelse.

Allt var planerat in i detalj. Den 
40-årige mannen från Rotebro 
skulle köra ner en mindre lastbil 
till Alicante i Spanien för att häm-
ta drogerna. Ett uppdrag han tog 
på sig för att bli kvitt från en skuld 
till en 27-årig Åkersbergabo. Allt 
gick enligt planerna – trodde de. 
Bilen lastades och färden hem till 
Sverige gick bra. 

Det de inte visste var att de var 
avlyssnade av polis. Misstankar 
mot männen hade väckts i sam-
band med en annan utredning, 
ett narkotikarelaterat mord på en 
 22-årig man i Åkersberga i somras. 
Männen var således under bevak-
ning och polisen följde noga 40- 
åringens färd mot Sverige genom 
Frankrike, Tyskland och Danmark. 

I Rotebro, vid 40-åringens bo-
stad, slog man till. I fordonets last-
utrymme hittades ett köksbord 
och två stolar som vid närmare 
granskning visade sig dölja nästan 
tre kilo marijuana samt mindre 

mängder kokain, bedövningsmed-
let ketamin samt ecstasy. Dess-
utom dolde möblerna flera paket 
med stora mängder tabletter samt 
perforerade pappersark.

– Vi röntgade bilen och såg att 
det fanns någonting i bordet och 
stolarna som inte borde ha funnits 
där, säger Marita Elfström som 
handlade utredningen vid länskri-
minalpolisen.

Av telefonavlyssningen fram-
gick att männen trodde att tablet-
terna och arken innehöll drogerna 
ecstasy och LSD.

– 18 000 tabletter är en ganska 
stor mängd. På gatan räknar man 
att en ecstasytablett kostar runt 100  
kronor, så det blir ett par kronor.

Men polisövervakningen var 
inte den enda överraskningen. 
När tabletterna analyserades visa-
de de sig inte alls innehålla ecsta-

sy, utan paracetamol – det var allt-
så vanliga huvudvärkstabletter.

I december åtalades männen för 
grov narkotikasmuggling, grovt 
narkotikabrott samt försök till 
grovt narkotikabrott. 40-åringen 
erkände att han hade transporte-
rat en mindre mängd marijuana. 
26-åringen förnekade allt. 

Männens advokater hävdade be-
stämt att deras klienter inte kunde 
dömas för smuggling eller inne-
hav av merparten av drogerna, de 
som inte var äkta.

Tingsrätten tolkade lagen på ett 
annat sätt, att det inte spelar nå-
gon roll att männen själva blivit 
lurade. Rätten ansåg också, bland 
annat genom telefonavlyssningen, 
att det är ställt utom allt rimligt 
tvivel att båda männen känt till 
och varit lika delaktiga i brottet. 

Därför dömdes männen för en yr-
kesmässig smuggling av drogerna 
– inklusive 18 000 huvudvärksta-
bletter. Stra!en: sex års fängelse.

– Påföljden är grundad på att de 
haft för avsikt att förvärva en stor 
mängd riktig narkotika. Men do-
men kommer med all sannolikhet 
att överklagas, säger åklagare Ewa 
Tvengström.

Misstankar om brott kvarstår 
mot ytterligare en man som varit 
kontaktperson i Spanien och som 
antas vara hjärnan bakom smugg-
lingen.

– Jag kan inte säga någonting 
om honom, säger Tvengström.

Lokaltidningen Mitt i har för-
gäves sökt 40-åringens advokat.

" Patrik Ekström
patrik.ekstrom@mitti.se
tel 550 552 67

Den 40-årige kuriren 
åkte ner till Spanien för 
att hämta en busslast 
med droger – kom hem 
till Rotebro med tre kilo 
cannabis och 18 000 
 huvudvärkstabletter.

Domen: sex års fäng-
else.

Prisas för insats 
vid revolutionen 
SOLLENTUNA Sollentunabon 
Mehdi Gharbi är årets Martin 
Luther King-pristagare. Mehdi 
Gharbi var med och startade 
nättidningen Tunis News och 
får priset för sitt arbete med 
att sprida information under 
den tunisiska revolutionen.

Martin Luther King-priset 
instiftades av den kristna 
fredsrörelsen och Svenska 
baptistsamfundet i början 
av 2000-talet och består av 
en kontantsumma. Priset 
delas ut den 19 januari. Bland 
tidigare pristagare finns både 
kända artister som Jason 
”Timbuktu” Diakité och freds-
aktivister som exilburmesen 
Lian H Sakhong.

12 minuter får du 
vänta på ambulans
SOLLENTUNA 12,3 minuter. Så 
länge får du i genomsnitt vän-
ta på ambulans i Sollentuna. 
Det visar en lista från Sveriges 
kommuner och landsting. 
Väntetiden är faktiskt den 
näst bästa för Stockholms län. 
Värst är situationen i Vaxholm 
där man i genomsnitt får 
vänta 21,7 minuter. Än värre är 
det ute i landet. I vissa kom-
muner, till exempel Bjurholm  
i Ångermanland, får man 
vänta i snitt en halvtimme. 

Bäst är det att bo i småländ-
ska Tranås, där insatstiden är 
7,4 minuter. Tiden räknas från 
det att en operatör svarar när 
du ringer 112 tills att ambu-
lansen är på plats hos dig.

Rekordmånga  
nya bolag
SOLLENTUNA Rekord-
många nya aktiebolag 
startades i Sollentuna 
förra året. Det visar 
statistik från Bolags-
verket. Under 2011 
nyregistrerades hela 
301 aktiebolag, det är 
fler än vid något annat 
år sedan mätningarna 
startades 1984. Antalet 
nya enskilda firmor (175) 
och handelsbolag (30) 
minskade samtidigt 
kraftigt jämfört med 
tidigare år.

Förändringarna beror 
troligtvis på de nya 
regler för aktiebolag 
som trädde i kraft under 
från förra året. Numera 
krävs bara en insats på 
50 000 kronor. Kravet 
på revisor har dessutom 
slopats.

Kommunen har 
ansvar för skolkök
RÄTTELSE Förtydligande 
angående brister i Skälbysko-
lans skolkök. Verksamheten 
drivs för vissa av företaget 
ISS som nämndes i en artikel 
i förra veckans tidning, men 
kommunen äger och ansvarar 
för lokalen.

!   Minst tre män inblandade i smugglingen
Åkersbergamannen:
Förnekar brott 
och har över-
klagat domen. 
Säger att han 
bara lånat ut en 
bil till ”kuriren” 
och att han åkte till Spanien för 
att titta på hus och gå på bröllop. 
Advokaten vill att straffet stryks 
eller halveras. Tingsrätten anser 
att mannen har planerat smugg-
lingen och därmed är skyldig.

Kuriren:
40-årig man 
från Rotebro. 
Erkänner att han 
har smugglat en 
mindre mängd 
cannabis. Säger att han kände sig 
pressad att genomföra smugg-
lingen i utbyte mot avbetalning 
på en skuld. 

Spanjoren:
Kontaktperson i 
Spanien som har fi-
gurerat i utredning-
en och fortfarande 
misstänks för brott. 
Åklagaren tror att han är hjärnan 
bakom smugglingen. Polisen har 
avlyssnat telefonsamtal mellan 
honom och Åkersbergamannen 
där tingsrätten tror att de talar 
om att de lagt ner en halv miljon 
kronor på att köpa in knarket. 

Dessa finns som EPS i Doris grafikmapp. 
Sök efter ”profiler”.Dessa finns som EPS i Doris grafikmapp. 

Sök efter ”profiler”.

Dessa finns som EPS i Doris grafikmapp. 
Sök efter ”profiler”.



6  MITT I SOLLENTUNA.  TISDAG  10  JANUARI  2012

nyheter

Fiasko för vetenskapsparken
Nu vill Socialdemokraterna i stället bygga bostäder i Silverdal.

Det blev inte mycket av de högt-
flygande planerna på en veten-
skapspark i Silverdal. Pfizer eta-
blerade sitt huvudkontor där, men 
sedan dess har ingenting hänt.

Kontorshusen var tänkta att 
skärma av Silverdal från oväsen 
och dålig luft från motorvägen 
och tågen.

– Här ligger en stor markyta all-
deles tom när man kör in i kom-
munen. Det ger ett dåligt intryck, 
säger Freddie Lundqvist (S) oppo-
sitionsråd i Sollentuna.

Han tycker att den borgerliga 
majoriteten har varit allt för pas-
siv.

– Det här är ett stort sår som 
behöver hjälp att läka ihop, säger 
han.

Marken är alltså planlagd för 
kontor, men enligt kommunens 
planeringschef Anders Hallmén 
har kontorsmarknaden i Sollentu-
na ”i princip varit död sedan 1991 
när fastighetsbubblan sprack”.

– Sedan dess har inga kontor 

byggts på spekulation i Sollen- 
tuna, säger han.

Däremot har företag köpt mark 
och byggt eget. Det skulle kunna 
vara en lösning för Silverdal, me-
nar han.

Men det vill inte Skanska som 

köpte marken för tio år sedan. 
Byggbolaget vill sälja mark och 
byggprojekt i paket.

Men man lyckas inte hitta före-
tag som vill flytta dit. Det finns ett 
intresse för marken, men oftast 
faller det på att där inte finns tun-

nelbana eller spårvagn, uppger 
Per Thurin på Skanska.

– Det vi oftast får höra när det 
spricker är att de allmänna kom-
munikationerna är för dåliga. 
Men det är ett fantastiskt fint läge. 
Vi måste bara hitta rätt företag.

Men Per Thurin har inte gett upp.
– Jag trä!ade en intressent för-

ra veckan. De säger att de inte bryr 
sig om spårbunden kollektivtrafik.

Socialdemokraterna tycker att 
det är dags att tänka om i Silver-
dal.

– Vi vill i första hand bygga bo-
städer där, massivt och högt, säger 
Freddie Lundqvist.

Han skulle gärna se att Sollen-
tunahem byggde hyresrätter där.

– De har i princip inga projekt 
efter 2012. Kanske skulle här fin-
nas en yta att anvisa för.

Kommunstyrelsens ordförande 
Douglas Lithborn (M) är inne på 
samma linje.

– Ser man på regionen kanske 
det är rätt att bygga bostäder där, 
säger han.

Plan och exploateringsutskottet 
tittar nu närmare på området.

! Calle Godani
calle.godani@mitti.se
tel 550 550 89

Tio år efter att bygg-
planerna för Silverdal 
godkändes gapar fort-
farande kontorsmarken 
närmast motorvägen 
tom.

Nu vill socialdemokra-
terna att det byggs  
bostäder där i stället.

Kontorshus skulle skärma av Silverdal från motorvägen och tågen, men det blev inget av planerna. FOTO: CALLE GODANI  

Just nu 
bjuder vi 
på första 
månads-
avgiften!*
Öppet köp i 14 dagar på alla program.

På vår hemsida, 

itrim.se hittar du 

mer information 

om Itrim och våra 

viktminsknings-

program.

Nästan hälften* av alla vuxna svenskar går och
bär på onödiga kilon. På Itrim gör vi något åt det.
Våra kunder går i snitt ner 10,8 kg de tio första
veckorna, ett resultat som består i både ett och
två år. Det gör oss till världsledande inom varaktig
viktminskning. 

*37% AV ALLA KVINNOR, 53% AV ALLA MÄN (SCB 2011)

EVA LUNDIN -25 KG
HAR BEHÅLLIT SIN NYA VIKT I 2 ÅR

Itrim Sollentuna, 
Turebergsvägen 1, 08-623 10 00 
sollentuna@itrim.se, www.itrim.se/sollentuna
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Priserna gäller endast hos Coop Extra fr.o.m. 9/1 t.o.m. 15/1, 2012. Reservation för eventuell slutförsäljning.

Extra mycket för pengarna!

8!%K

PRISET
HALVA

APELSINER
Klass 1.

Ca 180 g, jfr-pris 21:94/kg.Ca 180 g, jfr-pris 21:94/kg.

3)%S
PRISET
HALVA

PRISET
HALVA

PÅ UTVALD FRUKT OCH 
GRÖNT HELA VECKAN FÖR 

ALLA MEDLEMMAR!

BEARNAISE
225 ml, jfr-pris 33:33/kg. Frysta. Välj mellan wärdshus och 1-port fiskgratäng.

350-400 g.

800 g.

59)=K

Välj mellan sviktat, solklart,
rågform, sviktat fullkorn, aktiv flerkorn,
aktiv råg, hällakullor och må bättre.
315-500 g, jfr-pris 25-39:68/kg.

25k
2 för

89k
5 för 

49)=K15k
2 för 
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Få sänker priset på krogen
Besökarna kommer inte märka mycket av den nya lägre momsen.

Det har varit en tu! höst för Sol-
lentunas restauranger. Flera krö-
gare vittnar om intäkter som ra-
sat när folk blivit försiktigare med 
sina pengar.

– Gästerna har blivit färre i år. 
Vi siktar på att försöka hålla för-
ra årets omsättning, säger Gabriel 
Cimen som driver Basilicarestau-
rangerna i Sollentuna centrum.

– Hösten har varit katastrof. Vi 
har tappat 27 procent i omsätt-
ning, säger Nabil Ibrahim som 
driver restaurangerna Hawilo, 
Medelhavs steakhouse och Forno 
Romano i Sollentuna centrum.

En annan krögare i Sollentuna, 
som vill vara anonym, berättar att 
hans restaurang till och med har 
gått minus under flera av höstens 
månader.

Vid årsskiftet sänktes restau-
rangmomsen från 25 till 12 pro-
cent. Regeringen hoppas att det 
ska skapa jobb. Enligt finansde-
partementets beräkningar kan 
detta ge 28 nya arbetstillfällen 
bara i Sollentuna kommun.

De flesta av de 
krögare som Lokal-
tidningen Mitt i pra-
tar med tror att de 
kommer att kunna 
nyanställa på grund 
av momssänkning-
en.

– Jag har några 
som går på provan-
ställning. Kanske 
kan någon av dem 
bli fast anställda 
nu när vi sparar lite 
pengar på momssänkningen, sä-
ger Nabil Ibrahim.

Men långt ifrån alla kommer  
nyanställa.

– Nej, men jag kommer att kun-
na behålla personal. 
Annars hade vi nog 
behövt ta bort en 
tjänst, säger Mag-
nus Eriksson på Eds-
backa värdshus.

Han tror inte att 
han kommer att 
sänka några priser 
på grund av moms-
sänkningen. Inte 
heller Gabriel Ci-
men och Nabil Ibra-
him kommer att 

göra det. Men på O’Learys sänks 
matpriserna nu.

– När vi får en sådan här moms-
sänkning vill vi ge tillbaka till kun-
derna, säger restaurangchef Sait 
Nayis.

Han hoppas också kunna an-
ställa fler.

Momssänkningen är resultatet 

av höstens budgetförhandlingar 
mellan allianspartierna. Men för-
slaget delade Alliansen i två läger, 
även i Sollentuna.

Idén är Centerpartiets. Mode-
raterna och Folkpartiet gick med 
på sänkningen, men Kristdemo-

kraterna ville hellre sänka pensio-
närernas skatt, som man tidigare 
lovat att göra. Enligt partiets be-
räkningar skulle varje nytt jobb 
som genereras av den sänkta 
krogmomsen kosta 1,5 miljoner 
skattekronor.

Oppositionen tyckte också att 
det var för dyrt. De hade hellre 
sett att fler fick möjlighet att kom-
plettera sin utbildning under låg-
konjunkturen, istället för som nu 
färre i och med att regeringen 
kraftigt minskar sitt stöd till kom-
vux yrkesutbildningar.

! Calle Godani
calle.godani@mitti.se
tel 550 550 89

För en vecka sedan 
halverades restaurang-
momsen. En välkommen 
ekonomisk lättnad för 
Sollentunas krogar  
i dessa kristider.

O’Learys sänker pri-
serna, men de flesta 
krögare säger att de inte 
har råd. 

Gabriel Cimen som driver Basilicarestaurangerna i Sollentuna centrum tror att han kommer kunna nyanställa tack vare halveringen av krogmomsen.
 FOTO: CHRIS ANDERSON

"   Säkningen kostar 5,4 miljarder 2012
" Den 1 januari sänktes res-
taurangmomsen från 25 till 12 
procent.
" Momssänkningen beräknas 
kosta 5,4 miljarder 2012 och 
därefter ytterligare cirka 3,6 
miljarder per år.

" Dessutom satsas 2,1 miljarder 
under fyra år på fler utbildnings-
platser och höjt studiebidrag.
" Enligt den statliga utredning 
som ligger till grund för beslutet 
kommer 6 000 nya arbetstillfäl-
len skapas.  

”När vi får 
en sådan här 
momssänk-
ning vill vi ge 
tillbaka till 
kunderna.”

SAIT NAYIS  
CHEF PÅ O’LEARYS

Marbodal Nacka
Winborgs väg 15, tel 08!716 22 00
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd 11 - 15
www.marbodal.se/nacka

Marbodal Bromma
Archimedesv 1!3, tel 08!515 114 10
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd och sön 11 - 15
www.marbodal.se/bromma

Marbodal Danderyd
Enebybergsvägen 8, tel 08!544 965 90
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd 11 - 15
www.marbodal.se/danderyd

Marbodal Stockholm
Birger Jarlsgatan 60, Tel 08- 611 50 50
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd 11 - 15
www.marbodal.se/stockholm

Köp ett kök från Marbodal!

Marbodal Bromma
Archimedesv 1!3, tel 08!515 114 10
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd och sön 11 - 15
www.marbodal.se/bromma

Köp ett kök från Marbodal!
Valfria

vitvaror

Värde 20 000 kr
köpetP

Å

Marbodal Kungens Kurva
Geometrivägen 1 B, tel 08!556 460 20
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd 11 - 16
www.marbodal.se/kungenskurva

Välkommen till din Marbodalköksbutik!

Sthlm Kampanj jan 2012 248x88 Mitti.indd   1 2012-01-03   12:41:27



Specialframtagna snabbladdstolpar för snabbladdning av elbilar • Samtliga tillgängliga förnybara 
drivmedel • Solceller som energikälla • Solpaneler på tak för uppvärmning av regnvatten som 
bland annat återvinns vid snabbtvätt av bil • Solavskärmning på fönster för minskat behov av 
kylning i butik • Stomme av trä istället för stål • Regnvattenuppsamlare och 30 m3 regnvattentank 
• Bergvärme och frikyla för uppvärmning alternativt vid kylbehov • Sedumtak för isolering mot värme 
och kyla • Kemikaliefri rening av biltvätt • Titanoxid behandlade betongplattor vid parkerings-
platser som bryter ner kväve i luften med solens hjälp • Delar av tak med titanoxid  beläggning 
• LED-armatur för utomhus belysning • Tillhandahåller endast miljövänliga hyralternativ av bilar samt 
andra generationens elbil för uthyrning • Närvarostyrd belysning och ventilation i butik

 * OKQ8 Häggvik tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov. Skanna koden så kan du se några exempel på åtgärder 
och innovationer som gör OKQ8 Häggvik hållbar, annars har 
du de viktigaste smakproven här:

På fredag 13/1 inviger 
vi Europas första hållbara* 
bensinstation i Häggvik.

50 %på biltvätt 50 %
på snabbtvätt

PREMIÄR-

ERBJUDANDEN! 

DYGNET RUNT 

HELA HELGEN
13 –15 januari

ÖPPET
DYGNET 
RUNT

t

50 %
på spolarvätska 

ur pump
gäller för tankande kunder
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Trilla inte av pinn
Fäst i stegen – haka i hängrännan.
Passar de flesta metallstegar.
Läs mer på:
www.peko-produkter.se

nyheter

Byggare lurade 
äldre kvinnor
Tre män dömda för bedrägerier.

En av bedragarna varnade 
Lokaltidningen Mitt i för 
redan för sex år sedan. Då 
hade mannen ringt på hem-
ma hos en 69-årig kvinna 
för att erbjuda sina tjänster 
med att renovera ett hus. 
Över 100 000 kronor beta-
lade den intet ont anande 
kvinnan ut, men arbetet 
lämnades halvfärdigt.

Artikeln tycks inte ha haft 
någon avskräckande e!ekt. 
Mannen, hans son samt yt-
terligare en person har fort-
satt att lura äldre kvinnor 
med samma tillvägagångs-
sätt. 

Sedan 2005 har ytterli-

gare åtminstone sju äldre 
kvinnor vilseletts att betala 
för renoveringsarbeten som 
aldrig avslutats.

– Gissningsvis finns det 
fler målsägande längre till-
baka i tiden, säger åklagare 
Helena Wigilius. 

Bland annat fick männen 
en äldre, nu avliden, kvinna 
från Sollentuna att betala 
ut över 400 000 kronor för 
arbeten som senare dömts 
ut som bristfälliga. Män-

nen skjutsade kvinnan till 
banken där hon kunde få 
ut postväxlar på allt större 
belopp. Vid något tillfälle 
fick de också hennes ban-
komatkort med kod. Kvin-
nans släktingar anade till 
slut oråd och kontaktade 
polisen.

I december dömdes man-
nen och hans son till fängel-
se för grovt bedrägeri. Den 
tredje mannen dömdes till 
villkorlig dom. De ska ock-
så betala tillbaka pengar till 
bland annat den nu avlidna 
Sollentunakvinnans döds-
bo. 

Har de drabbade någon 
möjlighet att få ut skade-
stånden?

– Det kan vara svårt. De 
som sysslar med den här 
typen av brott har sällan så 
stora tillgångar, säger Hele-
na Wigilius.

! Patrik Ekström
! Pernilla Fagerström
patrik.ekstrom@mitti.se
tel 550 552 67

Byggskojarna 
lurade äldre, sjuka 
kvinnor att betala 
ut stora summor för 
jobb som aldrig av-
slutades. 

Nu har två män 
dömts till fängelse.

Mitt i den 4 oktober 2005.

Öppet hus Snäckbacken 
19 januari kl. 16.00-19.00

 
På Snäckbacken möts tre verksamheter under samma tak. Hos oss är barn och elever 

trygga och har kul i en fantastisk miljö med spännande rum. Lokalerna är 
tillgänglighetsanpassade med mycket god ljus och ljudmiljö.

• Förskola 1–6 år 
• Förskola för barn med hörselnedsättning 1–6 år, 
  tvåspråkig miljö, teckenspråk/svenska 
• Särskola för elever med flerfunktionsnedsättning. F-klass–år 9, 
 tvåspråkig miljö, teckenspråk/svenska. 

Vi välkomnar också elever med dövblindhet.  
Vårt upptagningsområde är hela Stockholmsregionen.

Välkomna!
Alla föräldrar och professionella som är intresserade och nyfikna på 

verksamheten, besök oss på Ribbingsväg 91, 192 52 Sollentuna

Välkommen till Fysio2
Nu även med massagebehandling!

Vi erbjuder ett komplett 
 behandlingsprogram för allt 
från  nack besvär till hälsporre:

Vi passar på att hälsa idrottsmassör 
Lena Friberg välkommen till oss!

Behandling & rehabshop

naprapatklinik
Tel: 08-35 30 45   fysio2@telia.com   www.fysio2.se 
Tingsvägen 19 5tr, Sollentuna Centrum

Behandling & rehabshop

Boka på 
08-35 30 45 eller 

på fysio2.se

BARN

Familjeföreställningar
Entré: 40 kr. Biljetter säljs 
på Sollentuna bibliotek från 
28 jan.

Titta kommer Max 
Lör. 11 feb. kl 12.30 och 14 
på Arena Satelliten
För barn 2-5 år. 
Med Teater Tusan  

Sagan som rymde 
Lör. 17 mars kl 12.30 
i Tintomararummet, 
Sollentuna bibliotek. 
För barn 4-9 år. Med 
Pygméteatern.  

Det var en gång en 
Bellman
Annandag Påsk, mån. 9 april 
kl 12.30 på Edsbergs slott. 
För alla åldrar, från 5 år. 
Med MusikThalia

Clown Raimondo
Lör. 21 april kl 12.30  och 
14 på Arena Satelliten. Från  
3 år.

Hela barnkultur-
programmet finns på  
www.sollentuna.se/barn

BARN

Norrvikens bibliotek
Berättarklubb och måleri
Minibio

Arena Edsberg
Sagostund 
Rim och sångstund  
Babyrytmik
Fredagsdans och knattedans

Sollentuna bibliotek
Sagostund
Rim- och sångstund
Babytecken 

För dag och tid se
www.sollentunabibliotek.se

KONST

Edsvik konsthall
Landsnorav. 42. Café.
Projekt - tema – arbete. 
T.o.m. 15 jan.
Det mörka rummet, 
Skandinaviskt måleri.  
14 jan. - 4 mars.
Jiri Anderle, måleri, grafik 
och illustration. 
24 jan.- 26 feb. 
www.edsvik.com

Galleri Aniara
Sollentuna bibliotek 
Lost time - fotografi 1995-
2012 foto av Katarina Mistal. 
14 jan. - 19 feb. 
www.sollentunabibliotek.se

Överby gård
Café / galleri / butik / ateljéer 
Gösta Ahlberg, måleri, 
objekt och Hind Orfali El 
Ama, måleri, 14-29 jan.
Öppet: lör.-sön. 12-16, 
www.overbygard.org

EVENEMANG  10 - 31 januari

KULTUR

Klasro skolmuseum
Sön. 29 jan. kl. 13-15. 
Utklädningskläder finns till 
barnen. Klasrovägen 61.
Arr: Kultur- och 
fritidsnämnden

Föredrag
Onsdagar kl 19-20 på Paddy’s 
Pub.

11 jan. Jesper Neve, teknologie 
doktor och konstnär: Modernt 
ikonmåleri 

18 jan. Kjell E Genberg 
berättar om seriemördare.

25 jan. Hans Lagerberg: Per 
Meurling — spion, pornograf 
och marxist
Arr: Skönlitterära Sällskapet 
Stockholm Nord 

2-taktsracing
Lör. 14 jan. kl 14 på MC 
Collection Museum. Bo 
Granath berättar om 
2-taktsracing under 1960- och 
1970 talet.
Arr: MC Collection 

Kurt Järnbergs kvintett
Sön.  22 jan. kl 16 på Bobbos 
Krog, Djupdalsv. 7.
Arr: Sollentuna jazzklubb 

Club Galaxy
Lör. 28 jan. kl 18:30 - 21:30 
på Arena Satelliten, Sollentuna 
C. Dans för personer med 
funktionsnedsättning.
www.arenasatelliten.se

Mer information i 
evenemangskalendern på
www.sollentuna.se
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Tel. 08- 631 96 90  |  www.sollentunadentalgroup.se
info@sollentunadentalgroup.se

Kom HELA
släkten på GRATIS 

undersökning!
Erbjudandet gäller t.o.m. den 31/1 2012

(gratis tandvård för barn upp till 19 år)

Dags att välja tandläkare till din 3-åring.

Tandblekning
Just nu har vi ett bra erbjudande till dig!

För endast 1450:- kan du nu bleka tänderna.
Kontakta oss för att få veta mer 

och boka en tid!

Käkledsbesvär
Visste du att vi i Sollentuna nu tar emot

patienter med ansikts- eller käkledsbesvär
utan remiss. Boka en tid nu!

Professionellt 
Personligt

Akut 
tandvård

På vardagar tar vi 
även emot

patienter med 
akuta besvär

Vi finns i Sollentuna C våning 4

Halva priset 
på valfri 
biltvätt!

Välkommen in!
Välkommen in!
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Kaffe + 
kanelbulle 15:-

Just 
nu!

Erbjudandet gäller fr o m 2012-01-10 - 2012-01-22.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Max en kupong/person och tillfälle. 
Kupongen får ej säljas vidare. Gäller endast på Shell/7-Eleven i Edsberg. Ord maxpris 32:-.

Shell/7-Eleven EdsbergShell/7-Eleven Edsberg

Erbjudandet gäller fr o m 2012-01-10 - 2012-01-22.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Max en kupong/person och tillfälle. 
Kupongen får ej säljas vidare. Gäller endast på Shell/7-Eleven Edsberg.

Välkomna!
AB Nyfiket lärande, Sollentuna 
Stallets skola, Landsvägen 24 
192 70 Sollentuna, 08-754 57 12

Att lära sig ta ansvar för sitt eget arbete är lika
viktigt som att utveckla sin sociala kompetens.

På Stallets skola når 
eleverna kunskapsmålen 

Vår storhet är vår litenhet

Titta in på www.stalletsskola.se 
och läs mer om oss. 

Skolan har informationskväll 
onsdag den 18 januari 
kl 19.00-20.30 samt  
öppet hus torsdag den 
19 januari kl 8.00-11.30.

Förskolan har informationskväll 
torsdag den 19 januari 
kl 19.00-20.30 samt  
öppet hus fredag den 
20 januari kl 9.30-11.00.

Stallets utställning 
”Läs- och skrivutveckling från
förskolan till skolan, barn 1-10 år” 
finns det möjlighet att se under 
våra informationskvällar och öppet 
hus. 

SALE
STARTS FRIDAY 13TH OF JANUARY

TÄBY CENTRUM

www.facebook.com/tigerofswedentaby
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Skidåkningen i gång 
i delar av Väsjöbacken
Men ekonomisk katastrof hotar om vintern blir mild.

Vid den här tiden förra året hade 
Väsjöbacken redan varit i drift ett 
par månader. I år står än så länge 
ingen i kö för att hyra skidor. An-
nat vore väl konstigt. Stora delar 
av backen är fortfarande fri från 
snö. Det beror på det ovanligt var-
ma och högst opålitliga vädret un-
der december och januari. 

Ena dagen har det varit tio gra-
der plus för att nästa dag sjunka 
till köldgrader.

– Jag behöver tio dagar med mi-
nusgrader för att få hela anlägg-

ningen i drift, säger Olle Carlsson 
som driver Väsjöbacken.

I torsdags hade man i alla fall 
 efter mycket arbete lyckats täcka 
familjebacken med snö med hjälp 
av snökanoner.

– Så vi kör igång skidskolan som 
planerat nu på lördag (läs i lör-

dags), men jag behöver ytterligare 
fem sex dagars kyla för att få hela 
anläggningen i drift. Förhopp-
ningsvis är vi igång nästa (läs den-
na) helg, men det beror helt på 
vädret, säger Olle Carlsson.

För varje dag som anläggningen 
ligger nere förlorar Olle Carlsson 
pengar. Bara elen kostar tusentals 

kronor varje dag. Om det fortsät-
ter att vara varmt hotar i värsta 
fall ekonomisk katastrof. 

Vad händer om det inte blir 
någon mer kyla?

– Då är det bara att hoppas att 
banken är snäll mot en. Nej, något 
sådant vill jag inte ens tänka på.

Olle Carlsson uppskattar att han 
redan har lagt ut över 700 000 
kronor inför den här säsongen. In-
vesteringarna har omfattat snöka-
noner, fyrhjuling och skidor.

– Skidor måste man beställa re-
dan i augusti/september. Det går 
inte att vänta tills man vet om det 
blir snö, för då är skidorna slut hos 
leverantören.

Än så länge är han i gott mod. 
– För fem år sedan drog vi igång 

säsongen den 26 januari och se-
dan höll vi öppet i 76 dagar. Vi var 
den enda backen som hade öppet. 
Det kommer att bli kallt i år också.

! Patrik Ekström
patrik.ekstrom@mitti.se
tel 550 552 67

En liten del av Väsjö-
backen är efter ett par 
dagars minusgrader nu 
täckt av snö. Men mer 
kyla behövs för att hela 
anläggningen ska kunna 
tas i drift. 

Värmen kan i värsta 
fall innebära ekonomisk 
katastrof.

Tio dagar med minusgrader behövs för att öppna hela backen.
 FOTO: PATRIK EKSTRÖM

Dyrare att gå till 
vårdcentralen
LÄNET Den 1 januari blev det 
dyrare att gå till vårdcentra-
len. Landstinget har höjt vissa 
patientavgifter, exempelvis 
kostar det nu 200 kronor att 
gå till läkare på vårdcentra-
len och 100 kronor att gå till 
distriktssköterska.

Högkostnadsskyddet ligger 
kvar på samma nivå, 900 
kronor. 

Inom ett vårdområde för-
svann avgifterna helt - mam-
mografi och undersökningar 
för tidig upptäckt av bukaor-
tabråck.

Vaktbolags jakt på 
klottrare granskas
LÄNET Efter misstankar om 
olaga dataregister över miss-
tänkta klottrare och om civil 
spaning har Datainspektionen 
(DI) beslutat att inspektera 
ett vaktbolag som arbetar på 
uppdrag av SL.

Syftet med inspektionen 
är att kontrollera om och hur 
företaget behandlar person-
uppgifter avseende personer 
som misstänks för skadegö-
relse.

DI har bland annat fått ett 
brev av en person som säger 
sig ha pratat med en vaktbo-
lagsanställd och fått veta att 
en mängd personuppgifter 
fanns i deras register.

Öppet Hus

en skola att vara 
stolt över

Friberga- 
skolan

www.sollentuna.se

Postadress: Kommunledningskontoret, 191 86 Sollentuna
Faxnummer: 08-579 216 44
E-postadress: sollentuna.kommun@sollentuna.se

Kommunfullmäktige 
Sollentuna kommunfullmäktige sammanträder i Sollentunasalen på plan 13 i 
Turebergshuset 

Onsdagen den 18 januari 2012 kl. 18.00
och

Onsdagen den 8 februari 2012 kl. 18.00
Föredragningslistan finns anslagen i Turebergshusets entré och på kommunens 
webbplats, www.sollentuna.se, 8 dagar före sammanträdet.
Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Allmänhetens frågestund
Välkommen att ställa frågor till de förtroendevalda inför mötet. Frågestunden 
börjar kl. 18.00 och pågår som längst i en halvtimme. Frågan lämnas skriftligen 
(brev, fax eller e-post) till kommunledningskontoret senast nio dagar före 
fullmäktiges sammanträde.

Webb-TV och lokal-TV
Du kan också se sammanträdet på kommunens webbplats via webb-TV eller när 
det sänds dagen efter i Din lokal-tv i Sollentuna med start 18.00.
Protokollet läggs ut på kommunens webbplats 1-2 veckor efter mötet.
Information om ärendena, tfn 08-579 210 53 (kommunsekreteraren).

Henrik Thunes 
Ordförande
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VI GÖR KISTA BILLIGARE

Kista Galleria, Torggången mitt emot Max • Öppet alla dagar 10-21
Erbjudandet gäller fr.o.m. 10 januari t.o.m. 16 januari eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för text-, pris- och fotofel.

17:-
Flyttkartong

Stabila och tåliga flyttkartonger  
i kraftig wellpapp. Enkelwell  

58x35x38 cm.
Normalpris 25:-

WC-duck
750 ml. Toalett-

rengöring.
Normalpris 38:-

Jmfr. pris 16:67kr/l

2 för
69:-

Classic

Bryggkaffe
500 gram. Flera sorter.

Normalpris 43:90/st Jmfr. pris 69:-/kg

Gaffelpärm
A4. Bredd 6 cm.
Normalpris 29:-

19:-/st
Sunsilk

Schampo
250 ml

Normalpris 23:90
Jmfr. pris 40:-/l

10:-/st

Lux
Duschcreme

250 ml

Normalpris 19:90
Jmfr. pris 40:-/l

10:-/st

2 för
25:- Kollegieblock

A4. Linjerat eller rutat.
Normalpris 15:-

5:-/st
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Noahs matte ger 
inte upp hoppet
Hunden sågs vid Väsjön nyligen.

Det har nu gått mer än tio 
månader sedan whippet-
hanen Noah försvann i sam-
band med att han rastades 
av matte Gunilla Stiern-
grens son i Bergshamra. 
Hundratals engagerades i 
sökandet och en Facebook-
sida och en blogg skapades. 
Men ännu har inte familjen 
fått tillbaka sin hund. 

Däremot har nästan 30 
observationer av det som 
tros vara Noah gjorts i Sol-
na, Danderyd och Sollen-
tuna. Senast sågs han i de-
cember vid Väsjön. 

– Observationerna har 
kunnat bekräftas med hjälp 
av professionella spårhun-
dar, så vi vet att han lever, 
säger Gunilla 
Stierngren.

Ännu fortsätter 
ett stort antal 
personer att leta 
efter Noah. Gu-
nilla Stierngren 
säger att hon 
inte kommer att 
ge upp så länge 
iakttagelser kommer in och 
spårhundarna hittar hans 
spår i naturen.

– Folk ringer till mig och 
säger ’Fattar du inte att 
Noah är död – hundar kla-
rar sig inte i naturen’. Men 

det gör de, så länge det inte 
händer någonting. Det finns 
hundar som kommit tillba-
ka efter flera år. Vi kommer 
att hitta honom, död eller 
levande, säger hon.

Förvildade katter finns det 
gott om i Sverige. Förvilda-
de hundar är inte så vanligt. 
Det finns dock uppgifter om 
enstaka hundar som klarat 
sig under längre perioder i 
det vilda, även under sträng 

kyla.
– En hund 

som är rustad 
för klimatet 
och hittar mat 
kan säkert kla-
ra sig ute i na-
turen, men det 
är ovanligt med 
hundar som är 
borta mer än ett 

par veckor, säger Sara Duf-
va Lundqvist, veterinär på 
Jordbruksverket.

! Patrik Ekström
patrik.ekstrom@mitti.se
tel 550 552 67

Sökandet efter bort-
sprungna hunden 
Noah fortsätter 
runt Väsjön där han 
sågs senast.

– Han kommer 
att hittas, död eller 
levande, säger 
matte Gunilla 
Stierngren.

Whippethanen Noah har varit 
borta i tio månader. LÄSARBILD

”Det finns 
hundar som 
kommit till-
baka efter 
flera år.”

GUNILLA STIERNGREN

ÖPPET HUS
Lördagen den 21 januari
klockan 10.00 – 13.00 

Ni får möjlighet att träffa rektor, lärare,  
fritidspersonal, elever och föräldrar som informerar

 om skolans verksamhet inför skolval till:

Förskoleklass
Skolår 1 – 6 

Den 23/1–27/1 har vi DROP-IN 
varje dag mellan 8.00-10.00 och 12.00-14.00

Ni är välkomna att besöka vår skola.
Välkommen!

Mörbyhöjden 24, Danderyd Tel: 755 94 55
www.dmskola.se

HAR DU SMÄRTOR I KNÄ OCH/ELLER HÖFT
ORSAKADE AV ARTROS?

Vi söker dig som är intresserad av att delta i en forskningsstudie 
där vi ska utvärdera effekten av ett smärtlindringsplåster.

Du kan delta i studien om du:
• är över 75 år
• har måttliga till svåra kroniska smärtor i knä och/eller höft 
 orsakade av artros

Studien pågår i ca 4 månader med 9 mottagningsbesök.

INTRESSERAD?
Kontakta oss för mer information

08-21 35 00 eller sjukskoterska@a-pluscs.com

Ansvarig läkare: Bengt-Olov Tengmark
A+ Science City Site, Sveavägen 17, Stockholm

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och regionala etikprövningsnämnden.
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GLAS 
INGÅR!
 KVALITET BEHÖVER INTE 
KOSTA EN FÖRMÖGENHET

O kr för progressiva standardglas gäller index 1,5 från PENTAX (ord.pris 1000 kr) vid köp av bågar från 795:-. 
På alla övriga progressiva glas (ord pris från 1750 kr) ger vi dig 1000 kr i rabatt. Kan ej kombineras med andra rabatter, erbjudanden 
eller 2 för 1. Gäller tom 12 februari 2012. 0 kr för enkelslipade standardglas gäller index 1,5 från PENTAX vid köp av bågar som fi nns 

från 395 kr. Vid val av andra glas eller ytbehandlingar tillkommer kostnad enligt ordinarie prislista. Välkommen!

PROGRESSIVA 
STANDARDGLAS 

JUST NU0:!
ORDINARIE PRIS 1000:!

1000 :! RABATT
PÅ ALLA ANDRA PROGRESSIVA GLAS

0:!
ENKELSLIPADE

STANDARDGLAS 
ALLTID

NORRORT: Jakobsberg Centrum, 08-580 186 40. Kista Galleria, 08-751 90 95 Sollentuna Centrum, 08-35 21 01. 
Solna Centrum, 08-444 60 70. Täby Centrum, 08-758 78 15. Väsby Centrum, 08-590 332 70. Vallentuna, 08-511 751 60. 

Vällingby City, 08-37 32 80. Åkersberga Centrum, 08-540 231 80. CITY: Fleminggatan 40-46, 08-650 52 52. Götgatan 71, 08-640 61 91. 
Hornsgatan 88, 08-84 36 62. NY! Karlaplan 7, 08-660 64 40. Kungsgatan 64, 08-14 01 20. Sveavägen 49, 08-30 82 95. 
SÖDERORT: Farsta Centrum, 08-604 72 80. Haninge, Poseidons Torg 3, 08-745 25 25. Huddinge Centrum, 08-689 76 15. 

Högdalen Centrum, 08-647 36 20. Liljeholmen, 08-645 32 70. Skärholmen Centrum, 08-710 10 25. Tumba Centrum, 08-530 208 40. 
Tyresö Centrum, 08-447 78 00. NACKA: Sickla Galleria, 08-643 80 80. NORRTÄLJE: Tullportsgatan 11, 0176-104 30. 

NYNÄSHAMN: Centralgatan 10, 08-520 119 24. SÖDERTÄLJE: Telgehuset, 08-550 661 10. www.specsavers.se

För oss som älskar mat
V2. Priserna gäller mån 9/1-15/1 2012 på alla Hemköp i Stockholm 

med reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Högrev I BIT 

/ kg 
Prime | Irland

VARM
VINTER!----------

Vinterns receptbroschyr är äntligen här.
Finns att hämta gratis i närmaste butik.

Rimmad sida 

/ kg  
Köttcentralen | Sverige

Hushållspapper 3-pack

Toapapper 6-pack

2 för

Hemköp | Flera sorter | Vitt
Jfr-pris 18.53-30.00/kg

Kycklinginnerfi lé
3 för 

Hemköp | Fryst | 700 g
Jfr-pris 47.62/kg Grevé, Herrgård, 

Präst 

/ kg
Garant | Flera sorter | Fetthalt 28-35 % 

Mild | ca 700 g

Med Kundkort
Clementiner 1,5 kg

/ st
Spanien | Jfr-pris 10.00/kg

Max 2 köp/hushåll

Med Kundkort
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En restaurang 
med flera mål
Frejas kök står för maten på Tors backe.

Veckan före jul invigdes Frejas 
kök med pompa och ståt. När Lo-
kaltidningen Mitt i besöker res-
taurangen har det gått drygt en 
vecka. Vi hamnar mitt i lunchrus-
ningen. Fast det är ganska lugnt 
under mellandagarna.

– Tanken är att vi ska laga all 
mat från grunden. Inga hel- el-
ler halvfabrikat och vi försöker ha 
ekologiska råvaror, säger Johanna 
Backlund som arbetar här två da-
gar i veckan som en del av hennes 
dagliga verksamhet. 

Den här dagen serveras kyck-
ling med ris och rödvinssås. Själv-

klart finns ett vegetariskt alter-
nativ. I köket arbetar utbildade 
kockar tillsammans med perso-
ner med lättare funktionsnedsätt-
ningar.

– Kökspersonalen är både hand-
ledare och ansvariga för matlag-
ningen. Men vi försöker att inte 
sära på deltagare och personal, 
berättar Ida Kling, verksamhets-
ansvarig.

Besökarna är både de som bor på 
serviceboendet Tors backe, i sam-
ma hus, och vanliga lunchgäster. 
Tanken är att restaurangen ska 
fungerar som en mysig mötesplats 
dit alla välkomna.

– Det är en härlig mix av män-
niskor, säger Ida KIing.

Mary Nylander och Margareta 
Leife som bor på serviceboendet 
är redan trogna besökare.

– Det här är suveränt, säger 
Margareta Leife.

– Det är betydligt bättre än att 
sitta på rummet och äta en upp-
värmd matlåda i ensamhet, som 

det var tidigare, säger Mary Ny-
lander.

– Det enda som saknas nu är 
vinrättigheter, säger båda, nästan 
i mun på varandra.

Verksamheten startade redan 
så smått i september med Ca!ä-
ren i lokalen bredvid restaurang-
en. Förutom ka!e serveras bak-
verk och även annat, till exempel 
marmelad tillverkad av personer 
i daglig verksamhet för funktions-
hindrade.

– Allt ätbart är gjort från grun-
den, säger Johanna Backlund.

Hon trivs bäst i kafeet och bak-
om kassan i restaurangen. 

– Jag kan tänka mig att baka 
också.

– Man har olika intressen och 
styrkor. Alla är här av egen vilja 
och man får göra det man vill och 
klarar av, säger Ida Kling.

! Patrik Ekström
patrik.ekstrom@mitti.se
tel 550 552 67

En samlingsplats för 
äldre och ett riktigt 
arbete för personer med 
funktionsnedsättning.

På nyöppnade restau-
rang Frejas kök slår man 
två flugor i en smäll.

”Tanken är att vi ska laga all mat från grunden”, berättar Johanna Backlund 
som arbetar i Frejas kök. FOTO: PATRIK EKSTRÖM
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ÖPPET HUS
den 14 januari

klockan 1000–1300

Väsby Nya Gymnasium är mer 
än bara skola. Vi tar vara på 

dina förmågor och ger dig 
verk tygen att utvecklas och bli fram-
gångsrik. Ny teknik i all undervisning 

samt ett nära samarbete med närings-
liv och högskolor ger dig bra och 

verklighetsbaserad utbildning.

På www.vasbygymnasium.se kan 
du läsa mer om Angelo.

”Skolan är lagom stor, alla känner alla. 
Vill du känna dig trygg och bli sedd är 

Väsby Nya Gymnasium ett bra val.”
Angelo Constantine, Ekonomiprogrammet (vetenskaplig utvärdering) för ett nytt läkemedel för behand-

ling av typ-2 diabetes med trolig gynnsam effekt på blodtryck 
och kroppsvikt? 

Vi söker dig som: 
· har typ 2-diabetes · har ett förhöjt blodtryck · är 18 eller äldre 
· behandlas/inte behandlas med något diabetesläkemedel  
· behandlas/inte behandlas med någon blodtrycksmedicin

Alla deltagare får hälsokontroller under den tid studien pågår och får då 
träffa antingen läkare eller sjuksköterska. Din medverkan är frivillig och 
kostnadsfri och Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande. Studien 
genomförs i samarbete med Boehringer Ingelheim AB på Stockholm Clinical 
Trial Center AB på Jakobsbergs Sjukhus.

Är du intresserad och vill veta mer, kontakta oss på: 
08-587 320 70 (tel.svarare), 08-587 320 72 (fax) eller 
diabetes@jarfallaspecialistvard.se (e-post)

Ansvarig läkare för studien är 
docent Per Åke Lagerbäck 
samt studiesköterskan 
Karin Lagerlöf.

Genom att kontakta oss 
anmäler Du endast ditt intresse. 
Du förbinder dig inte att delta i studien.

Vi söker personer till 
en läkemedelsstudie
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grattis

 familj

Välkommen till familjesidan
På familj uppmärksammar vi högtidsdagar och nyfödda 
gratis. Vi tar endast emot bidrag inskickade via vår hem-
sida. Gå in på www.mitti.se/familj för att lämna in bild 
och text. Anonyma bidrag införes ej. Senast 3 veckor        
innan önskad publiceringsvecka vill vi ha ditt bidrag.
Frågor besvaras på tel: 550 552 50

Fråga 
BVC-sköterskan

Familjeliv.se är Sveriges största mötesplats för kvinnor. Den populära sajten 
besöks varje vecka av en halv miljon mammor som diskuterar, söker information och fakta och hittar andra som är i 
samma situation som de själva. Välkommen hit!

Carmen Wollters Leg. BVC-sköterska

Varför har hon börjat stamma?
Min dotter är drygt tre år och hon 

började prata väldigt tidigt. Hon har ett stort och 
bra ordförråd med många roliga  tankar. Men nu 
har hon börjat stamma mycket. Stamningen har 
inte kommit helt plötsligt utan det har hållit på ett 
tag. Det är inte varje gång hon pratar utan det har 
hänt då och då men de senaste  dagarna har det es-
kalerat och ibland får hon knappt fram någonting. 

Det märks på henne att hon tycker det är jobbigt 
och ibland tystnar hon bara och struntar i att säga 
det hon vill. Vad kan det här beror på, är det en 
tillfällig fas? Hur ska vi bemöta henne när det 
händer?
Med vänlig hälsning Anna

Hej Anna! Det är inte så lätt att skilja 
mellan normala omtagningar och stamning. Vid 
tre till fyra års ålder är det mycket vanligt med 
omtagningar, man brukar kalla det för barnstam-
ning. Det beror oftast på att barnen hinner tänka 

SVAR

snabbare än de hinner tala. Du beskriver det som 
att din dotter får kämpa och ibland undviker att 
prata på grund av stamningen, då kan det vara läge 
att kontakta BVC, de kan hjälpa dig.

Oavsett vad det är kan ni tänka på att lyssna 
noga och undvika att avbryta och fylla i ord. Har 
man inte tid är det bättre att säga ifrån än låtsas 
lyssna. Det är bättre att säga, ”jag har inte tid just 
nu, men jag kommer senare till dig och då får vi 
pratas vid”. 

Försök även att skapa ett lugn när hon ska prata, 
det går kanske inte alltid, men försök. Tänk även 
själv på att prata lite långsammare än vanligt. Ju 
mer bråttom vi har ju snabbare talar vi.

De flesta barn växer ifrån sin stamning.
Vänligen Carmen Wolters, 
BVC-sköterska på Familjeliv.se

FRÅGA

dödsfall

! Sollentuna
Edit Ingeborg Karlsson född 1908 
Irma Doretea Pettersson född 1914 
Edith Lindqvist född 1919 
Britta Margareta Korvi född 1922 
Ingrid Maria Hansson född 1925 
Helga Hjördis Anzén född 1929 
Tord Wijk född 1949

Vår prinsessa 
har fyllt 4 år!
Grattis 
älskade Maja 
den 25/12.
Kramar mam-
ma, pappa, 
Hannah, Oscar 
och Noah!

BEBISFOTO
Familjefotografering varje fredag:

* Karolinska Huddinge sjukhus 
kl 12:30-13:20

* Södersjukhuset 
kl 15:00-15:50

Mer info: www.bebisfoto.se 

Hipp hipp 
hurra för 
Axel som blir 
2 år den 15/1. 
Massa kramar 
från mamma 
och pappa.

Vårt charmtroll 
Emil Odell fyl-
ler 1 år 10/1. 
Tack för all 
glädje och kär-
lek du givit oss 
under året!
Pussar från 
mamma och 
pappa.

Grattis Ebenezer på  3-årsdagen 
den 31/10 2011 och Johanna 
1-årsdagen 7/11 2011 vi tackar 
Herren. Mamma och pappa.

Grattis grattis 
på 5-årsdagen 
Jonatan Gergö, 
den 10/1, öns-
kar hela tjocka 
släkten. Puss, 
puss, puss.

Grattis till vår 
älskade och 
bästa Lukas 
som fyllde 4 
år 8/1. Många 
gratulationer 
från mamma, 
pappa och 
 lillebror.

Vår älskade son 
Julius Yousef 
fyller 12 år den 
14/1. Stora 
kramisar och 
många pussar 
från systrarna 
Maria, Alexan-
dra, pappa och 
mamma.

BABYSIM 
  MINIPLASK 
   MINISIM
    CRAWL 
     PLASK & LEK 
    SIMLEKIS 
   SIMGRUPPEN 
  SIMSKOLA 
TEKNIKSIM

4-färg + ev 3-4 färger?

BABYSIM & SIMSKOLA 

33
grader
varmt
vatten

Små grupper
välutbildad
personal

VUXEN-
SIMSKOLA

CRAWL-
KURSER

VATTEN-
GYMNASTIK

Lätt – Medel
Intensiv – Gravid

Gravsten
Från: 5.495:-

Text, dekor & leverans ingår

– Gratis katalog –

Ring eller skicka
mail för mer info.

www.naturstensbolaget.se
08-28 61 10, 0980-141 00

www.svenskakyrkansollentuna.com

Ekumeniska
böneveckan
Mån–sön 16–20/1
Turebergskyrkan
Förbön för världen, Sollentuna 
och varandra kl 13.00-19.00. 
Böneämnen i bönekrukan.
Möjlighet till personlig förbön. 
Vill du vara förebedjare? Kon-
takta din församling/kyrka för 
att boka in dig.
Tor 20/1 • 18.30
Lovsångs- och
förbönsgudstjänst.
Sön 22/1 • 16.00
Ekumenisk gudstjänst.

besöksgruppen 
Tor 12/1 • 13.30
Turebergskyrkan
Vill du vara med och glädja de 
gamla på våra äldreboenden ett 
par gånger i månaden? Gruppen 
träffas en torsdag i månaden 
för planering. Kontakt: Katharina 
Wolf Erixon, tel 505 513 06.

ungdomsgruppen
Tis, start 17/1 • 19.00
Edsbergskyrkan

alpha-kurs
Ons 18/1 • 18.30
Kummelby kyrka
En möjlighet att utforska me-
ningen med livet. Läs mer och 
anmäl dig under VUXEN/ALPHA 
på hemsidan. Info: Christina Fre-
din Andersson, tel 505 514 35.

hela dig 
Ons, start 18/1 • 11.30
Turebergskyrkan 
Friskvård för hela människan 
med qigonginspirerad uppmjuk-
ning och avspänning. Gemen-
sam lunch och Bibelmeditation 
för de som vill. Ingen anmä-
lan. Kontakt: Marie Löfgren, 
076–5833 961.  

sollentuna kyrka
Ons 11/1 • 18.30
Mässa
Sön 15/1 11.00
Mässa
Fredrik Hamrén
Efteråt vernissage med skulptör 
Leif Bolter, pågår till kl 15.00.
edsbergskyrkan
Ons 11/1 • 11.30
Mässa
Per Setterhall
Sön 15/1 • 11.00
Gudstjänst
Kjell Dellert
kummelby kyrka
Ons 11/1 • 07.00
Mässa
Staffan Stadell
Sön 15/1 • 10.00
Mässa
Staffan Stadell
Sön 15/1 • 18.00
Gudstjänst
Staffan Stadell
turebergskyrkan
Tor 12/1 • 18.30
Kvällsmässa
Ingrid Edgardh
Sön 15/1 • 16.00
Mässa
Ingrid Edgardh
Kyrkkaffe i Café Blå före och 
efter mässan.
Tis 17/1 • 12.30
Mässa

öppen onsdag 
Ons, start 11/1 • 9.30
Edsbergskyrkan 
Samtal utifrån någon bok eller 
text. Fika. Diakon Ulla Zet-
tergren. 11:30 Mässa med 
sopplunch. 13.00 Stickcafé/Ska-
parhörna.

onsdagsöppet
Ons, start 11/1 • 16.30 
S:t Larsgården
Till kl 18.15 serverar vi en enkel 
kvällsmåltid till självkostnadspris 
30 kr/vuxen, 15 kr/barn under 15 
år, familj max 100 kr. Pysselhörna 
för alla som har lust.

lunchmusik  
Tor 12/1 • 12.30
Lunchmusik

vernissage
Sön 15/1 • 12. 00 
Sollentuna kyrka 
Konstnär Leif Bolter ställer ut 
verk i Sollentuna kyrka och i S:
t Larsgården till kl 15.00. Öppetti-
der i kyrkan: vardagar 8.00-16.15, 
helger 10.00-17.00. I S:t Larsgår-
den kontorstid under vardagar. 
Pågår fram till den 28/2.

träffpunkt 
Tis, start 17/1 • 12.30 
Kummelby kyrka
Frihet och musik. Eva-Maria 
Munck sjunger och berättar om 
musikaliska upplevelser i fl yk-
tingläger i Thailand och Burma. 
Johan Munck, fi ol. Anmälningar 

till lunchen senast 12/1 till Chris-
tina Fredin Andersson tel 505 
514 35. Pris 40 kr för lunchen.   

ensamstående föräldrar
Tis 24/1 • 17.30 
Turebergskyrkan
Mötesplats för ensamstående 
föräldrar med barn. Kontakt: 
Katharina Wolf Erixon, tel 505 
513 06.

måndagsgruppen
Mån 30/1 • 11.00
S:t Larsgården
Vi stödjer projekt i Svenska Kyr-
kans internationella missions-
arbete. Fikar och handarbetar. 
Varannan vecka. Info: Ingrid 
Svensson 754 17 62.

Vårens kurser och
samtalsgrupper

info@veterankraft.se - 08-654 42 00 - www.veterankraft.se

Vi gör vardagen lite enklare!

Hushållsarbete

Hantverksarbete

Trädgårdsarbete

Barnpassning

Är du pensionär och vill 
jobba hos oss?

Ring 08-654 42 00
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reportage

S venska sedlar har hittills varit ganska 
svåra att förfalska. Men tryck- och ko-
pieringsteknik utvecklas snabbt och 
öppnar nya möjligheter för förfalskarna.

– Förra året upptäcktes ungefär 1 500 
förfalskade sedlar, främst 20- och 50-lappar. Men 
generellt är det ovanligt att svenska sedlar förfal-
skas. En av anledningarna kan vara att den svens-
ka kronan är en ganska liten valuta, säger Susan-
ne Meyer Söderlind på Riksbanken.

För att försvåra för förfalskarna arbetar nu riks-
banken för fullt på att ta fram nya sedlar. De ska 
få en säkerhetsdetalj som kallas för spark. Det är 
ett färgskiftande tryck som syns när man vinklar 
sedeln. De högre valörerna får ytterligare en sä-
kerhetsdetalj – motion – som är en tråd som ser ut 
att röra sig när sedeln vinklas.

Men det är inte bara säkerhetsdetaljerna som 
blir nya. De nya sedlarna ska göras av bomulls-
papper, med tydligare färger, nya format och nya 
motiv. Dessutom får Sverige ytterligare en va-
lör: 200-kronorssedeln. På så vis minskas antalet  
sedlar i omlopp eftersom en 200-kronorssedel 
kan ersätta två 100-kronorssedlar.

De nya sedlarna ska prydas av sex svenska kul-
turpersonligheter: Astrid Lindgren, Evert Taube, 
Greta Garbo, Ingmar Bergman, Birgit Nilsson och 
Dag Hammarskjöld. Valet av personer har gjorts 
av riksbanksfullmäktige som bland annat låtit sig 
inspireras av allmänheten. 

– Vi hade en mejladress dit all-
mänheten kunde skicka sina för-
slag och vi fick in mellan 600 och 
700 förslag. Överlägset populä-
rast var Astrid Lindgren och hon 
kommer att pryda 20-kronors-
sedeln. Det är den sedel som cir-
kulerar mest och som flest barn 
kommer i kontakt med, säger 
Susanne Meyer Söderlind.

Bland förslagen fanns allt från Abba och August 
Strindberg till Zlatan Ibrahimovic och Peter Fors-
berg. Valen rörde det upp en del känslor. 

– En del var missnöjda med de personer vi valt, 
men många var också väldigt nöjda. Det är tydligt 
att svenskar har ett väldigt intresse för sin valuta, 
säger Susanne Meyer Söderlind.

Vilken är din egen favorit?
– Jag tycker att det är jätteroligt att Astrid Lind-

gren får vara med på en sedel. Jag tror att alla 
känner igen henne och har en relation till henne.

MATERIALET BLIR BOMULLSPAPPER som är kraf-
tigare än dagens. Sedlarna får dessutom koppar-
tryck för att synskadade lättare ska kunna skilja 
valörerna åt. 20- och 50-kronorssedlarna, de sed-
lar som slits mest, förstärks eventuellt extra.

Dagens sedlar är olika breda och olika höga: ju 
högre valör, desto större sedel (förutom 50-lap-
pen som är högre än 100-lappen). De nya sed-
larna blir lika höga, 6,6 centimeter, oavsett valör, 
men kommer att vara olika breda. 

Samtliga sedlar kommer att vara mindre än da-
gens. 20-sedeln blir 12 centimeter bred och den 

största sedeln – 1 000 kronor – blir drygt 15 cen-
timeter bred.

Den exakta utformningen av sedlarna avgörs i 
en designtävling. Just nu sitter 17 personer, allt 
från konstnärer till grafiska formgivare, till-
sammans eller var för sig och ritar på för-
slag. Vinnaren presenteras i april.

Men den som är sugen på att fylla plån-
boken får ge sig till tåls längre än så. När 
tävlingen är avslutad ska sedeldesigners 
jobba vidare på utformningen, sedlarna ska 
provtryckas och bankomater och kassaapparater 
byggas om. Tidigast 2015 kan de nya sedlarna 
hämtas ut. 

GARBO FÖR 
STOCKHOLM
! Motiven på de 
nya sedlarna är 
kulturpersonlig-
heter. De har alla 
varit verksamma 
på 1900-talet och 
representerar olika 
delar av landet.
! Astrid Lindgren: 
20-kronorssedeln. 
Representerar 
Småland.
! Evert Taube: 
50-kronorssedeln. 
Representerar Bo-
huslän.
! Greta Garbo: 
100-kronorssedeln. 
Representerar 
Stockholm.
! Ingmar Berg-
man: 200-kronors-
sedeln. Represente-
rar Gotland. 
! Birgit Nilsson: 
500-kronorssedeln. 
Representerar 
Skåne. 
! Dag Hammar-
skjöld: 1000-kro-
norssedeln. Repre-
senterar Lappland. 

Om några år kan man dessutom mata spargrisen 
med alldeles ny metall. Alla mynt utom 10-kronan 
ska bytas ut och dessutom tillkommer en 2-krona. 
De nya mynten blir både lättare och mindre än da-

gens. Det innebär att det blir billigare att köra 
runt med dem och enklare för folk som job-
bar i handeln. 

Riksbanken hoppas dessutom att folk 
kommer att använda sina mynt mer om de 
blir lättare att bära omkring på. 
– Varje hushåll har omkring 850 kronor  

i mynt hemma. När man kommer hem tömmer 
man plånboken och fickorna på mynt eftersom de 
är så stora och tunga och sedan blir de liggande, 

Snart kan du betala med  
Glöm Selma Lagerlöf och Carl von Linné. Snart byts 
alla svenska sedlar ut och får nya motiv. Tjugan ska 
prydas av Astrid Lindgren och den nya 200-kronors-
sedeln får Ingmar Bergman på framsidan.

Dessutom blir mynten mindre och lättare.
 " text DAVID ÖSTERBERG   "  foto CARLOS MONTECINOS

500-lappar under tryckning. FOTO: RIKSBANKEN

Mynten har blivit lättare att hantera än på 1700-talet. Kända svenskar ska pryda de nya sedlarna. Riksbanken fick in                    600–700 förslag när allmänheten fick tycka till. Flest föreslog Astrid Lindgren.

Susanne Meyer 
Söderlind.
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säger Susanne Meyer Söderlind.
1- och 2-kronorna blir kopparfärgade och 5-kro-

nan guldfärgad, men exakt hur de ska se ut är inte 
bestämt ännu. Det finska myntverket – som till-
verkar svenska mynt – ska lämna förslag som 
riksbanken sedan ska ta ställning till. Klart 
är att Sveriges statschef är temat och att 
kungens porträtt, valspråk och monogram 
på något vis ska pryda metallpengarna.

2-KRONAN HAR FUNNITS TIDIGARE. Den första 
kom redan 1876 och tillverkades sedan fram till 
1971. Sådana går faktiskt utmärkt att betala med, 
även om en och annan kassörska kanske skulle 

höja på ögonbrynen. Att riksbanken nu återinför 
den beror på att man vill minska antalet mynt, för 
att minska kostnader för inköp och transporter.

Nya sedlar och mynt i all ära: Allt fler använder 
kort för både små och stora köp.

Behövs verkligen nya pengar?
– Folk betalar fortfarande mycket med 

kontanter, det finns nästan 100 miljarder  
i sedlar och mynt. På en del ställen kan man 
inte betala med kort och vissa transaktio-

ner, som när man köper något från Blocket, 
kräver kontanter. Så kontanter kommer att fin-
nas kvar inom överskådlig framtid, säger Susanne 
Meyer Söderlind. !

Snart kan du betala med  Bergman och Garbo

Kända svenskar ska pryda de nya sedlarna. Riksbanken fick in                    600–700 förslag när allmänheten fick tycka till. Flest föreslog Astrid Lindgren.

FLER SKA ANVÄNDA LÄTTARE MYNT
" De nya mynten blir både mindre 
och lättare än dagens. På så vis 
hoppas Riksbanken att fler ska 
använda sina mynt. I dag har varje 
hushåll i genomsnitt 850 kronor 
i mynt liggande hemma.
" 1-kronan minskas från  25 millimeter i diameter 
till 19,5, 2-kronan från 31 millimeter till 22,5 och 
5-kronan från 28,5 till 23,75.
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Din lokala marknadsplats
Gå in på vår hemsida www.mitti.se där du sedan klickar 
dig vidare in på Köp och Sälj. Du får då all info om hur du 
går till väga för att lägga in din annons, samt hur man 
betalar. Sidan är för privatpersoner. 
Frågor besvaras på tel: 550 552 50. 

Handla tryggt: Vid alla köp, kräv alltid legitimation, 
betala aldrig i förskott. Vid bilköp, följ alltid med på 
provkörningar.

köp & sälj

Prylar

Prylar - Köpes
Sonab/Carlsson högtalare
Har ni gamla Sonab högtalare av 
modell Sonab od 11 sonab oa 12 
sonab oa 14 eller Sonab oa 116 så 
ring jag köper , trasiga eller med 
renoverings behov spelar ingen roll .
Tel: 070-606 80 06.
 
Frimärken vykort mynt
Samlingar och Partier. Köper även 
nålmärken, samlarbilder, gamla se-
rietidningar, dokument, försändel-
ser och pappersföremål, m m, m m.
Tel: 08-400 258 35.
 
 Mynt sedlar medaljer på mässan i 
rosersberg 28.1 mats 073-0 246 499.
 
Lp köpes allt av intresse
Lp och singlar köpes. Allt av intresse 
(Ej klassiskt och dansband) . Hämtar 
på plats. Betalar kontant. Ring 
christer på 070-735 74 62 Eller maila 
en lista till christer.bjorsson@telia.
com. Tel: 070-735 74 62.

Antikt o äldre möbler köpes
Antikt , matsalsgrupp,skåp,sekretä
r,porslin,böcker,tavlor,klockor,pryd
nadssaker,m.m även hela hem eller 
enstaka saker , tel 08-29 98 26 även 
helg o kvällar erik .
Tel: 070-719 09 08.
 
Dödsbon köpes! Hela/Delar 
Vi köper dödsbon & tar hand om allt 
från flytt till städ. Vi köper guld/Sil-
ver, Samlarobjekt, Antikt & kuriosa, 
Retro & Design. Hör av dig till oss för 
en kostnadsfri värdering. Magnus 
Söderort 070-058 86 03  
Richard Norrort  
08-515 105 06.
Tel: 070-058 86 03.
 
Betalar Bäst?
Betalar bäst ? Hela eller delar 
av hem köpes Tex kristallkronor 
speglar oljemålningar Äkta mattor. 
Herrur fickur i guld. Silversaker 
mm. Utf flytt+städ med garanti.
av mycket erfarna flyttkillar. 08-
658 59 43. 070-417 66 07.
Tel: 08-658 59 43.

Köpes.08–376450
Hela eller delar av hem. Fria anbud. 
Även enstaka äldre möbler, tavlor, 
lampor, speglar, klockor, prydnads-
saker med mera. Kontant betalning. 
Dag- och kvällstid.
Tel: 08-37 64 50.
 

Fordon

Fordon - Köpes
Seriös köpare rig mig nu
Köper allt fr 98–2011 alla märke 
personbilar skåpbilar minibussar 
vanbussar pickups transportbilar 
allt av intresse långmilare trasiga 
rostiga obesiktade ej hinder bara 
ring mig alla dagar fr 07till 24 så får 
du såld din bil säkert.
Tel: 070-054 69 32.
 
Akut bilbehov! Allt av intr
Bilar köpes oavsett märke, mo
dell,årsmodell,motor,miltal,s
kick osv. Ev. Defekt, obes,rost-
skadat,krockat,taxi,företags dvs. 
Allt av intr! Ring nu för en snabb 
kontant problemfri affär! Ring nu 
så kommer jag omg. på plats med 
kontanter!  Tel: 076-258 66 74.
 
Sälj Din Bil idag BraBetalt
#sälj din bil idag bra bet# Hej 
känner ni för att sälja er bil idag så 
köper jag den svårare en så blir det 
inte, Ta fram din telefon och ring 
nu så har du fått din bil såld idag 
ring-Smsa även krockade bilar obes, 
defekt osv. mvh john.
Tel: 0729145996.
 
Köper alla bilar idag idag
Hämtar alla bilar även defekta 
trasiga obesiktade 2: Or krockade 

långmilare disel taxi arbets bussar 
skåp mini vans 2Wd 4Wd pickuper 
jepps mm alla svar betraktas ringer 
du mig så blir det väldigt snabbt 
affär ring 070-834 51 47.
Tel: 070-834 51 47.
 
Bilar köpes gamla & nya
Som ni ser så står det samma text på 
varje köpes annons att alla betalar 
bäst och att alla är seriösa vilket 
inte stämmer riktigt, Känner ni 
för att sälja er bil så köper jag den 
svårare en så blir det inte. Kom med 
ditt förslag mvh.
Tel: 076-590 51 62.
 
Affär klar på 5Minuter ring
Vi köper alla bilar affär klar på 5Mi-
nuter hämtas direkt från 1996–2009 
Gärna långmilare defekta trasiga 
obesiktade 2: Or avstälda krockade 
ej körbar taxi arbets bilar 2Wd 4Wd 
skåp bussar pickuper mm allt av 
intresse kontant idag.
Tel: 0721864365.
 
Bil köpes även defekt obes
Hejsan har du säljar tankar då ska 
du ringa hit köper upp allt även 
defekta obsiktade ngt krockade 
sedaner bussar suv coupe diesel 
hämtas omg på plats även kvällar 
och helger. Mvh wilhelmssonsbil 
073-997 40 40 Inne har f skattsedel.
Tel: 073-997 40 40.
 
A spånga biltorg köper allt
Hej. Jag Köper alla slags bilar från 
årsmodell: 90–11 Alltså bilar som 
ärdefekta obes+oskattade rostska-
dade krockskadade Taxi.Bud, Trans-
port (Lastbilar) Med mycket mer 
alla av intresse Kan även hämtas! ! 
långmilare Mvh spånga biltorg .
Tel: 073-614 16 21.

Alla bilar köper kontant 
Bilar köpes kontant vid mkt snabb 
affär från års 1988–2011 Taxi bilar 
företags firma bilar lågmilare diesel 
import obesk o skatt defekta krock-
ade skadade bilar rostiga lyx sedan 
coupe cab kombi hgv amrikanska v8 
V6V 12 Bi-Turbo jepp s.
Tel: 073-614 16 21.
 
Dags att sälja bilen? Ring 
Bilar är av stort intresse från 
90–2010 bra betald! är även intres-
serad av bilar med defekt, oskattad/
obesiktade, plåt skadad, rost, mm. 
jag kommer på plats för korrekt 
värdering! så ring nu! för en snabb 
och trygg affär! mvh D-A.
Tel: 073-681 33 04.
 
Sälj din bil idag (bra bet) 
Köper alla slags bilar! fr 88–2012 
allt från välvårdade bilar till defekt, 
obesiktad, lång milare, lätt krockad 
mm. korrekt värdering samt en 
snabb och smidig affär utlovas! ring 
nu! så är din bil såld redan idag! 
mvh David A. Tel: 073-997 84 06.
 
*** Alla bilar köpes nu ***
Hejsan alla slags bilar köpes nu ! ! ! 
fr.1996–2011 årsmod. Snabb o trygg 
affär kontant kommer på plats även 
defekta obes långmilare tjänstebilar 
cab suv .mm.mm.tel.070-464 54 81 
Lars. äv sl55_d@hotmail.com.
Tel: 070-464 54 81.
 
Alla mindre bilar 95 - 05
Upp till 30.000:– betalar jag kontant 
för mindre bil typ Golf, Polo,Skoda,S
eat,Corolla,Micra,Corsa,Fiesta eller 
liknande. Även med mindre fel eller 
obesiktigad. Meckar själv. Korrekt 
bemötande av Kjell Pettersson.
Tel: 070-546 13 61.

Sälj Din Bil Kontant idag! 
Hej har du en Bil att Sälja.Ring Mig, 
Jag Köper den direkt efter dina 
vilkor.Jag Köper Alla Märken och 
Alla Modeller Fr: 88–11 i Alla Skick.
Värderar och hämtar dom direkt 
Kontant på plats.Ring El Sms/Maila 
benjamin_sck@live.se Mvh Benny.
Tel: 070-975 40 63.
 
Alla bilar köpes idag
Hej! Jag köper alla slags bilar fr 
88–08 idag som tex: combi, sedan,m
inibuss,tjänste,oskatt,obes,def,rost
,mm som sakt allt av intresse så hör 
av dig idag eller maila osean98@
hotmail.com så kommer jag och 
köper din bil mvh alex.
Tel: 070-460 09 00.
 

Bostäder

Bostäder - Bytes
Hyrlgh mot villa/radh/kedje
F: Hyreslgh, Sveavägen, Vasastan, 
1 trappa, 118 kvm, balkong mot 
innergård, hiss, byggår 1924, renov 
2004, hyra 12 566 kr. Ö: mindre villa/
radhus/kedjehus minst 4 rum.
Tel: 076-768 19 06.
 

Övrigt

Övrigt - Önskas
Erbjudes-alltillotjänst
Alltiallo, aktiv pensionär, fixar kan-
ske det mesta i er lgh/hus.lev av ved 
till dörren, grovsopor bortköres.cv 
+ ref på begäran.epost: ivarbertil@
gmail.com.välkommen o godfort-
sättning, hälsar bertil.
Tel: 070-335 16 60.

Hägersten - Farsta - Alvik - Täby - Sollentuna - Jakobsberg - Solna
Kurser i Bra instruktörer

Låga priserBUGG - FOXTROT
SALSA - ZUMBA
BRÖLLOPSVALS, INTENSIVKURSER
Första kursstart 22-29 januari
www.hakansdansskola.se Tel 08-778 48 95

Träning på Hälsoproffsen
Vårterminen 2012 startar v. 3 (16/1)

Måndag 18.00 Min QiGong  OBS! Startar den 23/1 
 19.30 Gympa
Tisdag 17.00 Avspänning och återhämtning 
 17.30 Pilates
Onsdag 15.00 Pigga Pensionärer - Gympa
 18.30 Rygg Gympa
 19.30 Rygg Gympa
Torsdag 10.00 Cirkelträning  OBS! Startar den 26/1

Anmälan sker via tel. mail el. inbet. på BG 435-5400. 
Anmälan är bindande.

Pris: QiGong 750 kr (10 ggr).
Pensionärs gympa 720 kr (15 ggr). 

Gympa + Rygg gympa 900 kr (19 ggr). 
Pilates 1200 kr (10 ggr). 

Avspänning 700 kr (10 ggr). 
Cirkelträning 750 kr (10 ggr).

Anmäl dig till 2 kurser och få 100 kr rabatt!
Vid frågor och anmälan ring 754 69 09

el. maila maria_bondesson@hotmail.com
Sjukgymnastik tel. 754 69 09

Vi finns vid Norrvikens station

Kom och prova måndag den 16 januari eller tisdag den 17 januari
Barn & Ungdomar: 7 – 14 år kl. 18.00 – 18.45

Ungdomar & Vuxna: 15 år – uppåt kl. 19.00 – 19.45

Klädsel: Lediga träningskläder (Ej skor)
Adress: Rudbecksvägen 143C, Vid Kvarnskogen i Sollentuna

Kõjõ Ki-Aikido Stockholm • Mer information: Dominique Björn tel: 070-657 08 14

Kom och prova Aikido gratis!
Lär dig självförsvar

Aikido i Sollentuna
www.ki-aikido.nu • info@ki-aikido.nu

KARATE - BOXNING
KARATE för nybörjare från 8 år

Ring: 070-555 31 01

BOXNING för nybörjare från 10 år
Ring: 073-661 56 36

GILLET – Staffans väg 9, Rotebro

skolorkurser
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kultur/nöje
Kulturreporter
Johanna Johansson
tel 550 554 05

Kulturtips lämnas på www.mitti.se.
Gå in under Tipsa oss i menyraden och 
fyll i formuläret.

Eva Röse robot i ny serie
I SVT-dramat ”Äkta människor” fick hon inte visa några känslor.

Eva Röse är höggravid med sitt 
tredje barn. Under höstens inspel-
ningar fick hon dra in magen or-
dentligt när hon spelade hubot, en 
människolik robot, i ”Äkta män-
niskor”.

SVT:s nya science-fiction-dra-
ma utspelar sig i en nära framtid, 
där robotor, så kallade hubotar, 
har blivit svåra att skilja från rik-
tiga människor. De används som 
tjänstefolk, arbetskraft och sex-
partners.

Eva Röse spelar Niska, ledare 
för ”De vilda”, en utbrytargrupp 
med hubotar som släppts fria av 
sin skapare. 

– Att hon kan tänka själv gör 
henne lite obehaglig, minst sagt. 

Eva Röse har spelat robot förut, 
på Dramaten. Det var där hon trä-
nade upp sin förmåga att inte klip-
pa med ögonen.

– Jag hade en speciell salva som 
gjorde att ögonen inte torkade ut 
och hörde hur publiken viskade: 
”hon blinkar inte”. 

Den stora utmaningen under in-
spelningarna var robottekniken: 
Att inte andas så att det syntes, 
först vrida på huvudet och sedan 
prata. Känslor, gester och fysiska 
uttryck – allt som hon var van att 
arbeta med – fick hon skala av. 

– Stundtals var det det mest 
frustrerande jag gjort, men ock-
så roligt. Efter dagens slut kände 
jag ”vad fan har jag gjort? Jag har 
mest stått stilla”. Vissa dagar när 
jag kände mig som mest endimen-
sionell, kunde jag springa fyra 
varv och skrika efter inspelning-
arna. Allt kom ut. 

Du får ofta göra starka karak-
tärer?

Eva lutar sig tillbaka i so!an på 
restaurang Prinsen. 

– Jo, så är det nog. Ska jag vara 
helt ärlig tror jag att det handlar 
om brist på fantasi i rollsättning-
en. Det kan vara så att folk blan-
dar ihop personen med karaktärs-
tolkningen. 

Efter att 1998 ha medverkat i tv-

dramat ”Längtans blåa blomma”, 
som utspelar sig på 1800-talet, 
blev Eva beskriven som ”eterisk”. 

– Jag fnissade åt det, för jag 
kände mig inte så. Jag känner mig 
mer nyanserad och blodfull än en 
älva i korsett. En sådan bild får 
man jobba sig runt och fylla kor-
setten med kött och blod. 

Förra året gjorde du ”Fadern” 
på Stadsteatern, fyra tv-serier 

och långfilmen ”Maria Wern – 
Inte ens det förflutna”. Hur hin-
ner du?

– Jag tar en dag i taget. Det här 
året hoppade jag av två fantastis-
ka projekt. Man ska hinna leva. 
Det var lite mycket och man mås-
te inse att man styr över sitt eget 
liv. Men jag har en fantastisk part-
ner, det hade inte gått utan ho-
nom. Han är fotograf och har ett 

yrke där han kan styra sin tid. Man 
måste vara två och vi hjälps åt. 

Du gillar inte att bli fotografe-
rad och är sambo med en foto-
graf. Hur trä!ades ni?

– Det sa i alla fall inte klick vid 
första ögonkastet. Det var inte 
som för kungen. Det tog lite tid.

Varför tycker du inte om att 
bli fotograferad?

– Det är ett fruset konstlat ögon-

blick. Och jag är ingen fotomodell, 
it’s not my fucking job. Nu har jag 
gjort pressbilder till ”Äkta männis-
kor” och jag hatar det. Jag känner 
mig som en klämkäck jävla lucia-
kandidat. 

! Åsa Görnerup Faith-Ell
asa.gornerup@mitti.se
tel 550 550 41

Eva Röse får ofta göra 
starka rollfigurer. Snart 
syns hon i en ny tv-serie 
– som mänsklig robot.

– Det var ett av de 
märkligaste jobb jag 
någonsin haft, säger den 
höggravida skådespela-
ren.

Eva Röse har gjort en rad filmroller – men tycker inte om att bli fotograferad. ”Jag är ingen fotomodell, it’s not my fuck-
ing job”, säger hon. FOTO: ISABEL SVENSSON

"   Tröttnade på kön 
till gungorna

" Namn. Eva Röse
" Ålder: 38 år.
" Bor: Nyinflyttad i villa i 
Saltsjöbaden, från Södermalm. 
Uppvuxen i radhus i Vårberg.
" Familj: Jacob Felländer, 37, 
konstnär/foto graf, Floyd, 4, 
Flynn, snart 3, och baby på väg.
" Yrke: Skådespelare. 
" Aktuell: Spelar i ”Äkta 
människor”, premiär den 22 
januari i SVT. Gör huvudrollen 
som kriminalinspektör i Maria 
Wern-filmatiseringarna som 
visats på TV4. I vår kommer 
Maria Wern-filmen ”Inte ens 
det förflutna” på bio. Är också 
ambassadör för Unicef.
" Om att flytta från Söder-
malm till Nacka: ”Efter ett tag 
tröttnar man på att stå i kö till 
de två gungorna på Maria-
torget. Jag var till och med en 
god medborgare och ringde till 
stadsdelsförvaltningen, men 
de sa att det inte är ett torg där 
det är tänkt att man ska leka. 
Nu behöver jag inte ta bil en för 
att komma till naturen.” 

Eva Röse som hubot. Hennes 
ljusa hårsvall göms under 
peruken och de handmålade 
blå ögonlinserna var special-
beställda från Los Angeles.
 FOTO: KNUT KOIVISTO

Science fiction-dramat 
”Äkta människor” har pre-
miär i SVT den 22 januari.

Se nutida skandinaviskt måleri
KONST På lördag slår Edsvik Konsthall upp dörrarna till 
utställningen ”Det mörka rummet – Realism och nar-
rativitet i nutida skandinaviskt måleri”. Tio av nordens 
mest betydelsefulla konstnärer deltar, bland annat Roj 
Friberg, Ola Billgren, Nina Sten Knudsen och Lars Elling. 

Utställningen, som pågår till 4 mars, är den senaste 
i raden av projekt på Edsvik Konsthall som belyser 
figurativt måleri. 

Fri entré på Sjöhistoriska
MUSEUM Sjöhistoriska museet slopar entré-
avgiften. Tidigare har bara de under 19 år gått in 
gratis. Förutom verksamheten i museet finns även 
musei fartyg och båtsamling på Galärvarvet.  

– Jag vill gärna jämföra oss med folkbiblioteken. 
Vårt innehåll ser lite annorlunda ut, men i grunden 
handlar det om kunskap, säger Hans-Lennart Ohls-
son, museichef.

I år är det gratis att gå in på 
Sjöhistoriska museet. 
 FOTO: ANNELI KARLSSON/SMM
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Möten bortom hemlöshet
Rudbeckelever vill slå hål på fördomar med utställning på Edsvik.

”De får skylla sig själva”, ”äckliga”, 
”knarkare”. Det var några av sva-
ren Alice Henning, Filippa Kellner, 
Hanna Bergström, Alessia Rosi 
och Amanda Johansson fick när 
de i en enkät till 100 skolelever 
ställde frågan ”Vad tänker du när 
du hör ordet hemlöshet?”.

Enkätundersökningen var bör-
jan på det projektarbete om hem-
löshet som de jobbat med sedan 
september.

–! Hemlöshet är så mycket mer 
komplext än vad många tror. 
Hemlösa ses ofta bara som ett pro-
blem och man glömmer bort in-
dividerna bakom. Det är männis-
kor med drömmar och ambitioner 

precis som alla andra, säger Han-
na Bergström. 

Under arbetets gång har de mött 

flera hemlösa. De har intervjuat, 
fotograferat och filmat. Att just 
försöka se människorna bakom 

begreppet har varit huvudsyftet. 
–!I stället för att bara ställa frå-

gor om hemlöshet och varför de 

hamnat där försökte vi fråga vad 
de drömmer om, vad de gillar att 
göra. Frågor som man skulle ställa 
till vilken människa som helst som 
man möter, säger Alice Henning.

Under våren ska projektarbetet, 
som går under namnet ”Jag är så 
mycket mer”, göras klart. Men re-
dan i helgen visas delar av det på 
Edsvik konsthall. 

–!Det känns jättekul att och vik-
tigt att ge ungdomar chansen att 
visa det de gör. Det ger en verklig-
hetskrydda. Samtidigt som de vi-
sar sitt projekt har vi en stor ver-
nissage för en annan utställning 
och det är ju lite häftigt, säger 
Ste" Sir, lärare på konstskolan 
och utställningskoordinator.

Från projektarbetet kommer 
foto grafier, filmer och texter att 
visas i en lokal som ligger i anslut-
ning till konstskolan.

– Förhoppningen är att vi kan så 
ett frö hos människor. Att få dem 
att tänka ett steg längre och för-
ändra deras fördomar om hem-
lösa, säger Hanna Bergström. 

! Janna Roosch Haraldsson
janna.roosch@mitti.se
tel 550 551 17

Fördomarna om hem-
lösa och hemlöshet är 
många. Det vill några 
elever på Rudbeck ändra 
på.

I helgen visas deras 
projektarbete ”Jag är så 
mycket mer” på Edsvik 
konsthall.

Filippa Kellner, Hanna Bergström och Alice Henning går tredje och sista året på Rudbeck och har tillsammans med 
Amanda Johansson och Alessia Rosi gjort sitt projektarbete om hemlöshet. FOTO: JANNA ROOSCH HARALDSSON

HJÄRTS JUKDOMARNA SKA BESEGRAS

Ring 0200 - 89 19 00
eller pg 90 91 92-7 eller www.hjart-lungfonden.se

Tillsammans kan vi halvera antalet hjärtattacker på
tio år. Forskarnas mål är att halvera dödstalen och
på sikt besegra hjärtsjukdomarna. De är på god
väg! Men för att nå målet måste de få mer resurser.

Stort äventyrsbad i härlig tropisk miljö med vatten-
rutschbanor, simhall och 10 meter högt hopptorn. 
Servering i badet.

4 personer, max 2 vuxna

Läs mer på 
www.fyrishov.se

Välkommen till

Sollentuna
veterinärklinik

Behandlar alla slags djur

Hembesök i
hela Stockholm

Boka tid för tandkontroll i januari och 

vi bjuder på en provpåse Dental tandfoder.

08-35 22 32
Häggvik C, nära pendeltåg och buss

www.sollvet.se | Boka@sollvet.se

God fortsättning!

Välkommen till
vår visningsvagn

Fred. 23/4 kl. 15.00–18.00
Coop Extra, Sala

Ring för kostnadsfritt hembesök!

Förnya ditt kök!

Över 30 års erfarenhet!20% rabatt

på lådsystem

Just nu!

www.norddesign.se0200-23 20 23, 0708-85 11 16

Välkommen till vår visningsvagn
Coop Konsum, Tistelv. 21, ons 11/1 kl 15-17 

ICA Norrviken, tors 12/1 kl 15-17
Passa på att utnyttja ROT-avdraget
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på gång
Tipsa oss om evenemang  
E-post: pagang.sollentuna@
mitti.se E-post: pagang.kista@
mitti.se 
Frågor besvaras må-fr kl 8–9  
på tel: 550 550 40.  
Vi behöver info två veckor 

före evenemangets start. 
Evenemangen ska vara öppna 
för alla. 
Inga införanden av årsmöten. 
Materialet tas in i mån av 
plats. För annonsering, kon-
takta annonsavdelning.

Lördag 14 januari 
! De båda Sollentunakonst-
närerna Gösta Ahlberg och 
Hind Orfali El Ama visar sina 
målningar. Vernissage kl 12–16 
på Överby Gård konstcentrum, 
Sollentuna, till och med den 29 januari. Utställningen är 
öppen lörd–sönd kl 12–16. www.overbygard.org

Vernissage av Ahlberg 
och El Ama

’Bögs Gård, en av Gösta Ahlbergs målningar.

’Luckan’ – Hind Orfali El Ama.

Hathayoga på måndagar kl 11– 
12. För info eller anmälan ring 
Pinocchio Massage & Friskvård 
t. 594 950 10 www.pinocchio.se

19 och 26 januari
! Friluftsfrämjandet Norrvi-
ken erbjuder nybörjarkurs för 
långfärdsskridsko. Här lär du 
dig allt du behöver veta för att 
åka långfärdsskridskor med  
Friluftsfrämjandet och på egen 
hand, kl 18 i Tintomarasalen 
Sollentuna bibliotek, Sol-
lentuna C. Anmälan på www.
alliansen.net. Kostnad.

Återkommande
! Kom i form och prova på gra-
tis gruppträning med Korpen 
Sollentuna vecka 3 och 4. De 
erbjuder träningspass 5 dagar  
i veckan på olika platser i kom- 
munen. För schema gå in på 
www.korpen-norrort.se

! Gratis klassisk prova-på-
yoga på grundnivå under vecka 
4 (23–27/1), på Genvägen i 
Upplands Väsby samt på Åker-
vägen 1 i Helenelund. För tider 
och platser, gå in på: sys.se/
upplands-vasby/anmaelan el-
ler ring 073 680 12 89. Lärare: 
Isabel Ramírez. Föranmälan 
ger företräde, men du är också 
välkommen att bara dyka upp.

musik
Torsdag 12 januari 
! Joyful Gospel Choir söker nya 
medlemmar! De har intagning 
torsd kl 18.30 i Missionskyrkan, 
Upplands Väsby. För mer info se 
www.joyfulgospelchoir.se

pensionärer
Fredag 13 januari
! Julen dansas ut på Knuts 
dagen.” Julgranspludring med 
Eivor & Torvald kl 12 på Senior-
träffen Edsberg, Ribbings väg 
91, plan 6. Arr: Gårdsrådet.

Återkommande
! Malmgårdens Seniorträff är 

öppen alla vardagar kl 9–15.30, 
Malmvägen 12 A tel 579 219 69. 
Kom och fika, umgås, hämta 
program och delta i vårens akti-
viteter; bingo, broderi, målning, 
vävning, snickeri, sittande gym-
nastik, QiGong med mera. Se-
niorträffens trivselförening är 
igång med sina fredagsträffar 
med nöje och underhållning. 
Obs! till en del av aktiviteterna 
har vi föranmälan. SOLOM  i 
samverkan med Malmgårdens 
Trivselförening.

! Utflykter för pensionärer an-
ordnas på onsdagarna. För info  
om utflyktsmål, samlings-plats  
och -tid ring tel 999531, 070-  
4363765 eller kika in på www.
pinglorna.net Arr: Pinglorna.

utställning
Lördag 14 januari
! ”Realism och narrativitet i 
nutida skandinaviskt måleri.” 
Edsvik konsthall presenterar tio 
av nordens mest betydelsefulla 
konstnärer, kl 10. Bland andra 
Roj Friberg, Ola Billgren och 
Lars Elling. Pågår tom 4 mars, 
kl 17. www.edsvik.com Öppet 
tisd–sönd kl 10–17 samt även i 
Kafé Alkemisten.

! ”Lost Time” – fotografi 1995– 
2012 av Katerina Mistal. Vernis-
sage kl 13–16 i Galleri Aniara. 
Aniaraplatsen 2, vid Sollentuna 
Centrums södra entré. Utställ-
ningen pågår till och med 19 
februari. Öppet: månd–fred kl 
9–19, lörd kl 11–16, sönd kl 12–16 
www.sollentunabibliotek.se 
www.katerinamistal.com

Pågående utställning
! ”Suomiart Salong i Husby 
Konsthall.” Finska konstnärer 
bosatta i Sverige ställer ut må- 
leri mm tom 29 januari.

! Ingrid Strandin ställer ut to-
vade tavlor i Galleri Storstugan 
på Husby Gård, tom 29 januari.

barn & unga
11 och 13 januari
! Källan i Turebergskyrkan – 
terminsstart: Ungdomscafé 
onsdagar kl 15–22, fredagar  
kl 19–23.30. Häng med kompi-
sarna, fika, spela ps3, biljard md 
mera och fira andakt. Sköldvä-
gen 12B i Sollentuna centrum. 
Arr: Svenska kyrkan Sollentuna.

Återkommande 
! Knattegympa för barn, gym-
nastik och lek för 3–5 åringar 
samt redskapsgymnastik för 
flickor från 6 år och äldre. Plat- 
ser finns till vårens kurser, för 
mer info se: www.pinocchio.se 
eller ring tel 594 950 10. Pinoc-
chio Massage & Friskvård, Ham- 
marbacken 6A.

dans
Torsdag 12 januari
! Motionsdans till musik av 
Sigtuna spelmän kl 19.30–21.30 
i Rotebro dansträff, Rotebro. 
Entré. Tag med fika. Arr: Sollen-
tuna gammaldansföre-ning. 

föredrag m m
Onsdag 11 januari
! ”Modernt ikonmåleri” – Jes-
per Neve, teknologie doktor och 
konstnär, kl 19–20 i författar-
rummet, Paddys Pub vid Sollen-
tuna station. Arr: Skönlitterära 
Sällskapet Stockholm Nord.

Lördag 14 januari
! ”2-taktsracing.” Bo Granath 
kommer till MC Collection mu-
seum med sin Husqvarna 500 c 
för att prata om 2-taktsracing 
under 1960- och 1970 talet  
kl 14 i MC Collection Museum, 
Edsvik, Landsnoravägen 42. Arr: 
MC Collection. Öppet tisd–sönd 
kl 10–17, torsd kl 10– 20. www.
mc-collection.com

hälsa/motion
Måndag 16 januari
! Yoga på Pinocchio. Förbättra 
din rörlighet, styrka och balans. 

! Väntjänsten finns på frivillig-
centralen, Turebergs allé 16. För 
mer information kontakta An-
nika Trumstedt tel 579 214 69.

! Al-Anon. Påverkas du av 
någon annans drickande? Ano-
nym gemenskap för anhöriga 
och vänner till alkoholister. 
Träffar tisdagar kl 18.30–20 i 
Sollentuna församlingshus, C.

! Anonyma Alkoholister i Sol-
lentuna har möten onsdagar  
kl 19, lördagar kl 9.30 i Sollen-
tunas församlingshus, 2tr. 
Sköldvägen 10. 

! På Hästa café  öppet lörd–
söndagar kl 11–16. Hästa café 
Hästa Gård (4h-gård) Akallalän-
ken (väg 275 mellan Kista och 
Akalla). www.4hlantbruk.se

rådgivare Ulrika Davidsson.  
Invägning, kom i gång program 
presenteras kl 17. Anmälan tel 
070-725 8899.  www.dietshop.se

Återkommande
! Du som vill prova på att natt-
vandra bland Sollentunas ung- 
domar är välkommen till Arena 
Satelliten fredagskvällar  kl 20.30.  
Allfarvägen 4, Sollentuna. Arr: 
Farsor och Morsor i Sollentuna.

! Barnens hopps loppisbutik 
Studievägen 6 i Häggviks c. 
Har öppet månd–tisd kl 18–20, 
onsd–fred kl 11–15, lörd kl 10 
–14. De tar emot det ni vill skän-
ka under dessa öppettider,  
dock inte kläder och böcker. 
Barnens hopp är en humanitär 
förening som hjälper gatubarn i 
Ukraina. www.barnenshopp.se 

! Anne Hurri – ”Vår hembygd 
på Norra Järva,” heter hennes 
utställning som pågår till och 
med 16 januari på Husby bib-
liotek. Ett 20-tal teckningar om 
Akalla by, Eggeby gård, Husby 
gård, Kista med mera.

! Akvareller med olika motiv 
ställs ut i en konstunställning 
av Helenelunds Målargupp till 
med den 30 januari i Helene- 
lundsgården, Stupv 1 i (ovanför 
ica), Helenelund. Tel 57921968.

övrigt
10 och 17 januari
! Bingo spelas i Gillboskolan 
kl 19.20, Ebba Brahes väg 14, Ro-
tebro. Snabben kl 18.30. För tel.
beställning och upplysningar, 
tel 754 41 69. Arr: Rotebro IS.

Onsdag 11 januari
! Blodbussen kommer: Kista 
Galleria, Kista gången 26 kl 
8.30–18. Info se Geblod.nu

Tisdag 17 januari
! Blodbussen kommer: Akalla - 
Microsoft AB, Finlandsg. 30 i  
Kista kl 8.30–15.15. Lunch kl 12-13.  
Återkommer ca var 16:e vecka.

Onsdag 25 januari
! Studiebesök på Görvälns 
vattenverk kl 18–20. Varifrån 
kommer vårt dricksvatten? Vad 
händer om vattennivån i Öster-
sjön stiger? Följ med på studie-
besök till vår vattenleverantör 
Norrvatten och vattenverket 
i Görväln. Förhandsanmälan 
senast 18 januari till Rune 
Larsson, 070-731 14 38. Samling 
kl 17.15 vid kiosken, Häggviks c, 
för gemensam färd till Görväln. 
Arr: Naturskyddsföreningen i 
Sollentuna. www.naturskydds-
foreningen.se/sollentuna

Måndag 30 januari 
! Gå ner i vikt med GI metoden 
– häng med i vårens viktgrupp 
(4 ggr) i Sollentuna med kost- 

Idlaträningen
i Norrvikens skola

börjar den 16 januari!
Lekfullt tränar vi smidighet, styrka, snabbhet, koordination  

och kondition. Vi använder bollar för att öva motoriken  
och göra roliga rörelser. Allt till skön musik.

Flickor 9-12 år måndagar kl. 18.00-18.55

Ledare: Lena Lutteman-Lustig, tfn 754 10 12

Kom och prova på! Välkommen!
Föreningen Idla www.idla.se

Gratis ögonlaser-
operationer!
Vi bjuder på 5 st operationer!
Kontakta oss för förundersökning:
08 - 33 33 55
Våra läkare är specialiserade i ögonkirurgi

Hårvård för Seniorer i Norrort
både Dam & Herr
Börja året, fin i håret!

Ring och boka tid för
klippning i hemmet!

Mariannes Hemklippning
Telefon 0702-41 87 93

Hårbottenproblem?
Mjäll • Klåda • Psoriasis • Fett hår 

Håravfall (även fläckvis) • Seborré • Livlöst hår

Vi har lösningen!
Behandlingen sker utan kirurgiska 
ingrepp, laser eller kortisonterapi.  
Vi arbetar bara med kliniskt testade 
och dermatologiskt testade natur-
liga produkter

Vi jobbar med:
ORISING, ELIOKAP OCH HELIANTIS CHARM

Stephanie Hashemi, Trikolog Sthlm

HÅRBOTTENANALYS 200 kr
Välkommen att boka tid!
Tel.tid 11-18. Tel 08-667 72 04
Grevgatan 36, Östermalm
www.b-c.se. 

skönhet&hälsa



24  MITT I SOLLENTUNA.  TISDAG  10  JANUARI  2012

Tog fajt 
utanför 
mattan
Helena först i kampsporten 
att komma ut som gay.

”Jag vill ha bögar och flator i jul-
klapp”, skrev styrelseledamoten 
och Helena Hugosson på Budo- 
och kampsportförbundets hemsi-
da den 17 november.

”Om media nappar och vill göra 
mig som omslagsflicka för gay-
världen, be my guest.”

Det var precis vad som hände. 
Medier som riktar sig direkt till 
homo-, bi- och transpersoner som 
QX, The Gaymode och en dansk 
motsvarighet hörde snabbt av sig. 
Men även Aftonbladet skrev en ar-
tikel som omgående publicerades 
på webben.

– Det är tragiskt att sådana at-
tityder lever kvar. 
Det ska inte behöva 
bli rubriker i Afton-
bladet för att jag be-
rättar vem jag lig-
ger med. Det känns 
väldigt enkelt att 
göra mig till den 
lesbiska kampspor-
taren, men om jag 
kan hjälpa några 
på det sättet tar jag 
gärna på mig det.

När förhållandet 
med pojkvännen 
kraschade 2009 tog 
hennes liv en vänd-
ning.

– Jag mognade 
som person och det 
var många pussel-
bitar i mitt liv som 
föll på plats.

Hon förälskade sig och inledde 
ett förhållande med en kvinna. 

Nästa steg blev större än hon vän-
tat sig.

– Jag var ganska nykär när jag 
berättade för mina 
föräldrar om min 
upptäckt och blev 
överrumplad över 
att det krävdes för-
vånansvärt lång tid 
innan de accepte-
rade.

Sedan har reak-
tionerna ”enbart 
varit positiva”. Men 
många andra idrot-
tare har det svåra-
re. Hon berättar om 
en kille aktiv inom 
MMA som försökte 
vara öppen med att 
han var homosexu-
ell men utsattes för 
hot.

– Jag tror att det 
är betydligt lättare 
för en jujutsu-tjej 

att berätta än för en kille som hål-
ler på med MMA. Den sporten är 

ju så macho fastän det handlar om 
män som brottas i trikåer.

Hon ser fotboll och innebandy 
som undantag inom idrotten där 
det är accepterat att kvinnor är 
öppet homosexuella. För män är 
det svårare, och därför blev hon 
glad när Anton Hysén (son till 

Glenn) gjorde det förra året.
– Jag tror att det banade väg för 

många och jag hoppas att jag kan 
göra detsamma.

Hon har hört killar prata om 
byxor som var ”väldigt rosa”, fot-
bollstjejer som tycker att de har 
”fjolliga benskydd” och svens-
ka herrar som slog fast att fran-

syskorna som vägrade klä upp sig 
till banketten efter kampsports-
tävlingen måste vara flator.

– Det är ganska oskyldigt och 
betyder ju inte att de är homofient-
liga. Men inom idrotten uttrycker 
sig många på ett sätt som skapar 
en osäkerhet. Vilken attityd kan 
man ha och ändå vara en i gänget?

Riksidrottsförbundet har se-
dan 2005 uppmanat klubbarna 
att vaccinera sin klubb mot dop-
ning. Nu vill Helena Hugosson dra 
i gång en liknande kampanj.

– Kanske ska man kunna vacci-
nera klubben mot en allmänt tas-
kig attityd. Vi måste fundera över 
vilka normer och ideal vi vill föra 
vidare till barn och ungdomar.

! Johan Kristensen
johan.kristensen@mitti.se
tel 550 551 17

SM-vinnaren Helena Hu-
gosson är Sveriges första 
öppet homosexuella 
kampsportare.

– Tragiskt att det får 
så stor uppmärksam-
het, vem jag ligger med 
borde vara en ickegrej, 
säger hon.

Helena Hugosson hoppas att hon kan bana väg för andra genom att komma ut som homosexuell. FOTO: SARA FLODIN

”Det är nog 
lättare för en 
jujutsu-tjej än 
för en kille 
som håller på 
med MMA. Den 
sporten är ju 
så macho fast 
det handlar om 
män som brot-
tas i trikåer.

HELENA HUGOSSON

sport
Sportredaktionen
Janna Roosch Haraldsson
550 551 17
fax: 550 550 77, 550 551 44
e-post: sporten@mitti.se

"   Åt 36 bitar sushi
" Namn: Helena Elisabeth 
Hugosson.
" Ålder: 28 år.
" Bor: Solna.
" Familj: Mamma, pappa och 
fyra syskon. ”Och en tjej som 
jag tänkte göra till min flickvän, 
ha ha.”
" Klubb: Nacka dojo.
" Idrott: Jujutsu, har nu ett sab-
batsår från tävlandet och ägnar 
sig åt crossfit, där det blev en 
16:e plats på SM 2011.
" Främsta merit: SM-guld i 
62-kilosklassen 2009.
" Det visste du kanske inte 
om Helena: ”Jag blev tvåa i en 
sushiätartävling. Jag åt 36 bitar. 
När gonggongen gick hade jag 
två bitar i munnen och slog 
trean med en bit. Jag har en helt 
otrolig tävlingsinstinkt och slog 
killar i 85-kilosklassen.”

"   Fler idrottare som kommit ut
" Victoria Sandell Svensson, fot-
bollsspelare, berättade i juli 2008 
att hon gift sig med sin flickvän.
" Peter Häggström, längdhop-
pare och SVT-medarbetare, sa i 
november 2009 till Borås Tidning 
att det var ”svårare att komma ut 
än att kvala till OS”.
" Pia Sundhage, fotbollsspelare 

och senare tränare, berättade i 
TV4 i januari 2010 att hon lever 
tillsammans med sin flickvän.
" Anton Hysén, fotbollsspelare 
berättade i mars 2011 för magasi-
net Offside att han är gay.
" Kajsa Bergqvist, höjdhoppare, 
berättade i tidningen QX före jul i 
år om sin nya kärlek Kristina.

Målvaktstjejer med i distriktslagen
FOTBOLL Anna Lagerquist, född 1996, och Klara Andersson, född 
1997, från Sollentuna Fotboll är uttagna till en utbildningskväll  
med Stockholms distriktslag nästa vecka. Anna Lagerquist 
spelar i klubbens Flick Elit-lag och Klara Andersson i F97-laget. 

Sollentuna Fotboll startade i våras en satsning på att ut-
bilda målvakter för de äldre flickgrupperna.

– Det känns jättekul att det nu ger resultat, säger Göran Mår-
tensson, lagledare för Sollentuna Fotbolls damlag samt F96-lag.

Guldhjälten Rakell missade hyllningen
ISHOCKEY När Sverige för första gången på 31 år vann JVM-
guld i hockey var Rickard Rakell en av de mer tongivande 
spelarna i laget. Tidigt i fredags morse besegrade Sverige 
Ryssland med 1–0 i finalen. Rakell, som inledde sin karriär 
i Sollentuna HC, fick dock inte uppleva helgens hyllningar i 
Kungsträdgården. Han fick istället stanna i Nordamerika och 
ansluta till sitt klubblag Plymouth Whalers i Minnesota. 

Rickard Rakell gjorde två mål i turneringen.
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resultat & tabeller
Bandy
Division 1-östra
Tillberga U-Djurgården 10–6
GT/76-Grängesberg 6–2
Helenelund-Gustavsberg 2–7
AIK-Nitro/Nora 8–5
Lesjöfors-Norrtelje 5–4
GT/76-Gustavsberg 5–7
Lesjöfors-Grängesberg 2–3
AIK-Djurgården 3–6
Helenelund-Norrtelje 12–1
Grängesberg-Helenelund 6–3
Norrtelje-Gustavsberg 3–12
Lesjöfors-Nitro/Nora 4–7
GT/76-Djurgården 3–7
Tillberga U-AIK 6–6
 

Gustavsberg 9 7 2 0 +34 16
Djurgården 11 7 2 2 +30 16
AIK 10 4 4 2 +5 12
Nitro/Nora 7 5 1 1 +17 11
Tillberga U 10 5 1 4 +3 11
Grängesberg 11 4 1 6 -17 9
Norrtelje 10 3 1 6 -23 7
Helenelund 10 2 2 6 -7 6
GT/76 10 1 3 6 -11 5
Lesjöfors 8 1 1 6 -31 3

Division 2-Stockholm
Spillersboda-Kåre 5–5
Spillersboda-Huddinge 10–2
SBBK-Lunden 6–4
Sollentuna-Enebyberg 14–10
Kåre-Eskilstuna 3–9
Sollentuna-Spillersboda 6–6
Lunden-Kåre 4–6
 

Eskilstuna 6 5 0 1 +33 10
Huddinge 6 4 0 2 +3 8
Kåre 7 3 2 2 -4 8
Sollentuna 7 3 1 3 +3 7
SBBK 6 3 1 2 -5 7
Enebyberg 6 2 0 4 -5 4
Spillersboda 6 1 2 3 -11 4
Lunden 6 1 0 5 -14 2

Division 3-Stockholm
SBBK B-AIK B 1–5
Norrtull-GT/76 B 7–5
Cobran-Tellus B 0–13
 

Tellus B 5 5 0 0 +52 10
AIK B 5 4 0 1 +19 8
Norrtull 5 3 0 2 -9 6
SBBK B 4 2 1 1 +4 5
Hagalund 5 2 1 2 +0 5
Wermdö 5 1 0 4 -18 2
GT/76 B 6 1 0 5 -22 2
Cobran 3 0 0 3 -26 0

Allsvenskan Damer
Härnösand-Söråker 2–3
AIK-Västerås 10–1
Härnösand-Tranås 0–2
Söråker-Tranås 4–4
Kareby-Västerås 12–1
 

AIK 6 6 0 0 +49 12
Sandviken 5 5 0 0 +37 10
Tranås 7 4 1 2 -2 9
Kareby 5 4 0 1 +36 8
Söråker 7 1 1 5 -39 3
Härnösand 6 0 0 6 -34 0
Västerås 6 0 0 6 -47 0

Division 1-södra

Kareby U-Villa Lid/LAIK 6–2
Tranås-Hammarby 3–5
Skirö-Mölndal 11–1
 

Hammarby 6 5 1 0 +39 11
Skirö 7 5 1 1 +28 11
Tranås 5 3 0 2 +1 6
Kareby U 6 3 0 3 -15 6
Sunvära 5 2 0 3 -13 4
Mölndal 5 1 0 4 -19 2
Villa Lid/LAIK 6 0 0 6 -21 0

Basket
Basketettan-norra
Orongo-Täby Basket 94–78
Blackeberg-Järva 95–87
Haga Haninge-LF Future 84–71
Eskilstuna-LF Future 76–90
Akropol-Tälje 78–51
 

Sthlm Eagles  13 13 0 +515 26
                                                                                                                    

LF Future 13 10 3 +75 20
Täby Basket 13 10 3 +155 20
                                                                                                                    

Akropol 13 9 4 +155 18
Haga Haninge 13 8 5 +36 16
Blackeberg 13 7 6 +3 14
 Orongo 13 6 7 -77 12
 Tälje 13 5 8 -128 10
 Järva 13 5 8 -71 10
 Uppsala 13 3 10 -181 6
                                                                                                                    

 BG Luleå 13 1 12 -214 2
 Eskilstuna 13 1 12 -268 2

Division 2-Svealand södra
Saltsjöbaden-Bremer 91–71
Central-Linköping 62–86
 

Linköping 13 12 1 +209 24
Huddinge 12 10 2 +139 20
Lidingö 12 10 2 +112 20
Saltsjöbaden 11 8 3 +96 16
Polisen 11 6 5 +21 12
 Central 11 4 7 -62 8
 Vällingby 12 4 8 -58 8
 Arvika 9 3 6 -67 6
 Bremer 11 2 9 -101 4
 JKS 12 2 10 -148 4
 Karlstad 10 1 9 -141 2

Division 7-Stockholm
EH Group-Silver Seals 111–42
 

Foul  8 7 1 +181 14
EH Group 6 6 0 +210 12
Brynja Riffs 7 6 1 +99 12
Täby Vets 8 5 3 +61 10
 Kälvesta 8 4 4 -6 8
Mad 7 3 4 +18 6
 Haga/Haninge 8 2 6 -21 4
 Silver Seals 8 1 7 -209 2
 Djursh Indians 8 0 8 -333 0

Ligan-Grundserien
Sundsvall-Jämtland 107–78
LF Basket-Borås 95–108
Norrköping-Solna 97–85
Södertälje-Uppsala 87–83
 

Borås 21 14 7 +85 28
LF Basket 20 13 7 +129 26
Sundsvall 21 13 8 +114 26
Södertälje 20 12 8 +91 24
Norrköping 20 12 8 +66 24
Uppsala 21 11 10 +33 22
 08 Stockholm 20 10 10 -65 20

 Solna 20 9 11 -84 18
                                                                                                                    

 Jämtland 21 8 13 -100 16
 ecoÖrebro 20 0 20 -269 0

Damligan-Grundserien Damer
Solna-Northland 74–62
 

Northland 15 14 1 +285 28
Telge 14 13 1 +250 26
Solna 15 12 3 +170 24
Mark Basket 13 9 4 +76 18
Sallén 14 8 6 +56 16
 Visby 14 6 8 -73 12
 08 Stockholm 14 6 8 -34 12
Norrköping 13 5 8 +24 10
                                                                                                                    

 Eos 13 4 9 -85 8
 Kvarnby 15 3 12 -237 6
                                                                                                                    

 Umeå Comets 13 2 11 -167 4
 Järfälla 13 1 12 -265 2

Basketettan-norra
Sundsvall-Alvik 60–40
Blackeberg-Lidingö 69–53
Eskilstuna-Luleå Stars 59–57
BG Fryshuset-Luleå Stars 53–71
 

Sundsvall 10 10 0 +203 20
Eskilstuna 11 9 2 +171 18
Luleå Stars 11 7 4 +92 14
 Kringlan 10 5 5 -2 10
BG Luleå 11 5 6 +30 10
 Blackeberg 10 4 6 -30 8
Uppsala 11 4 7 +15 8
 BG Fryshuset 11 4 7 -98 8
 Lidingö 10 3 7 -110 6
 Alvik 11 2 9 -271 4

Handboll
Division 2-norra
Hornskroken-Sikeå 39–26
Brännan-Sundsvall 24–21
Kiruna-Malmberget 23–23
Vassunda-Lidingö 28–16
Kungsängen-AIK 26–25
Sundsvall-Hornskroken 30–22
 

Lidingö 12 11 0 1 +107 22
                                                                                                                    

Vassunda 12 8 0 4 +80 16
Brännan 12 7 1 4 +39 15
                                                                                                                    

Sundsvall 13 7 0 6 -33 14
AIK 12 6 1 5 +30 13
Kungsängen 12 5 2 5 +5 12
Hornskroken 12 5 2 5 -2 12
Malmberget 13 5 2 6 -22 12
                                                                                                                    

Cliff 11 3 5 3 +5 11
Jakobsberg 11 4 1 6 -23 9
                                                                                                                    

Sikeå 12 2 1 9 -69 5
Kiruna 12 1 1 10 -117 3

Division 2-östra
RP IF-Mantorp 22–26
Gauthiod-Skuru 21–18
Örebro SK-Järnvägen 26–18
Lif blå-Matteuspojkarna 30–27
Västerås/Irsta-HK GP 29–30
 

HK GP 12 10 0 2 +34 20
                                                                                                                    

Mantorp 12 9 0 3 +54 18
Skuru 12 8 1 3 +34 17
                                                                                                                    

Gauthiod 12 8 1 3 +12 17
Tumba HK 11 7 1 3 +29 15
Västerås/Irsta 12 6 1 5 +32 13
Handen 11 5 1 5 -11 11
Lif blå 12 4 2 6 -4 10
                                                                                                                    

Örebro SK 12 5 0 7 -26 10
RP IF 12 2 0 10 -58 4
                                                                                                                    

Järnvägen 12 1 2 9 -60 4
Matteuspojkarna 12 1 1 10 -36 3

Division 3-östsvenska norra
AvestaBrovallen-Lidingölaget 32–28
Team Rimbo-Vallentuna 30–29
HK 71-Enköping 30–47
Upsala IF-Borlänge 21–17
Fjärdhundra-HF SIF 20–46
 

HF SIF 12 11 1 0 +153 23
Enköping 12 11 1 0 +131 23
Vallentuna 12 8 1 3 +86 17
Falu HK 12 8 0 4 +19 16
Team Rimbo 12 5 3 4 +10 13
Borlänge 12 6 0 6 +21 12
HK 71 12 5 1 6 -31 11
Lidingölaget 12 4 1 7 -29 9
AvestaBrovallen 12 3 0 9 -72 6
Upsala IF 12 2 2 8 -79 6
Fjärdhundra 12 2 1 9 -88 5
Ludvika 12 1 1 10 -121 3

Division 3-östsvenska östra
Visby IF Gute-Hellas HK 25–19
Sparta-Sthlmspolisen 34–25
Bolton-Salem 34–23
HK Stockholm-Harrington 26–26
Skogås-Tyresö 30–31
 

Bolton 11 10 0 1 +77 20
                                                                                                                    

Skogås 11 8 0 3 +84 16
Tumba HBK 10 8 0 2 +49 16
                                                                                                                    

Sthlmspolisen 11 6 0 5 -30 12
HK Stockholm 11 5 1 5 +0 11
Tyresö 11 5 0 6 +14 10
Salem 11 4 0 7 -19 8
Sparta 11 4 0 7 -33 8
Hellas HK 11 4 0 7 -33 8
Visby IF Gute 11 4 0 7 -38 8
                                                                                                                    

Harrington 11 1 1 9 -71 3

Division 4-östsvenska södra
Bitter-Sannadal 23–27
Åkersberga-Stubbhagen 32–30
Lidingö-Sorunda 21–25
Väntorp/AIK-Södermalm 32–25
Djurgårdshof-Huddinge 18–30
 

Trångsund 11 11 0 0 +80 22
Huddinge 12 10 1 1 +67 21
Stubbhagen 12 8 0 4 +58 16
Bitter 12 8 0 4 +45 16
Södermalm 12 6 1 5 +8 13
Djurgårdshof 12 6 0 6 -12 12
Sannadal 12 5 1 6 -10 11
Åkersberga 12 4 1 7 -14 9
Sorunda 12 3 2 7 -20 8
Väntorp/AIK 12 3 0 9 -31 6
Lidingö 12 3 0 9 -69 6
Skå 11 1 0 10 -102 2

Elitserien Damer
Team Eslöv-Lugi 22–25
H 43/Lundagård-Skövde 20–27
Kroppskultur-Sävehof 16–31
H 65 Höör-VästeråsIrsta  25–28
Skuru-Heid 29–25
Skövde-H 43/Lundagård 27–25
Lugi-Team Eslöv 26–20
Spårvägen-Örebro 28–17
 

Sävehof 12 12 0 0 +134 24
Lugi 12 8 1 3 +51 17
Skövde 12 8 1 3 +51 17
Skuru 12 8 1 3 +40 17
Spårvägen 12 8 0 4 +14 16
VästeråsIrsta  12 7 0 5 -28 14
Heid 12 6 1 5 +9 13
Team Eslöv 12 5 1 6 +16 11
                                                                                                                    

H 43/Lundagård 12 3 1 8 -27 7

Kroppskultur 12 2 1 9 -70 5
                                                                                                                    

H 65 Höör 12 1 0 11 -65 2
Örebro 12 0 1 11 -125 1

Allsvenskan
Boden IF-Guif 15–18
Rimbo-Tyresö 23–30
Gustavsberg-Kärra 21–25
Nacka-Önnered 21–33
Helsingborg-Skara HF 27–21
Guif-Hellton 23–21
 

Kärra 12 11 1 0 +90 23
Önnered 12 10 1 1 +65 21
                                                                                                                    

Tumba 11 8 0 3 +49 16
Helsingborg 12 6 2 4 +16 14
                                                                                                                    

Tyresö 12 7 0 5 -1 14
Guif 12 6 0 6 -14 12
Nacka 12 5 1 6 -1 11
Hellton 12 5 1 6 -11 11
                                                                                                                    

Skara HF 12 3 1 8 -44 7
Boden IF 11 1 3 7 -29 5
                                                                                                                    

Gustavsberg 12 1 2 9 -58 4
Rimbo 12 2 0 10 -62 4

Division 1-östra
Irsta HF-Göksten 20–22
Åkersberga HK-GT Söder 24–26
Arbrå-Borlänge 14–22
RP IF-Skånela 22–24
Spåret-Bolton 30–23
 

Skånela 11 9 0 2 +35 18
                                                                                                                    

Lidingö 10 8 0 2 +51 16
GT Söder 11 7 1 3 +8 15
Irsta HF 11 7 0 4 +34 14
Borlänge 12 7 0 5 +27 14
Spåret 11 6 0 5 +4 12
Göksten 11 4 1 6 -29 9
Bolton 11 4 0 7 -17 8
                                                                                                                    

RP IF 12 4 0 8 -19 8
Åkersberga HK 11 2 0 9 -43 4
                                                                                                                    

Arbrå 11 2 0 9 -51 4

Division 2-östsvenska norra
Ludvika-HF SIF 27–24
Avesta Brovallen-Westermalm 22–22
Vassunda-Strand 20–21
Arbrå-HF SIF 30–35
Alfta-Ludvika 23–32
Team Rimbo-Vallentuna 29–24
Westermalm-Avesta Brovallen 19–26
 

Strand 12 10 1 1 +100 21
HF SIF 13 9 2 2 +30 20
Team Rimbo 12 8 3 1 +57 19
Arbrå 12 7 3 2 +23 17
Ludvika 13 8 0 5 +15 16
Avesta Brovallen 12 5 2 5 +7 12
Vallentuna 12 4 3 5 -11 11
Westermalm 12 3 2 7 -26 8
Vassunda 12 3 1 8 -33 7
HK 71 11 2 2 7 -31 6
Alfta 12 2 1 9 -61 5
Enköping 11 1 0 10 -70 2

Division 2-östsvenska södra
ÖSK Fram-Järnvägen 24–27
Motala-Vadstena 18–22
Västerås/Irsta U-Eskil/Guif 17–19
HK Erping-Sannadal 34–20
Skogås-Polisen 29–14
 

Skogås 12 9 1 2 +60 19
                                                                                                                    

Tumba 11 9 0 2 +93 18
                                                                                                                    

NKIK 11 8 1 2 +58 17
HK Erping 12 7 1 4 +45 15
Eskil/Guif 11 7 0 4 +71 14

Vadstena 12 6 2 4 -17 14
Motala 12 4 1 7 -24 9
Järnvägen 12 4 1 7 -35 9
Sannadal 12 4 1 7 -91 9
ÖSK Fram 12 4 0 8 +4 8
                                                                                                                    

Västerås/Irsta U 11 3 1 7 -16 7
Polisen 12 0 1 11 -148 1

Innebandy
Allsvenskan-norra
Gävle-Älvsjö 9–10
KAIS Mora-Balrog B/S 7–5
Alba-Handen 5–7
Granlo-Thorengruppen 8–6
Duvbo-KAIS Mora 1–11
Thorengruppen-FBC Uppsala 9–7
Järfälla-Gävle 7–11
Handen-Hagunda 6–5
Balrog B/S-Alba 11–13
Älvsjö-Granlo 4–7
 

Granlo 13 12 0 1 +36 34
                                                                                                                    

Thorengruppen 13 8 0 5 +20 24
Handen 13 7 0 6 -2 23
Alba 13 6 1 6 +4 21
Järfälla 12 7 0 5 -5 21
FBC Uppsala 12 6 1 5 +4 19
Balrog B/S 13 6 0 7 +3 19
Gävle 13 6 1 6 -3 18
KAIS Mora 13 5 1 7 +9 16
                                                                                                                    

Duvbo 12 4 0 8 -17 12
Hagunda 12 4 0 8 -8 10
Älvsjö 13 3 0 10 -41 9

Volleyboll
Elitserien
Hylte-Tierp 1–3
Sollentuna-Linköping VC 1–3
Södertelge-Örkelljunga 0–3
 

Linköping VC 10 10 0 +26 29
Falkenberg 9 8 1 +14 22
Tierp 10 6 4 +3 18
Örkelljunga 10 5 5 +5 18
                                                                                                                    

Habo 9 5 4 +3 15
Sollentuna 10 5 5 -2 15
Hylte 10 4 6 -2 13
RIG Falköping 9 4 5 -5 11
                                                                                                                    

Södertelge 10 1 9 -20 3
Vingåker 9 0 9 -22 0

Elitserien Damer
Gislaved-Örebro 3–1
Svedala-Ljungby 0–3
Hylte-Katrineholm 1–3
Svedala-Katrineholm 1–3
 

Katrineholm 11 10 1 +24 31
Engelholm 9 9 0 +23 26
Lindesberg 9 6 3 +9 18
RIG Falköping 9 6 3 +6 18
                                                                                                                    

Hylte 10 6 4 +2 16
Gislaved 10 5 5 +1 15
Ljungby 10 3 7 -7 11
Sollentuna 9 3 6 -8 8
                                                                                                                    

Örebro 10 1 9 -19 4
Svedala 11 0 11 -31 0

UPPTÄCK FLER TRÄNINGSFORMER
PÅ F&S SOLLENTUNA: 2800 KR/ÅR
www.nyatag2012.se
Medlemsavgift: 100 kr/kalenderår

För alla resultat 
och tabeller – se 

www.mitti.se
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trä!en ring telefon 0939-105 31 86
samtalet kostar 9,60 kr/min.

Endast ett urval av annonserna publiceras, resten finns tillgängliga i 
en röstbrevlåda med hjälp av telefon. Samtalet kostar 9,60 kr/min.
När du ringer kan du välja:
1) Annonsera.
2)Lyssna på inspelade/svara på publicerade, inspelade annonser.
3) Lyssna av svar på din egen annons.
4) Information.

Du som vill annonsera
Skriv manus: Ring 0939-105 31 86 (9,60 kr/min). Du måsta ha knappte-
lefon med tonval. En röst instruerar dig. Du tildelas ett annonsnum-
mer och en kod. Skriv ned koderna! Manusstop tisdag veckan före 
publicering.

Du som vill svara
Skriv manus: Ring 0939-105 31 86 (9,60 kr/min). Du måsta ha knappte-
lefon med tonval. Du har 30 sekunder på dig att tala in ett meddelande 
till den som annonserat. Du kan tala in svar tisdag, utgivningsveckan till 
söndag veckan därpå. Du kan endast svara via telefon.

Obs! Vi förbehåller oss rätten att ta bort osedliga annonser.

! Män söker Kvinnor
Söker en mogen kvinna för träffar. 
Jag är en blond, smal, vältränad 
45-årig singelkille, är seriös, pålitlig 
och omtänksam. Vill träffa en kvinna 
som är äldre än mig.
33421
 
45-årig kille söker en mycket äldre 
kvinna, runt 60, för trevliga träffar. 
Om det är någon som blir intres-
serad så är det bara att slå en signal 
så hör jag av mig.
33419
 
70-årig kille, varm, kelig och kärleks-
full vill träffa en likasinnad kvinna. 
Ålder bestämmer du själv. Ring mig!
33416
 
Blond, smal, singelkille, 45 år, söker 
en smal, söt brunett, gärna barnfri, 
som är naturlig och enkel. Själv är 
jag 45 år, vältränad, öppen, spontan 
och ärlig. Söker en tjej för vänskap, 
träffar eller ev förhållande.
33409
 
Jag är ca 50, kraftig, ser ok ut. Jag 
är lugn och snäll, men också aktiv 
och påhittig. Gillar dans, sällskaps-
spel och motion. Söker dig, mörka 
kvinna, gärna fyllig, för ett fast 
förhållande.
33408

Kärlekfull, ungdomlig, blond, smal 
45-årig singelkille söker tjej, helst 
barnfri. Tränar löpning, gillar film, 
katter m m. Vill träffa en enkel 
naturlig tjej för ev förhållande.
33406
 
Nybliven singel vill få kontakt med 
en kvinna, ca 80 år, i liknande situa-
tion för ärlig gemenskap och med 
respekt för varandras villkor. Till att 
börja med ring!
33401
 
Söker dig lite blyga tjej/kvinna.Jag är 
en seriös. 45 år, normalbyggd man. 
Du får gärna vara ärlig, barnfri och 
djurvän. Hoppas du är rökfri och 
måttlig med alkohol. Har varit singel 
ett tag. Hör av dig.
33400
 
Söker dig kvinna som svarade på 
min annons 33359, den 27/12–11. Fick 
tyvärr inte ditt telefonnummer, vi 
kan väl göra ett nytt försök? Det var 
jag som är 45 år och sökte dig kvinna 
som är 70+. Hör gärna av dig.
33399
 
Söker en tjej 56–65 år, helst kort . Du 
bör vara djurvän då jag har hund och 
ska gärna tycka 60–70-talsmusik. 
Tycker du dessutom om att sjunga 
så är det bara att höra av sig.
33398

Kille, 45 år, söker kontakt med 
mycket mulliga kvinnor för mysiga 
träffar.
33395
 
Stabil, trygg, snäll och omtänksam 
kille, 53 år söker en varm, kärleksfull 
tjej i passande ålder. Många all-
männa intressen. Du får gärna vara 
kristen och rökfri, men inget krav.
33392
 
Jag är en glad, sprallig kille i norra 
Stockholm. Blå ögon, cendré och 195 
cm lång. Intressen: bio, hemmakväl-
lar, träna, resor m m. Har inga barn 
själv, men vill gärna ha. Söker mullig 
kramgo tjej, 30–37.
33389
 
Singelkille söker mogen kvinna för 
njutbara träffar. Jag är 45 år, blond, 
smal, vältränad. Gillar det mesta, 
är lugn, omtänksam och seriös. Vill 
gärna träffa en kvinna som är äldre 
än mig.
33386
 
Fräsch, ungdomlig kille söker en 
kvinna 45–55 år för ett seriöst för-
hållande. Vill du träffa mig, ta en fika 
kanske. Hör av dig. Hej.
33384
 
Hallå, det gäller annons nr 33304. 
Jag bor på Gärdet i Sthlm, är 60+, 
rök- och spritfri och snusfri, har 
allmänna intressen och tämligen 
vältränad. Tack och hej.
33373
 
Hej, jag är en kille på 46 år, har ett 
socialt ordnat liv, har levt singel i 
några år men nu söker jag en kvinna, 
gärna invandrare i passande ålder. 
Bor söder om stan, har fast jobb och 
ordnad ekonomi. Hör gärna av er.
33372
 
Jag vill träffa en naturligt kvinnlig 
tjej eller kvinna för träffar eller för-
hållande. Själv är jag en blond, smal, 
mycket ungdomlig 45 årig kille. Gil-
lar att idrotta och att röra på mig.
33371
 
Hej jag söker en smal eller normal-
byggd barnfri tjej som är naturlig, 
lugn och snäll för vänskap och ev 
förhållande. Jag är blond, smal, 
vältränad, omtänksam 45årig sing-
elkille. Gillar natur, katter, idrott.
33355

! Kvinnor söker Män
Är en dam, lagom på alla vis, positiv, 
gillar mat, kläder, frågesport och 
andra spel, läsa, TV. Rent o propert. 
Kanske en vän, glad, social och snäll 
som gillar mig. Hej på dig.
33422
 
Kvinna, 65 år, önskar inleda nya året 
med ärlig, snäll man, 60–65 år, som 
är sprit- och rökfri och har allmänna 
intressen. Gärna bil, gärna norrort.
33404
 
Man för familj, katt- och djurvän, 
utan barn, snäll, ärlig, gullig, 
ungdomlig, gärna över 55, sökes av 
dito kvinna, 54, 174, smal. Intressen: 
läkekonst och lite konst.
33388
 
Mycket stilig dam i mogen ålder, 
ungdomlig och dominant, söker en 
undergiven och pålitlig herre för 
rollspel. Vi träffas dagtid.
33387
 
Liten behändig kvinna, 72år, söker 
generös, stabil och glad man att resa 
och leva med i särboförhållande.
33382
 
Hej, jag är en latintjej på 42 år med 
ett barn. Är 174cm lång, rök- och 
spritfri söker dig romantisk, blond, 
svensk kille för seriöst förhållande. 
Gärna att du pratar engelska. Vi träf-
fas dagtid. Vi hörs.
33365
 
Man för familj, katt och djurvän 
utan barn, snäll, ärlig, gullig, 
ungdomlig, gärna över 55, sökes av 
dito kvinna över 54 år, 172cm, smal, 
intressen läkekonst och konst.
33364
 
Man för familj, katt och djurvän, 
utan barn, snäll, ungdomlig, ärlig, 
gullig gärna över 55 sökes av dito 
kvinna 54, 142cm. Intressen läke-
konst och näringslära.
33362
 
Jag är en kvinna 40 år, 174cm, 
normalbyggd, rök och spritfri. Pratar 
engelska. Söker en blond kille, 
svensk kille mellan 40–47 år med 
samma intresse för förhållande. 
Vi träffas dagtid och börjar som 
vänner.
33312

En mycket stilig och välvårdad, lite 
äldre, dominant dam, söker under-
given och generös herre för lek och 
rollspel. Vi träffas dagtid.
33307
 
Jag söker en manlig partner, jag är 
70år. Jag vill ha en som är 70+. Jag 
vill ha en enkel med med humor. Jag 
hoppas att du ringer.
33305
 
Jag söker en partner på 70+. Mina 
intressen är allmänna, vill ha en 
enkel man som har humor. Vi kan 
börja som vänner och se vad det 
utvecklas till.
33304
 
Ser på din tröskel står, fräsch, glad 
och utåtriktad kvinna 65 år. Söker 
efter en jämnårig kärleksfull man. Vi 
gillar, musik, natur, kultur, promena-
der, glögg och pepparkakor, att vara 
tillsammans.
33270
 
Lättsam och spännande kvinna med 
glimten i ögat. Söker kontakt med 
en trevlig man, över 40, för träffar 
för att mysa.
33242
 
60-årig tjej söker kille, max 63 år, ej 
under 180 cm, att göra olika saker 
med. Öppen för olika förslag. Intres-
serad av promenader, skidåkning, 
ett glas vin, öl ibland, seriöst. Har bil 
och bra arbete.
33237
 
Chiao, söker en go och cool kille 
mellan 18 och 45. Det vore jädra nice 
om du liksom jag är moppefantast. 
Äger ingen själv men söker någon 
att hänga på och svischa iväg med. 
Är även kulturintresserad.
33263
 
Söker en manlig partner på ca 70+. 
Mina intressen är allmänna. Söker 
en enkel man, gärna lätt handikap-
pad, för mysiga hemmakvällar och 
ha roligt.
33215
 
Jag är en tjej/kvinna, 68+ med bra 
sätt och utseende. Önskar träffa, 
gärna yngre singelkille som inte 
är åldersfixerad, för utflykter, film 
och teater. Du kan vara svensk eller 
utländsk.
33202

! Man söker Man
Jag söker en mörk kille/man, gärna 
från Afrika, för diskreta träffar. Din 
ålder saknar betydelse. Själv är jag 
en svensk, blond smal, fräsch och 
diskret kille.
33393
 
Hej jag är 50år gammal snart och 
vill träffa äldre killar, helt 70 år och 
uppåt. Jag hoppas att ni finns och 
hör av er. Så kan vi träffas och ha 
trevligt.
33380
 
! Kvinna söker kvinna
Hej, jag vill träffa en tjej/kvinna som 
tycker om kvinnor. Jag är ganska 
glad, har olika intressen. Så vi kan 
träffas och njuta av livet. Vi kan 
ha en mysig stund tillsammans. 
Hoppas du vill träffa mig så vi hörs. 
Hej då.
33309
 
Hej här är jag, en snart 33årig 
kvinna. Jag brinner mycket för djur, 
är volontär i en gatuhundsorganisa-
tion. Har egna djur så det är viktigt 
att du har djur eller tycker om djur. 
Gillar sci-fi, arbetar med barn och 
vill ha egna barn.
33295
 
! Övrigt
Annons 33181. Veckoslutkollektiv i 
Dalarna. Missade svara innan det 
var för sent. Kontakt önskas.
33410
 
Söker en tjej som vill hjälpa mig att 
sjunga till 60–70-talslåtar. Jag spelar 
gitarr. Är du musikintresserad så hör 
bara av dig.
33397
 
! Vänner söker vänner
Tjej på drygt 50 år söker nya vänner. 
Vi kan gå på cafeteria, ta en resa, ta 
en öl eller liknande. Har vuxna barn. 
Gärna en väninna/kompis. Gärna 
runt området Västerort.
33407
 
Hej jag är en trevlig kille på 41 år från 
Sthlm som söker nya vänner mellan 
25–45. Jag gillar promenader, bio, 
musik, fikastunder, utflykter, resor 
mm. Hoppas att vi hörs. Hej då.
33385

www.letandreglering.se
Vi finns i Sollentuna Centrum, våning 4  | Tel. 08-755 74 70

Vi tar emot tandregleringscheckar.

”You’re never
fully dressed

without a smile!”

VI SÖKER 
VOLONTÄRER
HJÄLP TILL UNDER OS-JUBILEET 2012
Nästa år har det gått hundra år sedan Stockholm arrangerade de 
olympiska spelen 1912. Under hela 2012 firar vi detta med drygt 
hundra idrotts- och kulturevenemang i och runt Stockholm. 
Till detta behövs ett stort antal volontärer.

Vill du vara med i vår pool med volontärer (minimiålder 18 år)? 
Anmäl ditt intresse på www.arenastockholm.se/volontarspool

Vid behov av funktionärer kommer du att kontaktas av 
evenemangsarrangörerna.

Bakom 100-årsjubileet står idrottsrörelsen och Stockholms stad. 
Se hela evenemangskalendern på www.arenastockholm.se 
Var med och gör 2012 till århundradets idrottsfest!

För mer information kontakta gärna Margareta Myrgård, 
telefon 08-508 28 456 eller margareta.myrgard@stockholm.se
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Titti Öhrn är  
kundombuds-
man vid fastig-
hetsmäklarnas 
bransch- 
organisation  
Mäklar-
samfundet.
www.maklarsamfundet.se

Bofrågan:

Mäklarnas lockpriser 
kan snart tas bort helt

Visningen på Högalidsgatan på 
Södermalm har lockat flera spe-
kulanter. En av dem är Stefan Hu-
gosson som bara ser fördelar med 
att lägenheten har accepterat pris. 

– Det är en ärligare prissättning.
Han har följt flera budgivningar 

under hösten och själv varit med 
i två. Slutpriset har stannat både 
under och över det accepterade 
priset.

– Jag trodde inte att man skul-
le komma ifrån lockpriserna så 
snabbt, men det verkar ha fung-
erat. Det har stuckit iväg max 
200 000–300 000 kronor från ut-
gångspriset. Tidigare kunde det 
skilja en miljon, säger han.

Objekten marknadsförs numera 
till ett pris som säljaren kan tänka 
sig som slutpris och som mäklaren 
och säljaren kommit fram till. Säl-
jaren har dock fortfarande rätt att 
välja om bostaden ska säljas, till 
vem och till vilket pris. Syftet är 
att minska skillnaden mellan ut-
gångspriset och slutpriset. 

Danielle Ekblad vid Skandia-
mäklarna förmedlar lägenheten 
på Högalidsgatan och tycker att 
accepterat pris, som använts se-
dan augusti av de flesta mäklare i 

innerstan, har fungerat bra. Fram-
för allt köparna har uppskattat 
förändringen, menar hon.

– De vet nu när de har en rimlig 
chans. Det upplevs inte heller som 
lika hetsigt eftersom det inte kom-
mer lika många på visningarna. 

Tidigare var det snabbare bud-
givningar och snabbare beslut, be-
rättar hon. 

– Men nu får säljarna vara be-
redda på att det kan bli flera vis-
ningar.

Missnöjet med lockpriset växte 
i flera år innan accepterat pris in-
fördes som ett initiativ från bran-
schen. Det visar statistik från 
Fastighetsmäklarnämnden där 
majoriteten av de anmälda mäk-
larna är verksamma i länet. 

Sedan accepterat pris infördes 
i innerstan har anmälningarna 

minskat. Från augusti till slutet av 
november anmäldes åtta mäklare, 
vilket är en tredjedel jämfört med 
samma period 2010. 

Mäklarsamfundet ser försöket 
som en framgång och rekommen-
derar mäklare i hela länet att från 
årsskiftet införa prissättningen – 
även om försöket spridit sig också 
innan dess, enligt Guy Wallster, 
ordförande för Mäklarsamfundet. 

– Accepterat pris har bidragit 
till en ökad förutsägbarhet och 
förståelse för både köpare och säl-
jare. Det är positivt och det står 
vi som branschorganisation själv-
klart bakom, säger han.

! Sandra Samppala
sandra.samppala@mitti.se
tel 550 551 34

Nu kan lockpriserna vara 
ett minne blott. Sedan 
årsskiftet har försöket 
med accepterat pris spri-
dit sig till hela länet. 

Prissättningen har hit-
tills gett resultat. 

Mäklaren Danielle Ekblad diskuterar lägenheten på Högalidsgatan med spekulanten Stefan Hugosson. FOTO: ÅSA SOMMARSTRÖM

Jag funderar på att flytta till bostadsrätt, men vad innebär det?
Fråga: Jag har ganska nyligen 
blivit änka och funderar på att 
sälja villan där jag och min make 
bott i över 30 år. Mina barn 
tycker att jag ska flytta till en 
bostadsrätt. Vad innebär det 
egentligen att bli medlem i en 
bostadsrättsförening?
Svar: Det innebär att du köper 

rätten att nyttja en bostad. En 
bostadsrätt kan vara både en 
lägenhet, ett radhus, kedjehus 
eller villa. Det är bostadsrättsför-
eningen som äger hela fastighe-
ten, inklusive mark, tillhörande 
fastigheter som garage etc. När du 
köper en bostadsrätt måste du bli 
godkänd av föreningen. Så länge 

du fullgör din skyldighet som 
medlem och så länge föreningen 
består kan du inte förlora din 
bostadsrätt. Det är ditt ansvar att 
noggrant undersöka lägenheten. 
Innan du skriver på ett överlåtel-
seavtal rekommenderar jag att du 
grundligt går igenom föreningens 
stadgar, här regleras dina rät-

tigheter och skyldigheter. Du bör 
också granska föreningens årsre-
dovisning. Är du ovan vid den här 
typen av dokument är det klokt 
att ta hjälp av till exempel fast-
ighetsmäklaren eller er kontakt 
på banken. På Konsumentverkets 
webbplats finns en utförlig guide 
kring bostadsrättsköp. Lycka till!

4 av 10 vet inte vad 
reporänta betyder
BOSTAD 4 av 10 personer vet inte 
att reporäntan är Riksbankens 
styrränta. I alla fall enligt en 
undersökning som Svensk fast-
ighetsförmedling har gjort bland 
1 000 personer.

Undersökningen visar också att 
få av de tillfrågade, nio procent, 
låter kommande räntehöjningar 
påverka dem mycket vid bostads-
byte. Inte heller bolånetaket, 
amorteringskrav eller bostadspri-
set är avgörande.

De flesta, 55 procent, menar 
i stället att de inte påverkas i sina 
planer att byta bostad. 

Tips viktigast vid  
val av mäklare

BOSTAD Vid valet av mäklare 
tror de svenska mäklarna själva 
att kundrekommendationer är 
viktigast, följt av personlighet 
och att företaget är väl etablerat. 
Det visar undersökningen Nordic 
housing insight där tusentals 
skandinaviska mäklare har svarat 
på frågan varför deras kunder 
väljer just dem.

Svenska mäklare tror, i jäm-
förelse med sina skandinaviska 
kollegor, att prissättningen är av 
liten betydelse.

Få kontrollansvariga 
kan ge byggstopp
BOSTAD Om inte fler kontroll-
ansvariga certifieras kan det leda 
till byggstopp, varnar Boverket. 
Den kontrollansvarige hjälper 
en byggherre att se till så att 
bygglagstiftningens krav uppfylls. 
I slutet av förra året fanns det 500 
certifierade kontrollansvariga, 
men enligt Boverket krävs det 
många fler för att byggandet i 
Sverige ska fungera. 

I maj 2011 ersattes de tidigare 
så kallade kvalitetsansvariga vid 
byggen av en kontrollansvarig. 
Den 1 januari 2013, måste alla 
kontrollansvariga vara certifie-
rade. 

Priset styr inte val av mäklare.
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3:a Sjöberg
Välkommen till denna trevliga 3:a med sjöutsikt! Härlig balkong i bästa solläge med vy mot Edsvikens vatten.
Stort och ljust vardagsrum i vinkel mot kök med matplats. Omtyckt och barnvänligt område med närhet till
både natur, bad, fiske och promenadområden. BRF med god ekonomi där bredband och IP-telefoni ingår i
avgiften!

*Boarea: 77 kvm
*Pris: 1 295 000 kr
*Avgift: 5 291 kr inkl vÃ¤rme, VA, Kabel-TV, bredband,
IP-telefoni
*SidensvansvÃ¤gen 22, 4 tr

 • Boarea: 77 kvm
 • Pris: 1 295 000 kr
 • Avgift: 5 291 kr inkl värme, VA, Kabel-TV,

bredband, IP-telefoni
 • Sidensvansvägen 22, 4 tr

 • Visas sön 15/1 13:00 - 13:30
 • Visas mån 16/1 17:30 - 18:00
 • Mäklarringen Sollentuna 08-631 90 60
 • Jenny Anderberg 070-787 31 29

Suveränt centralt
läge. Stor inglasad
balkong. 

Accepterat pris: 1.495.000 kr Kvm: 62,9
Avgift: 4.353 kr Visas: Sön 15/1 12.00-12.30
Mäklare: Peder Nilsson 070-768 50 30 

TUREBERG 2:A - SOFIELUNDSV 1, ENTRÉPLAN

Fint renoverat skick.
Inglasad balkong.

Ring Robert Nilsson för mer
information 070-757 50 30 

EDSBERG 2:A
FLINTLÅSVÄGEN

Stort, ljust och
luftigt i fint skick.
Balkong. Carport.

Accepteratpris: 1.875.000 kr Kvm: 115
Avgift: 6.777 kr Visas: Sön 15/1 13.00-13.30
Mäklare: Robert Nilsson 070-757 50 30

VIBY 4:A - SOLDATVÄGEN 75

Accepterat pris:
3.190.000 kr Visas: Sön
15/1 14.30-15.00 & mån
16/1 19.00-19.30
Upplands Väsby
08-590 929 00 

VÄSBY ODENSLUNDA
FRÖVÄGEN 5

Med vår tjänst Kommande får du ett smakprov på en kommande bostadsförsäljning. Håll utkik för mer information om bostaden! Ska du också sälja men inte än? Med tjänsten Kommande maximerar vi
förutsättningarna. Läs mer om Kommande på www.husmanhagberg.se/kommande eller prata med din mäklare.

Sollentuna 08-35 65 50  Upplands Väsby 08-590 929 00

Vänd dig med förtroende till Din lokala mäklare för 
bästa rådgivning när Du ska sälja eller köpa bostad!

*Enligt beräkning av flyttströmmarna i Stockholms län, flyttar cirka 70% av 
invånarna inom den egna kommunen, eller till angränsande. Källa SCB på uppdrag 
av  regionplane- och trafikkontoret. Lokaltidningen når upp till 83% av invånarna i 

Stockholms olika kommuner och stadsdelar.

Din lokala Bostadsmarknad
Ca 70% flyttar lokalt*



Hitta nytt!
fastighetsbyran.se 

Accepterat pris: 4 475 000:-
6 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 205 kvm, biarea: 29 kvm
Tomt: 650 kvm Trädgårdstomt

Byggt: 1982, ombyggt 1990
Adress: Tolvmansvägen 6
Visas sön 15/1 12.30-13.30 och mån 16/1 18.30-19.00
Sms:a: FB 1030-11279 till 72456 för beskrivning

Gulmålad 1!-pl villa med generösa ytor och fritt bra läge mot park/lekområde. Möblerbar hall . Kök med
matplats. Vardagsrum med öppen spis - Contura-kamin. 4 sovrum. Arbetsrum. Duschrum och badrum
samt gäst-wc. Vidbyggt garage med hobbyrum och förrådsutrymmen. Stor altan på garaget.
Handikappanpassad. Tel: 08-96 30 00. Snabbsök via webbnr: 1030-11279.

SOLLENTUNA - VIBY

Accepterat pris: 6 500 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 167 kvm
Tomt: 804 kvm Trädgårdstomt

Byggt: 2008
Adress: Poppelvägen 6C
Visas sön 15/1 13.00-14.00 och mån 16/1 18.00-18.30
Sms:a: FB 1030-11319 till 72456 för beskrivning

Hus byggt 2008 med find rymd och bra läge i Helenelund. Närhet till bra kommunikationer. Ljust öppet
vardagsrum med utgång till altan. Stort fint kök. Övre plan med allrum och 4 sovrum samt en mindre
balkong. Indragen fiber. Tel: 08-96 30 00. Snabbsök via webbnr: 1030-11319.

SOLLENTUNA - HELENELUND

Accepterat pris: 1 500 000:-
Boarea: 56,2 kvm
Avgift: 3.260:-/mån
Adress: Folkungavägen 23, 2tr
Visas sön 15/1 12.00-12.30
Sms:a: FB 1030-11400 till 72456
för beskrivning

Välplanerad och ljus 2:a med högt
läge och bra skick nära
pendeltåg. Välkomnande hall med
bra förvaringsutrymmen. Stort
och ljust vardagsrum med utgång
till en insynsskyddad och solig
balkong. Helkaklat och renoverat
badrum (stambytt). Renoverat kök
med plats för 4-6 personer.
Välkommen! Tel: 08-96 30 00.
Webbnr: 1030-11400.

2:A SOLLENTUNA - HÄGGVIK

Accepterat pris: 2 775 000:-
Boarea: 100 kvm
Avgift: 4.869:-/mån inkl värme, VA,
kabel-TV & bredband
Hiss: Ja.
Adress: Kung Agnes väg 9, 1 tr, 1 tr
Ring för visning!
Sms:a: FB 1030-11672 till 72456
för beskrivning

En mycket fin 4:a med ett perfekt
centralt läge i populära Brf Kung
Agne. Denna bostad ligger i en
fristående byggnad med 6
lägenheter med gavelläge mot
Edsvikens villaområde. Interiör
med hög standard i nyskick. 5
minuters promenadväg till
Edsvikens vatten och 1 minut till
Sollentuna C och p-tågsstation.
Tel: 08-96 30 00.

4:A SOLLENTUNA - TUREBERG

Accepterat pris: 1 575 000:-
Boarea: 78 kvm
Avgift: 3.786:-/mån inkl värme,
vatten och kabel-tv
Hiss: Ja.
Adress: Pilvägen 92, 2 tr, 2 tr
Visas sön 15/1 13.00-13.30
och mån 16/1 17.30-18.00
Sms:a: FB 1030-11831 till 72456
för beskrivning

En mycket fin lägenhet som 2009
totalrenoverades på ett mycket
smakfullt sätt. Lägenheten har en
utmärkt planlösning med två stora
sovrum, kök med matplats,
rymligt vardagsrum, inglasad
balkong i västligt läge. Mycket
centralt läge, 10 min till City med
pendeltåg, gångavstånd till Kista.
Tel: 08-96 30 00.

3:A SOLLENTUNA - HELENELUND

Accepterat pris: 2 700 000:-
Boarea: 122,5 kvm
Avgift: 5.512:-/mån inkl värme,
vatten och kabel-tv
Hiss: Ja.
Adress: Smedjevägen 9, 1 tr, 1 tr
Ring för visning!
Sms:a: FB 1030-11565 till 72456
för beskrivning

En mycket fin 5:a i populära Gula
husen som är i mycket fint skick.
Lägenheten har genomgående
nya utskick som är valt på ett
mycket smakfullt sätt. Ett stilfullt
kök med öppenhet mot
vardagsrummet där ett av
sovrummen är borttaget till
förmån av en matsalsdel. Nära
kommunikationer och affärer.
Tel: 08-96 30 00.

5:A SOLLENTUNA - HÄGGVIK



WWW.SVENSKFAST.SE

PRIS 3 975 000 kr/bud. TOMT 1 000 kvm trädgårdstomt. VISAS Sö 15/1 12.15-13.00. Må 16/1 17.15-18.00.
Fyndevägen 15. MÄKLARE Mikael Holmberg 0708-929216.

TÖJNAN 4 rok, 111 kvm
• Altan med sydvästläge • Vardagsrum med öppen spis • Ångbastu

S
M
S
:A

5
3
2
5
3

T
IL
L
7
1
1
2
2
F
Ö
R

B
O
S
T
A
D
S
IN

F
O

T
IL
L
D
IN

M
O
B
IL
.

PRIS 4 775 000 kr/bud. TOMT 1 530 kvm trädgårdstomt. VISAS Sö 15/1 11.00-11.45. Må 16/1 18.30-19.15.
Leksandsvägen 8. MÄKLARE Mikael Holmberg 0708-929216.

NORRVIKEN 6 rok, 132 kvm
• Inglasat uterum med golvvärme • Vardagsrum med öppen spis
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PRIS 1 975 000 kr/bud. AVGIFT 5 482 kr/månad VISAS Sö 15/1 13.30-14.00. Må 16/1 17.30-18.00.
Dalbovägen 17b. MÄKLARE Stefan Blomdin 0737-456000.

EDSVIKEN 4 rok, 94 kvm, i en funkisvilla från 1922 med 3 lägenheter.
• Villan ren. 2002 • Kök från 2009 • Altan i väster • Helkaklat badrum
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!yttstädningen när 
du säljer via oss!
Erbjudandet gäller dig som tecknar  

uppdragsavtal med oss före den  
"# februari "$%" och som utnyttjar 
ditt personliga skatteavdrag (RUT).

Läs mer på 
www.facebook.com/sfsollentuna

SEB i samarbete med Svensk 
Fastighetsförmedling

Funderar du på att köpa ny bostad, renovera 
eller bygga om? Fråga oss om allt som rör din 
bostadsfinansiering. Tala med din mäklare så 
ringer vi upp. 

Välkommen!

www.seb.se

VILLOR

BOSTADSRÄTTER

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

PRIS 975 000 kr/bud. AVGIFT 6 742 kr/månad VISAS Sö 15/1 13.30-14.00. Ti 17/1 17.00-17.30. Wesströms väg 8b.
MÄKLARE Mikael Holmberg 0708-929216.

ROTSUNDA GÅRD 3,5 rok, 83 kvm
• Lägenhet med radhuskänsla • Uteplats i söder • Egen entré
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Sök bostad i din 
iPad eller iPhone.

Ladda ner vår app ”Hitta hem” – kostnadsfritt.

PRIS 2 775 000 kr/bud. AVGIFT 3 466 kr/månad VISAS Sö 15/1 15.30-16.00. Ti 17/1 19.00-19.30. Slottsvägen 34.
MÄKLARE Mikael Holmberg 0708-929216.

LANDSNORA 3 rok, 81 kvm
• Helkaklat badrum • Uteplats med söderläge • Hörntomt
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PRIS 1 275 000 kr/bud. AVGIFT 3 421 kr/månad. VISAS Sö 15/1 12.30-13.00. Må 16/1 17.30-18.00. Flintlåsvägen 6.
MÄKLARE Samuel Svärd 0708-929298.

EDSBERG 3 rok, 76,5 kvm
• Kök med matplats • Badrum renoverat 2009 • Balkong med söderläge
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PRIS 1 195 000 kr/bud. AVGIFT 2 763 kr/månad VISAS Sö 15/1 14.30-15.00. Ti 17/1 18.30-19.00.
Kvarnskogsvägen 13. MÄKLARE Samuel Svärd 0708-929298.

KVARNSKOGEN 1 rok, 51 kvm
• Helkaklat badrum • 3,4 m i takhöjd • Balkong i söder
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SEB i samarbete med Svensk 
Fastighetsförmedling

Funderar du på att köpa ny bostad, renovera 
eller bygga om? Fråga oss om allt som rör din 
bostadsfinansiering. Tala med din mäklare så 
ringer vi upp. 

Välkommen!

www.seb.se

BOSTADSRÄTTER
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PRIS 3 975 000 kr/bud. TOMT 1 000 kvm trädgårdstomt. VISAS Sö 15/1 12.15-13.00. Må 16/1 17.15-18.00.
Fyndevägen 15. MÄKLARE Mikael Holmberg 0708-929216.

TÖJNAN 4 rok, 111 kvm
• Altan med sydvästläge • Vardagsrum med öppen spis • Ångbastu
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PRIS 4 775 000 kr/bud. TOMT 1 530 kvm trädgårdstomt. VISAS Sö 15/1 11.00-11.45. Må 16/1 18.30-19.15.
Leksandsvägen 8. MÄKLARE Mikael Holmberg 0708-929216.

NORRVIKEN 6 rok, 132 kvm
• Inglasat uterum med golvvärme • Vardagsrum med öppen spis
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PRIS 1 975 000 kr/bud. AVGIFT 5 482 kr/månad VISAS Sö 15/1 13.30-14.00. Må 16/1 17.30-18.00.
Dalbovägen 17b. MÄKLARE Stefan Blomdin 0737-456000.

EDSVIKEN 4 rok, 94 kvm, i en funkisvilla från 1922 med 3 lägenheter.
• Villan ren. 2002 • Kök från 2009 • Altan i väster • Helkaklat badrum
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!yttstädningen när 
du säljer via oss!
Erbjudandet gäller dig som tecknar  

uppdragsavtal med oss före den  
"# februari "$%" och som utnyttjar 
ditt personliga skatteavdrag (RUT).

Läs mer på 
www.facebook.com/sfsollentuna

SEB i samarbete med Svensk 
Fastighetsförmedling

Funderar du på att köpa ny bostad, renovera 
eller bygga om? Fråga oss om allt som rör din 
bostadsfinansiering. Tala med din mäklare så 
ringer vi upp. 

Välkommen!

www.seb.se

VILLOR

BOSTADSRÄTTER

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

PRIS 975 000 kr/bud. AVGIFT 6 742 kr/månad VISAS Sö 15/1 13.30-14.00. Ti 17/1 17.00-17.30. Wesströms väg 8b.
MÄKLARE Mikael Holmberg 0708-929216.

ROTSUNDA GÅRD 3,5 rok, 83 kvm
• Lägenhet med radhuskänsla • Uteplats i söder • Egen entré
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Sök bostad i din 
iPad eller iPhone.

Ladda ner vår app ”Hitta hem” – kostnadsfritt.

PRIS 2 775 000 kr/bud. AVGIFT 3 466 kr/månad VISAS Sö 15/1 15.30-16.00. Ti 17/1 19.00-19.30. Slottsvägen 34.
MÄKLARE Mikael Holmberg 0708-929216.

LANDSNORA 3 rok, 81 kvm
• Helkaklat badrum • Uteplats med söderläge • Hörntomt
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PRIS 1 275 000 kr/bud. AVGIFT 3 421 kr/månad. VISAS Sö 15/1 12.30-13.00. Må 16/1 17.30-18.00. Flintlåsvägen 6.
MÄKLARE Samuel Svärd 0708-929298.

EDSBERG 3 rok, 76,5 kvm
• Kök med matplats • Badrum renoverat 2009 • Balkong med söderläge
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PRIS 1 195 000 kr/bud. AVGIFT 2 763 kr/månad VISAS Sö 15/1 14.30-15.00. Ti 17/1 18.30-19.00.
Kvarnskogsvägen 13. MÄKLARE Samuel Svärd 0708-929298.

KVARNSKOGEN 1 rok, 51 kvm
• Helkaklat badrum • 3,4 m i takhöjd • Balkong i söder
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SEB i samarbete med Svensk 
Fastighetsförmedling

Funderar du på att köpa ny bostad, renovera 
eller bygga om? Fråga oss om allt som rör din 
bostadsfinansiering. Tala med din mäklare så 
ringer vi upp. 

Välkommen!

www.seb.se

BOSTADSRÄTTER



WWW.SVENSKFAST.SE

PRIS 1 275 000 kr/bud. AVGIFT 4 560 kr/månad VISAS Sö 15/1 14.30-15.00. Ti 17/1 18.00-18.30.
Skeppargränd 14. MÄKLARE Mikael Holmberg 0708-929216.

ROTSUNDA 2 rok, 62,5 kvm
• Sjöutsikt från alla rum • Södervänd balkong • Helkaklat badrum
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PRIS 1 495 000 kr/bud. AVGIFT 3 292 kr/månad. VISAS Sö 15/1 13.30-14.00. Må 16/1 18.30-19.00.
Kruthornsvägen 27, 1 tr. MÄKLARE Samuel Svärd 0708-929298.

EDSBERG 3 rok, 74 kvm
• Balkong i söder • Gavelläge • Askparkett från 2011 i sovrum
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PRIS 1 250 000 kr/bud. AVGIFT 2 703 kr/månad. VISAS Sö 15/1 11.30-12.00. Ti 17/1 17.30-18.00.
Kruthornsvägen 26. MÄKLARE Samuel Svärd 0708-929298.

EDSBERG 2 rok, 57 kvm
• Kök renoverat 2011 • Balkong i väster • Duschrum med kaklat golv

S
M
S
:A

6
5
7
7
2

T
IL
L
7
1
1
2
2
F
Ö
R

B
O
S
T
A
D
S
IN

F
O

T
IL
L
D
IN

M
O
B
IL
. Vi bjuder på 

!yttstädningen när 
du säljer via oss!
Erbjudandet gäller dig som tecknar  

uppdragsavtal med oss före den  
"# februari "$%" och som utnyttjar 
ditt personliga skatteavdrag (RUT).

Läs mer på 
www.facebook.com/sfsollentuna

SEB i samarbete med Svensk 
Fastighetsförmedling

Funderar du på att köpa ny bostad, renovera 
eller bygga om? Fråga oss om allt som rör din 
bostadsfinansiering. Tala med din mäklare så 
ringer vi upp. 

Välkommen!

www.seb.se

BOSTADSRÄTTER





Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att
bostaden är besiktigad innan
försäljning.

Sollentuna, Sollentunavägen 153, 08-562 889 60, sollentuna.bobutik@lansforsakringar.se

lansfast.se/sollentuna

ADRESS FLOTTARESTIGEN 78 BOYTA CA 110 M! / 4 ROK
TOMTYTA 300 M! ACCEPTERAT PRIS 4 995 000 KR
VISAS SÖ 15/1 12.45-13.15, TI 17/1 18.00-18.30
MÄKLARE FREDRIK JÖNGREN TELEFON 070-231 15 94

VILLA KVARNSKOGEN
Väldesignat hus i attraktivt området byggt 2006. Huset
karaktäriseras av öppen planlösning, högt i tak, stora
fönsterpartier och runt huset sträcker sig en stor altan.

ADRESS PLATÅVÄGEN 6 BOAREA CA 81 M! / 3 ROK
ACCEPTERAT PRIS 2 395 000 KR AVGIFT 4 388 KR/MÅN
VISAS SÖ 15/1 15.30-16.00, TI 17/1 19.00-19.30
MÄKLARE FREDRIK JÖNGREN TELEFON 070-231 15 94

3:A EDSBACKA
Modent inredd och mycket fin lägenhet. Insynsskyddad
uteplats i sydvästläge. Öppen och ljus planlösning. Populärt
område nära till flera köpcentrum och buss.

ADRESS SILVERDALSVÄGEN 29, 4 TR BOAREA CA 78 M! /
3 ROK ACCEPTERAT PRIS 3 100 000 KR AVGIFT 3 317
KR/MÅN VISAS SÖ 15/1 15.00-15.30 MÄKLARE NINA
GILLVÉN TELEFON 0708-33 33 70

3:A SILVERDAL
Ljus och smakfullt inredd 3:a med högt läge i Silverdal.
Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Stor
klädkammare. Balkong i sydvästläge.

ADRESS LOMVÄGEN 31 BOAREA CA 35 M! / 1 ROK
ACCEPTERAT PRIS 1 000 000 KR AVGIFT 1 916 KR/MÅN
VISAS SÖ 15/1 14.30-15.00 MÄKLARE EMIL OHLY
TELEFON 070-230 68 16 

1:A KÄRRDAL
1:a i populärt och naturnära område. Ljus och fräsch
lägenhet. Helkaklat badrum. I Kärrdal bor du nära stora
grönområden samt Edsviken och Rösjön med badplats.

ADRESS CIRKUSGRÄND 3, 2 TR BOAREA CA 99 M! / 4 ROK
ACCEPTERAT PRIS 2 950 000 KR AVGIFT 6 034 KR/MÅN
VISAS SÖ 15/1 13.45-14.30 MÄKLARE NINA GILLVÉN
TELEFON 0708-33 33 70

4:A CENTRALA SOLLENTUNA
Välplanerad 4:a med bekvämt läge intill Sollentuna
Centrum. Hiss finns i huset. Två balkonger, varav en
inglasad. Helkakalt badrum och en extra wc.

ADRESS BANKVÄGEN 3 BOAREA CA 130 M! / 4 ROK
TOMTYTA 1184 M! ACCEPTERAT PRIS 4 300 000 KR
VISAS SÖ 15/1 13.00-14.00, MÅ 16/1 18.00-18.30
MÄKLARE EMIL OHLY TELEFON 070-230 68 16

VILLA HÄGGVIK
Underbart trevlig villa med bl.a två braskaminer och
relaxrum. Villan är renoverad under 2000-talet. 2-bilsgarage
finns. Ca 20 min promenad till Sollentuna Centrum.

ADRESS LANTGÅRDSVÄGEN 77 BOAREA CA 84 M! / 3 ROK
ACCEPTERAT PRIS 1 750 000 KR AVGIFT 5 747 KR/MÅN
VISAS SÖ 15/1 11.30-12.15 MÄKLARE NINA GILLVÉN
TELEFON 0708-33 33 70

BR-RADHUS VIBY
Charmigt bostadsrättsradhus i populära Viby. Två badrum,
rymligt kök, två sovrum och ett ljust och luftigt vardagsrum
med utgång till stor uteplats.

ADRESS SIDENSVANSVÄGEN 77, 2TR BOAREA CA 115 M! /
4 ROK ACCEPTERAT PRIS 1 450 000 KR AVGIFT 7 971
KR/MÅN VISAS SÖ 22/1 12.00-12.30, MÅ 23/1 18.00-18.30
MÄKLARE FREDRIK JÖNGREN TELEFON 070-231 15 94

4:A SJÖBERG
Fin och bra planerad 4:a i natursköna Sjöberg med stor
balkong i fritt sydvästläge med sjöglimt. Del av lägenheten
kan användas som uthyrningsdel.

ADRESS KUNG AGNES VÄG 8, 1 TR BOAREA CA 81M! /
3 ROK ACCEPTERAT PRIS 2 595 000 KR AVGIFT 4 628
KR/MÅN VISAS RING FÖR INFO MÄKLARE NINA GILLVÉN
TELEFON 0708-33 33 70

3:A CENTRALA SOLLENTUNA
Balkong mot innergård i söderläge. Öppen planlösning.
Granne med centrum. I månadsavgiften ingår värme, vatten,
bredband, digital-tv & ip-telefoni.

ADRESS SOFIELUNDSVÄGEN 13, 2 TR BOAREA CA 34 M! /
1 ROK ACCEPTERAT PRIS 1 100 000 KR AVGIFT 1 714
KR/MÅN VISAS SÖ 15/1 12.45-13.15 MÄKLARE NINA
GILLVÉN TELEFON 0708-33 33 70

1:A CENTRALA SOLLENTUNA
Välplanerad fin etta med låg avgift. Genomgående ljusa och
fina materialval. Fräscht kök. Promenadavstånd till
Sollentuna C och pendeltåg. Möjlighet till snabbt tillträde.

REG. FASTIGHETSMÄKLARE:
EMIL OHLY
TELEFON: 08-562 889 63
MOBIL: 070-230 68 16
emil.ohly@lansforsakringar.se   

REG. FASTIGHETSMÄKLARE:
TOBIAS JOSEFSSON
TELEFON: 08-562 889 65
MOBIL: 070-219 82 97
tobias.josefsson@lansforsakringar.se   

REG. FASTIGHETSMÄKLARE:
FREDRIK JÖNGREN
TELEFON: 08-562 889 64
MOBIL: 070-231 15 94
fredrik.jongren@lansforsakringar.se  

REG. FASTIGHETSMÄKLARE:
NINA GILLVÉN
TELEFON: 08-562 889 62
MOBIL: 070-833 33 70
nina.gillven@lansforsakringar.se    

REG. FASTIGHETSMÄKLARE:
LENNY THELANDER
TELEFON: 08-562 887 42
MOBIL: 070-150 24 60 
lenny.thelander@lansforsakringar.se   

ADRESS SIDENSVANSVÄGEN 71 BOYTA CA 69 M! / 2 ROK
ACCEPTERAT PRIS 1 350 000 KR AVGIFT 4 744 KR/MÅN
VISAS SÖ 15/1 13.45-14.15, MÅ 16/1 18.00-18.30
MÄKLARE FREDRIK JÖNGREN TELEFON 070-231 15 94

2:A SJÖBERG
Med en stor och härlig uteplats i sydväst finner du här ett
boende med bra planlösning och insynsskyddat läge med
utsikt mot Edsviken.

ADRESS SIDENSVANSVÄGEN 34 BOAREA CA 94 M! / 3 ROK
ACCEPTERAT PRIS 1 350 000 KR AVGIFT 6 272 KR/MÅN
VISAS SÖ 15/1 14.30-15.00, MÅ 16/1 19.00-19.30
MÄKLARE FREDRIK JÖNGREN TELEFON 070-231 15 94

3:A SJÖBERG
Fin och bra planerad 3:a i natursköna Sjöberg med stor
insynsskyddad uteplats i bästa sydvästläge. Här bor du i ett
mycket lugnt och populärt område nära vatten och natur.
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      *  Ranking kundnöjdhet fastighetsmäklare 2011: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 76,6 Mäklarhuset 75,7 ERA 75,5 Skandiamäklarna 72,3. Källa: Svenskt Kvalitetsindex 2011 **Ranking kundnöjdhet bolåneinstitut 2011: Länsförsäkringar 78,6 
Handelsbanken 75,3 SBAB Bank 69,8 SEB 69,4. Källa: Svenskt Kvalitetsindex 2011 ***Erbjudandet om ett års fri grundförsäkring för det nya boendet är begränsat till maxbeloppet 5 000 kr för Villahemförsäkring och 2 000 kr för Hemförsäkring. 
Erbjudandets värde är mellan 450 kr och 5 000 kr. För fullständiga villkor, prata med någon av oss på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 

lansfast.se/sollentuna



Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att
bostaden är besiktigad innan
försäljning.

Sollentuna, Sollentunavägen 153, 08-562 889 60, sollentuna.bobutik@lansforsakringar.se

lansfast.se/sollentuna

ADRESS FLOTTARESTIGEN 78 BOYTA CA 110 M! / 4 ROK
TOMTYTA 300 M! ACCEPTERAT PRIS 4 995 000 KR
VISAS SÖ 15/1 12.45-13.15, TI 17/1 18.00-18.30
MÄKLARE FREDRIK JÖNGREN TELEFON 070-231 15 94

VILLA KVARNSKOGEN
Väldesignat hus i attraktivt området byggt 2006. Huset
karaktäriseras av öppen planlösning, högt i tak, stora
fönsterpartier och runt huset sträcker sig en stor altan.

ADRESS PLATÅVÄGEN 6 BOAREA CA 81 M! / 3 ROK
ACCEPTERAT PRIS 2 395 000 KR AVGIFT 4 388 KR/MÅN
VISAS SÖ 15/1 15.30-16.00, TI 17/1 19.00-19.30
MÄKLARE FREDRIK JÖNGREN TELEFON 070-231 15 94

3:A EDSBACKA
Modent inredd och mycket fin lägenhet. Insynsskyddad
uteplats i sydvästläge. Öppen och ljus planlösning. Populärt
område nära till flera köpcentrum och buss.

ADRESS SILVERDALSVÄGEN 29, 4 TR BOAREA CA 78 M! /
3 ROK ACCEPTERAT PRIS 3 100 000 KR AVGIFT 3 317
KR/MÅN VISAS SÖ 15/1 15.00-15.30 MÄKLARE NINA
GILLVÉN TELEFON 0708-33 33 70

3:A SILVERDAL
Ljus och smakfullt inredd 3:a med högt läge i Silverdal.
Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Stor
klädkammare. Balkong i sydvästläge.

ADRESS LOMVÄGEN 31 BOAREA CA 35 M! / 1 ROK
ACCEPTERAT PRIS 1 000 000 KR AVGIFT 1 916 KR/MÅN
VISAS SÖ 15/1 14.30-15.00 MÄKLARE EMIL OHLY
TELEFON 070-230 68 16 

1:A KÄRRDAL
1:a i populärt och naturnära område. Ljus och fräsch
lägenhet. Helkaklat badrum. I Kärrdal bor du nära stora
grönområden samt Edsviken och Rösjön med badplats.

ADRESS CIRKUSGRÄND 3, 2 TR BOAREA CA 99 M! / 4 ROK
ACCEPTERAT PRIS 2 950 000 KR AVGIFT 6 034 KR/MÅN
VISAS SÖ 15/1 13.45-14.30 MÄKLARE NINA GILLVÉN
TELEFON 0708-33 33 70

4:A CENTRALA SOLLENTUNA
Välplanerad 4:a med bekvämt läge intill Sollentuna
Centrum. Hiss finns i huset. Två balkonger, varav en
inglasad. Helkakalt badrum och en extra wc.

ADRESS BANKVÄGEN 3 BOAREA CA 130 M! / 4 ROK
TOMTYTA 1184 M! ACCEPTERAT PRIS 4 300 000 KR
VISAS SÖ 15/1 13.00-14.00, MÅ 16/1 18.00-18.30
MÄKLARE EMIL OHLY TELEFON 070-230 68 16

VILLA HÄGGVIK
Underbart trevlig villa med bl.a två braskaminer och
relaxrum. Villan är renoverad under 2000-talet. 2-bilsgarage
finns. Ca 20 min promenad till Sollentuna Centrum.

ADRESS LANTGÅRDSVÄGEN 77 BOAREA CA 84 M! / 3 ROK
ACCEPTERAT PRIS 1 750 000 KR AVGIFT 5 747 KR/MÅN
VISAS SÖ 15/1 11.30-12.15 MÄKLARE NINA GILLVÉN
TELEFON 0708-33 33 70

BR-RADHUS VIBY
Charmigt bostadsrättsradhus i populära Viby. Två badrum,
rymligt kök, två sovrum och ett ljust och luftigt vardagsrum
med utgång till stor uteplats.

ADRESS SIDENSVANSVÄGEN 77, 2TR BOAREA CA 115 M! /
4 ROK ACCEPTERAT PRIS 1 450 000 KR AVGIFT 7 971
KR/MÅN VISAS SÖ 22/1 12.00-12.30, MÅ 23/1 18.00-18.30
MÄKLARE FREDRIK JÖNGREN TELEFON 070-231 15 94

4:A SJÖBERG
Fin och bra planerad 4:a i natursköna Sjöberg med stor
balkong i fritt sydvästläge med sjöglimt. Del av lägenheten
kan användas som uthyrningsdel.

ADRESS KUNG AGNES VÄG 8, 1 TR BOAREA CA 81M! /
3 ROK ACCEPTERAT PRIS 2 595 000 KR AVGIFT 4 628
KR/MÅN VISAS RING FÖR INFO MÄKLARE NINA GILLVÉN
TELEFON 0708-33 33 70

3:A CENTRALA SOLLENTUNA
Balkong mot innergård i söderläge. Öppen planlösning.
Granne med centrum. I månadsavgiften ingår värme, vatten,
bredband, digital-tv & ip-telefoni.

ADRESS SOFIELUNDSVÄGEN 13, 2 TR BOAREA CA 34 M! /
1 ROK ACCEPTERAT PRIS 1 100 000 KR AVGIFT 1 714
KR/MÅN VISAS SÖ 15/1 12.45-13.15 MÄKLARE NINA
GILLVÉN TELEFON 0708-33 33 70

1:A CENTRALA SOLLENTUNA
Välplanerad fin etta med låg avgift. Genomgående ljusa och
fina materialval. Fräscht kök. Promenadavstånd till
Sollentuna C och pendeltåg. Möjlighet till snabbt tillträde.

REG. FASTIGHETSMÄKLARE:
EMIL OHLY
TELEFON: 08-562 889 63
MOBIL: 070-230 68 16
emil.ohly@lansforsakringar.se   

REG. FASTIGHETSMÄKLARE:
TOBIAS JOSEFSSON
TELEFON: 08-562 889 65
MOBIL: 070-219 82 97
tobias.josefsson@lansforsakringar.se   

REG. FASTIGHETSMÄKLARE:
FREDRIK JÖNGREN
TELEFON: 08-562 889 64
MOBIL: 070-231 15 94
fredrik.jongren@lansforsakringar.se  

REG. FASTIGHETSMÄKLARE:
NINA GILLVÉN
TELEFON: 08-562 889 62
MOBIL: 070-833 33 70
nina.gillven@lansforsakringar.se    

REG. FASTIGHETSMÄKLARE:
LENNY THELANDER
TELEFON: 08-562 887 42
MOBIL: 070-150 24 60 
lenny.thelander@lansforsakringar.se   

ADRESS SIDENSVANSVÄGEN 71 BOYTA CA 69 M! / 2 ROK
ACCEPTERAT PRIS 1 350 000 KR AVGIFT 4 744 KR/MÅN
VISAS SÖ 15/1 13.45-14.15, MÅ 16/1 18.00-18.30
MÄKLARE FREDRIK JÖNGREN TELEFON 070-231 15 94

2:A SJÖBERG
Med en stor och härlig uteplats i sydväst finner du här ett
boende med bra planlösning och insynsskyddat läge med
utsikt mot Edsviken.

ADRESS SIDENSVANSVÄGEN 34 BOAREA CA 94 M! / 3 ROK
ACCEPTERAT PRIS 1 350 000 KR AVGIFT 6 272 KR/MÅN
VISAS SÖ 15/1 14.30-15.00, MÅ 16/1 19.00-19.30
MÄKLARE FREDRIK JÖNGREN TELEFON 070-231 15 94

3:A SJÖBERG
Fin och bra planerad 3:a i natursköna Sjöberg med stor
insynsskyddad uteplats i bästa sydvästläge. Här bor du i ett
mycket lugnt och populärt område nära vatten och natur.
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      *  Ranking kundnöjdhet fastighetsmäklare 2011: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 76,6 Mäklarhuset 75,7 ERA 75,5 Skandiamäklarna 72,3. Källa: Svenskt Kvalitetsindex 2011 **Ranking kundnöjdhet bolåneinstitut 2011: Länsförsäkringar 78,6 
Handelsbanken 75,3 SBAB Bank 69,8 SEB 69,4. Källa: Svenskt Kvalitetsindex 2011 ***Erbjudandet om ett års fri grundförsäkring för det nya boendet är begränsat till maxbeloppet 5 000 kr för Villahemförsäkring och 2 000 kr för Hemförsäkring. 
Erbjudandets värde är mellan 450 kr och 5 000 kr. För fullständiga villkor, prata med någon av oss på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 

lansfast.se/sollentuna



www.skandiamaklarna.se

rekommenderas  
av villaägarnas  
riksförbund.

NORRVIKEN - HEMTREVLIGT RADHUS

Pris 2 975 000 KR/BUD BOAREA 119 KVM BIAREA 15 KVM ANTAL RUM 4 ROK TOMTAREA 150 KVM ADRESS Organistgränd
80 VISAS SÖN 15/1, 14.30-15.30 OCH MÅN 16/1, 18.30-19.00 Mäklare CAmilla FRank 0706-96 51 04

3:A VIBY - FRÄSCHT RADHUS MED UNDERBART SOLLÄGE

Pris 1 975 000 KR/BUD AVGIFT 4 224 KR BOAREA 84 KVM BYGGÅR 1993 ADRESS Lantgårdsvägen 52
VISAS SÖN 15/1, 13.30-14.00 OCH MÅN 16/11, 17.30-18.00  MÄKLARE Camilla Frank 0706-96 51 04 

TÖJNAN - HEMTREVLIGT OCH FRÄSCHT RADHUS MED INREDD VIND

Pris 2 795 000 KR/BUD ANTAL RUM 6 ROK BYGGÅR 1971 TOMTAREA 170 KVM ADRESS Trädgårdsvägen 103
VISAS SÖN 15/1, 16.00-17.00 OCH TIS 17/1, 18.30-19.00  Mäklare Camilla Frank 0706-96 51 04

ROTEBRO - VÄLPLANERAT RADHUS MED HÄRLIG UTEPLATS

Pris 2 350 000 KR/BUD BOAREA 117 KVM BIAREA 41 KVM ANTAL RUM 5 ROK ADRESS Timotejvägen 36
VISAS SÖN 15/1, 12.00-12.45 OCH MÅN 16/1, 17.00-17.40 Mäklare Fredrik Nildén 0708-300 162

SKANDIAMÄKLARNA   SOLLENTUNA,   SOLLENTUNAVÄGEN 46,1 TR,   08-96 51 00
SOLLENTUNA@SKANDIAMAKLARNA.SE,   WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

www.skandiamaklarna.se

rekommenderas  
av villaägarnas  
riksförbund.

EDSVIKEN - CHARMIG FAMILJEVILLA

Pris 6 250 000 KR/BUD BOAREA 166 KVM BIAREA 56 KVM ANTAL RUM 7 ROK BYGGÅR 1931 TOMTAREA 814 KVM ADRESS Kungsvägen 5b VISAS SÖN 15/1, 13.30-14.30 OCH MÅN 16/1, 18.00-18.30
MÄKLARE Per Klint 070-160 00 80

VIBY - NYBYGGT DESIGNHUS I BARNVÄNLIGT VILLAOMRÅDE

Pris 6 275 000 KR/BUD BOAREA 160 KVM ANTAL RUM 7 ROK BYGGÅR 2011 TOMTAREA 800 KVM ADRESS Söderled 9c
VISAS SÖN 15/1, 12.00-13.00 OCH SÖN 22/1, 12.00-13.00 MÄklare Camilla frank 0706-96 51 04 

VIBY - SPÄNNANDE ARKITETUR MED STORA LJUSINSLÄPP & LÅG DRIFTKOSTNAD

Pris 6 275 000 KR/BUD BOAREA 160 KVM ANTAL RUM 7 ROK BYGGÅR 2011 TOMTAREA 800 KVM ADRESS Söderled 11
VISAS SÖN 15/1, 12.00-13.00 OCH SÖN 22/1, 12.00-13.00  mäklare camilla frank 0706-96 51 04

SKANDIAMÄKLARNA   SOLLENTUNA,   SOLLENTUNAVÄGEN 46,1 TR,   08-96 51 00
SOLLENTUNA@SKANDIAMAKLARNA.SE,   WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE



www.skandiamaklarna.se

rekommenderas  
av villaägarnas  
riksförbund.

NORRVIKEN - HEMTREVLIGT RADHUS

Pris 2 975 000 KR/BUD BOAREA 119 KVM BIAREA 15 KVM ANTAL RUM 4 ROK TOMTAREA 150 KVM ADRESS Organistgränd
80 VISAS SÖN 15/1, 14.30-15.30 OCH MÅN 16/1, 18.30-19.00 Mäklare CAmilla FRank 0706-96 51 04

3:A VIBY - FRÄSCHT RADHUS MED UNDERBART SOLLÄGE

Pris 1 975 000 KR/BUD AVGIFT 4 224 KR BOAREA 84 KVM BYGGÅR 1993 ADRESS Lantgårdsvägen 52
VISAS SÖN 15/1, 13.30-14.00 OCH MÅN 16/11, 17.30-18.00  MÄKLARE Camilla Frank 0706-96 51 04 

TÖJNAN - HEMTREVLIGT OCH FRÄSCHT RADHUS MED INREDD VIND

Pris 2 795 000 KR/BUD ANTAL RUM 6 ROK BYGGÅR 1971 TOMTAREA 170 KVM ADRESS Trädgårdsvägen 103
VISAS SÖN 15/1, 16.00-17.00 OCH TIS 17/1, 18.30-19.00  Mäklare Camilla Frank 0706-96 51 04

ROTEBRO - VÄLPLANERAT RADHUS MED HÄRLIG UTEPLATS

Pris 2 350 000 KR/BUD BOAREA 117 KVM BIAREA 41 KVM ANTAL RUM 5 ROK ADRESS Timotejvägen 36
VISAS SÖN 15/1, 12.00-12.45 OCH MÅN 16/1, 17.00-17.40 Mäklare Fredrik Nildén 0708-300 162

SKANDIAMÄKLARNA   SOLLENTUNA,   SOLLENTUNAVÄGEN 46,1 TR,   08-96 51 00
SOLLENTUNA@SKANDIAMAKLARNA.SE,   WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

www.skandiamaklarna.se

rekommenderas  
av villaägarnas  
riksförbund.

EDSVIKEN - CHARMIG FAMILJEVILLA

Pris 6 250 000 KR/BUD BOAREA 166 KVM BIAREA 56 KVM ANTAL RUM 7 ROK BYGGÅR 1931 TOMTAREA 814 KVM ADRESS Kungsvägen 5b VISAS SÖN 15/1, 13.30-14.30 OCH MÅN 16/1, 18.00-18.30
MÄKLARE Per Klint 070-160 00 80

VIBY - NYBYGGT DESIGNHUS I BARNVÄNLIGT VILLAOMRÅDE

Pris 6 275 000 KR/BUD BOAREA 160 KVM ANTAL RUM 7 ROK BYGGÅR 2011 TOMTAREA 800 KVM ADRESS Söderled 9c
VISAS SÖN 15/1, 12.00-13.00 OCH SÖN 22/1, 12.00-13.00 MÄklare Camilla frank 0706-96 51 04 

VIBY - SPÄNNANDE ARKITETUR MED STORA LJUSINSLÄPP & LÅG DRIFTKOSTNAD

Pris 6 275 000 KR/BUD BOAREA 160 KVM ANTAL RUM 7 ROK BYGGÅR 2011 TOMTAREA 800 KVM ADRESS Söderled 11
VISAS SÖN 15/1, 12.00-13.00 OCH SÖN 22/1, 12.00-13.00  mäklare camilla frank 0706-96 51 04

SKANDIAMÄKLARNA   SOLLENTUNA,   SOLLENTUNAVÄGEN 46,1 TR,   08-96 51 00
SOLLENTUNA@SKANDIAMAKLARNA.SE,   WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE



www.skandiamaklarna.se

rekommenderas  
av villaägarnas  
riksförbund.

3:A SILVERDAL - GAVELLÄGENHET MED BALKONG OCH UTEPLATS

Pris 2 395 000 KR AVGIFT 3 762 KR BOAREA 73 KVM BYGGÅR 2011 ADRESS Margreteborgsvägen 11
VISAS SÖN 15/1, 15.00-15.45 OCH TIS 17/1, 18.30-19.00 MÄKLARE Per Klint 070-160 00 80 

3:A SOLLENTUNA KÄRRDAL - TREVLIGT 55+ BOENDE
Pris 1 195 000 KR/BUD AVGIFT 5 295 KR BOAREA 83 KVM BYGGÅR 2001 ADRESS Lomvägen 25c
VISAS SÖN 15/1, 12.00-12.45 OCH TIS 17/1, 17.30-18.00 MÄKLARE Per Klint 070-160 00 80 

EDSVIKEN NYTORP - EXKLUSIVA DRÖMHEM MED TIDLÖSHET OCH KVALITET

ADRESS Ängsvägen 7 VISAS Vänligen ring för information och visning
MÄKLARE Fredrik Nildén 0708-30 01 62 

3.5:A KÄRRDAL - MED STOR SOLIG BALKONG
Accepterat pris 1 530 000 KR AVGIFT 3 824 KR BOAREA 83 KVM BYGGÅR 1973 ADRESS Lomvägen 621
VISAS SÖN 15/1, 14.15-15.00 OCH MÅN 16/1, 19.00-19.30 MÄKLARE Fredrik Nildén 0708-30 01 62 

ROTEBRO - VÄLPLANERAT HUS MED TREVLIGT LÄGE

Pris 4 750 000 KR/BUD BOAREA 150 KVM ANTAL RUM 6 ROK TOMTAREA 901 KVM ADRESS Solgårdsvägen 10a
VISAS SÖN 15/1, 13.00-13.45 OCH MÅN 16/1, 18.00-18.30 mäklare fredrik nildén 0708-300 162

SKANDIAMÄKLARNA   SOLLENTUNA,   SOLLENTUNAVÄGEN 46,1 TR,   08-96 51 00
SOLLENTUNA@SKANDIAMAKLARNA.SE,   WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE



NYPRODUKTION! UPPLANDS VÄSBY. Prisvärt kvalitetsboende i Sanda Ängar. Priser från 2 298 000 kr. 
Välkomna till mysiga och familjevänliga Sanda Ängar i Upplands Väsby, vars grönska och närhet till både 
Stockholm city (ca 20 min) och Arlanda (ca 15 min) tilltalar! 
Här planeras det nu att uppföras 30 st bostadsrättsradhus. Husen är i modern stil och kommer att uppföras i två 
storlekar. Det mindre är i två plan om 112 kvm, 5 rok och det större är i 2 ! plan om 141 kvm, 6 rok. Här 
erbjuds ett stilrent och modernt hem med öppna ytor och stora fönsterpartier med generöst ljusinsläpp. Till varje 
bostad finns en mindre tomt med nyttjanderätt samt en stensatt uteplats. På gården kan man kan njuta av svalkande 
bad i poolen och för de minsta barnen finns en barnpool. Här finns även grillmöjligheter med tillhörande sittgrupp 
där man kan samla familj och vänner för trevligt umgänge. På gården finns också lekplatser för barnen. 
För mer information om vårt erbjudande om fri månadsavgift kan ni kontakta ansvarig mäklare.

VI HJÄLPER DIG ATT HITTA HEM I STOCKHOLM.

För många innebär ett köp av en bostad även en försäljning av den befi ntliga. På Hans Göthe arbetar vi över hela 
Stockholms län. Detta gör det möjligt för dig att lägga hela din bostadsaffär hos oss och du behöver då bara ha en 
mäklarkontakt. Om du både köper och säljer med oss ger vi dig dessutom 10% rabatt på arvodet. Välkommen till 
Hans Göthe, din och hela Stockholms mäklare.

Fler objekt hittar du på hansgothe.se      08- 441 12 50

I SAMARBETE MED:   

  
      

 
Bo avgiftsfritt 

       i 1 år!

Illustrationsbild - avvikelser kan förekomma.Illustrationsbild - avvikelser kan förekomma.

Illustrationsbild - avvikelser kan förekomma.

      Boarea:  112 resp 141 kvm, 5 - 6 rok 
            Pris:  2 298 000 - 2 898 000 kr/fasta priser
       Avgift:  3 567 - 4 491 kr/mån 

        Visas:     Lördag 14/1, kl 13.00-14.00
        söndag 15/1, kl 13.00-14.00
     Adress:    Frisells Gata. Visningsbod 
     Mäklare:  Fredrik Hultman, 0707 - 41 10 50

TECKNA AVTAL 

FÖRE DEN 1 FEBRUARI 

2012 OCH FÅ EN 

WEBER GRILL SAMT EN 

TERRASSVÄRMARE! 
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Fastighetsförmedling
   Till salu www.olovsson-stignas.com • Tel. 35 28 00

Funderar du på att sälja? Ring 08-35 28 00 för kostnadsfri värdering. www.olovsson-stignas.com

SOLLENTUNA / LAVENDELVÄGEN 4A

STOR SOUTTERÄNGVILLA 

Accepterat pris: 3 775 000 kr Boarea: 197 kvm
Tomtarea: 766 kvm Rum: 7 rum, varav 5 sovrum.
Visning: 15/1, kl 13.00-13.45 och 16/1, kl 18.30-19.00
Mäklare: Christoffer Olsson, 0708-75 82 82

SOLLENTUNA / SOLÄNGSVÄGEN 136

HÄRLIGT LÄGE I SOLÄNGEN

Accepterat pris: 2 995 000 kr Boarea: 118 kvm
Tomtarea: 288 kvm Rum: 4 rum, varav 3 sovrum.
Visning: 15/1, kl 14.15-15.00 och 16/1, kl 17.30-18.
Mäklare: Christoffer Olsson, 0708-75 82 82

SOLLENTUNA / RÅDJURSSTIGEN 78

FRÄSCHT & VÄLPLANERAT

Accepterat pris: 2 750 000 kr Avgift: 4 934 kr/mån
Boarea: 125.5 kvm Rum: 5 rum och kök.
Visning: 15/1, kl 14-14.45 och 16/1, kl 18.30-19
Mäklare: Elisabet Stuxberg, 0708-390 200

SOLLENTUNA / TUNGELS VÄG 8

FRÄSCHT & VÄLPLANERAT

Accepterat pris: 1 800 000 kr Avgift: 7 140 kr/mån
Boarea: 122 kvm Rum: 5 rum och kök.
Visning: 15/1, kl 12.30-13.15 och 16/1, kl 17.30-18
Mäklare: Elisabet Stuxberg, 0708-390 200

SOLLENTUNA / SOLLENTUNAVÄGEN 60A

OPTIMALT BELÄGEN TREA

Utgångspris: 1 495 000 kr Avgift: 3 522 kr/mån
Boarea: 65 kvm Våning: 2 av 2 Rum: 3 rum och kök.
Visning: 15/1, kl 13.30-14 och 16/1, kl 18-18.30
Mäklare: Ola Andersson, 0708-308 330

SOLLENTUNA / RIBBINGS VÄG 12 B

BALKONG I SÖDERLÄGE

Utgångspris: 1 150 000 kr Avgift: 3 167 kr/mån
Boarea: 70 kvm Våning: 2 av 2 Rum: 3 rum och kök.
Visning: 15/1, kl 14.30-15 och 16/1, kl 19-19.30
Mäklare: Ola Andersson, 0708-308 330

KÖPA ELLER 
SÄLJA FÖRST?
GÖR BÅDA 
SAMTIDIGT.

LÄS MER PÅ WWW.MAKLARHUSET.SE

SOLLENTUNA / STRÖMKARLSGRÄND 18

LJUST OCH STILRENT 

Accepterat pris: 1 550 000 kr Avgift: 6 199 kr/mån
Boarea: 99.1 kvm Rum: 4 rum och kök.
Visning: 15/1, kl 11.30-12.15 och 17/1, kl 18-18.30
Mäklare: Christoffer Olsson, 0708-75 82 82

VI ÄR FORTFARANDE MÄKLARHUSET. MEN 
MED INSIKTEN ATT DET ÄR ROLIGARE ATT BO 
ÄN ATT FLYTTA ÄR VI HÄRMED NÅGOT MER:

DIN
BOPARTNER.

SOLLENTUNA / TEL: 08-59469040 / MAKLARHUSET.SE
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nya grannar Köpta och sålda 
fastigheter nära dig. 
Källa: Fastighetsdata

Din lokala bostadsmarknad

Vad kan ditt hus tänkas vara värt?
Hur ser prisbilden ut i ditt grannskap? 
Här finns information om alla fastigheter som sålts i 
ditt närområde den närmaste tiden.

sollentuna kommun

! Församl: Sollentuna
Småhusenhet, helårsbostad för 1–2 
familjer
Fång: Arv, tes, bpt, bod

Fastighet: Revan 7
Adress: Norrbackavägen 5B, Sol-
lentuna
Pris: Arv, tes, bpt, bod
Köpare: Per Thomas Lund
Säljare: Per Thomas Lund
Säljare: Hanna Annette Lund

Småhusenhet, helårsbostad för 1–2 
familjer
Fång: Gåva

Fastighet: Exponenten 11

Adress: Lavendelvägen 16B, Sol-
lentuna
Pris: Gåva
Köpare: Anders Mårdén
Köpare: Anna Christina M Danewid
Säljare: saknas

Småhusenhet, helårsbostad för 1–2 
familjer
Fång: Vanligt köp

Fastighet: Turkosen 5
Adress: Nytorpsvägen 13A, Sol-
lentuna
Pris: 12.460.000 kr
Köpare: Carl Gustav Falk
Köpare: Marie Christina Ulmander
Köpare: Kurt Gunnar Falk
Säljare: Adastra Läromedel Ab

Ring så gräver vi!
Allt inom grävmaskiner 19 års erfarenhet.

Även uthyrning av grävmaskin.
20

Hitta din lokala hantverkare 
på service &hantverk

Tillökning i familjen?
Anlita din lokala mäklare.

Tel 08-594 966 80
Bergkällavägen 30 

Breddens Ind.område 
Sollentuna/Väsby

Öppettider: Mån-Tors 7.00-18.00
Fredagar 7.00-16.00

www.landin.se

Hos oss får du ”råd”!
Delbetala 4 månader 
utan ränta och 
avgifter.

Boka hemstäd.

Unna dig ett måste mindre.Unna dig 
ett måste 
mindre.

Bli kund och uppge kod Mitti så bjuder
 vi på första veckostädningen. 

08-556 954 44 • stockholm@homemaid.se
www.homemaid.se

Etabl. 1997

Resa på köpet!
Byt luckor, kök eller garderober 
och få en resa på köket!

FLYTTSTÄDNING
inkl. fönsterputs UTFÖRES MED GARANTI

PRIVATSTÄDNING
Kontorsstädning • Trappstädning • Storstädning
Saneringsstäd • Fönsterputsning • Byggstädning0

8
-8

6
 1

8
 1

7

Maries Puts & Städ AB är sedan 2005 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008

Sollentuna/Vallentuna
08-92 79 80
Edsbergs torg 22

sollentuna@svenskamaklarhuset.se
www.svenskamaklarhuset.se

Allt inom städ
Företag/Privatpersoner

Flytthjälp
RUT-avdrag tillämpas

Vi är verksamma i Västmanland, 
Södermanland, Enköping & Sthlm

Bra tjänster till bra priser. F-skattsedeln finns.

Västmanlands städ
& trädgårdsservice
0700-47 22 00
www.vastmanlands-stad.se

övrigtkök&badhushållsnära tjänster

motormarknaden telefon 550 553 10  
e-post motor@mitti.se

service & hantverk telefon 550 552 80  
e-post ts@mitti.se



42  MITT I SOLLENTUNA.  TISDAG  10  JANUARI  2012

Ring för bokning

550 552 70

Den här platsannonsen i 
alla våra tidningar kostar 

46.200 kronor.
Når 954.000 stockholmare!

PRODUKTIONSCHEF 
Ökad kompetens och mer resurser till lägre kostnad. Så enkelt 
kan man beskriva idén bakom Roslagsvatten AB. Omöjligt? Inte 
alls. Det enda som behövs är att man vågar tänka i nya banor, 
riva upp gamla tabun och se kommungränser som något som 
hör hemma i kartböckerna. Vi söker nu en produktionschef som 
tillsammans med sina medarbetare är med och bygger för 
framtiden. Resan med Roslagsvatten har bara börjat. 

Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA- och Avfallsbolag som äger 
och driver VA-anläggningarna i Österåker, Vaxholm, Knivsta och 
Vallentuna. Roslagsvatten sköter dessutom kundservice och 
debitering åt Täby, Danderyd och Upplands Väsby kommun. 
Huvudkontoret !nns i Åkersberga, 3 mil nordost om Stockholm. 

Din intresseanmälan 
registrerar du senast 
den 20 januari 2012 via 
SOURCE hemsida, där du 
också kan läsa mer om 
tjänsten.

WWW.SOURCE-EXECUTIVE.SE

E X E C U T I V E  S E A R C H  -  E M P L O Y E R  B R A N D I N G  -  A S S E S S M E N T

Suomenkielinen 
puhelinmyyjä  
saa töitä
Työtehtävä: myydä suomalaisen viikkolehden tilauksia 
puhelimitse myyntikonttorissamme  Tukholmassa  
– suomen kielellä.            
Työpaikan osoite: Södermalm, T-Mariatorget.
Työaika: ma-pe klo 16-21 vapaavalintaisina iltoina.
Hyvät ansiomahdollisuudet. Sopii kaikenikäisille.
Koulutus annetaan.
Hakemukset: rspress@telia.com, fax 08-18 10  73, 
puh. 08-18 02 67.
Lisätietoja: Tapani Kekki puh. 070-548 35 02,
www.ruotsinsuomalainen.com

SÖKES
TELEFONFÖRSÄLJARE!!!

Börja i januari 2012!
(Tjäna 5000-10 000 kr per vecka eller mer)

Ring Sofia & boka möte på 08-522 256 00

FINSKA 
FINSKA

FINSKA
Finsktalande telefonförsäljare i Stockholm!

Börja i januari 2012!

Ring Tarja nu på 08-522 25 600 & boka en intervju.

www.kriminalvarden.se

Ett arbete för dig som är intresserad av att vara en 
 viktig länk i rättskedjan och som vill arbeta med säker-
hets- och motivationsarbete. Som kriminalvårdare 
ansvarar du för omhändertagande av frihetsberövade 
människor och har den största direktkontakten med 
klienterna. Vi söker nu kriminalvårdare semester-
vikarier och ordinarie personal till följande enheter: 

Anstalten och häktet Österåker 
Anstalten Österåker är en behandlingsanstalt med 
137 platser i säkerhetsklass 2. Häktet har 80  platser. 
Anstalten och häktet ligger cirka tre mil norr om 
Stock holm i Åkersberga. Har du frågor kring arbetet 
på Österåker kontaktar du oss på tfn: 08-559 370 48.

Anstalterna Storboda och Täby 
Anstalten Storboda har 93 platser i säkerhetsklass 2.  
Anstalten ligger tre mil norr om Stockholm i 
Rosersberg. Anstalten Täby har 44 platser i säker-
hetsklass 2 och 6 platser i säkerhetsklass 3. Anstalten 
 ligger i Täby norr om Stockholm. Har du frågor 
kring arbetet på Storboda och Täby kontaktar du oss 
på tfn: 08-559 374 73.

Häktet Sollentuna 
Häktet Sollentuna är ett säkerhetshäkte och har 240 
platser. Häktet ligger i Sollentuna centrum. Har du 
frågor kring arbetet på häktet Sollentuna kontaktar 
du oss på tfn: 08-559 456 45.

Ansökan 
Du kan läsa mer om arbetet som kriminalvårdare 
på vår hemsida. Under rubriken ”jobba hos oss” 
hittar du våra annonser ”Kriminalvårdare region 
Stockholm” och ”Semestervikariat region Stockholm” 
samt information om hur du söker tjänsten. Sista 
ansökningsdag är 29 januari.

Anstalten och häktet Österåker, 
anstalterna Storboda och Täby,  

häktet Sollentuna söker 

Kriminalvårdare 
ordinarie personal och  

semestervikarier

jobb & karriär telefon 550 552 70 
e-post plats@mitti.se
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TILL VÅR NYA FILIAL I ARLANDA-MÄRSTA SÖKER VI

Erfarna larmtekniker och låstekniker.
Vi vill att du har minst 3 års erfarenhet av låsbranschen eller passagesystem, inbrottslarm, 
kameraövervakning mm.

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet och självständigt klarar av att utföra arbeten hos våra 
kunder. Du har god social kompetens och en välutvecklad servicekänsla. Tjänsterna är heltid 
med personlig servicebil. Du skall vara svensk medborgare och inneha B-körkort. Kontroll av 
polisens brottsregister kommer att ske.

 Frågor besvaras av Anders Lindström på  
 telefon 018-56 90 34. Ansökan skickar du  
 till anders.lindstrom@swesafe.se

 Sista ansökningsdag är 2012-01-23.

 Läs mer om oss på www.swesafe.se

Swesafe är en av Sveriges största leverantörer av säkerhets- 
produkter och säkerhetstjänster. Vi har i dag 24 kontor,  
300 anställda och expanderar kraftigt. Ny filial etableras nu  
i Arlanda-Märsta. Sedan 2011 ingår Swesafe som ett helägt 
dotterbolag till Assa Abloy-koncernen.

Hedemora Anpassning AB är ett av Sveriges ledande 
företag när det gäller anpassning av fordon till funk-
tionshindrade. Vi finns sedan 1996 i Hedemora. Före-
taget expanderar och har för närvarande 21 anställda 
och omsätter ca 35 milj kronor. 

Läs mer om tjänsten på: www.hedemoraanpassning.se

Hedemora Anpassning AB 
etablerar sig i Stockholmsområdet!

För att möta den ökade efterfrågan kommer vi under våren att etablera en serviceenhet i Järfälla.                               
Vi söker en säljare med verksamhetsansvar och en montör/tekniker med placering där.

Vill du vara med och utveckla vår verksamhet?

Lokaltidningen Mitt i ger ut 31 lokala nyhetstidningar varje vecka, en för varje kommun och 
stadsdel i Stockholm. Här bevakar vi läsarnas närområde och tar upp nyheter och händelser 
som berör och engagerar. Det har gjort oss till Stockholms mest lästa tidning med nästan en 
miljon läsare varje vecka.

Nu söker vi fler säljare som vill hjälpa sina kunder att synas i rätt regioner.
Som säljare på Lokaltidningen Mitt i jobbar du med samtliga titlar i portföljen och hjälper 
dina kunder att skräddarsy sina kampanjer mot rätt målgrupp och region. För att trivas hos 
oss ska du brinna för att göra affärer, både stora och små, och du ska trivas i en miljö med 
tydliga mål och kontinuerlig uppföljning mot dessa.

Just nu söker vi säljare
 till vår detaljistgrupp
Här jobbar vi med lika delar bokade möten och canvas. Ett högt tempo krävs och vi 
arbetar med både större och mindre affärer. Vi bearbetar mindre kedjor och enstaka 
butiker såväl som gym, konferensanläggningar m.m.

Vi tror att du som sökande har erfarenhet av försäljning, uppsökande eller i butik. 
Vi tror också att du behärskar det svenska språket till fullo och att du är beredd att 
jobba hårt för att lyckas.

Vi jobbar med individuella mål och rörliga löner. Som säljare på Detaljist behöver du 
ha körkort och tillgång till bil.

Välkommen med din ansökan till hans.berglund@mitti.se. 



APELSINER
Spanien
Klass 1.
Ord pris 16:90/kg.
Max 5 kg/hushåll.Max 5 kg/hushåll.

8!%K
PRISET
HALVA

AVOCADO
Chile
Ord. pris 7:90/st.
Max 10 st/hushåll.

AVOCADO
Ord. pris 7:90/st.
Max 10 st/hushåll. 3)%S

PRISET
HALVA

PRISET
HALVA

PÅ UTVALD FRUKT OCH 
GRÖNT HELA VECKAN FÖR 

ALLA MEDLEMMAR!

39)=K

HÄGGVIK

HOS OSS GÖR DU ALLTID EN BRA AFFÄR!Gäller v. 2, 9/1-15/1, 2012

25k
2 FÖR

DRA DITT 
MEDLEMSKORT

OCH FÅ UPP TILL 5%
TILLBAKA PÅ ALLT 

DU HANDLAR!

FÄRSK BENFRI 
FLÄSKKOTLETT
Danmark
I bit ca 1000 g.

BRÖDMARKNAD
Skogaholm/Fazer/Fazer Lövånger
Välj mellan sviktat, solklart, rågform, sviktat fullkorn, aktiv 
flerkorn, aktiv råg, hällakullor och må bättre.
315-500 g, jfr-pris 25-39:68/kg.

LÖSVIKTSGODIS
Karamellkungen

49)=K

PASTA 
Coop
Välj mellan olika sorter. 
500 g, jfr-pris 15:-/kg.

15k
2 FÖR

LÄSK
Coop
Välj mellan olika sorter. 150 cl, jfr-pris 5:33/liter.
Pant tillkommer med 2:-/flaska.

24k
3 FÖR


