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nära nyheter 
som engagerar

med

Dotter 
försökte 
elda upp 
föräldrar
En 26-årig kvinna och hennes 
28-årige pojkvän åtalades i tors-
dags för att ha försökt elda upp 
kvinnans föräldrar i deras lägen-
het i Solna i oktober förra året. 

Enligt åtalet har paret åkt hem 
till föräldrarna med två flaskor 
Fanta som spetsats med lug-
nande medicin. När föräldrarna 
somnat tände paret eld på sju 
ställen i lägenheten. Tack vare 
en uppmärksam granne rädda-
des föräldrarna till livet. 

Det unga paret ska ha velat 
komma åt föräldrarnas bostads-
rätt, sommarstuga och livförsäk-
ring, som skulle tillfalla dottern 
ifall de gick bort.

Kvinnan och mannen, som 
åtalas för mordförsök och grov 
mordbrand, nekar till anklagel-
serna. Kvinnan har dock medgi-
vit vissa omständigtheter, enligt 
Aftonbladet.

! Mikael Love Lind

kultur/nöje
Solnabo blir 
webbjoker 
i festivalen

sidan 19

Hon var 
tv-hallåa 
i 20 år
Råsundabon Ing-Margret Lack-
ne gjorde sig känd som TV2:s 
första hallåa. 

I 20 år var hon programpre-
sentatör på radio och tv, och hon 
är kritisk till att hallåorna nu 
försvinner från SVT i vår.

sidan 4

"  Polisen punktmarkerar de värsta trafiksyndarna

Oftast blir den listade personen avskräckt bara av att se polisbilen stå utanför huset, säger polisassistent Marthin Gelbart som spanar 
tillsammans med Thomas Broome. FOTO: BEA TIGERHIELM

Polisen skuggar 
rattfylleristerna
Polisen i västerort har kartlagt var 
de värsta vaneförbrytarna i trafi-
ken bor och var de brukar röra sig. 

I Solna punktbevakas just nu fyra 
personer utanför sina hem av när-
polisen. sidan 5

reportage
Filippa ger
Ikeamöbler
ny form

sidan 16–17

Solna - Sveriges stoltaste stad!
Gå med i vår facebookgrupp:

Moderaterna i Solna :Tel: 073-5807446 
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veckans hjälte

P-bolagen skulle vinna 
på lite servicekänsla
Jag har tidigare läst insändare om 
märkliga p-böter. Man vet inte om 
man ska skratta eller gråta åt elän-
det. Detta hände mig: Jag parkera-
de min bil utanför Karolinska sjuk-
huset en helgdag. Jag är anställd 
inom landstinget och har därmed 
avgiftsfri parkering på helger. 

Av misstag drog jag mitt visakort 
före kortet som berättigar mig till 
fri parkering. Jag noterade att det 
drogs 100 kronor. Dagen efter skrev 
jag till parkeringsbolaget, förkla-
rade ärendet och bad dem korrigera 
det. Trots att jag har ”bevis” i form 
av legitimation för landstingsan-
ställd, parkeringsbiljett som visar 
att parkeringen utförts en helgdag 
(avgiftsfritt) så vägrade bolaget att 
återbetala summan.

Motiveringen löd ”det är inte vår 
policy då det är parkörens misstag”. 
(Bara ordet parkören är skrattre-
tande). 

Jag svarade dem då att jag var 
medveten om att jag dragit mitt 
visakort, men eftersom jag bevis-
ligen hade landstingsanställning 
och därmed rätt till fri parkering på 
helgdagar så ansåg jag att de borde 
kunna ”visa en human syn och 

återbetala summan”. Ånyo fick jag 
svar från bolaget med en liknande 
formulering samt att ”vi ämnar inte 
korrigera detta då det är parkörens 
misstag, ärendet avslutas härmed.” 

Det känns absurt att ett stort p-
företag inte kan ha mer flexibilitet 
och medkännade inställning. 

Tyvärr växer ilska och irritation 
över parkeringsbolagens agerande 
hela tiden. De skulle vinna mycket 
i ”goodwill” om de, åtminstone vid 
något tillfälle, kunde visa någon 
form av servicekänsla.

Eva Andersson

Skribenten gjorde ett misstag när hon skulle registrera sin gratisparkering, men 
nekas pengarna tillbaka av p-bolaget. ARKIVFOTO

Veckans hjältar är Ulrika, hen-
nes man och deras söta lilla 
vovve Chapman, som hjälpte 
oss när Lars blev sjuk den 10 
januari vid Ulriksdalsområdet. 

Av hela vårt hjärta tackar vi 
för ert stora stöd och professio-
nella handlande. 

Tack!
Anita och Lars

Svar på insändaren ”Våra  
ombildningar minskar segre-
gationen” den 13 december:

Leif Bergmark (M) svarar på 
mitt tidigare inlägg om Signa-
listens regler vid bostadssökan-
de. Men han nämner märkligt 
nog ingenting om själva regeln 
som Signalisten tillämpar 
sedan många år tillbaka, vilket 
var poängen med mitt inlägg. 

Han säger vidare ingenting 
om hur han och Signalistens 
tidigare VD försökte behålla re-
geln (som missgynnade boende 
i vissa områden) trots mina 
försök till förändring.

Men efter att kritiken 
ökade mot själva systemet med 
lotteriet och mitt inlägg i tid-
ningen beslutades vid senaste 
styrelse mötet att ge den nya 
VD:n i uppdrag att utvärdera 

dagens förmedlingssystem 
och komma med förslag på 
förändringar.

Vidare har Vänsterpartiet 
sagt nej till försäljning av 
Sunnan i Hagalund och även 
skatteupplägget som ni gjorde 
för att inte betala reavinstskat-
ten vid försäljningen till staten. 
Det är en variant av den skatte-
planering som t ex Carema 
tillämpar inom vården.  

Enligt Signalisten har 
stiftelsen cirka 1 300 sökande 
på varje ledig lägenhet i Solna. 
Att sälja befintliga hyresrät-
ter till bostadsrättsföreningar 
leder inte till att segregationen 
minskar i kommunen utan 
förvärrar de bostadsproblem 
som finns i Solna, framförallt 
bland unga. 

Bekir Yarar (V)
styrelseledamot i Signalisten

I Solna kommun pågår en  
daglig skövling av träd i 
samband med byggandet av 
diverse spår. 

Har någon räknat de hund-
ratals träd som sopas bort utan 
att ersättas med nytt grönt? 

Vi minns skövlingen av Rå-
sundavägen där de bästa luft-
renarna, popplarna, sågades 

ner och ersattes av något slags 
sly. Vem i Solna kommun har 
ansvaret för den nu pågående 
skövlingen? Stadsträdgårds-
mästaren fick sluta för många 
år sedan. 

Vem vet nu hur många träd 
som tagits bort och hur många 
som skadats?

Benny Malmberg 

Leif Bergmark undviker 
att svara på det viktiga

Nu börjar nedläggningen av Ulriks-
dals vårdcentral märkas. Vi blev 
hänvisade till Bergsghamra vård-
central och nu är det en väntetid där 
på cirka en månad för att få en tid.

Det kunde vi patienter räkna 
ut på en gång, men tydligen inte 
landstinget. Undrar hur det blir när 
Järvastaden och Ulriksdalsfältet blir 
färdigbyggt. Ett års väntetid kanske?

Irriterad patient

Tidigt morgonen den 30 december 
var jag på väg till jobbet på cykel. Jag 
skulle precis passera Solnapolisen vid 
Huvudsta gamla torg då en polisbil 
med full fart kom runt hörnet på polis-
stationen och slog på blåljusen. 

Frågan är om polisen är befriad från 
riskbedömning? Jag har god hörsel och 
stressar inte, det räddade oss nog från 
en total katastrof. 

Det här är andra gången de nästan 
har skrämt livet ur mig. Första gången 
höll jag på att passera (på cykeln då 
också) ett övergångsställe och jag 
hade grönt ljus, då polisen som kom 
från motsatta hållet plötsligt drog på 
blåljusen och svängde in framför mig. 

Ska det bli tredje gången gillt när 
jag blir nermejad av lagens långa arm?

Britt P

Polisbil nära meja ner mig Vad var det vi sa?

Hur många träd är fällda?

Vem har kommit på den tokiga 
idén att höja kostnaden för 
en timmes parkering i Solna 
centrums garage med 100 
procent? Det var illa nog redan 

före detta huvudlösa tilltag. 
Solnabor – åk till Sollentuna 
centrum, där man förstår vad 
som gäller för att locka kunder.

Kenneth Nilsson

Dags att bojkotta centrum
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Lokaltidningen Mitt i Solna  

Solna SpecialistCenter
www.solnaspecialistcenter.se

Läkarhuset Solna C Hotellgatan 3, 5 tr.

08-735 79 00

Allmänmedicin 
Audiologisk utredning
Endokrinologi (diabetes, 
sköldkörtel, benskörhet m.m.)

Företagshälsovård
Invärtesmedicin
Yrsel (utredning & behandling)
Öron-Näsa-Hals

Specialister:

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

Bråkar och trotsar ditt barn?
Det är vanligt att barn kommer i konflikt med sina föräldrar och syskon. 

Gå med i en föräldracirkel! 
KOMET är en forskningsbaserad utbildning för Dig som är förälder och vill träna 
Dig att hantera Ditt barns bråk och trots mer framgångsrikt. Kursen riktar sig till 
föräldrar som bor i Solna och har barn i åldrarna 3 – 12 år.
1 kursträff/vecka i elva veckor, dag- eller kvällstid, varje kurstillfälle 2,5 tim. 

Kursstart från v 7
Sista anmälningsdag: 5 feb 2012

För information och anmälan kontakta Maja Söderlund
maja.soderlund@solna.se eller tel  073 660 94 95
Läs mer på KOMETs hemsida www.kometprogrammet.se
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nyheter

i korthet

Nyhetschef 
Erica Lascelles
erica.lascelles@mitti.se
tel 550 553 54

Råsundas egen hallåa
Ing-Margret Lackne är kritisk till att SVT:s hallåor försvinner i vår. 

Som hallåa i TV2 mellan 1969-
1979 och sedan inhoppare ända 
fram till 1989 har Ing-Margret 
Lackne gedigen erfarenhet. Att 
SVT nu väljer att ta bort de väl-
kända ansiktena i vår är ett stort 
misstag, menar hon.

– Det är ett urdåligt beslut. Jag 
vet för jag var med när de försökte 
senast. Då blev det ramaskri från 
tittarna.

– Folk vill se en levande männis-
ka. Jag ger mig sjuttsingen på att 
folk kommer att rasa mot detta, 
och att de blir tvungna att ta till-
baka hallåorna, siar hon.

Ing-Margrets karriär inom radio 
och tv sträcker sig flera decennier 
tillbaka. 1963 började hon frilan-
sa på radio som programpresen-
tatör, efter att ha blivit uppmanad 
att söka av vännerna som hon spe-
lade amatörteater med.

– Jag ringde radion och frågade 
om det fanns någon tjänst ledig. 
Det visade sig att det skulle vara 
intagningsprov redan veckan ef-
ter, berättar hon.

Efter att ha fått läsa telegram på 
svenska, engelska, tyska och fran-
ska fick hon även låtsas vara pre-
sentatör för olika musikprogram. 
Provet avslutades med olika all-
mänbildningsfrågor, som även de 
gick galant. Jobbet var hennes.

På radion gällde det vid den ti-
den att man talade rikssvenska, 
men någon svårighet att tvätta 
bort Alvestadialekten hade hon 
inte.

Hon blev snabbt en populär röst 
bland lyssnarna och i kvällspres-
sen fick hon epitetet ”Radions sex-
igaste röst”.

– Journalisten hade letat fram 
en bild på mig när jag spelade ho-
ran Vixen i Tolvskillingsoperan. 

Den tryckte de i tidningen, och 
skrev att upphetsade herrar ring-
de hem till mig om nätterna. Det 
var väl en sanning med modifika-
tion, säger hon torrt.

1969 fick Sverige sin andra tv-
kanal och Ing-Margret uppmana-
des att söka tjänst som tv-hallåa. 
Även det jobbet fick hon, och flyt-
tade in i TV2:s mycket provisoris-
ka lokaler.

– De byggde en barackstad där 
vi fick sitta och skriva våra manus. 
En gång i månaden hade vi stor-
möte om hur vi skulle arbeta. Det 
var intensivt men roligt när allt 
var nytt, minns hon.

Hon jobbade även den ödes-
digra helgen 1986 när Olof Palme 
sköts ihjäl.

– Alla manuskort fick skrivas om 
i sista stund. Hela tablån utgick till 
förmån för olika minnesprogram.

Trots att det är över 20 år sedan 
hon senast syntes i rutan blir hon 
ofta igenkänd på stan.

– En del begriper inte var de 
minns mig ifrån, de föreslår allt 
ifrån att jag jobbat på biblioteket 
till järna!ären. Det blir en lättnad 
för dem när jag berättar att jag 
jobbat på tv, skrattar hon.

Förutom jobbet som hallåa har 
hon även läst in telefonsvarar-
meddelanden åt banker och dub-

bat dokumentärfilmer. Ett av de 
mer udda jobben gjorde hon 1995 
när hon fick läsa in namnen på 
alla busshållplatser i innerstan.

– Det är även jag som talar om 
när tunnelbanan kommer in på 
alla norrgående linjer, berättar 
hon och härmar de välkända upp-
lysningarna.

Trots fyllda 79 år hoppas hon 
fortfarande på nya uppdrag i röst-
branschen.

– Jag ska iväg om några dagar 
och lämna röstprov på småländ-
ska åt en byrå jag jobbat åt sedan 
länge. Tänk att få spela Vilhelm 
Moberg i radioteater, eller att få 
läsa in ljudböcker!

! Mikael Love Lind
mikael.lind@mitti.se
tel 550 550 92

Många tror att de kän-
ner igen henne från bibb-
lan eller affären. 

Men Råsundabon Ing-
Margret Lackne gjorde 
sig känd som TV2:s 
första hallåa, ”radions 
sexigaste röst” och håll-
platsutroparen.

Ing-Margret Lackne minns sina 20 årsom hallåa i radio och tv. FOTO: ISABEL SVENSSON

"   Ing-Margret är rösten i tunnelbanan
" ”Linje 11 mot Akalla, ankommer 
om 4 minuter.” Så kan det låta om 
du åker tunnelbana norrut från 
Solna och det är Ing-Marie som 
vänligt berättar när nästa tåg 
kommer.
" När hon spelade in alla namn på 

busshållplatserna i innerstan fick 
hon gå hos en uttalsexpert för att 
lära sig de korrekta uttalen.
" Hon har även dubbat Pippi 
Långstrump, men vilket avsnitt 
minns hon inte. ”Det var någon 
tysk tant som jag skulle prata för”.

Ing-Margret som hallåa 1988.
 FOTO: SVT

Gungande dansfestival intar Solna
SOLNA Nästa helg, för sjunde året i rad, den 27-28 januari 
anordnas Skandinaviens största dansfest, Streetstar, i Solna-
hallen. 700 dansare från sammanlagt 20 länder väntas besöka 
dansfesten.

– I år vill vi lyfta fram dansstilarna vouging och waacking 
från 1970-talets discokultur, säger Joachim Hövel.

Förutom workshops och uppvisningar kommer det att vara 
uttagningar till världsmästerskapen i streetdans.

Hanif och Magnus – supertalanger
SOLNA Riksdagsledamoten och Solnabon Hanif Bali (M) är en 
av Sveriges supertalanger. Åtminstone enligt tidningen Veck-
ans affärer som i förra veckan publicerade en lista på Sveriges 
101 supertalanger. Tidningen rankade diplomaten Lisa Emelia 
Svensson som nummer ett och Hanif Bali kom på 31:a plats. 

På 67:e plats kommer Ritorpsbon, och före detta kommu-
nalpolitikern, Magnus Andersson (C), som numera är politiskt 
sakkunnig åt Annie Lööf.

Hund av blandras vanligast
SOLNA Av Solnas 2 230 hundar är 542 av någon typ av bland-
ras, visar siffror från Svenska Kennelklubben. 

Den vanligaste rashunden, och tvåa på listan är schäfer, 78 
stycken, tätt följd av golden retriever och jack russell, bägge 
72 stycken.

Vanligast i tur och ordning är: labrador, 62 stycken, rott-
weiler, 61 stycken, yorkshireterrier, 50 stycken, dvärgpudel, 49 
stycken. Cavalier king charles spaniel, 40 stycken och cocker 
spaniel, 40 stycken.

Bildäck skars sönder på Kolonnvägen
FRÖSUNDA Natten mellan torsdag och fredag förra veckan 
attackerades 10-15 bilar som stod parkerade på Kolonnvägen. 
Bilarna fick sina däck sönderskurna.

– Det är vänster bakdäck som skurits sönder på de flesta 
bilarna, berättar Janne Perälä, som fick sin bil förstörd.

Fler liknande attacker skedde i höstas.

Utställning om nya Karolinska öppnas
LÄNET Det jättelika byggprojektet Nya Karolinska sjukhuset 
i Solna har nu ett visningsrum för allmänheten. Där får man 
veta mer om hur det framtida sjukhuset kommer att se ut 
med hjälp av bilder, film och en interakiv modell. Byggbolaget 
Skanska ordnar även guidade besök för studenter, företag, 
organisationer och föreningar. Visningsrummet ligger nära 
huvudentrén. 

De första patienterna kan sjukhuset ta emot någon gång 
under 2016.
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i korthet!  Rattfyllerister och andra trafikförbrytare hårdbevakas

Poliserna Thomas Broome och Marthin Gelbart spanar på vaneförbrytare i trafiken. FOTO: BEA TIGERHIELM

Nu hårdbevakas 
de som kör fulla
Polisen punktmarkerar återfallsförbrytare i trafiken.

Sedan en tid tillbaka arbetar po-
lisen med att kartlägga personer 
som är återfallsförbrytare i trafi-
ken. Modellen kallas Invit, insats 
mot vaneförbrytare i trafiken. I 
dag har Västerortspolisen 85 per-
soner i sitt register som man ska 
bevaka extra noga.

En del kriterier måste vara upp-
fyllda för att någon ska hamna i 
registret. Det kan vara att polisen 
fått in konkreta och trovärdiga 
tips mot personen. Det kan ock-
så vara personer som gripits eller 
dömts för exempelvis rattfylleri el-
ler olovlig körning.

Sedan i höstas är Solna närpo-
lis, som ingår i Västerortspolisen, 
med i projektet och hittills har 
man fyra personer på sin bevak-
ningslista, samtliga män mellan 
33-54 år.

– En av dem har stoppats för 
drograttfylleri och en för grov 

olovlig körning, säger polisassis-
tent Marthin Gelbart, som är sam-
ordnare för Invit i Solna.

Så gott som varje dag försöker 
han och hans kollegor vara ute 
och kartlägga de fyra personerna 
för att hindra dem från att köra 
bil.

– Vi sitter i polisbilen utanför 
deras hus. Registrerar vilka bilar 
de har, vilka tider de lämnar bo-
staden och när de kommer hem, 
säger Marthin Gelbart.

– Tanken är att förstå deras rö-
relsemönster så vi kan stoppa dem 
när de kanske försöker köra iväg. 
Vi ska vara där de är så de inte kan 
köra iväg helt enkelt.

De bevakade förstår ofta att po-
lisen har ögonen på dem, vilket 
fungerar avskräckande.

– Det kan stoppa dem från att 
försöka köra. Eller så ändrar de sig 
när de ser oss. Oftast har de ing-
et emot att bli stoppade, de är så 
pass vana eftersom de kanske kör i 
risiga bilar och har blivit stoppade 
på andra ställen också, säger Tho-
mas Broome, vikarierande närpo-
lisbefäl i Solna.

Om en vaneförbrytare inte er-
tappas rattonykter på ett år faller 
denne ur registret.

Johan Kust är länskoordinator 
för insatsen och var med och star-
tade den för två år sedan.

– Vi märkte att det saknades ett 

kontinuerligt sätt att arbeta med 
tips om rattfyllerister. Ofta stop-
pades tipsen in i någon pärm. San-
nolikheten att någon var på rätt 
plats vid rätt tillfälle var liten.

Johan Kust delar in de kartlag-
da personerna i tre kategorier.

En kategori är alkohol- eller 
drogmissbrukare, en annan är 
grovt kriminella personer. I den 
sistnämnda gruppen återfinns 
personer som begår till exempel 
rån- och narkotikabrott och sam-
tidigt vanemässigt kör bil påver-
kade. I den tredje kategorin finns 
personer som lever ett till synes 
normalt liv.

– De skiljer bara ut sig genom 
att de har alkohol- eller drogpro-
blem. De kan ha vanliga jobb men 
har passerat spärrar när de gäller 
att köra påverkade.

Polisen samarbetar med lands-
tinget om att erbjuda vård till 
människor som gripits eller dömts 
för rattfylleri. Målet är att en er-
tappad rattfyllerist ska bli erbju-
den vård inom ett dygn. Vanligt-
vis krävs det att en person ska ha 
ertappats två, tre gånger innan 
han eller hon säger ja till rehabi-
litering. Enligt polisen har många 
kartlagda personer ändrat sitt be-
teende.

– En del har börjat cykla eller 
åka kollektivt. Man vågar inte ta 
risken längre, säger Johan Kust.

På närpolisen är man hittills 
mycket positiv till det nya sättet 
att bevaka trafikförbrytare. För-
hoppningen är att man ska lyckas 
stoppa betydligt fler som kör olag-
ligt.

– Under 2011 gjordes 1 573 ut-
andningsprov i Solna. Av dem var 
det 23 som körde olagligt. Med 
den här punktbevakningen hop-
pas vi att trä!procenten blir hö-
gre, konstaterar Marthin Gelbart.

" Kalle Melin
" Mikael Love Lind
mikael.lind@mitti.se
tel 550 550 92

Västerortspolisen tar i 
med hårdhandskarna för 
att stoppa rattfyllerister 
och folk som kör utan 
körkort. 

De värsta trafiksyn-
darna punktmarkeras. 
Just nu bevakas fyra per-
soner i Solna.

!   Invit började 2009
! Projektet Invit, Insats mot 
vaneförbrytare i trafiken, bör-
jade i city polismästardistrikt 
2009. Sedans dess har modellen 
spridits till olika närpolisområ-
den i länet.
! I västerort håller polisen just 
nu koll på 85 personer. Fyra av 
dessa bor i Solna och sju av dem 
bor i Sundbyberg.
! I västerorts polismästar-
distrikt ingår även Bromma, 
Ekerö, Tensta, Rinkeby, Kista, 
Spånga, Hässelby och Vällingby.

KÄLLA: POLISEN

Ny direktbuss 
Frösunda-City
FRÖSUNDA Från den 1 febru-
ari stannar direktbuss 565X i 
Frösunda. Bussen kommer att 
åka från Cityterminalen med 
stopp vid Frösunda och sedan 
direkt till Infracity och Johan-
neslund i Upplands Väsby.

Bussen kör tre turer på mor-
gonen och tre på eftermidda-
gen, måndag-fredag. Vanligt 
SL-kort gäller som betalning.

SL startade hösten 2010 
en direktbuss från Cityter-
minalen till Upplands Väsby, 
tillsammans med kommunen 
och det lokala näringslivet. Nu  
har avtal träffats om en sam-
finansiering med arbetsgivare 
i Frösunda som SAS, HP och 
Johnson & Johnson, om ett stopp  
vid Frösunda från 1 februari.

Solnaförfattare 
kan få radiopris
SOLNA Hagalundsbon Hassan 
Loo Sattarvandi har nomine-
rats till Sveriges radios roman - 
pris, för sin debutbok Beläg-
ring. Han är en av sex förfat-
tare som nominerats till priset 
av en speciell kritikergrupp.

Mellan den 12-15 mars ska 
de nominerade böckerna dis - 
kuteras i radio av en lyssnar-
jury bestående av sju personer 
i åldern 20-70 år. 

Vinnaren får förutom äran 
30 000 kronor.

Succé för Solnas 
graninsamling
SOLNA Uppemot 600 
granar samlades in 
av miljöförvaltningen 
förra helgen under 
den graninsamling 
som arrangerades på 
Solnaplan. Som tack för 
granen, som maldes till 
flis på några sekunder, 
fick man en matavfalls-
påse fylld med frukt.

På de obemannade 
graninlämningsplat-
serna i Agnesberg och 
Bergshamra samlades 
120 granar in.

Höjd hittelön för 
försvunna Noah
SOLNA För snart 11 månader 
sedan försvann vinthunden 
Noah från Tivoliudden i Bergs-
hamra. Många tips har kom-
mit in under året, men inga 
som lett till att Noah hittats.

Senast förra helgen sågs en 
lösspringande hund i Rotebro  
vid Överby gård, som skulle 
kunna vara Noah. Även i Skogs-
vik, öster om Sätra ängar i Dan - 
deryd, har en lös hund siktats.

Matte Gunilla Stierngren 
har nu höjt hittelönen till 
20 000 kronor. Hon efterlyser 
också den sele och jacka som 
Noah hade på sig.

– Jackan är gjord av matt 
vinröd bävernylon och på 
selen hänger en namnbricka. 
Om någon hittat dessa, hör av 
er, det är viktiga spår i sökan-
det, säger Gunilla Stierngren.
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Butiken som överlevt i 100 år
Håkanssons glas har legat i samma lokal sedan huset byggdes 1912.

Huset i kvarteret Presstorp börja-
de byggas 1911. Så fort det stod 
klart 1912 flyttade Herbert Hå-
kansson in och startade sitt glas-
mästeri och ramverkstad. När-
maste granne i huset var Annas 
pensionat, som då var Sundby-
bergs enda hotellverksamhet.

Trots att huset var nybyggt var 
bekvämligheterna i huset få. Nå-
gon centralvärme fanns inte utan 
det var kakelugn som gällde.

– Man använde dragkärra och 
cykel för att transportera varor, 
berättar Lennart Svensson, nuva-
rande ägare till Håkanssons glas.

I gamla bokföringsböcker från 
glasmästeriets begynnelse står att 
läsa att det då kostade 27 öre att 
laga ett fönster i Prästgården. I da-
gens penningvärde blir det runt 
12 kronor, men då betalades hel-

ler inga arbetsgivaravgifter eller 
moms, menar Lennart Svensson.

Firman var även pionjärer på an-
dra områden, och en av stadens 
första bilar inhandlades av Herbert 
Håkansson: en T-ford som använ-
des till att frakta fönsterkarmar.

Från 1928 gick spårvagnslinje 

15 utanför butiken. Den hade sin 
rutt mellan Esplanaden i Sundby-
berg via Råsundavägen och Haga-
lund ända in till Norra bantorget.

1953 började dagens ägare Len-
nart Svensson arbeta i här.

– Jag jobbade i princip varje 
kväll under min värnpliktstid för 

att dryga ut den blyga inkomsten, 
berättar han.

I början av 1980-talet övertog 
man butikslokalen vägg i vägg. 
Där kunde den konstintresserade 
Lennart Svensson utöka firman 
med ett konstgalleri.

Sedan 1983, 30 år efter att han 
började i firman, är äger han verk-
samheten och har under sina 59 
år på glasmästeriet gjort många 
spännande jobb.

– Vi har gjort antikglas åt Drott-
ningsholms slott. På uppdrag av 
Sveriges riksdag har vi renoverat 
vissa kulturhus. Sedan har vi leve-
rerat glas till Stockholms alla sko-
lor i över 30 år, det är jag mycket 
stolt över, konstaterar han.

! Mikael Love Lind
mikael.lind@mitti.se
tel 550 550 92

Kvarteret Presstorp på 
Esplanaden i Solna firar 
100-årsjubileum. 

En butik som har varit 
med sedan starten är 
Håkansson glas, som 
under alla år hyrt samma 
lokaler.

Mycket har hänt i omgivningarna de senaste hundra åren, men Håkanssons glas lever kvar. LÄSARBILD 

"   Milstolpar
" 1912: Företagets grundare 
Herbert Håkansson startar 
glasmästeri och ramaffär i det 
nybyggda kvarteret Presstorp.
" 1948: Sonen Arne Håkansson 
tar över verksamheten.
" 1983: En av firmans anställda, 
Lennart Svensson, tar över bu-
tiken tillsammans med andra i 
personalen.
" 1987: Lennart Svensson utses 
till Årets glasmästare i Sverige.
" 2012: Hundraårsjubileum.

KÄLLA: HÅKANSSONS GLAS

Nyheter med smak som förr

Provsmaka i din MAXI-butik28/1 kl 11–17

Arlandastad
Cederströms Slinga
ica.se/arlanda

Häggvik
Mossvägen 1
maxihaggvik.se

Södertälje
Genetaleden 9
maxisodertalje.se

Haninge
Söderbyleden
icamaxihaninge.se

Lindhagen
Lindhagensg 118
maxilindhagen.se

Nacka
Per Hallströms v 15
icamaxinacka.se

Solna
Svetsarvägen 18
maxisolna.se

Uppsala
Fyriskparksv 1
icamaxiuppsala.se

Botkyrka
Kumla Gårdsv 30
icamaxibotkyrka.se

Nyheter med smak som förr

Provsmaka i din MAXI-butik28/1 kl 11–17

Åsens Lantmjölk är inte på något sätt en ny sorts 
mjölk. Tvärtom. Den smakar istället precis som mjölk 
gjorde förr. Detta beror på att vi har hanterat mjölken 
extra varsamt genom att inte fi nfördela fettet. Glöm 
därför inte att skaka mjölken lätt före servering.

På Hjordnära ekologiska mejeri har vi tagit fasta på 
att ju renare produkter desto godare smak och 
tillverkar därför alla våra produkter på ett varsamt 
sätt utan onödiga tillsatser. Likaså är det med 
Skånemejeriers Äkta frukt yoghurt som innehåller 
extra mycket frukt och är helt fri från tillsatser.

Smakrabatt 

5:-
på Åsens Lantmjölk, eller 
yoghurt & fi l från 
Skånemejerier och Hjordnära

Gäller vid köp av en 1 förp. Åsens 
Lantmjölk eller fi l/yoghurt från 
Skånemejerier eller Hjordnära. 
Erbjudandet gäller t o m 31/3 2012 
och kan ej kombineras med 
andra erbjudanden. Till butiken: Inlöses av Kuponginlösen AB





8  MITT I SOLNA.  TISDAG  24  JANUARI  2012

nyheter

Mikaela, 18, redan 
en fena på snickeri
Nu tävlar hon om en plats i möbelsnickar-SM.

För Mikaela Ahlin spelar det 
ingen roll om det handlar 
om att bygga en enkel gar-
derob eller ett mer snirkligt 
utformat skåp. 

–! Huvudsaken är att jag 
får snickra. Jag gillar själva 
skapandeprocessen, att få 
följa idé till färdig produkt. 
Och jag har alltid gillat att 
arbeta med händerna.

Hon har redan snickrat 
skåp, bord och andra möbler 
under utbildningen på S:t 
Martins gymnasium i Solna 

business park, ett stenkast 
från Sundbybergs centrum.

Den 24 och 25 januari av-
görs regionalfinalen till Yr-
kes-SM i Falun. Där ska Mi-
kaela kämpa om att bli en 
av dem som får delta i SM.

–! Jag blev förvånad över 
att jag vann deltävlingen, 
det är en bra bekräftelse på 

man är bra på det man gör.  
I deltävlingen kämpade 

Mikaela Ahlin mot sju an-
dra elever.

–!Mikaela vann för att hon 
arbetade målmedvetet och 
behärskade teknikerna, sä-
ger Henrik Smedmark, vid 
Trä- och möbelföretagen, 
som arrangerar tävlingen.

I veckans regionalfinal 

ska man främst visa att man 
kan teknikerna. Deltagarna 
ska skapa en mindre snick-
eriprodukt där olika arbets-
moment ska ingå, som fane-
ring och maskinarbete. 

–!Det är i regel svårast att 
förstå ritningarna, sedan 
gäller det att inte bli stres-
sad över att allt ska ske på 
tid, säger Mikaela Ahlin.

Det slutgiltiga målet för 
deltagarna är Yrkes-VM i 
Leipzig 2013. 

Men högsta prioritet för 
Mikaela Ahlin är att få ett 
jobb efter gymnasiet.

–!Helst vill jag starta nå-
got eget men som branschen 
ser ut i dag vet jag inte hur 
det ska gå. Knappt någon 
köper möbler från snickeri-
er nuförtiden och få mindre 
snickerier finns kvar.

! Johanna Edström
johanna.edstrom@mitti.se
tel 550 550 73

I veckan ska 18-åri-
ge Mikaela Ahlin 
tävla om en plats i 
möbersnickar-SM.

– När jag vann del-
tävligen insåg jag 
att jag faktiskt är 
bra på det jag gör, 
säger hon.

Mikaela Ahlin har vunnit den första delfinalen. Lyckas hon bra i 
regionfinalen ger det en biljett till yrkes-SM.  FOTO:HENRIK SVEDMARK

Nu packar vi upp 
årets nyheter!
Ut med det gamla, in med det nya. Nu avrundar 
vi mellandagsrean och gör plats för nya, fi na 
varor i våra butiker. Välkommen till ännu ett 
spännande och inspirerande shoppingår med 
oss på Bromma Blocks!

facebook.com/brommablocks  brommablocks.se  Öppettider:  Vardagar 10-20,  lördag 10-18,  söndag 10-18. Coop Forum 8-22 varje dag. Systembolaget vardagar 10-20, lördagar 10-15.

Brom
m

a Blocks ägs och utvecklas av 

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



För oss som älskar mat
V4. Priserna gäller mån 23/1-29/1 2012 på alla Hemköp i Stockholm med reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Oxpytt 1,6 kg

/ st
Findus | Jfr-pris 24.96/kg

Mozzarella 
MICHELAGELO

/ st
125 g | Fetthalt 19 %

Jfr-pris 40.00/kg
Max 5 köp/hushåll

Gouda

/ kg
Garant | Fetthalt 31 % | Mild | 700 g

Färsk Kycklingfi lé

/ kg
Kronfågel | Sverige | ca 925 g

Färsk Fläskfi lé

/ kg
Danish crown

Danmark | ca 500 g
Max 3 förp/hushåll

Med Kundkort
Clementiner

/ kg
Spanien | Klass 1

Med Kundkort

Storpack!

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

Vinterns receptbroschyr är äntligen här.
Finns att hämta gratis i närmaste butik.
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Nu kan Solnabor gå 
på bäverexpedition
Gnagarna äter träd vid Igelbäcken på Järvafältet.

Avgnagda trädstammar, som ser 
ut att ha blivit vässade av en stor 
pennvässare, kantar delar av Igel-
bäcken. Det är Järvafältets senas-
te entreprenörer - bävrarna - som 
börjat bygga i bäcken.

–!Otroligt kul att de flyttat in här 
så nära bebyggelse, säger Lotta 
Leijonhufvud.

Hon promenerar ofta vid Igel-
bäcken. Och det var där hon upp-
täckte nybyggarna, cirka 400 me-
ter från Kista science tower.

–!Första spåren märkte jag den 
5 januari. De måste ha flyttat in 
kring nyår.

Lotta Leijonhufvud har inte 
sett bävrarna, men spåren efter 
dem är tydliga. Förra veckan hade 

bävrarna fällt fem träd i området 
kring Igelbäcken.

–! Just nu fäller de antagligen 
bara träden för att få föda, aspar 
hör till favoritfödan. De brukar 
inte bygga dammar så här års, sä-
ger biologen Jan-Åke Janzon.

Förutom trädfällning kan om-
rådet komma att förändras i sam-
band med nybyggarna.

–!Bävrarna kommer att påverka 
vattennivån, de är mycket noga 
med att ha exakt en viss vatten-
nivå i sina hyddor. De kan sänka 
eller höja nivån beroende på hur 
vattenståndet ser ut i dag, säger 
Jan-Åke Janzon.

Han är förundrad över att bäv-
rarna valt att flytta under vinter-
tid.

–!Lite märkligt är det att bävrar-

na flyttar nu när det är vinter, då 
brukar de stanna i sina hyddor. En 
förklaring skulle kunna vara den 
varma vintern.

Man vet inte hur många bävrar 
som bosatt sig vid Igelbäcken.

–! Mest sannolikt är det är en 
ung bäverhane som flyttat dit, och 
försöker skapa sig ett nytt revir, 
säger Jan-Åke Janzon.

Bävern var nästan helt utro-
tad från vårt land under 1800-ta-
let. Men gnagaren inplanterades 
1920 och sedan dess har arten 
återhämtat sig. I dag finns en stam 
på cirka 100 000 djur.

Jan-Åke Janzon ser inget hinder 
mot att bävrarna får ta emot besök 
av nyfikna åskådare.

–!Chanserna att få se en bäver är 
oerhört små. Bävrar är ofta verk-
samma på natten och de är oer-
hört skygga och vaksamma. Jag 
tycker man kan gå dit och titta 
om man håller avståndet och inte 
klampar på hyddorna.

! Johanna Edström
johanna.edstrom@mitti.se
tel 550 550 73

Nu kan Solnabor syssla 
med bäverspaning på 
vinterns långpromena-
der. Några gnagare har 
flyttat till Igelbäcken 
och träd fälls av bara 
farten. 

Lotta Leijonhufvud upptäckte de nyinflyttade bävrarna. FOTO: MARIA EVERTSSON 

nyheter
Förbud mot slöja 
bara i vissa fall
LÄNET Skolverket har gjort 
en ny bedömning av rikt-
linjer kring möjligheten att 
förbjuda heltäckande slöja i 
skolan. 

Skolverket säger nej till 
generella förbud mot religiöst 
betingad klädsel. Men sam-
tidigt ges riktlinjer för de fall 
då skolan faktiskt ska kunna 
begära att eleven inte har 
heltäckande slöja. 

För tre år sedan anmälde en 
vuxenstuderande Stockholms 
stad för diskriminering när 
hon förbjöds att bära niqab på 
lektionerna.

Att lära hela livet 
ska undersökas
LÄNET I vår kommer 2 000 
personer i länet att tillfrågas 
om att delta i en undersök-
ning om vuxnas kunskaper 
och färdigheter. Totalt tillfrå-
gas 10 000 personer i landet. 

– Vi hoppas även fånga in 
de kunskaper människor fått 
sedan de lämnat skolbänken, 
säger Erik Mellander vid före-
taget Piaac, som står bakom 
undersökningen.

Den svenska befolkningens 
utbildningsnivå finns väl do-
kumenterad, men kunskaper 
och färdigheter kan hämtas 
in på många andra sätt än 
genom utbildning, framhål-
ler han.

 

Varmt välkommen till ÖPPET HUS 28 januari kl. 09.00-11.00 
och till informationskväll 1 februari kl. 18.00-19.00.

Carina Irlander, tf. rektor  
carina.irlander@futuraskolan.se 
0767- 24 45 57 
www.futuraskolanradan.se 
Besöksadress: Rådan 3, 19140 Sollentuna

Futuraskolan Rådan startar upp sitt högstadium

Rådan är en tvåspråkig skola med svenska och engelska som arbetsspråk. Vi arbetar 
med kommunikativ matematik i levande matteverkstad och NO med massor av 
naturupplevelser direkt utanför porten. Vi följer den svenska läroplanen, Lgr 11. 
Lediga platser finns nu även i årskurs F-5. Välkommen. 

Vi utbildar framtidens hantverkare!

| |

- Bygg & anläggning
- El & energi
- VVS & fastighet

Esplanaden 14 • 172 68 Sundbyberg • 08-98 36 68
sundbyberg@elkedjan.se • www.elvisning.com

Öppet:  Vardagar 10-18 • Lördagar 10-15

Mörkt efter jul?

REA
på delar av sortimentet



Bankomat 

500 g • lingongrova • guldkorn
• lingongrova special

JÄMFÖRPRIS 25,00/kg

Hel platta olika sorter
JÄMFÖRPRIS 32,86-34,85/kg

Max 1 platta/hushåll

Familjen Dafgård 350–440 g
olika sorter

JÄMFÖRPRIS 40,45-50,86/kg

2 l, olika sorter
JÄMFÖRPRIS 6,25/l

1,9 kg
JÄMFÖRPRIS 1,00/TVÄTT

Grekland/Spanien, klass 1
Max 3 kg/hushåll

Gäller ej ekologiskt, koffeinfritt
samt hela bönor 

Max 1 köp/hushåll

Blanda som du själv vill

Olika smaker (Gäller ej choklad)
10-12 pers

Veckans

erbjudande

Kalles 250–300 g
Jämförpris 66,67-80,00/kg
Max 2 förp/hushåll

Färsk ursprung Sverige, 
max 10% fetthalt
Max 3 kg/hushåll

Salmo salar
Odlad i Norge

Platichthys fl esus 
Fiskad i Nordostatlanten

Enligt landets viktigaste kundnöjdhets-

mätning Svenskt Kvalitetsindex (SKI)
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födda

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

Vår fina son Albin föddes på DS 
den 6/11. Han var 50 cm lång 
och vägde 3255 gram. Vi älskar 
dig! Mamma, pappa & storasys-
ter Engla!.

dödsfall

! Solna
Alvi Gulli Maria Colling född 1915
Karl Arne Valfrid Severin Casemyr 
född 1921
Inga Lilly Jalenius född 1924
Rose Gunvor Peyron född 1926
Karl Reinhold Tegnebjer född 1928
Nils Filip Ek född 1929
Walter Kresser född 1929
Hans Olof Back född 1931
Jan Arvid Valentin Johansson 
född 1938

2011-07-29 föddes Emils lil-
lebror Ludvig på BB Stockholm. 
De bor i Solna tillsammans med 
mamma Åsa Croneryd och pappa 
Tomas Möller.

Grattis Sabina 
på 17-årsdagen
önskar vi på 
MENO fashion 
och design 
SpA.

Stort grattis till 
vår underbara 
son Alexander 
Chisu som 
fyller 1 år den 
22/1. Tack för 
att du kom till 
oss. Vi älskar 
dig! Em/M.

Grattis älskade 
lillebror på din 
15-årsdag den 
20/1 -12!
Kram storasys-
ter Jessica.

Iris Engelcrona 
fyller 1 år den 
24/1. Stort 
grattis till vår 
lilla älskling 
önskar mam-
ma, pappa, 
Max, Linnea 
och Viola.

Sixten fyller  
7 år! Världens 
bästa brorsa 
och en grym 
fotbollskille 
fyller år den 
18/1. Kramar 
Vilde, Mamma 
och Daniel.

Grattis älskade 
Mikaela som 
fyller 20 år den 
24/1. Du är 
bäst och nu är 
du stor.
Puss och kram 
från mamma 
och Olle.

Vår prinsessa 
Novalie
fyller 3 år 
12/1.
Grattis önskar 
mormor  
Mona-Lis.

Vilde fyller  
3 år! Världens 
gulligaste lilla 
kille blir stor 
den 20/1. 
Bamsekramar 
från brorsan 
Sixten, 
mamma och 
pappa.

Grattis 
världens bästa 
Eddie Perjons 
som fyller 4 
år den 14/1. 
Vi älskar dig! 
Kram mamma, 
pappa, Emma, 
Elin, Elsa, mor-
mor o morfar.

Grattis Jenni-
fer Rosell på
1-årsdagen den 
15/1
Många pussar 
och kramar 
från mamma, 
pappa, Joakim, 
Simon, Linus 
och Dennis.

Malin och Rickard Persson, Hjo, 
fick den 27/10 2011, en dotter, 
Miranda.

25/12 2011 föddes Milo. Denices 
och Minoues lillebror. 4100 g, 54 
cm lång. Stolta föräldrar mamma 
Petra Malmros och pappa Wouis-
sem Gaib.

Vi har inte haft sex på 
två år!

 Mitt stora problem är att min man och jag inte har 
haft sex på två år. Han sa då att jag inte skulle ställa krav på honom 
för då funkar det inte alls och nu har det gått två år. Jag är så ledsen 
för vi älskar varandra så mycket. Den sista tiden har jag blivit 
orolig och funderar på om han har någon annan, men samtidigt, 
innerst inne, vet jag att det inte är så. Men mina tankar far iväg 
och jag känner att jag är på väg att gå ner mig totalt, vill inte ens 
tänka de tankar som kommer över mig ibland. Jag känner mig ful, 
tjock och osexig. Att skriva så här känns konstigt men jag vet inte 
vad jag ska göra. Vill inte ta upp det med min man då jag är rädd 
att såra honom och det vill jag inte göra. Hur gör jag för att vi ska 
hitta tillbaka till varandra även på detta plan som för mig är en 
otroligt viktig del av ett förhållande? Jag är en kvinna på 60 år.

FRÅGA

 Du är ledsen för att du saknar sex och intimitet med 
din man och du börjar känna dig tjock och ful. Jag vill säga att det 
är väldigt bra att du skriver till oss och vågar föra detta ämne på 
tal. Det är inte konstigt att du känner som du gör eftersom det du 
saknar är så centrala delar i en relation. 

Jag vill uppmuntra dig att ta upp detta med din man för jag kan 
inte se något annat alternativ. Försök att göra det på ett empatiskt 
sätt för jag tror att din man lätt kan känna sig pressad. Det kan vara 
så att hans förmåga sviktar lite med åldern eller så är det något 
annat som han tycker att det är svårt att prata om. Förmedla att du 
vill honom väl och att du älskar honom. Jag tycker inte att du skall 
ge dig utan försöka på nytt om han inte skulle vara så positiv till att 
prata. Annars riskerar du att bli ännu mer ledsen och kanske bitter.
Hälsningar Gerd Elliot, 
parterapeut på Familjeliv.se  

SVAR

Tommy Waard & Gerd Elliot 
Parterapeuter Relationscentrum

Fråga 
parterapeuterna

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!”

DIT T BIDR AG BEHÖVS!

Ge en gåva för liv  
och livskvalitet

Då är dagen 
äntligen här! 
Vår prinsessa 
Nicole fyller 
1år. Du är 
meningen 
med vårt liv, 
hälsningar 
pappa Marco & 
mamma Ami.

Grattis på 
1-årsdagen 
älskade Daniel. 
Världens bästa 
lillebror och 
son. Pussar och 
kramar från 
storasyster Lin-
néa, mamma 
och pappa.

Den 11/1 fyllde våra små 
tvillingar Alicia och Emily 1 år. 
Grattis önskar Benjamin, 
Amanda, mamma och pappa!

BEBISFOTO
Familjefotografering varje fredag:

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

* Södersjukhuset kl 15:00-15:50

Mer info: www.bebisfoto.se 

www.svenskakyrkan.se/solna    Tel 08-546 646 00

Gudstjänster
Lördag 28 januari
Ekensbergskyrkan kl 16.15 
”Sinnesro i Eken.” I sam-
arbete med Svenska missions-
kyrkan. Fika kl 15.45.
Söndag 29 januari
Råsunda kyrka kl 10
Mässa. Peter Strömmer. 
Kyrkkaffe.
Bergshamra kyrka kl 11
Gudstjänst. Jenny Bergman.
Hagalunds kyrka kl 11
Mässa. Elisabet Olsson. 
Solna Vox, dir Alwar 
Almkvisth. Kyrkkaffe.
Solna kyrka kl 11
Mässa. Anders Isacsson.

Barn och familj
Söndag 29 januari
Råsunda kyrka kl 15
Gudstjänst med Små & 
stora. ”En kulen natt.”

Kyrkans hus
Torsdag 26 januari
Kl 13 Bibelläsning med 
samtal. Elisabet Olsson.
Måndag 30 janauri
Kl 18 Rörelse för kropp och 
själ. Eva Lexell Törnblom. 
Tisdag 31 januari
Kl 18 Reclaim your soul.
Samtal om livet.
Kl 18 Upprättelsemässa.
Kl 18.30-20 Samtal. Tema:
30-40-50-årskris! Peter 

Strömmer, Heléne Liljegren.
Kl 18-22 Ungdomscafé.
Onsdag 1 februari
Kl 12.30 Mässa. Ebba 
Fernberg.
Kl 13 Onsdagsträff. ”Kan 
man vara vän med Jesus?”
Lars Collmar, präst och 
författare.
Kl 18 ”Inför helgen.” Vi 
läser och samtalar om 
kommande söndags bibel-
texter. Signe Ek.
Kl 19 Mässa. Signe Ek.

Råsunda kyrka
Torsdag 26 januari
Kl 19 30+café.

Bergshamra kyrka
Onsdag 1 februari
Kl 18 Stickcafé. Katarina 
Therus, Jenny Bergman.

Musik
Lördag 28 januari
Kyrkans hus kl 18
”Ofullbordad konsert” 
med Solna församlings ung-
domsledare. Axel Kroon, 
Damien Watson Jacobsson 
och Mimmi Broberg med 
band. Inträde: 50 kr. Fika.

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

       Vi, den lilla personliga byrån, hjälper till med allt i en svår stund.

Saxena Omsorg | Frösundaleden 4 | 08-580 800 06
www.saxenaomsorg.se | info@saxenaomsorg.se

Vill du utforma hemtjänsten 
efter dina egna behov och 
önskemål?

GRATIS 
FÖNSTERPUTS

Sebastian Danyell Björklund
* 1999-11-21

insomnade 2002-01-24
Jag fick ha dig i min famn till sista 
andetaget, du orkade inte mer.
Du var redan långt borta, 
borta från mig.
Du är för evigt älskad och saknad, 
tomrummet efter dig är stort.
Jag älskar dig min vackra ängel.
Du finns i mina tankar.

Mamma

TILL MINNE AV
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HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Ge fler hjärtan 
chansen att
klappa längre. 

| | | | |

|

 E18 DANDERYD
Enebybergsvägen 10
(snett emot Danderyds kyrka)

Tel. 08-755 25 20

HUDDINGE
Djupåsvägen 15
(korsningen Huddingevägen, bredvid Woody)

Tel. 08-774 62 60

BROMMA
Ulvsundavägen 154
(mittemot Bromma Flygplats)

Tel. 08-26 53 00

Öppet  Vardagar 9-18   Lördag 10-15   Söndag 11-16   Fri parkering  -  Kontokort gäller - Inläggningsservice - Garanti - Vi ställer undan mot handpenning. www.mattvaruhuset.se

Årets största Rea pågår

Sveriges största sortiment Heltäckningsmattor. 800 rullar i lager
600 rullar Vinylgolv bredd 2 och 3 och 4 meter

1000-tals Röllakanmattor, Trasmattor, Wiltonmattor, knutna mattor mm.
1000-tals Ryamattor i olika kvaliteter, färger och storlekar

20.000 kvm Trägolv, endast märkesvaror. Kährs, Tarkett, Skandic, Alaska
Badrumsmattor, plastmattor, Sisalmattor, gångmattor, entrémattor, gummimattor mm.

30-40-50%

Gymnasieskolorna i Järfälla inbjuder till

Torsdag 26 jan kl 18.30-20.00
HTS, NT och SAM

Barn och fritid
Handel och administration
Hantverksprogrammet – Frisör/Stylist
Hotell och turism
Restaurang och livsmedel

Mjölnarvägen 6
www.htsgymnasiet.se

Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle
Arkitektur och design
Interaktiv design
Robot

Mälarvägen 2
www.ntgymnasiet.se

Ekonomi
Estet
Samhällsvetenskap

Mälarvägen 2
www.samgymnasiet.se
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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

Bostäder

Bostäder - Bytes
2a bliv. bostadsrätt Solna
Toppenläge i Skytteholm, hörnlä-
genhet högst uppe, 58 kvm, hyra 
5076 kr. Bytes mot likvärdig hyres-
rätt. Se bilder och mer i 
annonsnummer 233818 i  
www.lagenhetsbyte.se.
Tel: 08-437 438 30.

Fordon

Fordon - Köpes
! Kolla Hit Bilar Köpes Omg! 
Hej Välkommen Till En Trygg & Säker 
Affär Jag köper alla slags bilar Fr 
1992–2012 Audi Bmw Volvo Saab Vw 
renault Peugeot Hyundai Kia Mazda 
Citroen Mb mitsubishi Nissan mm 
mm. Ring för en snabb kontant affär 
Mvh robert 
076-590 44 66.
 
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.

Akut bil behov
Köpes bilar alla slags taxi, 
skåp,obes,oskatt små def ej hinder.
ring så fårdu korrekt väderad din bil.
hämtas på plats och kontant betal-
ning, även helger.
Tel: 076-711 45 26.
 
Akut bilar köpes
Alla bilar köps obes oskatt små def ej 
hinder.köper skåp-taxi-långmilare 
allt innom fordon. betalar kontant 
och hämtar runtom sverige. ring för 
mer info. Tel: 070-457 63 90.
 
Vill du bli av med din bil
Bilar köpes runtom sverige, hämtar 
och betalar kontant. allt bil i intres-
se från års modell 96 uppåt. köper 
persbilar, skåp, buss,långmilare, och 
även defekt bilar. ring för smidigt 
äffär. Mvh Ragnar.
Tel: 076-550 87 20.
 
! Bilar kopes
Köpes bilar all kategori små def ej 
hinder.Ring så väderar vi din bil kor-
rekt.Hämtas på plats och kontant 
betalning.Även helger.
Tel: 073-916 08 65.
 
Â§Bilar kopes
Köpes bilar all kategori små def ej 
hinder.Ring så väderar vi din bil kor-
rekt.Hämtas på plats och kontant 
betalning.Även helger.
Tel: 076-711 45 26.

1Bilar kopes
Köpes bilar all kategori små def ej 
hinder. Ring så väderar vi din bil kor-
rekt. Hämtas på plats och kontant 
betalning. Äv helg. Tel: 073-916 08 65.
 
Mindre bil 1995–05
Upp till 30.000:– betalar jag kontant 
för mindre bil typ Golf, Polo,Seat,Sk
oda,Corolla,Micra,Corsa,Fiesta eller 
liknande. Även med mindre fel eller 
obesiktigad. Meckar själv. Korrekt 
bemötande av Kjell Pettersson.
Tel: 070-546 13 61.
 
Göran palm köper er bil! 
Jag betalar extra för mindre bil eller 
kombi 1993–2008. Även hembesök 
om så önskas. Mvh Göran Palm. Tel 
0705-23 53 53.
 
Köper din bil kontant
Alla slags bilar köpes omg ifrån 1990 
till 2012 070-979 25 52.
 
Sälj Din Bil idag Kontant! ! 
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.

Prylar

Prylar - Köpes
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.
 
Hela/delar av hem köpes
Köper hela eller delar av hem. 
Betalar kontant. Hämtar Röjer kör 
till tippen. Städar med Garanti . Vi 
har F-skatt. Rotavdrag gäller. Tel: 
08-710 82 53, 073-4 223309 .

Lp köpes allt av intresse
Lp skivor och singlar köpes. Allt av 
intresse (Ej klassiskt och dansband) 
Hämtar på plats. Betalar kontant. 
Ring christer 070-735 74 62 El maila 
lista till christer.bjorsson@telia.com.

Övrigt

Övrigt - Säljes
Yorkshireterriervapar! 
Underbara, renrasiga yorkshireter-
riervalpar finnes.Leveranklara tidi-
gast vecka 10.För mer information-
välkommen till hemsidan www.
kattlagardenskennel.se.
Tel: 070-415 88 93.
 
Samlarserier Porslin
En numrerad samalrserie med 
Hagalundsmotiv i 2 olika storlekar, 
totalt 7 tallrikar med olika motiv. En 
numrerad samalarserie med motiv 
från Solna: Haga slott Confidensen 
Filmstaden Jungfrudansen.
Tel: 070-688 72 25.
 

Övrigt - Önskas
Unikt tillfälle
Är du intresserad av att jobba som 
hälsocoach på frilandsbasis. För mer 
info ring Kerstin W 073-614 76 08 
eller Kerstin E. Tel: 073-713 99 00.
 
Erbjudes-alltiallotjänst
Alltiallo, aktiv pensionär, fixar 
kanske det mesta i er lgh/hus.40 l: 
s vedsäck kan lev till dörren tex nya 
ledningar till takkronor/lampor etc.
cv+ref på begäran.epost: ivarber-
til@gmail.com välkommen hälsar 
bertil. Tel: 070-335 16 60.
 

Övrigt - Efterlyses
Liten brun spets-tik saknas
Hon sågs senast vid lunchtid 10 jan 
vid Överby Ridskola i Rotebro. Frisbee 
är en liten Kleinspitz-tik. Hon väger 
ca 3 kilo och har en mank-höjd på ca 
25 cm Frisbee har blivit skrämd och 
är säkert skygg. Ring polisen 114 14 .
Tel: 070-670 68 81.

SOLNA FYSIOTERAPI
Leg. Sjukgymnaster, Muskel/Ledbesvär, OMT, 
Akupunktur, Idrottsmedicin, Psykosomatrik. 

Tidsbeställning: 08-730 10 38 
Högkostnadsskydd gäller. 

Välkomna!
Östervägen 20, Solna.

SMILE 22.900:- * NYHET!
FS-LASIK 22.900:- *
RLE monofokala 24.000:- *
RLE multifokala 34.000:- *

Våra läkare är specialiserade i ögonkirurgi

Det senaste inom
ögonlaseroperationer

* Introduktionspris. I priset ingår flyg/resekostnader (max 2000:-)

Rosenlundsgatan 29 A . 118 63 Stockholm
Tel: 08-33 33 55 . www.proformaclinic.se/ogon

PRK LASIK FS-LASIK SMILE

1980 1990 2000 2010

Bröstförstoring 34.000:-

Rosenlundsgatan 29 A . 118 63 Stockholm
Tel: 08-33 33 55 . www.proformaclinic.se

Bröstkirurgi . Fettsugning . Buk . Ansikte .

Restylane . Botox . Ögonlaserkirurgi .

Linsoperationer (RLE, ICL)

Samtliga läkare är specialister i plastikkirurgi

I behandlingen ingår full narkos, övernattning,
flyg/resekostnad (max 2.000 kr), återbesök och
Mentor-implantat.

*) Ränta 0%. Effektiv ränta enl. KoV riktlinjer för ett
lån på 30 000 kr, 24 mån återbetalning, upplägningsavgift 495 kr,
aviavgift 40 kr,  blir 4,68%. Registrerad hos Finansinspektionen.

En bröstförstoring
kostar ca. 35 000 kr
du betalar 5 000 kr, vi står för resten

LÅNA 30 000 KR RÄNTEFRITT ! *

Ansök direkt på www.medicalfinance.se
eller ring kundtjänst: 020-51 62 00

Exempel på vad du kan låna till:
Estetisk kirurgi . Ögonkirurgi . Tandvård . Håravfall

Laserbehandlingar . Allmän kirurgi . m.m.

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

NU HAR VÅRA 
BUTIKER  ÖPPET 
EN TIMME  LÄNGRE  
VARJE DAG! 
MÅN–FRE 10–20 
LÖRDAG 10–18
SÖNDAG 11–18

ICA KVANTUM:  
MÅN–FRE 9–21 | LÖR–SÖN 9–20  
HEMKÖP:  
MÅN–FRE 8–21 | LÖR–SÖN 9–21
   
WWW.SOLNACENTRUM.SE  

skönhet&hälsa
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Hur står det till med farten hos ditt företag?

Infrias de satta tillväxtmålen? Känner du till hur du på effektivaste sätt 
kan öka lönsamheten?

Sund Affärsbyrå har 30 års erfarenhet av att optimera potentialen hos 
företag när det handlar om ekonomi och strategisk affärsutveckling.

Vi har rätta taktsinnet och lyhördheten för just de av dina möjligheter 
som leder till eftersträvad tillväxt.

Hos oss får du helheten, råd och stöttning, avlastning med den dagliga 
ekonomin och en långsiktig partner. Är du en seriös näringsidkare som 
månar om tillväxt så har vi rätt grogrund för din önskade utveckling.

Slå oss en signal så sätter vi fart direkt och ger dig svaren du behöver.  
Du når oss på telefon: 08-56 00 56 00 eller www.sundaffarsbyra.se

Allsidig rådgivare inom ekonomi, skatt och juridik

Vi ökar tempot 
i din tillväxttakt

Foto U
lf Blom

berg

Öppet Hus

en skola att vara 
stolt över

Friberga- 
skolan

Gå in på medley.se för mer info och anmälan

Vasalundshallen  

Stans coolaste 
dansskolor 

finns hos oss

Funkykidz är Sveriges största 
danskoncept för barn. I lek-
tionen blandas streetdance, 
jazzdans och aerobics. Kurserna 
är på 10 veckor och avslutas 
med en sprakande show. Alla 
våra instruktörer har genomgått 
gedigen Funkykidz-utbildning.

Gå in på medley.se för mer info och anmälan

Funkykidz är Sveriges största 
danskoncept för barn. I lek-
tionen blandas streetdance, 
jazzdans och aerobics. Kurserna 
är på 10 veckor och avslutas 
med en sprakande show. Alla 
våra instruktörer har genomgått 
gedigen Funkykidz-utbildning.

 är Sveriges största 

Bliss är Sveriges största dansskola för 
dig mellan 9-14 år som vill lära dig rik-
tigt snygga koreografi er till den senaste 
musiken av de grymmaste instruk-
törerna. Basen ligger på streetdance, 
men du får också ta del av de senaste 
danstrenderna.

Funkykidz 2-8 år och Bliss 9-14 år  
– Sveriges största danskoncept för barn. 

10 veckors danskurser för tjejer och killar 
med den senaste musiken, snygg koreografi  

och grymma instruktörer. Du får 
också bada hur mycket du vill under

kursperioden – det ingår i kursavgiften.
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reportage

F ör Filippa Malmegård började det med 
jakten på ett so!bord i februari. Sedan 
dess har flera Ikea-föremål fått nya for-
mer och funktioner i hennes lägenhet  
i Östermalm. Överblivet hyllmaterial 

har blivit en pall. Fem hyllplan har målats vita, 
skruvats ihop, och bildar nu en frontpanel till bad-
karet. Det senaste tillskottet är en bokhyllevägg  
i arbetsrummet.

– Fyra stycken elva år gamla bokhyllor Billy är 
grunden. Först funderade jag förstås på att slänga 
dem. Men tillsammans med köksskåp, fyra kläd-
hängare och lite material från brädgården blev 
det något helt nytt, och dessutom snyggare än  
något jag hade kunnat hitta på stan, säger Filippa 
Malmegård.

Just Billyföremål är populära att hacka, men 
också möbelserierna Expedit, Besta och Lack.

– Billy är ett av Ikeas flaggskepp. Den är också 
billig vilket gör den till en toppkandidat för hack-
ers, berättar Mei Mei Yap från Malaysia i ett mail. 

Hon startade sajten Ikeahackers.net för fyra och 
ett halvt år sedan under pseudonymen Jules. 

– Nu har den i genomsnitt en miljon unika besö-
kare per månad.

Över 2 000 så kallade hacks har lagts upp på 
webbsidan. Mei Mei Yap väljer ut vilka som ska 
hamna där bland förslagen som skickas in från oli-
ka delar av världen. Liksom Filippa Malmegårds 
bokhyllevägg, som publicerades i december, har 
de ofta förklarande steg-för-steg-beskrivningar.

Att modifiera eller ändra ett Ikea-föremåls syf-
te är ett Ikea-hack, enligt Mei Mei Yap. Hon kallar 
det hack eftersom det, på sitt eget sätt, bryter sig 
in i Ikeas kod av möbelmontering och skapar och 
utmanar med förvånande resultat.

Den största grupp som besöker sajten kommer från 
USA. Men Filippa Malmegård hoppas och tror att 
det hon kallar hackerkultur kommer att växa också  
i Sverige.

– Kulturen är mer utbredd i USA, där man ses 
och skapar i grupp i större utsträckning. Där finns 
speciella lokaler – ”hackerspaces” – där man kan 
dela verktyg och kunskap. Något sådant skulle jag 
vilja öppna, säger Filippa.

HON STARTADE NYLIGEN SAJTEN scraphacker.com. 
Där samlar hon inspiration och gör-det-själv- 
guider till projekt där vardagsföremål, som ofta 
annars hamnar på soptippen, är råmaterial.

För kärnan i hackerkulturen är att dela med sig 
av sina idéer, menar hon. Och att främja ”utanför 
boxen”-tänkandet och skaparkraften.

– Alla har en inre Uppfinnarjocke. Det gäller 
bara att väcka honom till liv. Att mecka och bygga 
ska vara lekfullt och prestigelöst. Att testa att byg-
ga en hinderbana till marsvinet eller en lampa av 
en salladskål är det roliga. Huvudsaken är att man 
har kul under tiden, inte att resultatet blir perfekt, 
säger Filippa Malmegård.

Förutom hennes hack har flera svenskar fått 
sina hack publicerade på Ikeahackers.net. Av- 
sågade stolar har blivit till cafébänkbord på Sö-
dermalm. En avskild sängplats har skapats ovan-
på några lådor i Uppsala med hjälp av bland annat 
en garderob och bokhylledelar. 

Dean Wilsons hack röstades fram som sajtens 
bästa 2010 då han av garderobsdörren Pax ska-
pade han en skjutbar rumsavskiljare i sin lägen-
het i Älvsjö.

– Vi ville inte ha sängen i vardagsrummet och 
tyckte inte att de färdiga idéer som fanns passa-
de oss. När vi var på Ikea kom vi på att vi kunde 
använda oss av skjutdörrar för att bygga upp ett 
helt nytt rum. Vi kombinerade dem med virke från 
Bauhaus, säger han.

NÅGRA AV 2011 
ÅRS BÄSTA HACK
! Närmare 1 000 va-
ser bildar en genom-
skinlig badrumsvägg 
i Nederländerna.
! Tre små lampskär-
mar har klippts isär 
och fästs på en stor 
lampskärm i Öster-
rike. 
! Ett hemmabiblio-
tek i Frankrike har 
satts ihop med hjälp 
av 60 bokhyllor som 
täcker väggarna från 
tak till golv.
! Ett arbetsbord 
har skapats i USA 
av dörrar, skåp och 
underrede från Ikea 
och plankor från en 
brädgård.
! Ett databord för 
två barn har skapats 
från ett skoskåp 
i Österrike.

Sedan dess har han fortsatt att göra egna vari-
anter av Ikeaföremål, men nu i sin nya lägenhet 
i Liljeholmen.

– Det är roligt att skapa något själv, något helt 
eget, och att få uppskattning när folk säger ”gud, 
vilken smart lösning”. I Stockholm bor många 
ganska litet och det känns kul att kunna använda 
utrymmet på bästa sätt. Jag inspireras mycket av 
till exempel compact living i Japan, säger Dean 
Wilson.

Han är ingen utbildad snickare – utan tyck-
er helt enkelt att det är kul att pyssla med hän-
derna. 

– Jag tror det finns en önskan i dag att ibland 
göra något annat, och uttrycka sig kreativt, i stället 
för att som många bara kontorsjobba, säger han.

Vad tycker då Ikea om hacking?
– Generellt kan jag säga att vi tycker att det är 

fantastiskt och härligt att det finns så mycket krea-
tivitet. Och att folk gillar Ikeaprodukter så mycket 
att de vill vidareutveckla dem, säger Ylva Magnus-
son, pressansvarig för Ikea Sverige. 

– Men det vi vill vara tydliga med är att våra 
produkter är utvecklade med ett säkerhetstän-
kande som inte gäller längre om man börjar för-
ändra stora delar av en produkt. Garantitiden gäl-
ler inte då heller, säger hon.

IKEA SER ATT INTRESSET växer, vilket också Mei 
Mei Yap har märkt av på trafiken till hennes sajt.

– Det växer för att folk har ett behov att komma 
bort från massproducerade produkter och i stället 
personifiera dem och lägga till sin egen prägel. Det 
ökar också för att fler och fler blir medvetna om att 
det faktiskt går att hacka sina Ikeaföremål, säger 
Mei Mei Yep. "

Så gör du för att knäcka   Ikea-koden
Ett rivjärn blir en lampa. Två itu-
sågade stolar fästa i väggen blir 
en klädhängare. Ikea-hackers är 
personer som gör om möbel- 
jättens föremål till unika, person-
liga saker. #  text SANDRA SAMPPALA   #  foto MAJA BRAND

Genom att såga hål i ett köksbord skapade ett par i 
USA en matplats för tvillingarna. FOTO: IKEAHACKERS.NET

Stolar blev klädhängare och nära 1 000 vaser blev en 
genomskinlig badrumsvägg vaser. FOTO: IKEAHACKERS.NET

”Det är ju inget nytt att skapa saker själv. Men just denna våg att hacka egna möbler bara växer och växer”, säger Filippa               Malmegård. Hon sitter på en hemsnickrad pall som 
tidigare var hyllplan framför en bokhyllevägg som består av olika Ikeadelar och virke från brädgården.

FILIPPAS TIPS TILL 
NYA IKEAHACKERS
! I stället för 
att konsta-
tera vad något 
är, fråga dig  
i stället vad 
det kan bli.
! Testa att 
skruva isär 
en gammal 
Ikeamöbel. Pussla sedan med de 
lösa delarna. Då kommer idéerna.
! Stirra dig inte blind på 
uppläggen i Ikeakatalogen. På 
varuhuset finns massor av lösa 
bordsben och hyllplan som du 
kan bygga vad du vill av.
! Hackvänligt råmaterial finns 
även i secondhand-affärer och 
förmodligen även i ditt förråd.
! Släpp loss skaparglädjen!

 FOTO: IKEAHACKERS.NET

Stol av ben och 
sitsar från två. 
stolar.
 FOTO: IKEAHACKERS.NET



TISDAG  24  JANUARI  2012.  MITT I  SOLNA  17 

reportage
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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 26 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

SOLNA: Solna Centrum, 08-444 60 70.
www.specsavers.se



HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN MÅNADENS FÖRETAG
INFORMATION: EFFKOM AB 08-622 69 93 INFO@EFFKOM.SE

Värnar om mångfald och hälsa
På Bagartorpsskolan skapar mångfald och hänsynstagande en stimulerande lärmiljö. Idrott och hälsa 
prioriteras och skolans elever visar ofta framfötterna i tävlingssammanhang.

ANNONS ANNONS

Med elevernas blandade åldrar och olika 
bakgrund har Bagartorpsskolan utveck-
lats till något av en smältdegel där olikheter 
är mer norm än undantag.

! Vi har ingen majoritetsgrupp som 
dominerar utan här blir alla accepterade 
som den man är, oavsett klädstil eller bak-
grund, förklarar Lena Lundström, rektor 
för åk 6–9. 

Tove Kärki går i åk 9 och har gått på 
Bagartorpsskolan ända sedan förskole-
klass. 

! Jag trivs bra för att det är en liten 
skola och de fl esta känner varandra. Ingen 
blir mobbad eller känner sig utanför.

Idrottsframgångar
Inriktningen idrott och hälsa präglar verk-
samheten med nära samarbete med 
idrottsföreningar och aktiv tävlingsverk-
samhet. På Bagartorpsskolan får eleverna 
mer idrottstid per vecka jämfört med den 
genomsnittliga skolan. Här fi nns en 
idrottssal, fotbollsplan och en mini-pitch 
med konstgräs. Årskurserna 6–9 har 
idrottslektioner i Råstaparkshallen med 
plats för badminton, volleyboll, handboll, 
innefotboll med mera.

Christer Corpi är en av skolans två 
idrottslärare med ansvar för åk 5–9. 

! Min ambition är att medverka till att 
alla elever ska vara aktiva i någon form av 
idrott på sin fritid. Vi har kontakt med 
många idrottsklubbar och eleverna får 

pröva sig fram tills de hittar en idrott som 
passar just dem.

Det här arbetet har gett resultat, inte 
minst i form av det välfyllda prisskåpet i 
entréhallen. Eleverna har gjort mycket bra 
ifrån sig på tävlingar på både regional nivå 
och riksnivå och har vunnit Mångkampen 
(tidigare kallad Mjölkkannan, Axa-Sports 
Games med mera) sex år i rad, vilket ingen 
annan skola har gjort tidigare eller ens 
kommit i närheten av.

Lovskola och läxläsning
Skolan gör också särskilda satsningar för 
att eleverna ska klara sina studiemål, med 
bland annat lovskola och läxläsning efter 
skoltid. Bagartorpsskolan tar emot elever 
som är nyanlända till Sverige och slussar 
in dem i verksamheten via introduktions-
klasser. Bojan Merdanovic, som nu går i 
åk 8, kom hit från Serbien för 2,5 år sedan 
och lärde sig snabbt svenska. Redan efter 
fem månader kunde han byta till vanlig 
klass.

! Jag trivs bra. Lärarna har bra kontakt 
med eleverna och det är alltid lugnt här. 
Det är alltid någon som ställer upp när du 
behöver hjälp.

Föräldrasamarbete
Delaktighet och ansvar från de vuxna, 
trygghet och trivsel är viktiga inslag i arbetet 
med att skapa bra förutsättningar för 
lärande. Ett förebyggande arbete mot 

kränkande särbehandling är ytterligare ett 
inslag i ansträngningarna att skapa en triv-
sam atmosfär. 

! All personal är viktig i det förebyg-
gande arbetet och synsättet fi nns med i 
det dagliga arbetet på skolan, framhåller 
Eva-Lotta Aste, rektor för åk F–5.

Ett bra samarbete med föräldrarna är 
också en förutsättning för att eleverna ska 
lyckas i skolarbetet och skolan samarbetar 
med föräldrarna via veckobrev, enhetsråd 
och föreläsningar. En gång per läsår bjuds 
också föräldrarna in till Öppet Hus.

Även elevernas infl ytande tas om hand 
på olika sätt. Nyligen öppnades ett elev-
café på skolan i anslutning till biblioteket 
efter påtryckningar från elevrådet.

Bygger ny skola
Bagartorpsskolan står inför stora föränd-
ringar de närmaste åren genom den om-
fattande utbyggnaden av kringliggande 
stadsdelar som Järvastaden, Ulriksdal 
och Frösunda. En ny kommunal skola, 
Ulriksdalsskolan, ska byggas på andra sidan 
järnvägen.

! Elevunderlaget har fördubblats de 
senaste tio åren och våra nuvarande loka-
ler börjar bli underdimensionerade. Den 
nya skolan anpassas för totalt 900 elever, 
berättar Lena Lundström.

Hösten 2014 ska den nya skolan vara 
infl yttningsklar då samtliga elever får fl ytta 
över till de nya lokalerna.

Bagartorpsskolans elever får mer idrottstid per vecka jämfört med den genomsnittliga 
skolan, vilket stärker både kompisskapet och hälsan.

Månadens Företag

Bagartorpsskolan är en kommunal 
F–9 skola i Järva/Frösunda/Ulriksdals-
området med 425 elever och 70 
anställda. Skolan, som byggdes 
1963, ligger centralt och är lätt att 
ta sig till med pendeltåg eller buss 
till Ulriksdals station.

Rektor (F–5): Eva-Lotta Aste

Rektor (6–9): Lena Lundström

Adress: Bagartorpsringen 20

  170 64 Solna

Tel: 08-85 83 73 (exp)

Fax: 08-85 79 92

E-post: bagartorpsskolan@solna.se

Hemsida: 
www.solna.se/bagartorpsskolan

Börjar ditt barn i föreskoleklass höstterminen 

2012? Bagartorpsskolan inbjuder till 

informationsmöte i skolans matsal 

måndag 30 januari kl 18.30–20. 

Ni är välkomna att besöka nuvarande förskole-

klasser innan mötet mellan kl 15–17.

Förskoleklassen är en bro mellan förskolan 
och skolan.

Mjuka övergångar
Bagartorpsskolans förskoleklasser har sin 
verksamhet förlagd i nya, fräscha lokaler 
med en stor lekgård och lekpark där verk-
samheten är anpassad efter 6-åringens 
behov av rörelse, lek och eget utforskande.

Varje vecka har grupperna en pedago-
gisk verksamhet utomhus med bland an-
nat laborativ matematik, naturkunskap 
och utforskning av närmiljön. Skolan har 
ett aktivt samarbete med både Solna 
Naturskola och Solna Musikskola från för-
skoleklass och uppåt.

I förskoleklasserna läggs grunden för 
framtida språkkunskaper, bland annat 
med hjälp av datorer. Sexåringarna får 
bland annat engelskundervisning där enkla 
fraser lärs in genom lek, sång och ramsor.

Skolan lägger också stor vikt vid över-
gången från förskola till förskoleklass.

! Vi har ett väl fungerande arbetssätt 
för att få mjuka övergångar till föreskole-
klass. Redan året innan träffar pedago-
gerna i förskoleklass pedagoger från för-
skolorna och lägger upp en plan för hur 
övergången ska se. Det inkluderar bland 
annat pedagogiska samtal om hur de bli-
vande sexåringarna behöver förbereda sig 
sista året i förskolan, förklarar Per Lindell, 
pedagog och arbetslagsledare.

Förskolebarnen får även besöka Bagar-
torpsskolan vid fl era tillfällen under vår-
terminen innan skolstarten och testa hur 
det är att vara med på en samling och lära 
känna pedagogerna.
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kultur/nöje
Kulturreporter
Kalle Melin
tel 550 550 91

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

Hon är årets webbjoker
I Melodifestivalen kliver körsångerskan Maria BenHajji fram.

33-åriga Maria BenHajji har en 
gedigen bakgrund inom musi-
ken.!I dag arbetar!hon som lärare  
i sång på gymnasieskolan Rytmus 
i Sickla samtidigt som hon frilan-
sar som sångerska. 

Hon har hållit på med musik se-
dan barnsben och har körat bak-
om artister som Robyn och i ”All-
sång på Skansen”.

Det går inte att ta miste på hen-
nes entusiasm inför deltagandet  
i Melodifestivalen. I hennes del-
tävling i Leksand återfinns även 
bland andra Andreas Johnson, 
Molly Sandén, Björn Ranelid och 
Love generation.

– Det känns helt otroligt att jag 
ska stå längst fram. Jag som är van 
att stå längst bak på scenen. Det är 
jättekul och en stor utmaning, sä-
ger Maria BenHajji över! en kopp 
te på ett av hennes favoritkafé-
er!nära Solna centrum. 

SVT fick in 570 bidrag till den så 
kallade webbjokern och 32 valdes 
ut till final.!”I mina drömmar” kom 
sedan etta i nätomröstningen.

Kusinerna Thomas Cars och 
Nanna Sveindóttir har skrivit lå-
ten som är en traditionell schla-
gerballad med tonartshöjning på 
slutet. Låtskrivarna fick tips om 
Maria BenHajji och skickade över 
låten till henne. Hon säger att hon 
blev kär i låten direkt.

– Det är en vacker klassisk bal-
lad med en otroligt fin kärlekstext, 
säger Maria BenHajji som tidigare 
mest sjungit på engelska.

Till festivalen ska det läggas 
till mer live-instrument, stråkar 
och körer jämfört med webbver-
sionen. Hon har viss erfarenhet 
av Melodifestivalen eftersom hon 
2006 körade! bakom Laila Adelè 
till!bidraget ”Don’t try to stop me”. 

Aldrig tidigare har en låt fram-
röstad som webbjoker nått fina-
len. Själv vill inte Maria BenHajji 
fästa så stor vikt vid själva täv-
lingsmomentet. Hon tycker egent-
ligen inte att det går att tävla i 
musik, utan tänker bara gå in och 
göra sitt bästa

– Jag vill vara ödmjuk och nju-
ta av det. Jag tror att folk kommer 

att gilla låten. Om det blir en final-
plats är det en bonus.

Många kända artister ställer 
upp i årets melodifestival, däri-
bland Charlotte Perrelli, Thomas 
di Leva!och Lotta Engberg. Thor-
sten Flinck och författaren Björn 
Ranelid! är förmodligen! de mest 
oväntade artisterna i startfältet.  
I Leksand kommer Maria BenHajji 
att ställas mot en tidigare elev, 
Cornelia Jakobsdotter Samuels-
son, en av medlemmarna i Love 
generation. 

– Som lärare känner jag mig 
stolt över att det går bra för mina 
elever.

Vi lämnar kaféet och går ut 
i Skytteholmsparken, en av Maria 
BenHajjis favoritplatser i Solna. 
Här brukar hon hänga året runt 
med sin femåriga dotter. 

– Jag älskar småstadskänslan 
som finns i Solna och Sundbyberg, 
och det är härligt med närheten 
till grönska och sjöarna. Det är 
bra att de har fixat till och fräsch-
at upp Solna centrum, men lite 
svårt nu när de bygger om vägar-
na överallt, säger!Maria BenHajji.

Efter att ha bott en period  
i Stockholms innerstad känner 
Maria att hon ”hittat hem” i Solna.

I dottern Felicia har hon en av 
sina stora supportrar.

– Hon tycker att det är kul att 
jag ska vara med i tv och hon tyck-
er jättemycket om låten. Hon har 
till och med gjort en egen koreo-
grafi till låten med stora rörelser 
och hopp. 

! Kalle Melin
kalle.melin@mitti.se
tel 550 550 91

Maria BenHajji från  
Solna är van att stå 
längst bak på scen, men 
nu är det dags att kliva 
fram i rampljuset.

I konkurrens med 570 
bidrag har hon blivit 
framröstad till webb-
joker i årets melodifes-
tival. 

”Jag blev kär i låten direkt”, säger Maria BenHajji om ”I mina drömmar”, som hon ska framföra vid Melodifestivalens 
deltävling i Leksand den 18 februari. FOTO: JANA CHRISTINA ERIKSSON

"   Har ”Främling” som alla tiders schlagerfavorit
" Namn: Maria BenHajji. Pappa 
från Marocko och mamma från 
Skellefteå. 
" Ålder: 33 år.
" Bor: I Vireberg sedan 2004. 
Uppväxt i Huddinge.
" Bakgrund: Varvar arbetet som 
sånglärare med att vara sång-

erska. Har körat bakom artister 
som Robyn och Sonja Aldén. Har 
sjungit jazz och blues i Anders 
Neglins och Putte Wickmans 
orkestrar.
" Aktuell: Framför ”I mina 
drömmar” vid Melodifestivalens 
tredje deltävling i Leksand den 

18 februari. Favoritlåt i Melodi-
festivalen: ”Främling” från 1983. 
”Jag var fem år och det var första 
gången jag var vaken tills omröst-
ningen var klar. Sedan stod man 
hela tiden i Carola-frisyr och sjöng 
med hopprepet”.

Pettson och Findus på bibblan
BARN 1985 släpptes ”Pannkakstårtan”, den första 
barnboken om småbrukaren Pettson och busiga 
katten Findus. Författaren Sven Nordqvist har sedan 
dess skrivit flera populära böcker om paret. På lördag 
klockan 12–15 ordnar Solna stadsbibliotek aktiviteter 
med Nordqvists figurer i centrum. 

– Vi har pussel, tävlingar och plockar fram böcker på 
temat, säger bibliotekspedagogen Nina Nykvist. 

"   Startfältet
De tävlande i Melodifestiva-
lens tredje deltävling:
1. Youngblood – Youngblood 
2. I mina drömmar – Maria 
BenHajji
3. Förlåt mig – Mattias Andréas-
son
4. Just A Little Bit – Love Genera-
tion
5. Sanningen – Carolina Wallin 
Pérez
6. Lovelight – Andreas Johnson
7. Why Am I Crying – Molly 
Sandén
8. Mirakel – Björn Ranelid feat. 
Sara Li

Ranelid, Sandén och Johnson.

FO
TO

: SV
T

Anonyma komiker på Debaser
STANDUP I morgon blir det stand-up på Debaser 
Medis. På scenen står Anonyma komiker. Gruppen 
består av Björn Gustafsson, Ola Söderholm, David 
Druid, Kodjo Akolor och Ahmed Berhan. 

Samtliga har skojat offentligt tidigare. Björn 
Gustafsson är kanske mest känd efter sina insatser 
som pausunderhållare i Melodifestivalen och sin 
medverkan i Parlamentet. 

Inte så anonyma Anonyma 
komiker på Debaser Medis.

FO
TO

: FR
ED

R
IK

 ETO
A

LL
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på gång
Tipsa oss om evenemang  
E-post: pagang.solna@mitti.se 
pagang.sundbyberg@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, 
kontakta annonsavdelning.

 

Pågående utställning
! Carolina Sturma och Marika 
Holm – en utställning av mål-
ningar, collage och objekt.  

Två konstnärer – olika uttryck  
i färg och form. Carolina Stur-
mas målningar och objekt (en 
stol) är abstrakta. Hon tar fram 
idéer, tankar och känslor, som 
vävs ihop på duken. Marika 
Holm tar fram det expressiva 
i sin serie av blommotiv. Hen-
nes måleri har ursprung i den 
expressiva traditionen. Hennes 
måleri visar inre och yttre värl-
dar. Impulserna kommer från 
resor hon gör och gjort. Själv 
säger hon att konsten är ett 
”mötestillstånd”.  

Utställningen pågår till och med den 19 februari i Galleri Vingen, biblioteket i Solna C. Öp-
pet månd–fred kl 10–19, lörd kl 11–16, sönd kl 12–16. 

i färg och form
Olika uttryck 

”Blå tanke”, målning i akryl av Carolina Sturma.

föredrag m m
Måndag 30 januari
! ”Nätverksträff unga filmska-
pare.” Möt personerna bakom 
”Veckofilm.se” som berättar 
om sina tankar och koncept 
kring att göra film kl 18, Operan, 
Filmstaden. Boka plats: ida@
filmstadenskultur.se

Tisdag 31 januari
! Reclaim your soul.” Ett forum 
för att ventilera och sätta ord 
på det svåra vi möter i livet. 
Kvällens tema: 30–40–50-års-
kris? Samtalsledare från 
Svenska kyrkan kl 18.30–20. 
Upprättelsemässa kl 18. Kyr-
kans hus, Skytteholmsvägen 14.

Torsdag 2 februari
! ”Dyslexi.” Problem och möj-
ligheter när man har läs- och 
skrivsvårigheter, eller: kan man 
vara intellektuell fast man inte  
kan stava till det? Inger Rålenius  
(Dyslexiförbundet) tar upp vad 
läs- och skrivsvårigheter är, och 
hur man upptäcker dyslexi, kl 
18–20 i Artur & Mariarummet,  
Solna stadsbibliotek. Gratis. An-
mälan: www.sv.se/stockholm: 
 solna@sv.se eller tel 83 20 57 I 
samarr med: Studieförbundet 
vuxenskolan Solna/Sundbyberg.

hälsa/motion
Återkommande
! Qigong onsdagar kl 12.15– 
13.15 Sockerbiten, Regements- 
gatan 23. Qigong är rörelse och  
meditation på samma gång. 
Övningarna är lugna och 
behagliga – ett bra sätt att 
mjuka upp kroppen, få mental 
avkoppling. Gamla och nya del-
tagare är välkomna! Även den 
25 januari på Rootlight, Järn- 
vägsgatan 2, kl 10.05–10.55. För 
info och anmälan ring Anna 
073-953 98 80, se även merchi.nu

! Gravidyoga tisdagar kl 19.30–
21. Yoga förbereder dig för 
förlossningen och tiden efter. 
Förbättrar andningskapacitet, 
intuition och koncentration. 
Rootlight Yogacenter, Järnvägs-
gatan 2, Solna. www.rootlight.
se tel 6550482.

! Vilken dag är din tränings-
dag? Vi har träning fyra dagar i 
veckan. Vi tränar både mental 
och fysisk styrka, passar både 
tjejer och killar, män och kvin-
nor! Info på www.yuishinkai.se 
Arr: Yui Shin Kai Karate.

musik
Återkommande
! Vill du sjunga i kör? Kören 
Evergreen är en blandad seni-
orkör. De repeterar fredagar i 
lokal på Skytteholmsvägen 14 i 
Solna. För mer info ring, Fabian 
tel 29 78 56, el. Rolf 730 57 68. 

naturvandring
Söndag 29 januari
! Vintervandring i Hansta 
naturreservat. Samling kl 10 vid 
Mellangården, Akalla by. Gratis 
för föreningens medlemmar, 
övrig. Ta med matsäck för en 
fyra timmars vandring. Arr: 
Norra Järva hembygdsförening 
i samarbete med Friluftsfräm-
jandet Norra Järva.www.
jarvabygd.nu

pensionärer
Onsdag 25 januari
! Gör sällskap med  PRO Bergs-
hamra – Ulriksdal på en prome-
nad runt Råstasjön till Lötsjön & 
Gröna Stugan. Samling kl 10 på  
Bergshamra Torg invid Apote-
ket. 

Torsdag 26 januari
! Prova på senioryoga. Yoga i 
ett lugnare tempo. Stående och 
sittande rörelser och positioner 
för ökad smidighet, balans 
och styrka kl 10–11.30 i Solna 
Yogaskola. Andningsövningar 
och djupav-slappning ingår 
också. Inga förkunskaper krävs. 
Ingen avgift. För anmälan ring 
0735-140240.

barn & unga
Lördag 28 januari
! Barnlördag: tema Pettson 
och Findus. Böcker, filmer, 
pussel och tävlingar kl 
12.00–15.00, Biblioteket Solna 
Centrum.

27–28 januari
! Världens främsta street-
dansare tävlar i ”Streetstar” i 
Solnahallen. Första dagen äg- 
nas åt uttagningar i Breaking 
och Juste Debout Scandinavia. 
På lördagen arrangeras alla  
final tävlingar.  
www.streetstar.se

Återkommande
! ”Nu är vi gorillor låssas vi”  
spelas av dockteatern Tittut. En 
berättelse fylld av syskonkär-
lek, spänning, leklust och den 
finurliga humorn som är Barbro 
Lindgrens signum. För barn 
2–6 år. Ges lördag 4 februari 
kl 13.00 i Biblioteket i Solna 
centrum. Kostnadsfria biljetter 
finns att hämta på biblioteket.

! ”Musickidz”. Terminsstart: 
tisdag 7 februari Barnsång 
med sånger i olika musikstilar 
från visor/schlager till pop och 
även nyskrivna låtar. För alla 
barn 4–10 år som älskar att 
sjunga och att uppträda. 4–6 år 
kl 16.20–17.10 och för 7–10 år kl 
17.20–18.10 i i Vittraskolan  
Anders Lundströms gata 5, 
Solna/Frösunda. Anmälan kan 
göras via: www.musickidz.se

dans
Lördag 28 januari
! Finsk dansafton, till orkester 
och solist från Finland, kl 
20.30–01.00 i restaurang 
Darin, Rissneleden 10. Entré. 
Arr: Finska föreningen Jukola.

! Vårens utställning är ”I Barn-
kammaren”. Solna hembygds-
förening har från deras rika 
samlingar plockat fram möbler 
och leksaker med mera från 
förra seklets barnkammare, 
visas i Solna hembygdsmu-
seum, Charlottenburgs gård, 
Bollgatan 12 – endast 5 minu- 
ters gångväg från Solna C. 
Öppet onsdagar kl 13-15 och 
söndagar kl 13–16.

! Galleri Mun & Fot visar ett 
60-tal originalmålningar med 
tema ’Livslust’ utförda av ett 
30-tal internationella mun- och 
fotkonstnärer. Som vanligt  är 
svenska konstnärer represen-
terade. Öppet måndag–fredag 
kl 11– 18, lördag kl 11–16, söndag 
stängt. Utställningen pågår 
till och med 25 februari. Mer 
information på tel 85 79 40. 
Bergshamra Torg 14 C. T-bana 
Bergshamra.

! ”Syns jag så finns jag” – en 
utställning om och med relatio-
nell estetik relationell estetik är 
utopier och längtan om närhet 
med konstens ritualer och 
processer som medel. Utställ-
ningen pågår till och med 20  
februari i Bergagalleriet, Björn- 
stigen 137, Bergshamra. Öppet 
vardagar kl 13.00–17.00. Infor-
mation på tel 072-252 06 28. 
E-post bergagalleriet@temabo.
se Bergagalleriet är en del av 
Berga omvårdnadsboende som 
drivs av Temabo på uppdrag av 
Solna stad.

! Den populära utställningen 
Robotzoo, visas nu på Naturhis-
toriska riksmuseet och har ska-
pats för att på ett spännande 
och visuellt sätt visa barn hur 
djurens kroppar och muskula-
tur är uppbyggda och fungerar. 
Pågår till och med 12 februari 
på Naturhistoriska riksmuseet, 
Frescativägen 40.

! ”Animal Albums – djur på 
skivomslag.” Naturhistoriska 
riksmuseets senaste utställning 
med fler än 400 LP-konvolut 
med motiv från naturen ger en 
upplevelse för både öga & öra. 
Utställningen är samtidigt en  
resa i tiden mellan 1950 till 
1990 när konstnärer och form- 
givare gjorde skivomslaget till 
en intressant konstnärlig arena, 
kom och titta, fundera, tolka, 
lyssna och njut på Naturhisto-
riska riksmuseet, Frescati- 
vägen 40. Öppet tisdag–fredag 
kl 10– 18, lördag–söndag kl 
11–18.

Onsdag 1 februari
! Häng med PRO Bergshamra 
– Ulriksdal på en promenad 
runt Bergianska trrädgården. 
Samling kl 10 på Bergshamra 
Torg invid Apoteket.

Återkommande
! Äldre lär äldre om datorns 
möjligheter: Enstaka platser 
kvar i Lilla Alby och Ritorp, där 
du i långsamt takt får lära dig 
att maila, söka information 
på Internet, köpa biljetter etc. 
23–26 januari. 12 gånger 3 tim-
mar. Kostnad.  
Arr: SeniorNet Solna-Sundby-
eberg, kontakta Kirsten Sveder 
070 512 95 10 eller e-post:  
kirsten.sveder@bredband.net

! Linedance måndagar kl 15.00 
på Seniorträff Huvudsta. Såväl 
nybörjare som vana är väl-
komna att dansa hos oss under 
ledning av Mirja Karlsson. För 
mer info kontakta Carolina tel 
58647557.

! Solna-Sundbybergs Senior-
bridge söker fler spelare till vår 
partävling varje måndag 10–  
cirka 14 i samlingssalen vid 
Skoga äldreboende, Jung-
frudansen 17, nära Huvudsta 
centrum. Nivån varierar och 
stämningen är trivsam. Par kan 
komma direkt lite före 10. För 
närmare upplysningar eller 
hjälp att hitta partner ring 
Thomas Palme, tel 29 45 75.

övrigt
Söndag 29 januari
! Sadelmakare Öbergs hus. Ett 
1920- tals hantverkshem i 
Hagalund, visas sista söndagen 
i månaden kl 13.00–16.00 på  
Furugatan 3. Gårdshuset till 
Olle olson Hagalundsmuseet. 
Öppet söndag kl 13.00–16.00. 
Ingen entré. Arr: Solna Hem-
bygdsförening

Återkommande
! Ny målargrupp i akvarell och 
akryl planeras för målning i ett 
privat hem i Solna med början 
i januari. Begränsat antal del-
tagare så hör av dig om du vill 
vara med. Frågor kan besvaras 
på mobil 0709-908828. 

utställning 
Pågående utställning
! ”Blommor”. Konstutställning 
med konst av Marika Holm 
hänger uppe till och med den 
11 februari på Bergshamra 
bibliotek. Arr: Bergshamra 
bibliotek, Solna, information på 
tel 734 27 60.

! ”Passion för livet” kl 14 på 
Turkosen. Hanebergsg.41 Solna. 
Hälsokälla för kropp och själ 
med Herta Fischer börjar 7 
februari kl 14. Målarträff med 
Åsa Och Sinika börjar vecka 6, 8 
februari.

Fredag 27 januari 
! Konsert på Hallen. Sundby-
bergs dragspelorkester spelar 
kl 13.15, Hallens restaurang, 
Lövgatan 45. Arr: Seniorträf-
farna i Solna stad. 

! Fredagsföreläsning  – Solna 
Stads Demensteam; Vilka är 
vi? Vad gör vi? Amira Akhavan, 
demenskoordinator samt Bir-
gitta Bender, anhörigkonsulent 
berättar kl 11 i aulan på Skoga 
Äldrecentrum, Jungfrudansen 
17. Arr: Seniorträff Huvudsta.

! Filmvisning – ”Flickorna i 
Småland,”. Gunnar Carlman 
har ett förflutet som cowboy 
i Kanada. I Småland får han 
jobb som dräng på unga fröken 
Christina Larssons gård. Från 
1945, med Sickan Carlsson. 
Premiär kl 14 i aulan Skoga Äl- 
drecentrum, Jungfrudansen 17.  
Repris fredag kl 10. Kostnads-
fritt. Arr: Seniorträff Huvudsta.

BRUNCH
med V65
söndag från 13.00

Första start 14.00. Entré 50 kr, 
ungdom under 18 – fri entré. 
Bordsbokning 08-627 98 60 

V86 VARJE ONSDAG! www.solvalla.se

DINNERSHOW    NAT TKLUBB    KARAOKE

STOCKHOLMS 
ROLIGASTEROLIGASTEROLIGASTE

HELKVÄLL
BOKA BORD från 495:-
08-50 55 60 00
Kungsgatan 29
goldenhits.se

Erbjudande
50% RABATT 

Gäller på en valfri meny 
vid uppvisning av annons 

t.o.m. 5/2 2012 

Asahi Sushi 
Storgatan 70, Huvudsta Centrum
Tel. 08-27 81 88

restaurangnöje
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Stöd de drabbade  
på Afrikas horn! 
Sms:a HUNGER till  
72 950 och ge 50 kr

VI GÖR KISTA BILLIGARE

/st

 
 

Gymboll+Yogamatta

/st

/st

Ajax

www.mio.se

3.290:!
(3.990:–)

Byggbar soffa Coffee, med armstöd Kenya, denna komb. 
i tyg Kalib mole, B 279 cm. Köp till nackkudde fr. 625:-

STOR REA PÅ MIO!
Nu är det stor rea på Mio. Massor av bra reapriser på soffor, mattor, bord, stolar m.m. 

PAKETPRIS! Matbord Plaine i vitlack/kromad metall, 160x100 cm 
+ 4 stolar Harry i svart läderimitation. 

2.990:!
(5.310:–)

1.190:!
(1.980:–)

Skänk Review vitfolie, B 160, D35, H 82 cm.

5.990:!
(9.530:–)

Paketpris Matbord Town i vit högglanslack 180x90 cm inkl. 
iläggsskiva 50 cm + 6 stolar Beta i svart läderimitation.

9.950:!
(12.700:–)

Byggbar soffa Modern Living i tyg Bonus latte med armstöd A, 
B 332 cm. Köp till armstödsbricka 149:-

20% 

RABATT PÅ MODERN 
LIVING BYGGBAR 

SOFFSERIE I 
UTVALDA TYGER

6.990:!
(11.500:–)

2-sits soffa Bolton med schäslong och cosy corner i tyg Cortina svart, B 359 cm. 
Köp till nackkudde 490:- (590:-). 

30% 

RABATT PÅ 
COFFEE BYGGBAR 

SOFFSERIE 
I TYG KALIB.

70% 

RABATT PÅ 
UTVALDA MATTOR,

ACCESSOARER 
& TEXTILER!

14.245:!
(20.350:–)

Välkommen till Mio Bromma Gårdsfogdevägen 8, mitt emot Coop på andra sidan
Ulvsundaleden. 08-445 16 00. Mån-fre 11-20. Lör 10-18. Sön 11-18.
Mio Barkarby Barkarby Handelsplats. Mio City Sveavägen 20 vid Hötorget. Mio Handen/Haninge vid infarten till Haninge. 
Mio InfraCity Stockholmsvägen 35, avfart InfraCity Väst. Mio Kungens Kurva Heron City. Mio Täby vid E18 avfart Viggbyholm. 
Erbjudandena gäller 2/1-6/2. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Vi reserverar oss för 
ev slutförsäljning och tryckfel. 

Bromstensvägen 174, 163 55 SPÅNGA • Telefon 08-36 26 70
ÖPPET:  Vardag: 8.00-21.00, Lördag, Söndag & Helgdag: 10.00-16.00

Välkommen till oss 
på föreläsningskväll!

Onsdagen den 22 februari 
klockan 19.00

Mer information och anmälan finns på vår hemsida: 
www.vasterortdjursjukhus.se

– Anmäl senast 13 februari, antalet platser är begränsade!

Lätt 
att parkera, 

öppet alla dagar!

Din NÄRAKUT för hund och katt!

Vill Du veta mer om 
hudproblem hos hund och katt?
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JENSEN vuxenutbildning 
YRKESUTBILDNINGAR:  

 
 

 

EXEMPEL PÅ KURSER:  
 

www.jensenvuxenutbildning.se
08-450 22 30

VÅRA UTBILDNINGAR BÖRJAR: 19 mars 

VÅRA KURSER BÖRJAR: 19 mars eller 23 april

Ansök senast 1 februari! 

LOTSEN
FRÅN GÄVLE

910925
CALLE JÄRNKROK

ERICSSON GLOBE 9-12 FEBRUARI 2012

Köp dina biljetter på www.ticnet.se, Ticnet-Ombud, Ericsson 
Globes biljettkassa (077-131 00 00) eller swehockey.se.
Köp de offi ciella VIP paketen. Ring 08-600 91 00 eller VIP@globearenas.se.

“JAG JOBBAR SOM LOTS. JAG LOTSAR 
PUCKEN FRÅN VÅR ZON IN I DERAS KASSE”.

Ishockeyns 
Huvudsponsor Huvudsponsorer Mediapartner

Partners

Mediapartner

Partners

Ishockeyns 
Huvudsponsor Tre Kronors Huvudsponsorer

Nu öppnar Birger Jarl   
– ett nytt äldreboende med hotellkoncept i Kavat regi
Med sitt centrala läge på Birger Jarlsgatan mitt i 
Stockholm kan vi möta den e!erfrågan som "nns 
på våra platser. Vill du vara med? Vi söker utbildad 
omvårdnadspersonal med servicekänsla.
 Mejla din ansökan till Personalchef Merja Berg 
merja.berg@kavatvard.se eller skicka den till 
Kavat Vård Brahegatan 49, 114 37 Stockholm. 
 Förfrågningar besvaras Annika von Axelson 
08-58 00 47 05 eller Ann-Catrin Rönnqvist  
08-58 00 47 12.

Kavat Vård AB grundades 2006 och ägs idag av Lars Brune, Kent Edström, Helena 
Rådberg och Catharina Tavakolinia, alla med mångårig erfarenhet av att driva äldre-
omsorg. Kavat Vård AB har i dag 300 medarbetare och en årlig omsättning på 150 
miljoner kronor. Företaget driver flera äldreboenden med olika profiler i Stockholm.
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i korthet

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

Slut på samarbetet 
AIK – Väsby United
FOTBOLL Akropolis IF i 
division 1 är AIK Fotbolls nya 
samarbetsklubb. Klubbarna 
har haft ett samarbete sedan 
2009 men detta kommer nu 
att intensifieras. Akropolis 
ersätter därmed Väsby United.

Det var Väsbys stora eko-
nomiska problem som till slut 
blev för mycket för AIK. 

Mikael Hjelmberg, som 
tränade Väsby United förra 
säsongen, går in som en av 
tränarna i Akropolis. 

– För oss ligger Akropolis 
bra till rent geografiskt. Det 
finns en stor mängd talang-
fulla spelare i området, både 
bland dem som spelar fotboll 
organiserat och icke organi-
serat, säger AIK:s scoutingan-
svarige Björn Wesström. 

Tre lag till SM  
i tremanna
BOWLING När DM i tremanna 
avgjordes förra torsda-
gen blev det medaljer på 
både dam- och herrsidan för 
Sundbybergs IK. Klubbens 
lag Strömberg tog guld och 
på damsidan blev det silver 
till lag Kilander som var fyra 
och ett halvt poäng bakom 
segrande Hammarby IK. 

Resultaten innebär att 
dessa två lag är klara för SM i 
tremanna som avgörs i Örebro 
3–4 mars. På herrsidan lycka-
des även lag Gauffin kvalifi-
cera sig dit. 

AIK bestulet  
– två gånger 
FOTBOLL Under guldsä-
songen 2009 blev AIK 
två gånger bestulet 
på pengar från ett låst 
kassaskåp. Det skriver 
klubben på sin hemsida.

Pengarna var färdig-
räknade och paketera-
de. Hur mycket pengar 
som stals vill man inte 
säga. 

En polisanmälan gjor-
des men fallet lades ner.  

Storseger för  
Vikings i derby
BASKET Solna Vikings vann 
derbyt mot 08 Stockholm 
med 102–78 inför hela 1 800 
åskådare i Solnahallen.

Derbyt i basketligan var 
Solnas från början till slut. 
Hemmalaget vann de fyra pe-
rioderna och tidigt i den fjärde 
var man i praktiken i hamn.

Anförare i Vikings var ame-
rikanerna William Walker, 20 
poäng, och Jermaine Flowers, 
15 poäng. Den senares hemma-
debut innehöll dessutom åtta 
returer och flera stulna bollar.

I tabellen är Vikings åtta, 
precis över slutspelsstrecket.

!  Flera nya spelare väntas förstärka Akropolis trupp

Akropolis sportchef Georgios Gogas gläds åt det nya samarbetet med AIK. Här tillsammans med målvakten Housnein Agodomou som provspelar för klubben. 
 FOTO: JANNA ROOSCH HARALDSSON

Tar över efter Väsby United som samarbetsklubb.

Akropolis ska lyfta 
med hjälp av AIK

Akropolis sportchef Georgios Go-
gas kommer direkt till A-lagets 
träning från ett möte med en spe-
lare. Sedan det blev klart att för-
eningen inleder ett mer omfat-
tande samarbete med AIK är det 
bråda dagar för de ideellt arbetan-
de i föreningen.

Inför den kommande säsongen 
i division 1 kommer det att ske en 
hel del förändringar i den trupp 
som den här kvällen tränar på 
Stadshagens IP.

–!Det är det vi håller på att se 
över nu. Det kommer förmodligen 
att handla om åtta nio spelare som 
kommer hit från Väsby, säger Ge-
orgios Gogas. 

Väsby United har sedan 2007 

varit AIK:s största samarbets-
klubb, men de ekonomiska pro-
blemen har vuxit och nu har AIK 
valt att bryta med klubben och 
i stället fördjupa samarbetet med 
Akropolis. 

–! AIK är en stor professionell 
klubb och vi kan lära oss mycket 
av deras erfarenhet och kompe-
tens, säger Akropolis ordförande 
Vasilis Damos. 

Om laget nu får ett tillskott av 
spelare från Väsby United, som 
förra året slutade tvåa i division 1, 
kommer målsättningen inför sä-
songen att höjas. 

–!Tidigare var målsättningen att 
hänga kvar i division 1. Den kom-

mer att förändras, men eftersom 
truppen är långt ifrån klar har vi 
inte uttalat någon ny. Men skulle 
vi få allt att kla"a ska vi kunna 
vara ett topplag i division 1, säger 
Vasilis Damos.

Sportchef Georgios Gogas är 
mer avvaktande.

– Vi ska bli ett stabilt division 
1-lag, allt annat skulle vara bonus. 
Vi ska i alla fall inte vara med och 
fajtas i botten igen, säger han.

Det enda som är spikat när 
det gäller truppen är att Mikael 
Hjelmberg, som förra säsongen 
tränade Väsby United, ansluter i 
början av nästa vecka. Han och Ni-
kos Nikopoulos ska dela på tränar-
uppdraget.

–!Det ska bli kul och inspireran-
de. Som jag ser det handlar det om 
att föra samman det bästa av två 
världar. Jag känner till Akropolis-
spelarna väl och såg många av de-
ras matcher förra året, säger Mi-
kael Hjelmberg. !

Tanken med samarbetet är 
framför allt att talangfulla Akro-
polisspelare ska kunna ta steget 
upp till AIK, samtidigt som spelare 
i AIK som behöver utvecklas kan 
spela i Akropolis.

Men förhoppningen är också att 
Akropolis ungdomsverksamhet 
ska utvecklas och växa.

–!För oss ligger de bra till rent 
geografiskt. Det finns en stor 
mängd talangfulla spelare i om-
rådet, både bland de som spe-
lar fotboll organiserat och dem 
som gör det icke organiserat. Vi 
tror att Akropolis har en stor roll 
att fylla där och att de kan bli en 
maktfaktor på Järvafältet, säger 
Björn Wesström, scoutingansva-
rig i AIK.

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

!   De nya samarbetsklubbarna
! Namn: AIK 
Fotboll.
! Grundat: 1896.
! Klubbfärger: 
Svart och gult.
! Spelar i: All-
svenskan.
! Hemmaplan: Råsunda under 
2012, därefter Swedbank Arena.

! Namn: Akropolis IF.
! Grundat: 1968 
(fotbollen 1969).
! Klubbfärger: 
Vitt och blått.
! Spelar i: Division 1 
Norra (första säsongen 2011).
! Hemmaplan: Akalla Gårds 
bollplan.

Med storklubben AIK 
i ryggen kommer Akro-
polis målsättning inför 
säsongen att höjas.

– Får vi allt att klaffa 
ska vi kunna vara ett 
topplag i division 1, sä-
ger ordförande Vasilis 
Damos. 
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resultat & tabeller
Bandy
Division 1-östra
Grängesberg-AIK 5–5
Djurgården-Nitro/Nora 5–4
Gustavsberg-Lesjöfors 6–1
Helenelund-Tillberga U 7–6
Norrtelje-GT/76 4–3
Nitro/Nora-Gustavsberg 0–5
 

Gustavsberg 12 10 2 0 +47 22
                                                                                                                    

Djurgården 13 9 2 2 +36 20
                                                                                                                    

Nitro/Nora 11 6 2 3 +17 14
AIK 12 4 6 2 +5 14
Tillberga U 12 5 1 6 -3 11
Grängesberg 13 4 2 7 -21 10
Norrtelje 12 4 2 6 -22 10
Helenelund 13 3 2 8 -15 8
                                                                                                                    

GT/76 12 2 3 7 -8 7
Lesjöfors 10 1 2 7 -36 4

Division 2-Stockholm
Kåre-Lunden 6–3
Enebyberg-Sollentuna 12–3
Huddinge-Spillersboda 14–3
Eskilstuna-Kåre 5–2
Lunden-SBBK 4–4
 

Eskilstuna 9 7 0 2 +39 14
Huddinge 9 6 0 3 +11 12
SBBK 9 4 2 3 -3 10
Kåre 9 4 2 3 -4 10
Sollentuna 9 4 1 4 +1 9
Enebyberg 9 4 0 5 +2 8
Spillersboda 9 1 3 5 -29 5
Lunden 9 1 2 6 -17 4

Division 3-Stockholm
Norrtull-Wermdö 2–5
Tellus B-AIK B 12–7
SBBK B-GT/76 B 9–1
Cobran-Hagalund 1–12
 

Tellus B 8 8 0 0 +76 16
AIK B 8 6 0 2 +34 12
Hagalund 8 4 1 3 +9 9
SBBK B 6 3 1 2 +5 7
Norrtull 8 3 0 5 -21 6
GT/76 B 8 2 0 6 -26 4
Wermdö 7 2 0 5 -27 4
Cobran 5 0 0 5 -50 0

Allsvenskan Damer
Härnösand-Kareby 1–12
Tranås-AIK 1–7
Sandviken-Kareby 6–0
 

Sandviken 7 7 0 0 +67 14
AIK 7 7 0 0 +55 14
Kareby 8 6 0 2 +50 12
Tranås 8 4 1 3 -8 9
                                                                                                                    

Söråker 9 1 1 7 -49 3
Västerås 7 1 0 6 -46 2
Härnösand 8 0 0 8 -69 0

Basket
Division 5-Stockholm
Sibirien -Mgl 57–64
Sthlm Vikings-Söderhamn  71–80
Shanta Rinkeby-ÅJBK 53–51
Skuru-Gamla Uppsala 88–95
 

Söderhamn  11 10 1 +213 20
Sibirien  12 8 4 +114 16
 Järfälla BBK  10 7 3 -19 14
Trångsund 10 7 3 +80 14
Gamla Uppsala 11 7 4 +142 14
ÅJBK 12 6 6 +110 12
Mgl 11 6 5 +55 12
 Shanta Rinkeby 10 4 6 -53 8

 Sthlm Vikings 11 3 8 -71 6
 Sigtuna 9 1 8 -287 2
 Skuru 11 0 11 -284 0

Ligan-Grundserien
08 Stockholm-ecoÖrebro 104–79
Uppsala-Sundsvall 103–86
Borås-Jämtland 93–77
Solna-08 Stockholm 102–78
ecoÖrebro-Norrköping 64–74
Södertälje-LF Basket 92–73
 

Borås 24 15 9 +74 30
Södertälje 23 14 9 +117 28
Norrköping 23 14 9 +89 28
LF Basket 23 14 9 +120 28
Sundsvall 24 14 10 +98 28
Uppsala 24 13 11 +45 26
 Solna 23 12 11 -53 24
 08 Stockholm 24 12 12 -45 24
                                                                                                                    

 Jämtland 24 10 14 -92 20
 ecoÖrebro 24 0 24 -353 0

Damligan-Grundserien Damer
Solna-Visby 59–50
Northland-Umeå Comets 86–46
Eos-Telge 62–75
Norrköping-Järfälla 83–47
08 Stockholm-Sallén 51–60
Kvarnby-Mark Basket 72–91
Umeå Comets-08 Stockholm 70–54
Visby-Kvarnby 69–75
Telge-Solna 57–68
Järfälla-Eos 49–64
Mark Basket-Northland 75–70
Sallén-Norrköping 73–48
 

Telge 18 16 2 +259 32
Northland 17 15 2 +320 30
Solna 18 14 4 +185 28
Mark Basket 17 13 4 +118 26
Sallén 17 11 6 +121 22
 Visby 17 7 10 -81 14
 08 Stockholm 18 7 11 -55 14
Norrköping 17 6 11 +19 12
                                                                                                                    

 Eos 16 5 11 -90 10
 Kvarnby 17 4 13 -250 8
                                                                                                                    

 Umeå Comets 17 4 13 -200 8
 Järfälla 17 1 16 -346 2

Division 2-Svealand södra
Blackeberg -Skuru 53–65
Grimsta -Telge Stars  31–48
Central-Katrineholm 74–28
 

Central 12 12 0 +334 24
Telge Stars  13 10 3 +160 20
Grimsta  13 8 5 +96 16
Solna Branten 11 6 5 +135 12
Akropol  9 6 3 +227 12
Visby BBK 9 5 4 +25 10
 Skuru 14 4 10 -111 8
 Linköping  12 4 8 -259 8
 Katrineholm 13 2 11 -267 4
 Blackeberg  10 1 9 -340 2

Division 4-Stockholm B
Söders Vet-Värmdö 30–33
Alvik-Järfälla 36–43
 

Bandhagen 9 8 1 +96 16
Haga Haninge  10 8 2 +248 16
Djursholm F97 8 7 1 +172 14
Järfälla 9 5 4 +7 10
 Duvbo 9 4 5 -60 8
 Alvik 9 3 6 -55 6
 Söders Vet 10 3 7 -153 6
 Värmdö 10 2 8 -141 4
 Skuru Nacka 8 1 7 -114 2

Handboll
Division 2-norra
Sikeå-Brännan 26–22
Lidingö-Kungsängen 33–26
Vassunda-Jakobsberg 35–23
Cliff-AIK 22–20
Kiruna-Hornskroken 24–39
 

Lidingö 14 13 0 1 +128 26
                                                                                                                    

Vassunda 14 9 1 4 +92 19
Brännan 14 8 1 5 +51 17
                                                                                                                    

Hornskroken 14 7 2 5 +20 16
Cliff 14 5 5 4 +4 15
AIK 14 6 2 6 +28 14
Sundsvall 14 7 0 7 -40 14
Kungsängen 14 5 2 7 -6 12
                                                                                                                    

Malmberget 14 5 2 7 -38 12
Jakobsberg 14 5 1 8 -42 11
                                                                                                                    

Sikeå 14 4 1 9 -52 9
Kiruna 14 1 1 12 -145 3

Division 2-östra
Lif blå-HK GP 29–31
Tumba HK-Västerås/Irsta 27–33
Örebro SK-Mantorp 20–25
Gauthiod-Handen 40–24
Järnvägen-Skuru 26–27
RP IF-Matteuspojkarna 32–27
 

HK GP 14 12 0 2 +41 24
                                                                                                                    

Mantorp 14 11 0 3 +65 22
Skuru 14 10 1 3 +51 21
                                                                                                                    

Gauthiod 14 10 1 3 +30 21
Tumba HK 14 7 2 5 +18 16
Västerås/Irsta 14 7 1 6 +34 15
Handen 14 6 2 6 -16 14
Örebro SK 14 6 0 8 -27 12
                                                                                                                    

Lif blå 14 4 2 8 -17 10
RP IF 14 3 0 11 -69 6
                                                                                                                    

Järnvägen 14 1 2 11 -67 4
Matteuspojkarna 14 1 1 12 -43 3

Division 4-östsvenska södra
Lidingö-Sannadal 13–34
Trångsund-Sorunda 28–19
Väntorp/AIK-Huddinge 15–30
Skå-Södermalm 22–23
Bitter-Åkersberga 33–19
Djurgårdshof-Stubbhagen 30–27
 

Trångsund 14 14 0 0 +103 28
Huddinge 14 12 1 1 +101 25
Bitter 14 10 0 4 +68 20
Stubbhagen 14 8 0 6 +46 16
Sannadal 14 7 1 6 +13 15
Södermalm 14 7 1 6 +1 15
Djurgårdshof 14 7 0 7 -11 14
Åkersberga 14 5 1 8 -11 11
Sorunda 14 4 2 8 -20 10
Väntorp/AIK 14 3 0 11 -55 6
Lidingö 14 3 0 11 -109 6
Skå 14 1 0 13 -126 2

Division 3-östsvenska södra 
Damer
Hammarby-Salem 30–19
Årsta-Spifen 24–10
Gustavsberg-Notlob 36–14
Huddinge-AIK 30–30
Sportsgear-Gubbängen 17–38
Haninge-Skå 22–23
 

Huddinge 14 13 1 0 +182 27
AIK 14 10 1 3 +65 21
Hammarby 14 10 0 4 +83 20
Årsta 14 9 1 4 +9 19
Gustavsberg 14 8 0 6 +89 16
Gubbängen 14 7 2 5 +45 16
Notlob 14 7 2 5 -3 16
Haninge 14 5 1 8 +4 11
Skå 14 3 1 10 -69 7
Sportsgear 14 3 1 10 -132 7

Salem 14 2 0 12 -102 4
Spifen 14 2 0 12 -171 4

Innebandy
Superligan
Mullsjö-Falun 8–4
Tyresö/Trollb-Caperiotäby 3–4 e fl
Jönköping-Warberg 5–9
Linköping-Helsingborg 2–3
Umeå City-Sirius 2–4
AIK-Dalen 6–7
 

Storvreta 18 15 0 3 +33 44
Falun 19 14 2 3 +30 44
Pixbo Wallenstam 18 12 1 5 +33 38
Caperiotäby 19 12 0 7 +7 36
Helsingborg 19 10 2 7 +8 29
Linköping 18 8 1 9 -2 26
Dalen 19 8 2 9 +6 25
Tyresö/Trollb 19 8 0 11 -20 25
                                                                                                                    

Warberg 18 7 1 10 +7 24
AIK 19 8 0 11 +0 23
Jönköping 19 7 1 11 -12 21
Mullsjö 19 5 2 12 -24 19
                                                                                                                    

Umeå City 19 6 1 12 -38 18
Sirius 19 4 1 14 -28 14

Allsvenskan-norra
Balrog B/S-Hagunda 12–4
Thorengruppen-Gävle 8–7 e fl
Handen-KAIS Mora 5–3
Duvbo-Alba 9–8
Järfälla-Granlo 9–5
Älvsjö-FBC Uppsala 4–3
 

Granlo 15 13 0 2 +38 37
                                                                                                                    

Järfälla 14 9 0 5 +3 27
Thorengruppen 15 9 0 6 +18 26
Handen 15 8 0 7 -2 26
Balrog B/S 15 7 0 8 +5 22
FBC Uppsala 14 7 1 6 +5 22
Alba 15 6 1 8 -1 21
KAIS Mora 15 6 1 8 +10 19
Gävle 15 6 1 8 -12 19
                                                                                                                    

Duvbo 14 6 0 8 -8 18
Älvsjö 15 5 0 10 -39 15
Hagunda 14 4 0 10 -17 10

Division 4-Stockholm norra
Lokomo Kista-Enebyberg 4–3
Runby-Wäsby IBF 1–1
Ursvik-Sälklubben 23–3
Frej-Täby IS 5–18
Råsunda IS-Ormbacka/Skälby 16–3
 

Råsunda IS 13 11 2 0 +98 35
Ursvik 13 11 2 0 +79 35
Täby IS 13 10 1 2 +70 31
Enebyberg 13 5 2 6 -10 17
Lokomo Kista 13 5 1 7 -20 16
Wäsby IBF 13 4 3 6 -37 15
Frej 13 4 2 7 -26 14
Ormbacka/Skälby 13 4 2 7 -48 14
Runby 13 1 3 9 -17 6
Sälklubben 13 1 0 12 -89 3

Division 5-Stockholm A
Åkersberga U IBF-Danderyd 10–3
Centralvägen-Sigtuna 5–6
Sollentuna IBK-Rotebro IS FBC 7–5
 

Sigtuna 10 9 0 1 +33 27
Sollentuna IBK 10 7 0 3 +16 21
Stym 10 6 0 4 -1 18
Centralvägen 9 5 1 3 +19 16
Åkersberga U IBF 10 5 0 5 -7 15
Falken 10 4 0 6 -14 12
Danderyd 10 3 0 7 -19 9
Märsta IBS 9 2 1 6 -7 7
Rotebro IS FBC 10 2 0 8 -20 6

Division 5-Stockholm B
Stockholm West-Lidingö IBF 5–4
Mälarö IBK-Östermalm 29–10
 

Järfälla IBK U 10 8 1 1 +50 25

Lidingö IBF 11 7 2 2 +16 23
Stäkets IF 10 7 1 2 +34 22
Sundby 11 7 1 3 +11 22
Stockholm West 11 6 0 5 +16 18
Mälarö IBK 11 5 2 4 +39 17
Hässelby IBK 10 4 0 6 -11 12
Ängby 11 2 2 7 -9 8
Östermalm 11 2 1 8 -60 7
Economus 10 0 0 10 -86 0

Division 2-Stockholm Damer
Tullinge-Högdalen 6–2
Älvsjö-Täby IS 3–6
Farsta-Järfälla IBK 8–5
Huddinge IBS-Åkersberga 1–5
Duvbo-Bele Barkarby 6–5
 

Tullinge 13 11 1 1 +58 34
Hammarby 13 10 0 3 +24 30
Bele Barkarby 13 9 1 3 +41 28
Täby IS 13 8 0 5 +29 24
Duvbo 14 7 2 5 +4 23
Farsta 13 6 2 5 +9 20
Åkersberga 13 5 1 7 -14 16
Älvsjö 13 4 2 7 -16 14
Järfälla IBK 13 3 3 7 -16 12
Huddinge IBS 14 2 2 10 -50 8
Högdalen 14 1 0 13 -69 3

Division 3-Stockholm norra
KTH-Väsby 2–7
AIK-Rotebro 12–1
Centralvägen-Vallentuna 2–6
Midsommarkrans-Kungsängen 0–6
 

Kungsängen 10 10 0 0 +44 30
AIK 10 7 1 2 +18 22
Väsby 10 7 0 3 +20 21
Vallentuna 10 6 1 3 +14 19
Midsommarkrans 10 4 0 6 +1 12
Centralvägen 10 3 1 6 -7 10
Rotebro 10 1 0 9 -59 3
KTH 10 0 1 9 -31 1

Division 4-Stockholm
Saltsjöbaden-Sollentuna 3–5
 

Bro 10 9 1 0 +79 28
Sundbyberg 9 7 2 0 +29 23
Sollentuna 11 6 1 4 +13 19
Djurö-Vindö 8 3 1 4 -8 10
Skogås/Trån 8 3 1 4 -13 10
Saltsjöbaden 9 2 1 6 -17 7
Tungelsta 8 2 1 5 -18 7
Älta IF 9 0 0 9 -65 0

Ishockey
Elitserien
Frölunda-AIK 1–2 e fl
Linköping-Modo 7–2
Djurgården-Timrå 3–0
Skellefteå-Växjö 4–2
Modo-HV 71 4–1
Frölunda-Brynäs 4–1
Timrå-Luleå 1–0 e fl
AIK-Färjestad 3–0
Linköping-Djurgården 5–0
Växjö-HV 71 2–1
Frölunda-Modo 2–1
Luleå-AIK 3–0
Skellefteå-Brynäs 2–1
Färjestad-Linköping 2–3 e fl
 

Skellefteå 40 24 0 16 +28 74
Brynäs 40 23 0 17 +10 69
Luleå 40 22 0 18 +12 68
Frölunda 40 20 0 20 +8 63
HV 71 40 21 0 19 +14 62
Växjö 40 20 0 20 -7 59
AIK 40 20 0 20 +5 58
Modo 41 20 0 21 -3 58
                                                                                                                    

Färjestad 39 18 0 21 -7 58
Linköping 41 20 0 21 -10 56
                                                                                                                    

Djurgården 39 19 0 20 -13 56
Timrå 40 13 0 27 -37 39

Division 3-Stockholm forts.serie
SPAIF-Norrtälje 4–7
Norrtälje-SDE 9–1
Skarpnäck-Tyresö 7–3
SPAIF-Kista 6–3
Solna SK-Liljan 1–16
SPAIF-Tyresö 2–3
Norrtälje-Solna SK 13–5
Liljan-Kista 6–0
SDE-Skarpnäck 9–4
 

Norrtälje 6 5 0 1 +18 14
Liljan 6 4 0 2 +27 12
Skarpnäck 6 4 0 2 +16 12
SPAIF 6 4 0 2 +12 12
Tyresö 6 4 0 2 +7 12
Solna SK 6 2 0 4 -40 6
SDE 6 1 0 5 -19 3
Kista 6 0 0 6 -21 1

Division 4-Stockholm norra
Viggbyholm-Hässelby Kälv 2–4
Kallhäll-Duvbo 11–1
Vällingby-Bele Barkarby 9–2
Buffalo-Täby 5–6 e fl
Täby-Waxholm 1–8
Hässelby Kälv-Hanson Brothers 20–5
Kallhäll-Viggbyholm 5–3
 

Hässelby Kälv 13 11 0 2 +109 33
Kallhäll 13 11 0 2 +73 32
Täby 14 9 0 5 -10 26
Waxholm 12 8 0 4 +12 23
Viggbyholm 12 6 0 6 +19 19
Buffalo 11 6 0 5 -7 19
Duvbo 13 6 0 7 -53 18
Vällingby 12 3 0 9 -15 10
Bele Barkarby 12 2 0 10 -43 5
Hanson Brothers 12 0 0 12 -85 1

Division 4-Stockholm öst/väst
Brinken 1-Sthlm Falcons 14–1
Älta-KTH 4–0
Sundbyberg-Vendelsö 1 5–6 e fl
Lidingö Islanders-Västerhaninge 2–9
Västerhaninge-Västerort 25–1
Bromma Bombers-Brinken 1 3–5
Vendelsö 1-Nynäshamn 2 7–6 e fl
KTH-Sundbyberg 4–2
 

Västerhaninge 15 13 0 2 +114 38
Brinken 1 15 11 0 4 +86 35
Älta 14 11 0 3 +90 33
Vendelsö 1 14 11 0 3 +70 30
Lidingö Islanders 14 10 0 4 +79 29
KTH 14 8 0 6 +38 24
Sundbyberg 14 5 0 9 +40 16
Nynäshamn 2 14 4 0 10 +5 13
Bromma Bombers 13 3 0 10 -9 10
Sthlm Falcons 13 1 0 12 -169 3
Västerort 14 0 0 14 -344 0

Elit-Riksserien Damer
Brynäs-Leksand 6–1
Segeltorp-Linköping 4–3
AIK-Ormsta 3–2
Modo-Munksund/Skuth 3–0
Modo-Munksund/Skuth 6–3
 

Brynäs 21 18 0 3 +55 56
Modo 21 14 0 7 +13 42
                                                                                                                    

Segeltorp 21 14 0 7 +16 41
AIK 21 13 0 8 +19 38
Linköping 21 11 0 10 +22 34
Munksund/Skuth 21 8 0 13 -24 20
                                                                                                                    

Leksand 21 5 0 16 -29 16
Ormsta 21 1 0 20 -72 5

Volleyboll
Division 1-norra vår
Elverket-Rissne 3–0
 

Elverket 2 2 0 +5 6
Sollentuna B 1 1 0 +2 3
Skellefteå 1 0 1 -2 0
Solna 1 0 1 -2 0
Rissne 1 0 1 -3 0
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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 mogen kvinna i 70-årsåldern, 
lite ungdomlig, gärna med kvinnliga 
former och långt hår. Nation. ej bet. 
Jag är 45 år, ser bra ut, seriös och 
trivs med en mogen kvinna. Du är 
seriös, öppen, positiv och nyfiken. Vi 
börjar med vänskap.
33485
 
Lång kille, 60 år ung, vill träffa en 
kvinna med sug i blicken. Ålder mel-
lan 40 och 55. Vi börjar med middag 
och ett glas vin.
33484
 
Hej, jag är en 50-talskille som 
söker en sensuell kvinna för mysiga 
möten. Ålder mellan 65–85. Vi träffas 
hos dig eller hos mig.
33483
 
Kärleksfull, romantisk, kille söker tjej 
över 45 år, för ett seriöst förhållande. 
Har allmänna intressen. Ring nu.
33479
 
Jag vill ha en tjej och en katt. En lite 
blyg kille som är blond, smal, välträ-
nad, ungdomlig, 45 år, lugn, snäll, 
ärlig, öppen, spontan, kärleksfull, 
tycker om humor. Söker en vanlig, 
enkel, ärlig och helst barnfri tjej.
33476
 
Singelkille söker kvinna för njutbara 
träffar. Jag är en ärlig, seriös, lugn, 
omtänksam kille. Vill träffa en kvin-
na. Din åler och nationalitet saknar 
bet. Du är gärna äldre än mig.
33467
 
Du älskade rara, rökfria tjej, 40–55 år, 
som tröttnat på att leva ensam. En 
stabil, fräsch, ungdomlig, vältränad, 
singelman, 53 år, som levt ensam 
några år, väntar på dig. Allmänna 
intr.
33458
 
Hej, en tilltalande, trevlig, välutrus-
tad hantverkare på 43 år som söker 
spänning i vardagen. Är du i samma 
situation så hör gärna av dig.
33454
 
Hej, jag är en svensk kille, rök- och 
spritfri med många intressen. Söker 
en tjej, 45–55 år. Ring nu, alla får svar.
33443

Söker en mogen kvinna för träffar. 
Jag är en blond, smal, ungdomlig 45-
årig singelkille. Söker en kvinna som 
är äldre än mig, för träffar. Jag är 
lugn, snäll, ärlig och omtänksam.
33437
 
Jag vill vara din goda vän och 
älskare. Jag är en mogen, singel, 
varm, kille i Småland. Söker dig BS 
kramgoa kvinna 25–50 år. Du är 
gärna mycket kvinnlig och tycker 
mycket om kläder och smink.
33433
 
Jag är en trevlig kille på 41 år, från 
STHLM. Söker en trevlig, svensk tjej 
mellan 25–45 år. Tycker om bio, mu-
sik, djur, promenader, hemmakväl-
lar, kryssningar mm. Hoppas vi hörs.
33429
 
Söker en kvinnlig vän. Jag är 50 år, 
lever och arbetar tre veckor per 
månad på landet, en vecka i stan. Är 
190 lång, ser trevlig ut, forskare. Du 
har ett stort hjärta, älskar naturen 
och livet. Intr. resor, dans, skidor, 
film mm.
33427
 
En härlig och ärlig kille på 45. Nor-
malbyggd, mycket humor, ser trevlig 
ut. Vill bara träffa dig kvinna 70+, 
mycket kraftig och rund, långt hår. 
Hoppas du vågar ta andra steget. 
Endast seriösa svar. Kram.
33425
 
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
 
Varm, kärleksfull man på 53 år 
söker en undergiven kvinna. Du får 
gärna vara busig och lekfull och ha 
barnasinnet kvar. Din ålder och ditt 
utseende är inte så viktigt.
33420
 
är en rök- och spritfri kille, 62 år, 160 
lång, 58 kg, med stort hjärta och 
empati. Har humor och självdistans. 
Gillar teater, trav, natur mm. Om du 
tror att detta är något att satsa på så 
vill jag att du ringer.
33411

Jag är ca 50, kraftig, ser ok ut. Jag är 
lugn och snäll, men också aktiv och 
påhittig. Gillar dans, sällskapsspel 
och motion. Söker dig, mörka kvinna, 
gärna fyllig, för ett fast förhållande.
33408
 
Söker tjej/kvinna för vänskap eller 
njutfulla träffar. Jag är en blond, 
smal, ungdomlig 45-årig singelkille. 
Jag är ärlig, omtänksam och gillar att 
idrotta och hålla mig i form.
33403
 
Nybliven singel vill få kontakt med 
en kvinna, ca 80 å, i liknande situa-
tion för ärlig gemenskap och med 
respekt för varandras villkor. Till att 
börja med ring!
33401
 
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
 
Fräsch, ungdomlig kille söker en 
kvinna 45–55 år för ett seriöst förhål-
lande. Vill du träffa mig, ta en fika 
kanske. Hör av dig. Hej.
33384
 
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
 
74 årig man, ärlig, snäll och hjälp-
sam, önskar bekantskap med rar och 
seriös kvinna i passande ålder.
33370
 
En hygglig 46årig man med hyfsat 
utseende. Är barnfri och har ordnad 
ekonomi. Söker en vanlig reko 
kvinna, 35–45 år med bra utseende 
för en långvarig relation.
33360
 
Trevlig, stilig kille. 45 år, normal-
byggd. Vill gärna träffa dig mogna 
kvinna, 70+. Vill gärna att du är rund, 
lite kraftig med stor barm, gärna 
långt hår. Svensk eller utlänsk spelar 
ingen roll. Viktigaste är att du är helt 
seriös som jag.
33359
 
Ungdomlig undergiven man, 60+, 
söker bastant kvinna i 70-årsåldern 
som vill ta hand om mig.
33356

! Kvinnor söker Män
Seriös och dominant kvinna söker 
bekantskap med en undergiven 
man för spännande möten. Gärna 
på dagen.
33464
 
Varm och mysig tjej, söker en trevlig 
man med stil. För trevliga och my-
siga träffar. Vi kan träffas på dagen.
33465
 
Kvinna 65. Söker dig man, 60–65, 
rökfri, seriös, som liksom jag vill ha 
någon att umgås med. Intr. pro-
menader, bio, teater, musik, resor, 
hemmakvällar mm. Gärna bil och 
boendes i Norrort.
33451
 
Mycket stilig, litet äldre men ung-
domlig, dominant dam. Söker under-
given, generös och pålitlig herre för 
rollspel. Vi träffas dagtid.
33438
 
Här är jag, var är du? Söker man, 
mera kille än gubbe, 63–70 år, rökfri. 
Jag är seriös, ärlig, lugn, slank och 
ungdomlig. Intr. kultur, utflykter, 
promenader, hemmakvällar.
33431
 
En afrikansk kvinna, ärlig. Vill träffa 
en ärlig, svensk man. Jag vill gärna 
ha en relation.
33428
 
Hejsan, 65-årig kvinna, önskar 
bekantskap med man som är lång, 
reslig, kraftig för träffar och förhål-
lande. Jag är mullig, seriös, ärlig, 
kramig och omtänksam.
33424
 
En tjej på 52 år, lång och smal. 
Önskar inleda det nya året med en 
ärlig, snäll kille, 45–60 år, rökfri och 
allmänna intressen, gärna bil och 
gärna Västerort.
33449
 
Trevlig och kvinnlig singelkvinna 
söker en trevlig man för träffar. Gillar 
allt mellan himmel och jord. Vi kan 
träffas på dagen.
33445
 
Dansant pensionär, 168 cm, har 
tävlat, söker manlig danspartner.
33413

! Man söker Man
Svensk kille söker invandrarkille, 
svart, färgad, mycket mörkhyad, 
gärna från Afrika, för diskreta träffar. 
Jag är blond, fräsch, diskret.
33486
 
En man, 60 år gammal, 169 lång, 93 
kilo, lite mullig, ljus. Söker trevliga 
träffar och man från 50 år och uppåt.
33481
 
Hej, jag vill gärna träffa dig. Det vore 
trevligt om du svarade. Jag är en 
enkel man, 70-plussare, 170 lång och 
75 kg. Hej.
33472
 
Hej, jag är en liten blyg, smärt, kille 
på 58 år. Jag söker en äldre, domi-
nant man. Lite överviktig, spelar 
ingen roll. Vi kan träffas då och då, 
hos dig kanske.
33470
 
Söker en afrikansk kille för diskreta 
träffar. Jag är en svensk, fräsch, 
diskret kille.
33487
 
Här finns en passiv, undergiven kille i 
40-årsåldern. Söker dig mycket 
dominanta man. Du ska vara äldre 
och erfaren. Vi träffas hemma hos 
mig.
33442
 
! 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 vo-
lontär i en gatuhundsorganisation. 
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
 
Jag är en 73-årig kvinna som söker 
en väninna. Mina intressen är kultur, 
musik, litteratur, utflykter och vad 
som händer i vår omvärld.
33199

! Övrigt
Hej, nyinflyttad glad 4-årig tjej 
söker lekkamrater i Huvudsta. Ledig 
dagtid.
33446
 
Det oförutsedda ressällskapet. Swe-
bus från Mora den 29 december. Var 
vi klara med vårt filosoferande.
33430
 
Annons 33189. 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
 
Hej, du som var rödhårig men ren-
hårig. Du svarade på min annons för 
två veckor sen som var nr 33209 där 
det stod att du var ensam och skäg-
gig. Jag har tappat bort ditt nr så det 
vore kul om du hörde av dig igen.
33328
 
! Vänner söker vänner
Fräscht sambopar, han 60+ hon 50+. 
Vi gillar sol, bad, bastu, naturen, mo-
tion och sport, puben, Ålandskryss-
ning. Följ med till vår stuga i 
skärgården och ut med båten för 
naturistbad. EJ sex. Vi finns i Norrort.
33457
 
Kvinna söker kvinnligt ressällskap, 
oavsett ålder, för att resa till Syd-
amerika.
33468
 
Kvinna 54, på Kungsholmen. Söker 
aktiv väninna för gemensamma 
utflykter, bio, museer, promenader, 
fika, pub-besök mm. Ej lesbisk.
33435
 
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
 
Söker kvinnligt resesällskap oavsett 
ålder för att resa till Sydamerika 
år 2013.
33343

www.solnavikings.se  08-83 15 00
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Äntligen tisdag!
Mitti delas ut med 

Posten varje vecka

Där lokala nyheter är stora
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Bostatistik: Nu sjunker villapriserna

Snittpris i länet: 29 452 kronor/kvm

Botkyrka Danderyd Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Salem Sollen-
tuna

Solna Stockholm Sundby-
berg

Tyresö Täby Upplands-
Bro

Upplands 
Väsby

Vallen-
tuna

Vaxholm Värmdö Österåker

20 650

46 023

21 465
26 677 27 145

46 685

39 267

21 122

31 033

42 570
40 251

34 532

27 982 29 857

19 608
23 371 23 865

35 876
29 273

19 989

KÄLLA: MÄKLARSTATISTIK.SE

Snittpriserna för perioden ok-
tober–december i fjol visar en 
nedgång på 2 procent i länet.
Jämfört med kvartalet innan 
har priserna i Nacka och Hud-
dinge minskat med 7 procent, 
i Täby med hela 10 procent. I 
Haninge har snittpriset däre-
mot gått upp med 4 procent.

En av fem i Danderyd 
gjorde rotavdrag i fjol

På ett byggvaruhus i Danderyd så-
gar Peter Scott till en bräda som 
ska användas till renoveringen av 
hans villakök. 

– Jag har använt mig av rotav-
drag för elektriskt arbete och föns-
terbyte, säger han och tillägger att 
han också utnyttjat avdraget för 
att dra elledningar och göra tak-
arbeten på huset på landet.

Han är en av över 6 000 Dande-
rydsbor som använde rotavdraget 
i fjol. Kommunen toppar listan för 
var i länet störst andel av befolk-
ningen väljer att göra skattreduk-
tionen. Danderydsborna är också 
flitigast på att utnyttja avdraget 
för hushålltjänster. Den som har 
mest pengar kan köpa mest. Det 
konstaterar Pia Blank Thörnroos, 
rättslig expert på Skatteverket.

– Men det är många som inte 
har så höga inkomster som köper. 
Man får ju skattereduktion från 
första kronan, säger hon.

I Stockholms län betalades sam-
manlagt 4,2 miljarder ut i fjol. Det 
är mest i landet och en ökning med 
nio procent.

– Det finns en tradition av att 
köpa tjänster i storstäderna. En för-
klaring är också att det bor fler, och 

ofta resursstarka, människor där. 
Liksom i riket ökade också in-

tresset stort för rut-avdraget i fjol.
– Jag tror det är mer accepterat 

att köpa städtjänster nu. Det var 
mer omdiskuterat förut samtidigt 
som den vita marknaden var liten.

De flesta företag är seriösa - 
men inte alla. Pia Blank Thörn-
roos menar att det finns skäl att 
vara lite extra uppmärksam i en 
storstad som Stockholm.

– Köparen känner troligtvis inte 
sin hantverkare lika väl som på 
en mindre ort. Därför är det ännu 
viktigare att skriva avtal, kontrol-
lera att hantverkaren har f-skatt 
och inte betala ut belopp i förtid.

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

Danderydsborna är  
flitigast i länet på att 
utnyttja rut- och rot-
avdraget. Nästan 20 pro-
cent av invånarna gjorde 
avdrag för byggtjänster i 
fjol. Men skillnaderna är 
stora i länet.

Peter Scott bygger om sitt kök i villan i Danderyd och har använt sig av rotavdrag flera gånger. FOTO: ANNA Z EK

"   Rotavdrag i länet
Andel av kommuninvånarna 
som använt sig av rotavdraget:

KÄLLA: SKATTEVERKET OCH SCB

Fem i botten procent
Nynäshamn 6,5
Haninge 6,6
Botkyrka 5,5
Sundbyberg 5,1
Södertälje 5,0

Fem i topp procent
Danderyd 19,4
Täby 15,9
Österåker 13,3
Nacka 11,5
Vaxholm 11,3

Gård på Lidingö  
såld för 65 miljoner
BOSTAD 65 miljoner kronor kosta-
de en gård på Lidingö som låg ute 
till försäljning på bostadssajten 
Hemnet i fjol. Det var det dyraste 
objektet i länet under året.

Den dyraste bostadsrätten 
kostade 62 miljoner kronor och 
såldes på Djurgården där också 
den dyraste villan gick att köpa 
för 45 miljoner kronor. 

Länets dyraste fritidshus 
däremot låg på Björkö i Haninge 
kommun och hade en prislapp på 
35 miljoner kronor.

Fyra kommuner har 
sökt hyresgarantier
BOSTAD Fyra kommuner i länet 
har sökt bidrag för kommunala 
hyresgarantier för 2012. Det är 
Botkyrka, Sigtuna, Upplands-Bro 
och Värmdö som också prelimi-
närt har fått dem beviljade av 
Statens bostadskreditnämnd 
(BKN). Det är de enda i länet som 
har sökt bidraget sedan det inför-
des 2007, enligt BNK:s statistik.

Syftet med bidraget är att ge 
stöd till hushåll som har råd att 
betala hyran men har svårt att 
få ett kontrakt på grund av till 
exempel betalningsanmärkning. 
Kommunen kan då söka om ett 
statligt bidrag, hyresgaranti, och 
lova att betala hyran om hyres-
gästen inte gör det. 

Totalt har 39 kommuner i 
landet sökt bidraget sedan det 
infördes. Bidraget betalas ut med 
5 000 kronor per garanti.

Hyresgästföreningen växer i hela  
landet utom i huvudstadsregionen.

Hyresgästföreningen 
svagast i Stockholm
BOSTAD Hyresgästföreningen har 
ökat sitt medlemsantal med 843 
personer under 2011 efter två års 
tillbakagång, enligt föreningens 
medlemstidning Hem och hyra. 

I alla regioner utom Stockholm 
har antalet medlemmar ökat 
under fjolåret.

Totalt är 529 000 personer med 
i Hyresgästföreningen. 
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WWW.SVENSKFAST.SE

PRIS 1 375 000 kr/bud. AVGIFT 2 416 kr/månad. Gustafsvägen 3, 1
tr. SOLNABUTIKEN Johanna Ekberg 08-51484353.

RÅSUNDA 1,5 rok, 46 kvm • Renoverad
• Genomgående planlösning
• Ljus
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PRIS 2 595 000 kr/bud. AVGIFT 3 836 kr/månad. HISS Ja
VISAS Sö 29/1 12.00-12.45. Må 30/1. Järvstigen 7, vån 2.
SOLNABUTIKEN Anders Karlén 08-514 843 51.

BERGSHAMRA, NORRA 4 rok, 85,9 kvm • Nyligen stambytt
• Nytt badrum
• Nära T-bana & skolor

S
M
S
:A

6
2
1
3
7

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 2 895 000 kr/bud. AVGIFT 4 728 kr/månad. HISS Ja
VISAS Sö 29/1 12.15-13.00. Må 30/1 17.30-18.00. Honnörsgatan 3,
4tr. SOLNABUTIKEN Anna Eggert 08-514 84 359.

JÄRVASTADEN 4 rok, 89 kvm • Stor balkong
• Välplanerad
• Ljus
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PRIS 3 150 000 kr/bud. AVGIFT 5 963 kr/månad VISAS Sö 29/1
12.30-13.15. Må 30/1. Ring för tidsbokning. Slottsvägen 8, 2 tr.
SOLNABUTIKEN Jonas Jansson 08-514 843 55.

HAGA NORRA 4 rok, 96,5 kvm • Balkong i västerläge
• Ledig garageplats
• Trivsam planlösning
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PRIS 2 995 000 kr/bud. AVGIFT 4 898 kr/månad.
HISS Ja VISAS On 25/1 17.00-18.00. Solgatan 20, 2 tr.
SOLNA Andreas Pettersson 08-514 843 58.

RUDVIKEN/SOLNA C 4 rok, 88 kvm
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PRIS 1 650 000 kr/bud. AVGIFT 2 505 kr/månad HISS Ja
VISAS Må 30/1 18.30-19.00. Solgatan 12, 3 tr.
SOLNA 08-514 843 52 .

HAGALUNDSPARKEN 1 rok, 45 kvm
PRIS 2 595 000 kr/bud. AVGIFT 2 755 kr/månad
VISAS Sö 29/1 13.45-14.30. Må 30/1. Mariagatan 4C, 2 tr.
SOLNABUTIKEN Jonas Jansson 08-514 843 55.

SUNDBYBERG 2 rok, 64 kvm
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BOSTADSRÄTTER

2
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NYPRODUKTION

SOLNABUTIKEN RÅSUNDAVÄGEN 141 08-514 843 50 WWW.SVENSKFAST.SE

Accepterat pris:
4.000.000 kr Kvm: 194
Avgift: 9.321 kr
Visas: Ring för visning! 
Solna/Sundbyberg
070-585 10 48 

GAMLA RÅSUNDA 4:A
FÖRRÅDSGATAN 7
RÅVIND

Fast pris: 3.795.000 kr Kvm: 113
Avgift: 5.936 kr  Visas: Ring för visning!
Solna/Sundbyberg 070-146 49 33 
 

CENTRUM 4:A - STARRBÄCKSGATAN 24, VINDS-ETAGE

Accepterat pris: 1.425.000 kr Kvm: 36
Avgift: 1.416 kr  Visas: Sön 29/1 13.45-14.30 
Solna/Sundbyberg 070-244 23 60 

SKYTTEHOLM 1:A - FRAMNÄSBACKEN 24, BV

Accepterat pris: 2.595.000 kr Kvm: 85 Avgift: 5.273 kr
Visas: Sön 29/1 12.00-13.00 & mån 30/1 17.30-18.00
Solna/Sundbyberg 070-244 23 60 

HUVUDSTA 3:A - ÄNGKÄRRSGATAN 15, BV

Accepterat pris:
1.650.000 kr Kvm: 44
Avgift: 2.779 kr
Visas: Ring för visning!
Solna/Sundbyberg
070-585 10 48 

GAMLA RÅSUNDA 1:A
FÖRRÅDSGATAN 3, 3TR

”Accepterat pris” innebär att priset som anges i bostadsannonsen ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli högre.
Även om ett Accepterat pris är angett råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris.

Solna 08-705 59 90



www.skandiamaklarna.se

3:A SOLNA BERGSHAMRA - "OSLIPAD DIAMANT" 3:A MED BALKONG OCH SJÖUTSIKT

Accepterat pris 2 495 000 KR BOAREA 76 KVM BYGGÅR 1959 ADRESS Ripstigen 8, 7 tr VISAS TIS 31/1, 17.30-18.00 OCH
SÖN 29/1, 14.15-15.00 KONTOR SOLNA/SUNDBYBERG/KISTA 08-27 26 00 MÄKLARE Larssan Lundberg 0707-95 97 98 

2:A SUNDBYBERG TULEMARKEN - STAMBYTT, ÖPPEN SPIS, HÖGT LÄGE OCH BALKONG

Accepterat pris 1 995 000 KR AVGIFT 3 137 KR BOAREA 63 KVM ADRESS Furuvägen 23, 5tr VISAS SÖN 29/1, 13.00-13.45
OCH MÅN 30/1, 18.15-18.45 KONTOR SOLNA/SUNDBYBERG/KISTA 08-27 26 00 

3:A SUNDBYBERG TULEMARKEN - VÄLPLANERAD 3:A MED ÖPPEN SPIS OCH BALKONG

Accepterat pris 2 295 000 KR AVGIFT 3 604 KR BOAREA 74 KVM ADRESS Stenbrottsgatan 5, 4tr VISAS SÖN 29/1,
12.00-12.45 OCH MÅN 30/1, 17.30-18.00 KONTOR SOLNA/SUNDBYBERG/KISTA 08-27 26 00 



Hitta ny bostad!
SOLNA/ SUNDBYBERG 08-445 16 40 fastighetsbyran.se

Accepterat pris: 2 945 000:-
Boarea: 71 kvm
Avgift: 4.746:-/mån inkl värme, VA,
bredband och kabel-TV
Adress: Råstensgatan 1 B, 4tr, hiss
Visas sön 29/1 14.00-14.40
och mån 30/1 18.00-18.30
Sms:a: FB 1430-10938 till 72456
för beskrivning

Mitt i centrala Sundbyberg ligger
denna mysiga och välplanerade
lägenhet med stor balkong i
sydväst med sol från tidig
eftermiddag till sen kväll! Belägen
på en lugn enkelriktad gata, men
ändå endast 200 m till T-bana och
pendeltåg. Nära till restauranger,
cafeér och butiker. Fina ytskikt
och rymligt badrum.

3:A CENTRALA SUNDBYBERG

Accepterat pris: 2 095 000:-
Boarea: 70 kvm
Avgift: 3.355:-/mån inkl värme, VA
och kabel-TV(basutbud)
Hiss: Nej.
Adress: Albygatan 119, högst upp!,
2 tr
Visas sön 29/1 14.00-14.40
och mån 30/1 17.30-18.15
Sms:a: FB 1430-4610 till 72456 för
beskrivning

Lägenhet i genomgående fräscht
skick med påkostat kök och
badrum. Stambytt 2006. Stor
inglasad balkong. Lägenheten har
ekparkett i samtliga rum. Förening
med god ekonomi och både
garage och p-platser.
Varmt välkomna på visning!

3:A SUNDBYBERG/LILLA ALBY

Accepterat pris: 3 195 000:-
Boarea: 88 kvm
Avgift: 5.285:-/mån inkl värme, VA,
kabel-TV, bredband och IP-telefoni
Adress: Honnörsgatan 20, 4tr, hiss
Visas sön 29/1 13.30-14.00
och mån 30/1 18.30-19.00
Sms:a: FB 1430-11525 till 72456
för beskrivning

Ljus modern gavellägenhet högst
upp i huset med balkong samt
terrass om 20 kvm. Den öppna
planlösningen ger lägenheten ljus
& rymd och bjuder på stora
sällskapsytor. Lägenheten kan
med lätthet byggas om till en fyra.
Belägen på lugn gata i expansiva
Järvastaden.

3,5:A JÄRVASTADEN

Accepterat pris: 2 800 000:-
Boarea: 88 kvm
Avgift: 4.396:-/mån inkl värme, VA,
bredband och kabel-TV(basutbud)
Adress: Anders Lundströms gata
15, 3 tr, hiss
Visas sön 29/1 12.00-12.45
och mån 30/1 18.30-19.00
Sms:a: FB 1430-7989 till 72456 för
beskrivning

Välkomna till denna trevliga och
välplanerade gavellägenhet på
lugn populär återvändsgata i
Frösunda. Härligt vardagsrum i
halvöppen planlösning mot det
fina köket, stora sovrum, stort
badrum och bra
förvaringsmöjligheter. Nära
kommunikationer, affärer, skola
och fina grönområden!

3:A FRÖSUNDA/SOLNA

Accepterat pris: 2 450 000:-
Boarea: 72 kvm
Avgift: 2.600:-/mån inkl värme, VA
och kabel-TV(basutbud)
Hiss: Ja.
Adress: Solnavägen 55, 1 tr, 1 tr
Visas sön 29/1 13.15-14.00
och mån 30/1 18.30-19.00
Sms:a: FB 1430-9280 till 72456 för
beskrivning

Missa inte chansen att förvärva en
fin tvåa på en attraktiv adress
nära kommunikationer. Bostaden
har högt i tak, öppen spis,
stambytt badrum, fönster i två
väderstreck och härlig balkong i
bästa solläge.
Webbnr: 1430-9280.

2,5:A RÅSUNDA

Accepterat pris: 2 500 000:-
Boarea: 68 kvm
Avgift: 3.369:-/mån ink värme, VA,
kabel-TV och bredband
Adress: Huvudstagatan 3 A, 3 tr,
hiss
Visas sön 29/1 12.00-12.45
och mån 30/1 17.30-18.00
Sms:a: FB 1430-11408 till 72456
för beskrivning

Rymlig och ljus 2:a med balkong
mot gården i populära Fristaden!
Lägenheten håller mycket hög
materialstandard och planeringen
är verkligen optimal. Solna
Centrum med t-bana, bussar och
all tänkbar service finns tvärs över
torget. Utanför köksfönstret
breder Skytteholmsparken ut sig
med vacker grönska.

2:A SOLNA CENTRUM

Accepterat pris: 2 100 000:-
Boarea: 54,2 kvm, avgift: 2.575:-/mån
Råstensgatan 4, 4tr
Visas sön 29/1 13.00-13.40 och mån 30/1 18.45-19.15

Denna yteffektiva och välplanerade lägenhet har
ett av Sundbybergs absolut bästa lägen. Nära T-
bana etc. Stambytt fastighet med hiss.

2:A CENTRALA SUNDBYBERG

Accepterat pris: 2 795 000:-
Boarea: 76,5 kvm, avgift: 2.505:-/mån
Adress: Råsundavägen 100, 4,5 tr
Visas sön 29/1 14.30-15.00 och mån 30/1 17.30-18.00
Sms:a: FB 1430-11169 till 72456 för beskrivning

Välplanerad hörnlägenhet med balkong, fräscht
kök och nytt stambytt badrum. Högt belägen
inbäddad i grönska. Tel: 08-445 16 56.

3:A G:A RÅSUNDA

Accepterat pris: 1 995 000:-
Boarea: 66 kvm, avgift: 4.087:-/mån
Adress: Forskargränd 26
Visas sön 29/1 13.15-14.00 och mån 30/1 17.30-18.00

Ljus och modern lgh med stor trevlig uteplats och
social planlösning. Utrustad med allt som krävs
för ett bekvämt och modernt boende.

2:A URSVIK

Accepterat pris: 1 895 000:-
Boarea: 63 kvm, avgift: 3.187:-/mån
Adress: Bangatan 3, 2 tr
Visas sön 29/1 12.00-12.45 och mån 30/1 17.00-17.30
Sms:a: FB 1430-11076 till 72456 för beskrivning

Ljus och välplanerad 3:a. Gångavstånd till Solna C
med flera butiker och service!

3:A SOLNA/HUVUDSTA



Länsförsäkringar 78,6
Handelsbanken 75,3
SBAB Bank 69,8
SEB  69,4 

Bolånetoppen!

Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling 76,6
Mäklarhuset 75,7
ERA 75,5
Skandiamäklarna  72,3

Mäklartoppen!
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Länsförsäkringar 78,6
Handelsbanken 75,3
SBAB Bank 69,8
SEB  69,4 

Bolånetoppen!

Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling 76,6
Mäklarhuset 75,7
ERA 75,5
Skandiamäklarna  72,3

Mäklartoppen!
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lansfast.se/

* 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. 
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lansfast.se/solna
Solna-Sundbyberg | Centralvägen 17 | 171 68 Solna | 08-82 12 00 | SolnaSundbyberg.bobutik@lansforsakringar.se

Flytta med Länsförsäkringar

Solna, Centralvägen 17, 08-82 12 00, solnasundbyberg.bobutik@lansforsakringar.selansfast.se/solna

SOLNA/SUNDBYBERG

ADRESS SKYTTEHOLMSV. 5 A, 6TR BOAREA CA 146 M!
ACCEPTERAT PRIS 3 890 000 KR AVGIFT 7 356 KR/MÅN
VISAS SÖ 29/1 13.00-14.00, MÅ 30/1 17.30-18.00
MÄKLARE TOMMY LÖWENHOFF TELEFON 0708-82 12 01

5-6:A CENTRALT SOLNA
Stor och ljus våning med härliga sällskapsutrymmen, splitter
nytt badrum, två soldränkta balkongen intill Solna C.

ADRESS PRÄSTGÅRDSGATAN 19, 2TR BOAREA CA 55 M!
ACCEPTERAT PRIS 1 995 000 KR AVGIFT 1 954 KR/MÅN
VISAS SÖ 29/1 12.00-13.00, MÅ 30/1 18.30-19.00
MÄKLARE SAHAR ASGARI TELEFON 0708-82 12 05

2:A CENTRALA SUNDBYBERG
Optimal tvåa med högt läge och låg månadsavgift. 1 min till
Sundbyberg Centrum och T-bana. Måste upplevas!

ADRESS BARKS VÄG 16, 3 TR BOAREA CA 58 M! / 2 ROK
ACCEPTERAT PRIS 1 850 000 KR AVGIFT 2 951 KR/MÅN
VISAS SÖ 29/1 13.15-14.00, MÅ 30/1 18.30-19.00
MÄKLARE MARCUS LÖWENHOFF TELEFON 0708-82 12 40

2:A SÖDRA BERGSHAMRA - SOLNA
Ljust och välplanerat boende med fantastisk balkong i fritt
sydvästläge. 2 min till T-bana. Moderniseringsbehov!

ADRESS FRAMNÄSBACKEN 12, 6TR BOAREA CA 36 M!
ACCEPTERAT PRIS 1 550 000 KR AVGIFT 1 440 KR/MÅN
VISAS SÖ 29/1 13.30-14.30, MÅ 30/1 17.30-18.00
MÄKLARE SAHAR ASGARI TELEFON 0708-82 12 05

2:A SKYTTEHOLM - SOLNA
Häftig vindsvåningstvåa med väldisponerade kvadratmeter
med ett kanonbra läge! Nära Solna C och kommunikationer.



pris: 3.800.000 kr avgift: 5.033 kr boarea: 114 kvm
våningsplan: 1 hiss: Nej balkong: Ja
visning: Sön 29/1 kl. 13.00-13.30, tis 31/1 kl. 17.30-18.00.
solna sundbyberg: Sevim Demir, tel: 08-728 22 05

4:a SOLNA CENTRUM | Sagagatan 12
Lugnt och barnvänligt

3:a HUVUDSTA | Jungfrudansen 24

Fantastisk utsikt över Ulvsundasjön!

pris: 2.395.000 kr avgift: 2.925 kr boarea: 74 kvm
våningsplan: 3 av 6 hiss: Ja balkong: Ja
visning: Sön 29/1 kl. 13.30-14.15, mån 30/1 kl. 17.30-18.00.
solna sundbyberg: Caroline Skogsdal, tel: 08-728 22 01

4:a SOLNA CENTRUM | Centralvägen 1

Fin med gavelläge, precis vid centrum

pris: 3.275.000 kr avgift: 3.539 kr boarea: 97 kvm
våningsplan: 2 hiss: Ja balkong: Ja
visning: Sön 29/1 kl. 12.30-13.15, mån 30/1 kl. 17.30-18.00.
solna sundbyberg: Susanne Segersten, tel: 08-728 22 46

4:a RÅSUNDA | Vasavägen 23

Underbart boende med villakänsla

pris: 3.950.000 kr avgift: 4037 kr boarea: 92 kvm
våningsplan: 1 av 3 hiss: Nej balkong: Ja
visning: Sön 29/1 kl. 14.45-15.30, mån 30/1 kl. 18.30-19.00.
solna sundbyberg: Caroline Skogsdal, tel: 08-728 22 01

2:a CENTRALA SUNDBYBERG | Tornstigen 24 B

Topprenoverat, högt & fritt läge

pris: 2.190.000 kr avgift: 3.305 kr boarea: 53 kvm
våningsplan: 1 hiss: Nej balkong: Ja
visning: Sön 29/1 kl. 15.00-15.30, mån 30/1 kl. 18.30-19.00.
solna sundbyberg: Sevim Demir, tel: 08-728 22 05

pris: 3.200.000 kr avgift: 6.869 kr boarea: 105 kvm
våningsplan: 1 hiss: Ja balkong: Ja
visning: Sön 29/1 kl. 14.00-14.30, mån 30/1 kl. 17.30-18.00.
solna sundbyberg: Sevim Demir, tel: 08-728 22 05

4:a BÄLLSTA STRAND | Ågatan 14
Absolut strandläge vid ån

*) PRIS: Nu använder vi Accepterat pris på alla våra bostäder som
är till salu i Stockholm. Det innebär att priset ligger på en nivå som
säljaren är villig att acceptera som slutpris och ligger inom ramen
för mäklarens värdering.

08-728 22 00 | bjurfors.se

SOLNA SUNDBYBERG
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SOLNA / FÖRRÅDSGATAN 5, 2 TR/HISS

CHARMIG HÖRNTVÅA

Slutpris: 2 250 000 kr Avgift: 2 726 kr/mån
Boarea: 55 kvm Våning: 3 av 6
Rum: 2 rum och kök
Mäklare: Jenny Kangärde, 0708-911 700

SOLNA / MÅRDSTIGEN 14, 2 TR

VÄLPLANERAD OCH LJUS

Accepterat pris: 1 950 000 kr Avgift: 3 507 kr/mån
Boarea: 75 kvm Våning: 2 av 3 Rum: 3 rum och kök.
Visning: 29/1, kl 14.30-15.15 och 30/1, kl 17.30-18.00
Mäklare: Jenny Kangärde, 0708-911 700

SUNDBYBERG / FREDSGRÄND 11, 1TR

ÖPPEN PLANLÖSNING

Accepterat pris: 2 795 000 kr Avgift: 4 456 kr/mån
Boarea: 76 kvm Våning: 1, hiss Rum: 3 rum och kök.
Visning: 29/1, kl 13.00-13.45 och 30/1, kl 18.00-18.30
Mäklare: Thomas Eriksson, 0709-50 50 55

SOLNA / TEL: 08-637 00 70 / MAKLARHUSET.SE

Såld innan visning!

VÅRA HEMTRAKTER – SOLNA OCH SUNDBYBERG
RÅSUNDAVÄGEN 117A, 08 -514 202 60, www.pellelundberg.com

www.hjortronstället.se

Lägenheter 
från 

890 000 kr!

Ursviks enda hjortronställe 
erbjuder 92 kvm varuprov!

Visning söndag, kl 13-14. Vägbeskrivning och mer 
info på www.hjortronstället.se. Välkommen!
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2:a Solna Västra skogen
Högst upp med stor balkong med fin utsikt! En välplanerad
och hemtrevlig tvåa i välskött förening. Stora fönsterpartier
med fint ljusinsläpp. Helt nytt och stambytt badrum som är
förberett för tvättmaskin. Nya ekparkettgolv, ljusa väggar i
vardagsrum och sovrum. Rymligt kök med strövområden
och Stockholm city.

*Boarea: 56 kvm
*Accepterat pris: 2 000 000 kr
*Avgift: 2 696 kr inkl vÃ¤rme, VA
*Infanterigatan 3, 10 tr (hÃ¶gst upp)
*Visas sÃ¶n 29/1 14:00 - 15:00
*Visas mÃ¥n 30/1 19:00 - 19:30
*Camilla Le CalvÃ© 0733-82 01 07

 • Boarea: 56 kvm
 • Accepterat pris: 2 000 000 kr
 • Avgift: 2 696 kr inkl värme, VA
 • Infanterigatan 3, 10 tr (högst upp)
 • Visas sön 29/1 14:00 - 15:00
 • Visas mån 30/1 19:00 - 19:30
 • Camilla Le Calvé 0733-82 01 07

2:a Frösunda
Välkomnande och trevlig tvåa med kvadratmeterna på rätt
ställe! Kök och vardagsrum i öppen planlösning, fint
ljusinsläpp från två väderstreck. Stort sovrum med plats för
dubbelsäng. Badrummet rymmer tvättmaskin och om man
så önskar även ett badkar. Lugnt läge i bra förening med fin
innergård. Centralt läge i Frösunda nära kommunikationer.

*Boarea: 48 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 600 000 kr
*Avgift: 2 727 kr inkl vÃ¤rme, VA
*Brevduvegatan 4, 1 tr
*Visas sÃ¶n 29/1 12:00 - 13:00
*Visas mÃ¥n 30/1 17:30 - 18:00
*Camilla Le CalvÃ© 0733-82 01 07

 • Boarea: 48 kvm
 • Utgångspris: 1 600 000 kr
 • Avgift: 2 727 kr inkl värme, VA
 • Brevduvegatan 4, 1 tr
 • Visas sön 29/1 12:00 - 13:00
 • Visas mån 30/1 17:30 - 18:00
 • Camilla Le Calvé 0733-82 01 07

Duvboskogen
Väkomna till ett modernt, nästintill nybyggt radhus i
Duvboskogen. Huset är ritat av arkitekten Gert Wingårdh.
Här finner du en tilltalande planlösning med materialval av
hög standard och två uteplatser. Huset säljs till fast pris,
dvs först till kvarn!

*Boarea: 92 kvm
*Tomt: 151 kvm TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Fast pris: 3 750 000 kr
*EkovÃ¤gen 39
*Visas sÃ¶n 29/1 14:00 - 14:45, VÃ¤lkomna!
*Stefan Stjernfeldt 070-911 75 53

 • Boarea: 92 kvm
 • Tomt: 151 kvm Trädgårdstomt
 • Fast pris: 3 750 000 kr
 • Ekovägen 39
 • Visas sön 29/1 14:00 - 14:45, Välkomna!
 • Stefan Stjernfeldt 070-911 75 53

2:a Solna Huvudsta/Västra skogen
Välplanerad fräsch och trivsam 2:a belägen nära
grönområde  och  nära T-bana. Ingen insyn. Kök med bra
matplats, rymligt duschrum. Stort förråd hör till
lägenheten. Via promenadstråket längs med Ulvsundasjön
och Pampas Marina och Karlbergs Slott tar Du dig in till
stan på ca 15 min.

*Boarea: 49 kvm
*Acceptpris: 1 450 000 kr
*Avgift: 2 410 kr inkl vÃ¤rme, VA, kabel-TV och bredband
*Johan Enbergs vÃ¤g 58
*Visas sÃ¶n 29/1 13:00 - 13:45
*Visas mÃ¥n 30/1 18:00 - 18:30
*Lena BodesjÃ¶ 070-911 75 60

 • Boarea: 49 kvm
 • Acceptpris: 1 450 000 kr
 • Avgift: 2 410 kr inkl värme, VA, kabel-TV och bredband
 • Johan Enbergs väg 58
 • Visas sön 29/1 13:00 - 13:45
 • Visas mån 30/1 18:00 - 18:30
 • Lena Bodesjö 070-911 75 60

www.hjortronstället.se

Grisen i säcken?
Nej tack!

Ursvik på 
söndag kl 13.00.
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solna kommun

! Församl: Solna
Småhusenhet, helårsbostad för 1–2 
familjer
Fång: Vanligt köp

Fastighet: Måsen 5
Adress: Sjövägen 10, Solna
Pris: 7.380.000 kr
Köpare: Alex Baz Ab
Säljare: Pär Anders Erik Leander
Säljare: Ann-Sofi Börjesson

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.

Småhusenhet, helårsbostad för 1–2 
familjer
Fång: Vanligt köp

Fastighet: Förmannen 3
Adress: Schultzvägen 27, Solna
Pris: 5.295.000 kr
Köpare: Kenneth Charles Riggio
Köpare: Niina Kristiina Luokkamäki
Säljare: Stefan John Eric Lundblad
Säljare: Karin Janeriksdotter Lund-
blad

Fritidshus?
Låt din lokala mäklare 
hjälpa dig.



ERIK OLSSON FASTIGHETSFÖRMEDLING AB

Erik Olsson Fastighetsförmedling AB  |  Sveavägen 147  |  Telefon: 08-5555 1300  |  www.erikolsson.se
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Hitta din lokala hantverkare 
på service &hantverk

Välj dina favoriter!
- 31 lokala nyhetstidningar i Stockholm

Prisex: Målning standardrum. 
Normalpris 9.995:- inkl. material och moms.

Använd rotavdraget
Nu betalar du endast ca 6.500:-

Beställ två rum – få det andra för endast 4.500:- inkl. mtr & moms

Niklas 073-656 84 10 • www.hantverksproffsen.se

FLYTTSTÄDNING
inkl. fönsterputs UTFÖRES MED GARANTI

PRIVATSTÄDNING
Kontorsstädning • Trappstädning • Storstädning
Saneringsstäd • Fönsterputsning • Byggstädning0
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8
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Maries Puts & Städ AB är sedan 2005 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008

LACKAT & KLART AB
Gjutarvägen 5 Saltsjö-Boo

Brännkyrkag. 95 Södermalm

TEL 718 26 50
www.lackatoklart.se
Innehar F-skattsedel

FULA 
KÖKSLUCKOR?

Vi lackerar dina köksluckor,
lådor och dörrar i valfri kulör.
Högklassiga jobb. Bra priser.

Transport finns. 

JANUARI
10% RABATT 

Är du en musikalisk person med känsla för att leda musikaliska personer 
med utvecklingsstörning? 
Vill du utveckla deras musikalitet och leda deras band? I så fall kan du 
vara rätt person för att ta över ledarskapet för och vidareutveckla 
musikgruppen Häggarna – dansbandet som sprider glädje!

Mer information hittar du på vår hemsida
www.utvecklingspedagogik.se/jobb

ARNINGE KÖK
& Lackering AB

www.arningelack.se

Vi lackerar dina dörrar,
köksinredning, möbler m.m.

25% rabatt
på nya luckor t.o.m. 10/2

Nu från 295:-

Ring för info: 756 28 31
Vi finns i Täby och Sickla

Rörmontörer till 
Service sökes 

Vi arbetar främst mot professionella 
fastighetsägare och förvaltare samt 

byggföretag.

Auktoriserad
VVS-installatör

Comfortspecialisterna 
inom vatten och värme

Sporras du av eget ansvar och vill verka inom energi, 
teknik och miljö.

Vi söker nu dig som har certifikat inom VVS. Vi 
erbjuder Dig jobb i ett företag som har högt i tak 
och härlig stämning. Du får arbeta med engagerade 
 kollegor som vill och kan mycket.

Du hanterar svenska både i tal och skrift, du hanterar 
manualer på engelska, innehar giltigt körkort. Vidare-
utbildning och vidareutveckling av dig själv får du hos 
oss. Vi ser gärna ansökningar från både kvinnliga och 
manliga sökande.

Du är viktig och vi behöver dig.
Tjänsten tillsätts snarast enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten besvaras av Stefan Ring tfn
08-442 95 35 eller Björn Gauffin tfn 08-442 95 38, 
vår hemsida www.rorcomp.se 

Rörcompaniet grundades 1990 och ingår i koncernen Essring.

övrigtkök&bad

hushållsnära tjänsterbygg&underhåll

jobb & karriär telefon 550 552 70 
e-post plats@mitti.se

service & hantverk telefon 550 552 80  
e-post ts@mitti.se
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Ring för bokning
550 552 70

Boka 
Stockholm Jobb 
och nå 954.000 
stockholmare!

Når 954.000 
stockholmare!

Flygbussarna Charter söker 

VIKARIERANDE FÖRARE
April – t.o.m September 2012

www.flygbussarnacharter.se

FINSKA 
FINSKA

FINSKA
Finsktalande telefonförsäljare i Stockholm!

Tjäna 5 000-10 000 kr eller mer per vecka 

Ring Tarja på 08-522 25 600 & boka en intervju.

SÖKES
TELEFONFÖRSÄLJARE!!!

(Tjäna 5000-10 000 kr per vecka eller mer)

Ring Sofia nu på 08-522 256 00
Börja omgående! 

 

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

SCHENKER ÅKERI SÖKER

Chaufförer med C- eller CE-kort 
Schenker Åkeri söker nu C chaufförer för hämtning och distribution av styckegods samt 
CE chaufförer för daglots i Stockholms området. Du utgår från vår terminal i Lunda, 
Spånga. 

Du måste ha C-kort eller CE-kort samt digitalt förarkort. Om du har truckkort, ADR
intyg och Yrkeskompetensbevis (YKB) är meriterande. Har du tagit ditt C/CE-kort efter 
2009-09-10 är Yrkeskompetensbeviset (YKB) ett krav! Du har god lokalkännedom i 
Stockholm. 
Som person är du social, samarbetsvillig och serviceinriktad. Du är självgående, har 
god fysik, är van med ett högt tempo och vill vara vårt ansikte utåt mot våra kunder. 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta: 
Veronica Pernsjö, Personalchef  Region Nord tel 08-585 100 77 
Magnus Persson, Driftschef HD Stockholm, tel 08-585 103 51

Vi vill ha din ansökan till veronica.pernsjo@dbschenker.com

Välkommen med din ansökan!

Schenker Åkeri är ett helägt dotterbolag till DB 
Schenker. Vår verksamhet består av hämtnings-, 
distributions- och fjärrtrafik inom DB Schenkers 
inrikes nätverk för gods och paket samt tem-
peraturkontrollerade varor för Coldsped. Mer 
information hittar du på vår hemsida 
www.schenkerakeri.se

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
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Vill du tjäna extrapengar och 
styra över din egen arbetstid?

Läs mer på: www.radiotjanst.se/Stockholm

Radiotjänst söker kontrollanter till Stockholmsområdet

Uppdraget innebär att du gör personliga besök hos hushåll för att informera om 
reglerna kring radio- och tv-avgiften. 
Vi söker personer med olika bakgrund, men du får gärna ha flera års arbets- och-
livserfarenhet. Du är lugn och trygg och har lätt för att anpassa dig till olika 
situationer. Språkkunskaper är meriterande och du har körkort och tillgång till bil. 
Du arbetar uppdrag av Radiotjänst och har provisionsbaserad lön.

Radiotjänst i Kiruna AB ansvarar för radio- och tv-avgiften som går till SVT, UR 
och Sveriges Radio. Genom att betala avgiften bidrar du till radio och tv som är 
oberoende av kommersiella och politiska intressen.

If söker dig som arbetar 
som snickare eller 
byggarbetsledare 

Level Recruitment är ett heltäckande specialistrekryteringsföretag 
inom rekrytering med search samt headhunting med fokus 
på centrala befattningar inom svenskt näringsliv men med 
uppdragsgivare över hela Norden. Inom ramen för våra olika 
specialistområden strävar vi efter att alltid vara tidse! ektiva och 
leverera bästa möjliga kvalitet. Vårt mål är din framtid!  
 www.levelrecruitment.se

Chef för exploaterings- och 
infrastrukturavdelningen/                                                  
VD för Täby Fastighets AB.

Vill du vara med i arbetet med att bygga varumärket Täby och arbeta med 
strategisk utveckling av kommunen? Vi söker nu en:

Läs mer på www.taby.se/ledigajobb

SCHENKER ÅKERI I STOCKHOLM, SPÅNGA SÖKER

Transportledare 
Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen bestå av att leda, planera och fördela 
arbetet för en chaufförsgrupp om ca 50 personer varav du har ett eget chefsansvar 
för cirka 17 personer. I ditt arbete som ledare ingår att hålla chaufförsmöten, medar-
betarsamtal samt medverka vid rehabilitering och rekrytering. Förutom daglig och mer 
långsiktig trafikplanering utvecklar du lösningar för att förbättra kvalitet och effektivitet i 
transportarbetet samt ger din personal goda förutsättningar till att vara motiverade. För 
att klara den dagliga planeringen krävs det ett operativt och engagerat ledarskap ute i 
terminalen. Arbetet innebär även kontakt med såväl externa som interna kunder. 

Som person är du drivande, utåtriktad, arbetar strukturerat och är noggrann till din na-
tur. Du har kvalitet som ledstjärna, även under tidspress, då arbetet ofta är intensivt. Din 
förmåga att arbeta i team är mycket viktig och du trivs i rollen att leda och entusiasmera 
dina medarbetare. 

Lämplig bakgrund för befattningen är tidigare erfarenhet av liknande arbete samt gär-
na någon form av eftergymnasial utbildning. Tidigare erfarenhet av transportbranschen 
och god lokalkännedom om Stockholm är meriterande. Du har goda kunskaper inom 
Officepaketet, främst Excel, samt vana av att arbeta i produktionsplaneringssystem. Det 
är en fördel om du tidigare arbetat som chef/arbetsledare. 

Arbetet innebär till viss del skifttjänstgöring (ej natt).

Frågor om tjänsten Om du har frågor om tjänsten vänder du dig till Personalchef Vero-
nica Pernsjö, telefon 08-585 100 77

Ansökan Din ansökan med CV skickar du senast den 27 januari till Veronica Pernsjö, 
Personalchef Region Nord, veronica.pernsjo@dbschenker.com. 

Välkommen med din ansökan!

Schenker Åkeri AB producerar inrikes fjärr- och lokal-
transporter för Schenker AB. Vår affärsidé är effektiv och 
lönsam transportproduktion med kvalitet som ledstjärna. 
Åkeriet är organiserat i 3 regioner med totalt 8 st. 
driftsenheter. Med 900 anställda och 850 fordon är vi ett 
av Sveriges största åkeriföretag. Vi är en del av Schenker 
AG, en av världens ledande leverantörer av transport och 
logistiktjänster. Vi uppmuntrar och stödjer såväl män som 
kvinnor i företaget som vill utvecklas och ta större ansvar.



Huvudsta C
Öppet alla dagar 8-21

Vecka 4. Priserna gäller månd 23/1 – sönd 29/1 2012 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.

Hemköp Huvudsta C  tel. 08-514 934 50
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f.d FOOD MARKET

se Hemköps blad i din brevlåda!

manuella färskvarudisk
Öppe! ider:  mån-lör 8-20
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Michelangelo

Mozzarella
125 g

Findus

Oxpytt
1,6 kg storpack fryst

Majas

Kycklingfi lé
900 g fryst

2-pack

Semlor
Alimenta

Garant

Goudaost

Mat/mellan-

Grädde
Garant | 2,5 dl

Tunna skivor

Smörgåsmat
Melkers | 150-180 g

frysta

Bär
Garant | 225 g

Kramellkungen

LösviktsGodis

Marina

Sallader
K-salat | 200 g
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färsk

Fläskfi lé
Import

färsk

Lövbiff
USA | Premium kött

5979 /kg

/st /st

/st /st

/kg /kg/st

/st

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
färsk

Torskfi lé
odlad | Hansson

89 /kg GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
färsk

Lax hel&halv
Sjöboden

49 /kg

/kg

20;20;20;20;B2st
för:20;20;20;B3st

för:

max: 5 köp kund/hushåll

max: 2 köp kund/hushåll max: 2 köp kund/hushåll max: 2 köp kund/hushåll

se Hemköps blad i din brevlåda!se Hemköps blad i din brevlåda!
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Hemköp Huvudsta C  tel. 08-514 934 50se Hemköps blad i din brevlåda!se Hemköps blad i din brevlåda!se Hemköps blad i din brevlåda!
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Hemköp Huvudsta C  tel. 08-514 934 50
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Hemköp Huvudsta C  tel. 08-514 934 50Hemköp Huvudsta C  tel. 08-514 934 50
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Hemköp Huvudsta C  tel. 08-514 934 50Hemköp Huvudsta C  tel. 08-514 934 50

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGrape
röd | Florida

Mango
Brasilien

Sharon
Israel

Gurka
Spanien

Physalis
100 g i ask

Cocktailtomater
250 g i ask | Spanien

10a10a10a 10a 10a10a /st/stGGGGGG10aGGGB2st
för: GGGGGG10aGGGB2st

för: GGGGGG10aGGGB2st
för:GGGGGG10aGGGB4st

för:

max: 3 st kund/hushåll

Grädde

20;20;20;20;20;20;20;20;20;20;20;20;20;20;20;20;20;
Kortvara!

20;20;20;20;20;20;20;20;20;20;20;20;20;20;20;20;20;20;20;20;
Kortvara!

Sallader

10;10;10;10;10;10;
Kortvara!


