
!  Urin och avföring i misskött pissoar intill Mörby centrum 

Taxiföraren Tommy Ström använder inte Mörbyplans snuskiga pissoar vars trasiga dörr står på vid gavel. FOTO: PEKKA PÄÄKKÖ

Stanken sprider 
sig vid centrum
Kommunens pissoar vid Mörbyplan 
har varit misskött i många år. Den 
luktar vidrigt och brunfärgad urin 

och massor av urinfyllt toalettpap-
per har samlats därinne. Dörren är 
trasig och går inte att stänga. sidan 4
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Kungligt 
besök  
i brittisk 
skola
Drottning Silvia och Camilla, 
hertiginna av Cornwall, hustru 
till prins Charles, besöker på 
fredag British Primary School i 
Djursholm. Hertiginnan är spe-
ciellt intresserad av barns läs-
ning och under besöket ska her-
tiginnan och drottningen läsa 
varsin saga för eleverna som fått 
klä ut sig till någon sagofigur 
som de gillar.

– När de kungliga anländer 
ska barnen sjunga och vifta med 
flaggor på skolans gård, säger 
Tara Sonnort, styrelseordföran-
de i stiftelsen som äger och dri-
ver skolan.

British Primary School är en 
grundskola med 250 elever från 
46 olika länder. Eleverna är mel-
lan 3 och 11 år gamla.

" Maj-Britt Wahlberg

kultur/nöje
Hans gick 
från juridiken 
till konsten

sidan 31

Rondeller 
har blivit 
på modet
Danderyd har fått ytterligare 
två rondeller. Denna gång på 
Enebybergsvägen i Enebyberg. 
Fördelen med dem är att de 
ger ett jämnare flöde i trafiken. 
Dessutom minskar risken för all-
varligare olyckor.

sidan 5

sport
Kampsporten 
blev Richards 
räddning

sidan 37

Oförväntade
& lyckosamma

upptäckter

INREDNING, HEM
& TRÄDGÅRD



2  MITT I DANDERYD.  TISDAG  20  MARS  2012

Körråd från en gammal yrkesbilist
På grund av EU har vi oklokt nog av-
skaffat tvånget på stänkskydd. 

Stänkskydd skyddar området under 
din egen bil, man slipper smutsa 
ner andra bilisters vindrutor, sparar 
på spolarvätska, minskar risken för 
stenskott, ger din bil ett mer välskött 
utseende, förlänger bilens livslängd 
och är billiga i inköp.

De flesta länderna i EU har restrik-
tioner angående användandet av 
mobiltelefon i bilen. Mycket klokt av 
dessa länder. 

I vårt land är det fortfarande 

populärast med manuell växellåda. 
Detta försvårar användandet av mobil 
i bilen. 

Det börjar bli allt vanliga-
re att låta bli att använda 
blinkersen - varför? Lathet 
kanske. Blinkers visar 
andra bilister vad du har 
för avsikt att göra. 

När vi kör in i en rondell 
och samtalar i mobilen eller när 
det ringer i mobilen just när du kör in 
i rondellen tänk då på att du faktiskt 
kan be vederbörande att vänta, lägg 

till exempel mobilen en kort stund vi-
lande i sidosätet. Då går det att växla, 

hålla sig i rätt fil och blinka när du 
kör ut ur rondellen.  

Backa aldrig bilen när du 
pratar i mobilen. Har själv 
sett horribla exempel invid 
våra dagis på detta. 

Läs gärna och begrunda 
mina kloka råd.

Innehavare av körkort sedan år 
1956 och tidvis yrkesbilist. 

Pontus Oakley

Vem betalar priset  
för det billiga köttet?
När jag slår upp morgontidningarna 
skräms jag av livsmedelskedjornas 
braskande annonser. Billigt, billigt! 
Kom och köp! Att det är knepigt att 
få pengarna att räcka hela måna-
den vet jag, med stor familj är det 
en konst att ha råd att äta både gott 
och nyttigt. 

Om det inte är jag som betalar 
priset för fläskfilén från Italien, 
som i dag kan köpas i en butik för 
39:95/kilot, vem är det då? Varför 
inte ta sig en liten funderare på 
vem som får betala resten. Är det 
grisuppfödaren i Italien, är det 
slaktaren, är det chau!ören som 
kör lastbilen till Sverige, eller är 
det kanske grisen själv som med ett 
kort eländigt liv får betala för att vi 
inte vill, eller tycker oss ha råd? 

Det går att äta både gott och nyt-
tigt utan att välja kött från djurfa-
briker. Om det ligger kött på tallri-
ken mera sällan har man kanske råd 
att välja bort det som kommer från 
de eländiga djurfabrikerna. Hur 

långt kan och bör vi gå i jakten på 
det billigaste? Det verkar som om 
det alltid är priset som vinner när 
man rusar genom mata!ären efter 

något att servera på tallrikarna till 
kvällen. Något att fundera på inför 
besöket i livsmedelshallen i kväll?     
    Carina Erlandsson

Det går att äta både gott och nyttigt utan att välja kött från djurfabriker, menar 
insändarskribenten.  ARKIVBILD

Apoteksbolaget är en katastrof.  
I dag behövde jag en feberter-
mometer, men alla termo-
metrar var slut. Förra veckan 
behövde jag fetvadd inför en 
operation, även fetvadden var 
slut. För en månad sen ville jag 
köpa broddar, men det fanns 
inga kvar. Ska man hämta ut 

recept kan det ta en och en halv 
timme. Måsta sätta mig i bilen 
och åka till ett annat apotek så 
snart jag behöver apoteksvaror. 
Hur länge ska de ansvariga få 
missköta det statliga bolaget? 
Finns det någon som vill till-
baka till monopolsituationen? 

Torsten Sjögren

Långa väntetider på 
det statliga apoteketLokaltidningen Mitt i Danderyd
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tyck till

Skolor måste ta sitt ansvar och 
tillåta ungdomsförbund att 
prata politik med ungdomar. 

Var fjärde ung person anser 
att det vore ”ganska eller 
mycket bra” om Sverige var 
odemokratiskt och styrdes av 
en diktatorisk ledare. Samtidigt 
har många av dagens högsta-
dieskolor och gymnasieskolor 
infört kampanjförbud för poli-
tiska ungdomsförbund. 

Hur ska ungdomar kunna 
bilda sig en uppfattning av 
samhället och politiken när 
skolor inte tillåter politiska ung-
domsförbund att kampanja? 

Detta är ett fenomen som jag 
har svårt att förstå. Kampanj-
förbudet försvårar inte bara 
för politiska ungdomsförbund 
att nå ut till ungdomar, utan 

det ger också unga bristande 
kunskaper om samhället. För 
ungdomar som inte är politisk 
aktiva är det svårt att få kon-
takt med politik och samhälle.

Politik är viktigt även för 
unga, så de kan skapa sig upp-
fattningar och värderingar och 
ta till sig principer till exempel 
om hur en bra skola, rättvisa 
och personlig frihet ser ut.

Sverige är ett demokratiskt 
land med yttrandefrihet och 
organisationsfrihet som vi 
måste värna om. Genom att 
låta politiska ungdomsförbund 
besöka skolor får vi ett mer 
demokratisk Sverige, och gör så 
att ungdomar förstår vikten av 
frihet, rättvis och demokrati.

Elin Cederfelt
Ordförande MUF Sydväst

Fel att stänga ute  
politiker från skolor

veckans 
hjälte

... är ni som hjälper till i 
second hand-affärer där vin-
sten går till bistånd. Jag mår 
så bra när jag handlar hos 
er. Jag fyndar och hjälper på 
samma gång. Och handlar jag 
för mycket lämnar jag bara in 
något annat som blir pengar 
till hjälpverksamhet. Tack för 
att ni gör det möjligt!

Camilla 

Apropå diskussionen om att 
Facebook är beroendefram-
kallande. Till föräldrarnas 
beroende kan vi lägga deras 
barns beroende av datorspel, 
mobiltelefon och facebook.

Vart är vi på väg? Kanske 
mot ett ännu kyligare och mer 
känslolöst samhälle?

Ve och fasa.
evovva

Samhället blir 
bara kyligare

TYCK TILL 
… skriv din 

insändare  på 

MITTI.SE !

 
Öppet: Mån-Sön

Dina tänder,  
vår konst!

www.tandlakargruppentaby.se      08-758 50 40  

SÖNDAGSBRUNCH
Med utsikt över Vaxholms! ärden

Ring !"-#$% &!% #!, eller besök
'()*+,-.*+/0,,..0

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

RYGG OCH NACKE
Undersökning och behandling

Mörby/Stinsen Kiropraktorklinik
Tel: 08-630 09 90 

www.kiropraktorsollentuna.se • www.kiropraktordanderyd.se
info@kiropraktorsollentuna.se

Frikort gäller. Akuttider finns!
Kiropraktik, Ryggträning  och Rehabilitering.
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nyheter

i korthet

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

Misskött pissoar upprör
Kommunen lovar förbättra städningen av urinoaren på Mörbyplan.

Många möts av stanken från pis-
soaren när de går förbi. En stor 
mängd toalettpapper har sugit 
upp brunfärgad urin och vad som 
finns därunder kan man bara ana. 
En av dem som många gånger rea-
gerat på den snuskiga pissoaren är 
taxiföraren Tommy Ström, 55.

– Ingen ansvarig verkar bry sig. 
Jag tycker det är en skam för Dan-
deryds kommun att ha en pissoar 
som sköts så dåligt. Den används 
inte som pissoar utan som toa. Jag 
går inte in i den, säger han.

Han beskriver hur urinen fryser 
när kylan når en viss nivå. Hur det 
blir ett litet berg av urin och hur 
den tinar och vid milt väder rinner 
ut över trottoaren på Golfbanevä-
gen.

– Jag har kört taxi här i Dande-
ryd i sju år och det har varit lika-
dant hela tiden.

Han berättar att det är full akti-
vitet vid tunnelbanan från klockan 
22 på fredag kväll till söndag mor-
gon. Många kissnödiga männis-
kor passerar centrumet som sak-
nar en toalett när Mörby centrum 
är stängt. Inte en enda kommunal 
toa finns öppen i hela Danderyds 
kommun under kvällar och nätter.

– Efter midnatt kissas det över-
allt i buskarna vid Mörbyplan. Ib-
land ser man tonårstjejer som sät-
ter sig bakom muren och kissar, 
säger Tommy Ström.

Flera personer har hört av sig till 
kommunen och påtalat problemet 
med den stinkande pissoaren och 
den trasiga dörren. En man som 
hörde av sig i september berättade 
att han fick svaret att felanmälan 
var vidarebefordrad till kommu-
nens entreprenörer. I oktober och 

januari skrev han igen och påtala-
de att ingenting hade förändrats.

När Lokaltidningen talar med 
kommunens ansvariga tjänste-
man, stadsträdgårdsmästare Ka-
rin Almén, säger hon att hon 
skickat ut Svevia, som sköter skö-
ter felanmälan och den dagliga 
driften av vatten och avlopp, flera 
gånger och att dörren ska vara la-

gad. Hon säger också att hon talat 
med kommunens entreprenör ISS 
om städningen men att den kan-
ske måste ske oftare än, som nu, 
var fjortonde dag.

Kommunen har ansvarat för yt-
terligare en toalett i Danderyd, 
i bussterminalen vid Danderyds 
sjukhus. Men den toaletten är 

stängd sedan december eftersom 
en reparation påbörjats och kom-
munen och SL tvistar om vem som 
ska ha ansvaret för den enda toa-
letten vid bussterminalen.

Tommy Ström tycker att Dan-
deryds kommun borde införa re-
klamfinansierade toaletter, precis 
som i Sollentuna där de fungerar 
mycket bra. Kommunalrådet Olle 

Reichenberg (M) känner till de 
reklamfinansierade toaletterna i 
Sollentuna.

– Det är inte omöjligt att Dande-
ryd skulle kunna få sådana efter 
en liten process. Tanken är väckt.

! Maj-Britt Wahlberg
maj-britt.wahlberg@mitti.se
tel 550 550 95

Full av stinkande exkre-
menter. Dörren är trasig. 
Det är skandal hur kom-
munen sköter sina ålig-
ganden.

Så beskriver många 
den kommunala pissoa-
ren vid Mörbyplan intill 
tunnelbanestationen i 
Mörby centrum.

Den snuskiga pissoaren på Mörbyplan väcker känslor. Den är så äcklig att folk väljer att kissa i buskarna utanför i stället. FOTO: PEKKA PÄÄKKÖ

"   Behövs det fler kommunala toaletter i Danderyd?
Elin Brattström, 
Kevinge:
”Nej. Jag brukar 
mest besöka Mörby 
centrum och där 
finns det toaletter.”

Ambjörn Gripen-
stam, Nora: 
”Det är dåligt med 
toaletter i Danderyd 
över huvud taget 
och lika illa är det 
inne i stan. Det är en skandal.”

Ilkka Kekkonen, 
 Österåker: 
”Ja. Pissoaren vi har 
här vid Mörbyplan 
är hemsk. Vi åker 
hellre till OK-mack-
en och kissar.”

Lennart Sachs, 
Stocksund: 
”Ja. Det saknas en 
vid Mörbyplan men 
även Djursholm sak-
nar en kommunal 
toalett.”

Hundpatrull nosade upp inbrottstjuv
DANDERYD En villaägare som steg in i hallen till sitt hus på 
Bergavägen mötte en okänd man som kom ner från över-
våningen. Den okände mannen sprang ner i källaren och 
försvann ut. Villaägaren ringde polisen som kom med bilar, 
hundpatrull och helikopter. Hundpatrullen jagade mannen 
som sprang i sicksack i tre kilometer.

Efter en och en halv timme kunde inbrottstjuven gripas vid 
ett hus på Mossvägen. Händelsen inträffade i början av mars.

Stängsel ska fånga hunden Noah
DANDERYD Det är nu mer än ett år sedan hunden Noah för-
svann. Noahs Matte Gunilla Stierngren letar fortfarande efter 
hunden och har låtit bygga ett cirka 150 långt stängsel runt en 
hage på Danderyds församlings mark vid gränsen till Sollen-
tuna där Noah tidigare setts. Gunilla uppger att församlingen 
har gett henne lov att uppföra stängslet.

– Vi har försökt locka in Noah i hagen med hjälp av matspår 
och blod från vilt, säger Gunilla Stierngren.

Två villor i Sätra utsatta för inbrott
DANDERYD Två villor på samma väg hade besök av tjuvar 
i lördags kväll. Vid 20-tiden fick polisen ett automatiskt 
inbrottslarm från en villa på Sjöbergsvägen. Det visade sig att 
tjuvar hade använt en stege för att bryta sig in på övervåning 
och stjäla smycken. Två timmar senare kom ägarna till grann-
huset hem och upptäckte att även de haft inbrott. Tjuvarna 
hade tagit sig in i huset genom att bryta upp ett fönster. Två 
armbandsur stals vid inbrottet.

Under söndagen gjorde polisen tekniska undersökningar.

Matallergi allt vanligare bland barn
LÄNET Av 371 barn som sökte akutvård för matallergi i fjol 
hade många en potentiellt livshotande reaktion. Det visar 
en studie som landstinget har gjort. Jordnöt och cashewnöt 
orsakade många av reaktionerna bland de yngsta. Inget barn 
avled som en följd av allergireaktion, men ett barn fick tillfäl-
ligt andningsstillestånd. Fem barn behövde intensivvård.

Fler anmäler att de skadats i vården
LÄNET Förra året anmälde 2 391 patienter eller deras anhöriga 
skador i vården. Under 2010 var antalet anmälningar 2 069. 

Sedan 2005, då det gjordes 1 843 anmälningar, har anmäl-
ningarna till Patientförsäkringen stigit successivt.

Enligt patientskadelagen får man ersättning om skadan 
hade kunnat undvikas om man hade fått vård av en erfaren 
specialist. 

Däremot går det inte att få ekonomisk ersättning om resul-
tatet av en behandling inte blev vad som förväntats.
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i korthet
Larm hindrade inte 
inbrottstjuvarna
DANDERYD Förra torsdagen 
bröt någon upp ett sovrums-
fönster på baksidan av en villa 
på Hästhagsvägen i västra 
Danderyd. Inbrottet begicks 
strax före klockan 22 och ett 
automatiskt inbrottslarm ut-
löstes. När vaktpersonal kom 
till villan hade tjuven redan 
gett sig av.

Vid ett annat inbrott bröts 
en altandörr upp i en villa på 
Noragårdsvägen vid 18-tiden 
förra söndagen. Inbrottslar-
met utlöstes även då, men 
tjuven hann ändå få med sig 
smycken från villan.

Tjuvar länsade 
villor på vitvaror
DANDERYD Inbrottstju-
var bröt upp ytterdör-
ren till en villa som höll 
på att byggas på Sjö-
bergsvägen vid gränsen 
till Sollentuna.

I villan hittade tju-
varna nycklar till ytter-
ligare en villa som höll 
på att byggas på samma 
väg.

Tjuvarna forslade 
sedan bort torktumlare, 
torkskåp, spis, kyl, frys 
och köksfläkt.

Polisen tror att gär-
ningsmännen kan ha 
haft kännedom om var 
nycklarna fanns i villan.

Sandsopningen  
inledd i Stocksund
DANDERYD Sandsopning 
 påbörjades i Danderyd i mitten 
av förra veckan och den ska 
vara klar till den 1 maj. Först 
sopar man torg, cykel vägar 
och bussvägar, sedan bilvägar.

För att det ska bli rättvist 
påbörjas sandsopningen i 
olika kommundelar varje år.

– I år började vi sandsop-
ningen i Stocksund, säger 
Lennart Larsson, gatuingenjör 
i Danderyd.

Försök till rån av 
värdetransport
ENEBYBERG En värdetran-
sportbil utsattes för ett 
rånförsök utanför Coop på 
Enebybergsvägen förra mån-
dagen vid 15-tiden.

Väktarna lyckades dock 
utlösa överfallslarmet i bilen 
och gärningsmännen kom 
inte åt något byte. Händelsen 
betecknas som försök till 
grovt rån.

Böter för våldsamt 
motstånd och hot
MÖRBY En man i 30-årsåldern 
som ansågs vara berusad, och 
som avvisades från en park i 
Mörby centrum, gjorde våld-
samt motstånd och hotade 
en vakt.

Mannen har nu dömts till 
böter på sammanlagt 3 500 
kronor.

!  Säkrare och jämnare trafik på Enebybergsvägen

Snart står ännu 
en rondell färdig
Danderyd fortsätter att satsa på cirkulationsplatser.

Snart har Danderyd 12 rondeller. 
Det flesta har byggts de senaste 
åren. Enebybergsvägen i Eneby-
berg har de senaste två åren fått 
två rondeller. Den senaste ligger 
vid korsningen av Arholmavägen 
och Enebybergsvägen och är näs-
tan färdigbyggd. Den har storgat-
sten i cirkeln närmast själva ron-
dellen. Men bilisterna ska inte 
köra på gatstenarna.

– De är till för stora långtradare 
som annars har svårt att komma 
runt i cirkulationsplatsen, säger 
Jonas Frejd, trafikplanerare i Dan-
deryd.

Enligt honom har cirkulations-
platser många fördelar. En av dem 
är att hastigheten sjunker vilket 
gör att olyckorna inte blir lika all-
varliga.

– Det kanske viktigaste är att 

man fokuserar på samspelet i cir-
kulationsplatsen. I en signalreg-
lerad korsning saknas ofta sam-
spelet mellan olika trafikanter. 
Framför allt ger cirkulationsplat-
serna ett bättre och jämnare tra-
fikflöde, säger Jonas Frejd.

I mitten av rondellen vid 
 Arholmavägen finns en slags sten-
skål där dagvatten rinner ner 
i marken.

– Det är en naturlig form av in-
filtration. En ny miljötanke, säger 
Jonas Frejd.

Ett flertal höga blåmålade stol-
par med belysning har satts upp 
runt nya cirkulationsplatsen. Be-
lysningen är energie!ektiv och 
när övergångsställena är målade 
blir de oskyddade trafikanterna 

väl synliga tack vare belysning-
en.

Jonas Frejd är noga med att 
kalla hela trafikanordningen för 
cirkulationsplats.

– Det är innercirkeln som heter 
rondell. Man åker runt rondellen 
i cirkulationsplatsen.

I folkmun har dock ordet ron-
dell kommit att beteckna hela tra-
fiklösningen.

Carina Erlandsson (M), ordfö-
rande i tekniska nämnden, tycker 
det är bra med cirkulationsplatser.

– Dels slipper man trafikljus som 
kräver underhåll. Dels får man ett 
jämnare trafikflöde.

Vem beslutar om utsmyck-
ning av rondellerna?

– Det är en fråga för tjänstemän-
nen på tekniska kontoret. Men de 

ska inte medföra dyra underhålls-
kostnader utan utsmyckas av till 
exempel perenner som sköter sig 
själva, säger Carina Erlandsson.

En rondell vid Mörby centrum 
pryds av en stor skulptur.

– Den är sponsrad av Diligentia 
och jag hoppas kommunen kan få 
sponsring till fler rondeller, säger 
hon.

Rondellens historia är ganska 
kort. I Frankrike och England 
finns till exempel många rondel-
ler. I USA är de däremot mindre 
vanliga. Olika mätningar har visat 
att cirkulationsplatser ger upphov 
till mindre buller än en korsning-
ar.

Enligt Åké Karén, före detta 
kommundirektör, är rondellen vid 
korsningen av Vendevägen och 
Angantyrvägen i Ösby, Danderyds 
första. Den fanns där 1971 vid 
kommunsammanslagningen.

Bygget av nästa rondell i Dan-
deryd, i korsningen av Mörbyle-
den och Vendevägen påbörjas till 
sommaren.

Enligt Jonas Frejd ska man un-
derlätta för trafiken så långt det 
går under byggtiden.

– Vi hoppas bli klara i slutet av 
november.

" Maj-Britt Wahlberg
maj-britt.wahlberg@mitti.se
tel 550 550 95

Danderyds kommun har 
de senaste åren satsat 
mycket på att bygga 
cirkulationsplatser. En 
av anledningarna är att 
minska antalet allvarliga 
olyckor.

– Det har blivit en 
trend och som håller 
i sig, säger Jonas Frejd.

!   Här är Danderyds alla rondeller
! Sedan länge finns rondeller vid 
Vendevägen-Angantyrvägen, 
Danderydsvägen-E18, Gamla 
Landsvägen-E18 och Henrik Pal-
mes allé-Vendevägen. Troligtvis 
byggda på 1970-talet.
! Två cirkulationsplatser vid 
Edsviksvägen norr om Mörby 
centrum byggdes 1999–2000.
! Vasavägen–Bengt Färgares väg 
fick en rondell 2002.

! 2005 byggdes en cirkulations-
plats vid Mörbyleden-E18. 
! Edsviksvägen-Noragårdsvägen 
blev cirkulationsplats 2008.
! 2009 blev Enebybergsvägen-
Santararavägen en rondell.
! I år stod rondellen vid Eneby-
bergsvägen-Arholmavägen klar.
! Rondellen Vendevägen-Mörby-
leden blir klar i slutet av året.

KÄLLA: DANDERYDS KOMMUN

En fördel med rondeller är att hastigheten är låg och olykorna därför inte lika allvarliga, menar Jonas Fröjd. trafikingenjör i Danderyd. FOTO: PEKKA PÄÄKKÖ
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”Vi jobbar hårt för 
mer flyg över Täby”
Arlanda letar efter nya flygvägar till 2018.

Enligt Arlandas nuvarande 
miljötillstånd ska det vara 
slut med flyg över Upplands 
Väsby efter 2018. Som Lo-
kaltidningen Mitt i tidigare 
berättat vill Arlandas ägare 
Swedavia därför använda 
så kallade kurvade inflyg-
ningar – och flyga över Täby 
i stället.

Det görs redan i dag men 
i mycket liten utsträckning. 
Under 2011 tog sig bara sju 
plan ner till Arlanda med 
hjälp av kurvade inflyg-

ningar, enligt Luftfartsver-
ket. Det låga antalet beror 
framförallt på att merpar-
ten plan har för omodern 
navigationsutrustning.

Men fler och fler flygbolag 
byter ut sina flottor. Nyligen 
ersatte till exempel SAS alla 
sina MD80 med nya Boeing 
737. Modellen klarar kur-
vade inflygningar galant.

Swedavia kräver nu att 

få fortsätta flyga över Upp-
lands Väsby, men med för-
utsättningen att få använ-
da kurvade inflygningar så 
mycket det bara går. 

– Vi jobbar hårt för mer 
flyg över Täby. Med nuva-
rande regler har vi flygför-
bud över Upplands Väsby 
från och med 2018 och mås-
te därför hitta alternativ, sä-
ger Jan Lindqvist, informa-
tionschef på Swedavia.

Om all trafik över Väsby 
skulle flyttas till Täby inne-
bär det ungefär 15 000 flyg-
ningar på 900 meters höjd 
över kommunen varje år.

I höst ska Miljödomstolen 
ta ställning till Swedavias 
ansökan. Täby kommun har 
sagt sin mening i form av en 
skrivelse till företaget. Bud-
skapet är att ”Täby kommun 
inte kan godta att nya flyg-
vägar medför ökade buller-
störningar för kommunens 
invånare”.

Leif Gripestam (M), kom-
munstyrelsens ordförande, 
är dock övertygad om att 
merparten av allt flyg kom-
mer att gå över Upplands 
Väsby även i framtiden.

– Arlanda måste få ut-
vecklas men man vinner 
inget på att bara flytta runt 
bullret, säger han.

! Viktor Ginner
viktor.ginner@mitti.se
tel 550 550 93

Roslagen får förbe-
reda sig på mer flyg-
buller. I alla fall om 
Arlandas ägare får 
som de vill.

Nu förbereds för-
handlingarna om 
flygplatsens nya 
miljötillstånd. 

SAS nya Boeing 737 har teknik för kurvade inflygningar över Täby.
 FOTO: KNUT LÖVSTUHAGEN

 30%
PÅ NORDSJÖ

LIGHT & SPACE!
Gäller t o m 25/3 2012. Kan inte 

kombineras med andra erbjudanden.

Din idé – vår design!
TÄBY: Stationsvägen 21. Tel: 08-768 37 61. 
Öppet: Vard 8–18. Lör 9.30–16. Sön 11–16. 
www.tabyfarg.se 

Täby Färg & Tapet

RYMD I RUMMET!

KRISTER GER 
TIPS OCH RÅD 
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FESTLIGT FRÅN DJUPET! VECKANS PRIMÖR!
Laxfilé Fryst, Polar Seafood, 4x125 g

(jfr.pris 99:80/kg) Max 2 erbj./kund)  . . . . st  49:90
Citron-/Tomat- & 
Örtsås
Kyld, 250 g, Abba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . st  14:90
Mild Thaigryta
Kyld, 385 g, Abba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . st  19:90
Fetaostpesto
Kyld, 120 g, Abba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . st  17:90

Italienska färska 
Kryddor
I stor kruka, olika spännande sorter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 för  50:00

Färsk
Oxfilé

Hel eller halv, Sverige, kg

298:00

Färsk
Rostbiff

I bit, Charolais, Gotland, kg

149:00
Herrgårdsost

28% eller 17%. Lagrad 12 mån, kg

79:00
Färsk

Nötfärs
ICA, Irland, ca 1600 g, max 12% 
fetthalt, (max 1 förp./kund), kg

39:90

Färsk
Koljafilé

Nordostatlanten, kg

89:00

Butiksbakad
Rustik Baguette

375 g (jfr.pris 39:75/kg), st

14:90

Täby Centrum | Tel 758 03 60

Härliga såser till Laxen!!!

FRUKT & GRÖNT!
Druvor 20 olika sorter
T.ex Sugraone, Victoria, Majestic,  
Muscat Delight, Magenta m.fl  . . . . . . . . . kg  39:90
Sparris
Grön, 250 g, Peru . . . . . . . . . . . . . . . . .2 för  30:00
Potatis
Smått & Gott, 1 kg, Sverige . . . . . . . . . . . . . st  12:90
Melon
Honung, Brasilien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg  12:90
Auberginer/ 
Zucchini
Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg  16:90
Jordgubbar
250 g, Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 för  30:00

FRÅN VÅR KONDITORIAVDELNING!
Äkta 
Gräddsemlor
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 för  30:00
Pistagelängd
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . st  14:90
Rågsiktskakor
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 för   15:00
Nöt- & Bärtårta
8-bitars   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . st  99:00
Blåbärsbakelse
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 för  39:00
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Bilister får nya 
betalstationer
Tänkbar e!ekt av Norra Länken.

Norra Länken, ett av Sve-
riges största vägbyggnads-
projekt, invigs 2015. Med 
den ska man kunna ta sig 
med bil från Värtahamnen 
till Norrtull på några få mi-
nuter. 

Trafikverket och Stock-
holms stad utreder nu om 
den nya trafikleden kräver 
att betalstationerna i Rop-
sten flyttas och om det be-
hövs fler betalstationer. 

Daniel Firth, biträdande 
projektledare på Stock-
holms stad, betonar att ut-
redningen pågår och att 
inga beslut är tagna, men 

att det kan bli aktuellt med 
förändringar.

– När Norra Länken öpp-
nar kommer trängselskatt-
zonen att se annorlunda ut. 
Vi ska försöka se till att den 
förblir hel utan några hål. Vi 
diskuterar flera olika alter-
nativ, men huvudalternati-
vet är att det kan bli nya be-
talstationer vid ingångarna 
till tunneln, säger han. 

– Vi tittar även på vilka 
trafik- och miljöe!ekter som 
Norra Länken kan ge. Om 
ett par veckor hoppas vi att 
utredningen ska vara klar.

Projektet sker i samverkan 
med Solna stad, Lidingö 
stad, Transportstyrelsen 
och SL. Frågan om huru-
vida avgifterna ska höjas 
ingår inte, den diskuteras 
dock inom Stockholms stad.

– Avgifterna kan komma 
att index-uppräknas, men 
detta blir klart i september-
oktober, säger Daniel Firth.

Kommer Lidingöregeln 
att bli kvar?

– Ja, de kommer att kun-

na ta sig ut och in utan att 
betala. Men det är ingen 
självklarhet att det kommer 
att bli så i all evighet. Det får 
framtida utredningar visa, 
säger han.

Enligt Daniel Firth ska 
förslaget vara klart för ett 
beslut i kommunfullmäk-
tige i Stockholm i april. 
Därefter skickas det till re-
geringen för ett slutgiltigt 
beslut i slutet av året.

! Jonas Jönsson
jonas.jonsson@lt.nu
tel 070-789 98 07

Norra länken påver-
kar trängselskat-
terna. Det kan bli tal 
om nya betalstatio-
ner och nya avgifter. 

Däremot verkar 
Lidingöregeln bli 
kvar ett tag till.

"   Lidingöregeln
" Ingen trängselskatt tas 
ut för fordon som inom 
30 minuter passerar två 
skilda betalstationer, va-
rav den ena är någon av 
betalstationerna vid Gas-
verksvägen, Lidingövägen 
eller Norra Hamnvägen.

KÄLLA: WWW.TRANSPORTSTY-

RELSEN.SE

VINN 
ett växthus 
eller uterum

VÄRDE 25.000:–/ST

VAR MED OCH TÄVLA

Ranhammarsvägen 27, 
Ulvsunda Industriområde

Skapar rum i trädgården
Tel 08-634 91 70 · willabgarden.se

Aktiviteter i butiken

10% rabatt på alla tillbehör

Köp växthus eller uterum i helgen!
Växthus: Du får fönsteröppnare till alla fönster på köpet. Värde 249:-/st
Uterumspartier: Du får en nätdörr eller ett nätfönster på köpet per skjutparti. 
Värdeexempel nätdörr 349:-/st

Pelargonsticklingar Stort 
sortiment till försäljning 
under mässdagarna.

Helene från 
Olsons möbler 
berättar om 
möbeltrender.

VÅRMÄSSA I BROMMA
Lördag & söndag 24-25 mars kl. 10-15

JUST NU VÅRKAMPANJHYLLOR PÅ KÖPET!När du köper växthusVärde upp till 4 230:-

MAXI 4, 9,6 m2

Paketpris 24 400:-
VISION, 19 m2

Pris 82 500:-

Följ med på en stilresa som startar när Täby Centrum föddes  
1968 och landar idag. Mellan 23 mars–1 april fyller vi ditt favoritcentrum  

med vårens mode, spektakulära utställningar och nostalgiska upplevelser.  
Allt inspirerat av sex årtionden. Läs mer om hela evenemanget på  

tabycentrum.se. Välkommen tillbaka till Täby Centrum.

NU STARTAR EN 44 ÅR  
LÅNG STILRESA!

BJÖRN BORG, DESIGUAL, G-STAR RAW, HOLLISTER CO., PEAK PERFORMANCE, RITUALS, 
TIGER OF SWEDEN, THOMAS SABO. OCH MÅNGA FLER.

BUTIKER  
MÅNDAG-FREDAG 10–19  
LÖRDAG-SÖNDAG 10–18    

LIVS 
MÅNDAG-FREDAG 8–20  
LÖRDAG-SÖNDAG 9–19    
3 TIMMAR FRI PARKERING    

tabycentrum.se 

S T I L R E S A N 2 3  M A R S - 1  A P R I L



www.mio.se

18.400:!

Fåtölj Timeout i fårskinn grafi t och underrede/
snurrfot i ek. Fotpall 4.990:-.

9.990:!

3-sits soffa Impuls komfort Lux, avtagbar/kemtvättbar 
klädsel,  tyg Sony pink, plymåer med dun/fjäderblandning, 
B 218 cm. Nackkudde 990:-.

Byggbar soffa Sit Down, armstöd Big i tyg Cortina light grey, komb 
på bilden, B 299 cm. 

Kombinationssoffa Opus hörnsoffa med schäslong i tyg Natura silver, B 288/358 cm. Satsbord Olivia i vit högglanslack med underrede i kromad metall, 3 delar 990:-. 
NYHET! Handvävd ullmatta US Patch, grå eller offwhite 133x195 cm 1.490:-. 

KOMBINATIONS-
SOFFA

15.900:!
(17.900:-)

Kombinationssoffa Chicago i tyg Cannes black , B 330 cm. Går att få i höger eller 
vänster utförande.

8.995:!

1.000:- FÖR DIN GAMLA SOFFA!
Lämna in din gamla soffa till oss så drar vi av 1.000:- på priset när du samtidigt köper en ny soffa, 

fåtölj eller bäddsoffa för minst 8.000:-. Din gamla soffa – den skänker vi till välgörande ändamål.

Bäddsoffa Gotland med schäslong med armstöd Fårö, 
längsbäddad med förvaring i tyg Vera beige, B 246 cm.

8.490:!

3-sits soffa svängd Watford Delux i tyg Troy blå, 
plymåer med dun/fjäderblandning, B 250 cm.

NYHET!

NYHET!

18.900:!

3-sits soffa svängd Cambridge i tyg Saga ash, plymåer med 
dun/fjäderblandning,ben i ek/mässing, B 254 cm.

NYHET!

Byggbar soffa Modern Living/armstöd B i tyg Nordica grey, komb på bilden, B 384 cm. 

17.990:- 
(19.990:-)

3-sits soffa Cloud, avtagbar/kemtvättbar klädsel i tyg Das 
grey-beige, plymåer med dun/fjäderblandning, B 236 cm. 

NYHET!
18.900:- 
(19.200:-)

9.490:!

Fåtölj Life i läder Meno white, svartbetsat 
underrede/snurrfot i krom. Fotpall 3.490:-. 

Kombinationssoffa Liverpool med schäslong och divan i tyg Visby light 
grey eller Vera black, B 322 cm.

8.170:!

3-sits med divan Memphis i tyg Cannes svart eller Visby antracit, 
inkl 2 nackkuddar, B 304 cm.

9.990:- 
(10.900:-)

11.900:- 
(14.280:-)

8.990:- 
(9.990:-)

20%
PÅ ALLA 

MATTOR!*

Välkommen till Mio Täby vid E18 avfart Viggbyholm. 08-544 449 50. Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17. 
Mio Barkarby Barkarby Handelsplats. Mio Bromma Gårdsfogdevägen 8 mitt emot Coop, på andra sidan Ulvsundavägen. 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. Priserna gäller vid 
nybeställning av valfri soffa eller fåtölj för minst 8.000:- fr o m 13/3 t o m 10/4. *Matterbjudandet gäller 20/3 t o m 26/3. Reservation för ev. slutförsäljning 
och tryckfel. Mer info på mio.se 



JULROS
5 liters kruka. 
Ord. pris 199:- 99:-

  Premiärpris  Premiärpris 

STORA 

PLANTOR

PÅSKLILJA 
’CARLTON’
Ord. pris 2990 1990

  Premiärpris 
Bromma Bällstavägen 152 Tel: 08-522 904 90  Vardag 10–19, lördag 10–17, söndag 10–17

Lidingö Pumpvägen 2 Tel: 08-522 300 50 Vardag 10–19, lördag 10–16, söndag 11–16

Nacka Vattenverksvägen 9, intill Saltsjöbadsleden. Tel: 08-562 247 00 Vardag 10–19, lördag 10–17, söndag 11–17

Täby Ellagårdsvägen 40 Tel: 08-792 29 20.  Vardag   9–18, lördag   9–16, söndag 10–16

Haninge  Nynäsvägen 21 A Tel: 08-522 458 60 Vardag 10–20, lördag 10–18, söndag 10–18

9950

4-STÄNGLAD
BRUDORKIDÉ

Max 4 st/kund

Ord. pris 199:-

 Halva priset! 
10-PACK 
PENSÉ
Ord. pris 2990

1990
  Premiärpris 

ROSOR
10-pack. Ord. pris 5990 2995

  Premiärpris 

 Priserna gäl!er i al!a 

våra Stockholms-
 butiker.

På Blomsterlandet är vi måna om 
att du alltid ska känna dig välkom-
men. Och att du skall få kvalitet till 
rätt pris då du besöker oss. 

Vi vill vara en självklar kunskaps- 
och inspirationskälla för dig som 
söker tips om hur du bäst lyckas 
med dina växter och din trädgård. 

Vi har en hög målsättning och 
ambition om att ge dig trygghet 
i dina köp hos oss. Våra inköp 
sker oftast direkt från odlaren 
utan onödiga mellanhänder och i 
möjligaste mån med svenskodlade 
växter från lokala odlare.

Välko"men til! 
et# riktigt 

blomsterland

OBS! Priserna gäller tom. 25/3 2012. Reservation för slutförsäljning och tryckfel. Alla priser är per styck och 
accessoarer som ex. krukor och dekoration ingår ej om inget annat anges.

För tips och inspiration, 
besök kunskapsbanken, 
www.blomsterlandet.se

VÄLKOMMEN PÅ

PREMIÄRFEST
HOS BLOMSTERLANDET

På t$rsdag öp%nar vi dör&arna til! Blomsterlandet i 
Haninge. Det fi rar vi i al!a våra Stockholmsbutiker 

som är fyl!da med mängder av premiärerbjudanden. 
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Kulturdagar – nu 
i Täby centrum
Uppträdanden hålls inomhus i år.

Tidigare år har Kulturda-
garna hållits i slutet av au-
gusti eller i september.

– I år kommer både Kul-
turskolan och Tibble och 
Åva gymnasierna att vara 
med och för dem är det för 
tidigt på terminen då. Det 
är skönt att kunna vara ute 
men det är lite sårbart så 
sent på hösten och det är 
värdefullt att ha med sko-
lorna, så i år provar vi så 
här, förklarar Täbys kultur-
intendent Lina Browall.

Hon poängterar dock att 
det inte kommer att bli ett 
köpcentrum-event.

– Ledningen för Täby cen-
trum är öppen och innova-

tiv och helt införstådd med 
att det är kulturen i Täby 
som ska vara i fokus under 
den helgen.

Några som inte tycker att 
inomhuscentrum är en bra 
plats att uppträda på är 
Täby spelmansgille.

– Det var så bra förra året 
och året innan när vi kunde 
spela på Biblioteksgången, 
det var lätt för publiken att 
lyssna. Inomhus blir det bö-

kigare, säger Micke Löfroth, 
gillets ordförande.

Han säger dock att han 
har förståelse för skolornas 
behov.

– Fast det är lite synd att 
vi inte i stället kan uppträda 
på en scen. Hade varit roligt 
att få göra det under gala-
kvällen i Tibble teater.

Men då är det Lyxorkestern 
som står på scenen.

– Vi vill ha lite variation 
på de olika evenemangen. 
Under galakvällen ska ju 
bland annat Täbys kultur-
pris och kulturstipendier 
delas ut.

Vid denna tidning press-
läggning hade elva ansök-
ningar kommit in från för-
eningar som vill delta under 
Kulturdagarna. Sista ansök-
ningsdag var i går måndag.

– Men är det någon som 
missat är det bara att skicka 
in ändå, säger Lina Browall.

! Eva Cloarec
eva.cloarec@mitti.se
tel 550 550 74

Årets upplaga av 
Kulturdagarna kom-
mer att äga rum 
först 6–7 oktober i 
år. Det innebär att 
arrangemanget 
måste flytta inom-
hus.

Täby spelmansgille ska spela 
på kulturdagarna i höst.  
 FOTO: MARIA LÖFROTH

BJÖRN BORG, DESIGUAL, G-STAR RAW, HOLLISTER CO., PEAK PERFORMANCE, RITUALS, 
TIGER OF SWEDEN, THOMAS SABO. OCH MÅNGA FLER.

VÅRENS MODE. IGEN.

BUTIKER  
MÅNDAG-FREDAG 10–19  
LÖRDAG-SÖNDAG 10–18    

LIVS 
MÅNDAG-FREDAG 8–20  
LÖRDAG-SÖNDAG 9–19    
3 TIMMAR FRI PARKERING    

tabycentrum.se 

Mammas gamla favorit är tillbaka
Desigual, klänning. 
Pris 1.499 kr

Följ med på en stilresa som startar 1968, när Täby Centrum föddes,  
och landar idag. Mellan 23 mars–1 april fyller vi ditt centrum med vårens 

mode, spektakulära utställningar och nostalgiska upplevelser.  
Välkommen tillbaka till Täby Centrum!

Stilbärare från 60-talet
Jackie, handväska Big shopper. 
Pris 4.000 kr

Tillbakablickar
Synsam, solglasögon. 
Pris 695 kr / 1.525 kr

Vandra tillbaka i tiden
Tiger of Sweden, herrskor. 
Pris 1.499 kr

S T I L R E S A N 

2 3  M A R S - 1  A P R I L

Platåer för retrodans
Scorett, platåskor.  
Pris 999 kr

Stil med en twist
Wårdhs, skjorta Eton.  
Pris 1.700 kr

DUSCHVECKOR
13/3 – 31/3

Gäller inom Stor-Stockholmsområdet.

Vi skräddarsyr 
din duschlösning.
Måttning och montering 

ingår vid köp av 
Duscholux Collection 2.



Välkommen till en riktig mataffär!

Gå in på vår hemsida   www.ica.se/kvantumarninge   för fl er erbjudanden!

Kortpris
Hej!

Har du inget ICA-kort?
Be om ett i kassan. 
Du kan använda 

det direkt.

Gäller v 12 • 19/3–25/3

Arninge

Gå in på vår hemsida www.ica.se/kvantumarninge för fl er erbjudanden!

BANANER
Chiquita.

Max 5 kg per kund och hushåll.
Finns laddat på ditt ICA Kort.

/kg
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Livsfarliga attacker mot 
piloter under inflygning
Piloter bländades av laserljus 180 gånger förra året.

Attackerna sker oftast nära flyg-
platserna –! med både grön, röd 
och blå laser. Men det har också 
hänt flera kilometer därifrån, som 
i Upplands Väsby och på Söder-
malm. 

Det är i Stockholmsregionen 
som flest flygplan har blivit utsat-
ta, enligt anmälningar till Trans-
portstyrelsen. Ungefär 180 av 
fjolårets 301 anmälda händelser 
skedde här. 

– Både Bromma och Arlanda 
flygplats ligger här. Dessutom bor 
det många invånare i närområdet, 
säger Matti Rikkonen, flyginspek-
tör och senior advisor på Trans-
portstyrelsen.

För fem år sedan fanns knappt 
problemet. För tre år sedan an-

mäldes 66 fall av laserbelysningar 
mot flygplan i landet. Sedan dess 
är ökningen dramatisk. Dessutom 
är det inte bara flygplan som blir 
utsatta.

– Även andra blir drabbade, 
som bussförare och tunnelbane-
förare. För vissa yrkesgrupper har 
det ökat flera hundra procent, sä-

ger Per Nylén, avdelningsdirek-
tör för regelarbete och expertstöd 
på Arbetsmiljöverket, som ingår i 
en arbetsgrupp där myndigheter 
samarbetar för att sprida informa-
tion om riskerna med belysning av 
laser. 

Han ser tillgängligheten på la-
serpekare som den främsta orsa-

ken till det växande problemet. 
– Lasrarna har blivit fler, starka-

re och billigare. Det väller in laser-
pekare i Sverige via turistorter och 
direktimport.

Arbetsgruppen vill se en lagänd-
ring.

– Det är ingen helhetslösning 
att förbjuda all hantering av laser. 
Men det är en markering att vi ser 
allvarligt på att utsätta piloter och 
fordonsförare för laser.

Risken för ögonskador är hittills 
marginell, menar han. Det stora 
problemet är i stället bländning-
en. Det är vanligast att lasern rik-
tas mot flygplan under inflygning 
och landning.

– Piloter på flera hundra meters 
höjd upplever att de blir bländade. 
Tänk då att det håller på under ett 
antal sekunder. Är det då ett flyg-
plan som är under landning borde 
de flesta kunna räkna ut att det är 
rent livsfarligt, säger Per Nylén.

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

Personer som använder 
laserpekare mot flygplan 
är ett växande problem. 

Värst är det i Stock-
holms län. I fjol anmäldes 
180 fall. 

Laser som riktas mot flygplan under inflygning är livsfarlig, enligt Arbetsmiljö-
verket. FOTO: CHRIS ANDERSSON

Höjd p-avgift för 
boende stoppas
TRAFIK Stockholm stads 
avgift för boendeparkering 
skulle ha höjts från 700 till 
800 kronor den 1 mars. Men 
så blev det inte. Orsaken är 
att fullmäktiges beslut om 
höjningen har överklagats till 
förvaltningsrätten. 

De som redan har betalat 
den högre avgiften kom-
mer att få pengarna tillbaka, 
oavsett om bilisten betalat 
för en månad eller för ett 
dygn, enligt Stockholm stads 
hemsida.

Över 100 svar om 
trafik i skärgården
TRAFIK Över 100 svar har 
kommit in till landstinget om 
hur skärgårdstrafiken kan 
förbättras. Privatpersoner 
liksom föreningar och företag 
har engagerat sig. 

Tre synpunkter lyfts särskilt 
fram, enligt en första avstäm-
ning. Det anses vara viktigt 
med en samordning mellan 
kommuner kring kollektivtra-
fiken i stort och med Trafikver-
kets färjor. Principen med en 
beställare av trafiken och en 
utförare som är lokalt förank-
rat verkar ha stöd. Behovet av 
en basturlista lyfts fram.

Under våren planerar tra-
fiknämnden att ta beslut om 
framtidens skärgårdstrafik. 

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

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

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

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

Köp ett kök från Marbodal!
Valfria vitvaror
för minst

15 000 :-
på köpet!

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

ivt.se/kampanj

DANDERYD 
IVT Center/BEMICO Energi AB 08-622 50 80  

*Gäller t.o.m. 30/4 2012. IVT PremiumLine EQ kostar från 79 500:- inkl. moms.

Smartpump!
IVT PremiumLine EQ, så bjuder vi 
på app och mottagare så att du 
enkelt kan styra den med din 

smartphone (värde 3900:- 
inkl. moms).*

Köp Sveriges
effektivaste
värmepump

Sveriges effektivaste värmepump enligt oberoende tester. 
 

10 års försäkring på kompressorn ingår. För vi chansar aldrig. års

IVT FÖRSÄKRING

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

#1
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Priserna gäller så långt lagret räcker eller längst t o m söndag 1/4 2012.

STOCKHOLM:
Sveavägen 122, 08-23 48 00
Folkungagatan 69, 08–642 87 24

BROMMA:
Ulvsundavägen 191 F, 08-98 00 03
Archimedesvägen 1-3, 08-28 88 60

ROTEBRO:
Konsumentvägen 1, 08-410 613 00
Bollstanäsvägen 1, 08-754 42 80

SOLNA:
Svetsarvägen 13, 08-83 80 90

NYNÄSHAMN:
Nynäsvägen 29, 08-524 006 50

TÄBY:
Saluvägen 2-4, 08-756 50 17 

DANDERYD:
Enebybergsvägen 13, 08-755 95 90
Sunnanängsvägen 5, 08-544 993 30

STIMA – HUDDINGE:
Häradsvägen 194, 08-556 360 30

SICKLA:
Järlaleden 21, 08-641 95 70

SÖDERTÄLJE:
Bergaholmsvägen 10, 08-55 08 72 30
Jovisgatan 6, 08-550 119 97

KGW – ENSKEDE:
Tallskogsvägen 4, 08-649 46 90

Dynamisk kyla

STOCKHOLMS SNABBASTE LEVERANSER! KONTAKTA OSS!

14.990:-
PAKETPRIS!

DELBETALA 11 MÅNADER*

   1.420:-/MÅN   
         ORD. ELON-PRIS 15.990:-

KYLSKÅP:
• ENERGIKLASS: A+
• ÅRSFÖRBRUKNING: 143 KWH
• VOLYM: 350 L
• KLIMATKLASS: SN-T
• LJUDNIVÅ: 42 DB
• H/B/D: 1800/595/643

FRYS RZ90FASW1/XEE/103072
KYLSKÅP RR92FASW1/XEE/103073

Kyl/frys-paket med 
energisnål teknik

FRYS:
• ENERGIKLASS: A+
• ÅRSFÖRBRUKNING: 325 KWH
• VOLYM: 277 L
• STJÄRNMÄRKNING: ****
• KLIMATKLASS: SN-T
• LJUDNIVÅ: 42 DB
• H/B/D: 1800/595/643

VÅFFELJÄRN 6960/300925
GLASSMASKIN 6622/300926 

Perfekt till våffeldagen!
Få ett paket våffelmix på köpet när du köper 
både våffeljärnet och glassmaskinen!

DISKMASKIN SN45M206SK/102744

Bevisat snabb och energisnål!
• ENERGIKLASS: A++
• KAPACITET: 13 KUVERT
• ÅRSFÖRBRUKNING: 262 KWH, 2800 L
• TORKEFFEKTKLASS: A
• LJUDNIVÅ: 44 DB
• H/B/D: 815/598/573

Ny inverterkompressor med tystare och jämnare gång

5.495:-
DELBETALA 11 MÅNADER*

   602:-/MÅN

Energiklass A++

Tydlig display

Endast 44 dB

Automatisk avfrostning

Kyl: 350 L, frys: 277 L 

599:-
GLASSMASKIN

199:-
VÅFFELJÄRN
ORD. ELON-PRIS 399:-

HALVA PRISET!

Äntligen i lager!

Enligt DN, 18/9 2011.

PÅ KÖPET+
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Allt fler vanvårdade djur 
blir hämtade av polisen
Sociala problem bakom många fall av djurplågeri.

Flest anmälningar gör allmänhe-
ten under sommarhalvåret. 

– Folk rör sig mer utomhus då. 
Vi får en annan inblick i varandras 
liv, säger Karina Burlin, länsvete-
rinär på länsstyrelsen.

Bakom vanvårdade djur finns 
ofta en ägare med sociala problem, 
menar hon. Det kan vara missbruk, 
sjukdom eller dålig ekonomi.

– De här människorna har djur 
för att de tycker om djur. De inser 
inte själva att de förlorat förmågan 
att ta hand om dem, säger hon.

För tre år sedan tog länsstyrelsen 
över ansvaret för djurtillsynen från 
kommunerna. Karina Burlin tror 

dock inte att ökningen av såväl an-
mälningar som antalet omhänder-
tagna djur beror på att länsstyrel-
sen är bättre på djurskydd.

– Jag tror att det beror på den 
mediala uppmärksamhet som för-
ändringen har fått och också på 
den uppmärksamhet som djur-
poliserna fått. Folk har blivit mer 
medvetna och gör fler anmälning-
ar, säger hon.

Under 2011 fick länsstyrelsen in 
1 504 anmälningar om misstänkt 
djurplågeri. De allra flesta fall 
gällde hundar och katter. Cirka 
800 anmälningar ledde till någon 
form av åtgärd från länsstyrelsens 
sida, och 301 anmälningar avslö-
jade så grava missförhållanden att 
djur blev omhändertagna.

Ungefär hälften av anmälarna 
ville vara anonyma. Om det sak-

nas detaljer blir det svårt för in-
spektörerna att hantera ärendet.

– Man kanske säger att man 
åkt förbi en hage och att djuren 
där såg väldigt magra ut. Med så 
få upplysningar är det svårt för 
oss att börja utreda, säger Karina  
Burlin.

! Marianne Österholm
marianne.osterholm@mitti.se
tel 550 551 18

Allt fler fall av djurplå-
geri anmäls – och allt fler 
djur blir omhändertagna 
av länsstyrelsen. 

– Folk har blivit mer 
medvetna och gör fler 
anmälningar, säger läns-
veterinär Karina Burlin.

De här hundarna omhändertogs av polis 2009 efter anmälan om vanvård.
 FOTO: POLISEN

Minoriteters rätt 
tas inte tillvara
LÄNET Många kommuner 
tycks ovetande om vad den 
gällande minoritetslag-
stiftningen kräver, enligt 
länsstyrelsens årsrapport till 
regeringen. 

Vissa kulturella minorite-
ter har bland annat rätt till 
information, skydd av kultur 
och språk samt delaktighet 
och inflytande. 

De fem erkända nationella 
minoriteterna i Sverige är 
judar, romer, samer, sverige-
finnar och tornedalingar. De 
historiska minoritetsspråken 
är jiddisch, romani chib, sa-
miska, finska och meänkieli.

Polisen grep elva 
inbrottstjuvar
LÄNET Polisen har gripit elva 
personer i den satsning mot 
inbrott som man för när-
varande genomför i länet. 
Två personer är häktade och 
de övriga är anhållna eller 
omhändertagna enligt utlän-
ningslagen. 

Gripanden har skett i bland 
annat Vårby gård, Vårberg, 
norrort och Roslagen. Tillsla-
gen har skett vid såväl pågå-
ende inbrott som till följd av 
spanings- och underrättelse-
arbete. Personerna är i 
20–25-årsåldern, identiteter-
na är inte helt fastställda.

"   301 fall i fjol

1017

1224

1504

301266
128

201120102009

Antal anmälningar  
om vanvård och antal 
omhänder taganden 
i länet.

KÄLLA: LÄNSSTYRELSEN

Starta en utmaning på utrotahungern.se 
och bjud in dina vänner att gå med. 
Det kostar 20kr och pengarna går till 
kampen mot hungern i världen.

Vi bjuder in till öppet hus och hälsar 
Samtrans kunder välkomna till oss
torsdagen den 29 mars mellan klockan 
10.00 och 13.00.

Du får en guidad tur på beställnings-
centralen och vi bjuder på kaffe med dopp. 
Vi fi nns på Korta gatan 7 i Solna, 10 tr. 

Öppet hus!

Välkomna!
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UTMANING #117

JACUZZI J270

NU 99.000:-
Ord.pris 153.822:-  

Fri frakt och inkoppling.

ORIGINALET

Erbjudandet gäller i hela Sverige. 
Omgående leverans så långt lagret räcker.

SPA-erbjudande!

Aspängsvägen
Backstigen
Baldersvägen
Barrstigen
Bergåsstigen
Björns Backe
Bladvägen
Blanchevägen
Blomsterstigen
Blomvägen
Borgenvägen
Branta Backen
Bunkervägen
Båtsmansvägen
Böningers Väg
Dalstigen
Danarövägen
Edsviksvägen
Ekbacksvägen
Enstigen
Finnvidsvägen
Furuvägen
Fågelvägen
Genvägen
Gnejsvägen
Golfvägen
Granbacksvägen
Granitvägen
Hagvägen
Hammarbacken
Handelsvägen
Herrgårdsvägen
Hästhagsvägen
Jungfruvägen
Jägarbacken
Kassmans Väg
Kevingeringen
Kevingestrand
Klingsta Gård
Klingstavägen
Klockar Malms Väg
Klövervägen
Kvarnparksvägen
Kvarnstigen
Kvarnvägen
Källvägen
Liljestigen
Lindvägen
Lundblads Väg
Långbackavägen

Nora Strand
Nora Torg
Noragårdsvägen
Näckrosvägen
Ollonvägen
Orrstigen
Pilvägen
Ridvägen
Robertsviksvägen
Roddarstigen
Rystigen
Rättarens Väg
Sadelvägen
Setons Väg
Sjöbergsvägen
Sjövägen
Skiljevägen
Skogsallén
Skogsdalsvägen
Skogsvik Strand
Skogsviksvägen
Slagrutevägen
Soltorpsvägen
Sportstugevägen
Sunnebovägen
Syrénvägen
Sätraängsvägen
Tallstigen
Tjäderstigen
Tors Väg
Undangömda stigen
Valls Backe
Vasseurs Väg
Videstigen
Vilans Väg
Vindvägen
Västbovägen
Västerviksvägen
Åkervägen
Åsevägen
Örtvägen
Östbovägen

Följande adresser har  
möjlighet att anmäla sig: Med framtiden  

i tankarna
Värdefulla matrester
Nästan hälften av innehållet i dina hushållssopor 
består av matrester, frukt och grönsaker. Om mat-
avfallet sorteras rätt och separeras från det övriga 
brännbara avfallet, kan det användas för att fram-
ställa ett av världens mest miljövänliga bränslen, 
biogas samt till biogödsel för åkermark.

Nu samlar vi in ditt matavfall
Danderyds kommun genomför ett försök under 
cirka två år med matavfallsinsamling från  
enfamiljshus i ditt område och vi ger ditt hushåll 
möjlighet att ansluta sig till försöket. Om du 
redan komposterar ditt matavfall hemma,  
rekommenderar vi att du fortsätter med det.

Anmälan gör du enkelt på  
www.danderyd.se/matavfall  
eller genom att ringa oss på  
telefon 08-519 333 00.

Vad händer när jag anmält mig?
När du anmält dig får du ett startpaket bestående av ett brunt 
kärl, halvårsförbrukning av papperspåsar, påshållare,  
sorteringsbroschyr och en slaskskrapa.

Startpaketet levereras mellan 16 och 20 april och du kan 
börja sortera ditt matavfall samma dag!

Kommunen hämtar ditt matavfall varannan vecka och trans-
porterar det till en rötningsanläggning där dina matrester 
omvandlas till värdefullt och klimatsmart bränsle och gödsel.

Glesare hämtning 
Om du ansluter dig till försöket kommer dina kärl för mat-
avfall och brännbart avfall att hämtas varannan vecka istället 
för en gång i veckan. Dina kärl ska placeras så nära sopbilens 
stopplats som möjligt, dock högst 10 meter ifrån. Det är inte 
möjligt att beställa extra gångväg för dina kärl under försöket. 
Under sommarperioden kan du anmäla veckohämtning av ditt 
matavfallskärl.

Lägre sopkostnad
Om ditt hushåll deltar i försöket och sorterar ut matavfall 
blir grundavgiften lägre. Du betalar heller ingen viktavgift  
för det utsorterade matavfallet.

Anmäl dig 
senast  

den 6 april! 
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Tjuvar låtsades 
vara barnbarn
Två män gripna för åldringsbrott.

Männen greps i Härnösand 
förra tisdagen. De sitter nu 
frihetsberövade och ska del-
ges misstanke för ett stort 
antal åldringsbrott i Stock-
holm och norrut. 

– Jag skulle tro att det rör 
sig om ett 50-tal. De flesta 
har skett i Stockholm, säger 
Leif Johansson, ansvarig för 
åldringsbrotten på länskri-
minalpolisen. 

Männen har använt sig 
av det som polisen kallar 
”barnbarn-moduset”. De 
har ringt upp personer i 80- 
till 90-årsåldern och utgett 
sig för att vara barnbarn el-
ler annan släkting. 

– Ett samtal kan gå till så 
att gärningsmannen säger: 

”Hej! Hör du vem det är?” 
Då frågar kanske den gam-
le: ”Är det Peter?”. Och se-
dan är det i gång, säger Leif 
Johansson.

Ibland har gärningsmän-
nen även tagit reda på vad 
barnbarn eller andra släk-
tingar heter innan de ringer. 

– Sedan säger de att de 
behöver låna pengar. Det 
kan handla om att köpa bil 
och det är något strul med 
banken. De står hos bil-
handlaren och säger att de 
skickar en kompis.

Bedragarna har lurat äld-
re på allt från några tusen-
lappar till sexsi!riga be-
lopp. Ofta handlar det om 
summor runt 30 000 kro-
nor. Om den äldre inte har 
pengar hemma erbjuder sig 
kompisen att köra denne till 
en bankomat.

– Det är ingen slump att 
de ger sig på äldre männis-
kor. Det handlar inte om 
att de är mindre smarta, 
men de reagerar kanske lite 
långsammare, har oftare 

kontanter hemma, hör inte 
av sitt barnbarn varje dag 
och vill gärna vara till lags, 
säger Leif Johansson.

Polisen tror att männen 
ingår i en större konstella-
tion, men att de varit mest 
aktiva. Brotten har pågått 
sedan tidigt i höstas.

– De skulle inte förvå-
na mig om de här brotten 
minskar nu. Vi har ett antal 
frihetsberövade just nu och 
anmälningarna har minskat 
de senaste två månaderna.

Samtidigt pågår just nu en 
annan, ny typ av åldrings-
brott i Stockholmsområdet. 
En kvinna ringer och säger 
att hon har fått felsänd post. 
Hon vill komma över och 
lämna den. Sedan kliver 
hon rakt in hos den äldre.

– I de allra flesta fall lyck-
as inte bedrägerierna. De 
äldre har blivit vaksamma, 
säger Leif Johansson.

Pernilla Fagerström
pernilla.fagerstrom@mitti.se
tel 550 550 00

Två män i 45-års-
åldern har gripits, 
misstänkta för ett 
50-tal åldringsbrott, 
främst i Stockholm.

Båda männen är 
skrivna i Huddinge.

ORKA!
Träning har en enormt positiv inverkan  
på hur du mår. Bästa tiden att börja är nu. 
Känn skillnad innan  semestern. 
Årskort Allträning 183-241 kr/mån.

danderyd.friskissvettis.se

TÄBY ARNINGE
Måttbandsvägen 8 (mittemot ByggMax)

mån–fre 9–19, lör 10–15, sön 11–15.
Under kampanjhelgerna har vi öppet 10–16!

Tel: 08-630 07 00 • info@badovarme.se
www.badovarme.se

VI INSTALLERAR, REPARERAR OCH 

RENOVERAR ALLT INOM VVS

Norrorts största bad & VVS-center

20% 
RABATT 
PÅ ALLT FRÅN DESSA 

LEVERANTÖRER
Gäller ej Aspen och Duobad, 

dessa har 15% rabatt. 
Erbjudandet gäller fr. 9/3-25/3 2012.

Reservation för feltryck

www.badovarme.se



Max 2 förp/hushåll

Bankomat P
VARMGARAGE

1600 PLATSER

P- S K IVA
GRATIS I 3TIM

Vikt ca 60-100 g/st
JFR. PRIS 62,50-104,00/kg

Olika sorter
Ord pris 21.95/st

Clupea harengus
Fiskad i östersjön

Gadus morhua, utan huvud
Fiskad i Nordostatlanten

Fredag 23/3 mellan 12.00-19.00 bjuder vi 
på ostron! Fantastiska priser på skaldjur!

Cassostrea gigas
Odlad i Frankrike

Homarus americanus
Fiskade i Kanada

Mytilus edulis
Fiskade i Nordostatlanten

Enligt landets viktigaste kundnöjdhets-

mätning Svenskt Kvalitetsindex (SKI)
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Hopp för bilister 
som får p-böter
Minister vill inrätta en ny nämnd.

Bilisters ilska över hur par-
keringsbolagen beter sig 
har blivit en regeringsfrå-
ga. Infrastrukturministern 
har haft ett möte med bran-
schen om att införa en par-
keringsnämnd som sköts av 
parkeringsbolagen själva.

– Det är många bilister 
som känner sig överkörda 
och drar sig för att gå till 
domstol. Med en nämnd 
slipper man rättslig process. 
Samtidigt skulle bolagen 
kunna lära sig av varandra 
för att förbättra sina kund-
relationer. Alla tjänar på 
en parkeringsnämnd, säger 
Catharina Elmsäter-Svärd 
till Lokaltidningen Mitt i.

Infrastrukturministern

hän visar till den norska mo-
dellen där p-bolagen finan-
sierar nämnden.

– Parkeringsbolagen bor-
de stå för kostnaden. Bollen 
ligger nu hos parkeringsbo-
lagen och jag kommer att 
följa upp hur det går, säger 
Catharina Elmsäter-Svärd.

Svepark – som är parke-
ringsbolagens intresseorga-
nisation – vill också ha en 
parkeringsnämnd.

– Nuvarande lösning där 
både vi och kunderna mås-
te stämma i domstol är inte 
bra för någon part. Med en 
nämnd kan vi lösa tvister på 
ett enklare sätt, säger sty-
relseledamoten Christian 
Rockberger.

Men Svepark vill inte att 
parkeringsbolagen ska be-
höva betala för parkerings-
nämnden.

– Vår grundinställning är 
att det allmänna ska finan-
siera nämnden. Vi i bran-
schen ska trä!as i maj och 
diskutera frågan, säger 
Christian Rockberger.

Lokaltidningen Mitt i har 
många gånger berättat om 
bilister som hamnat i tvister 
med parkeringsbolag. En av 
dessa är Sollentunabon Per-
vis Gedirli som fick en p-bot 
för att ha stått utanför p-ru-
tan. P-rutan var dock täckt 
med snö, och han kunde 
inte se var linjerna gick.

– En parkeringsnämnd 
skulle vara perfekt. Det är 
en stor brist i systemet att 
det inte går att klaga, säger 
han.

När Pervis Gedirli försökte 
få rätt svarade parkerings-
bolaget att han var tvungen 
att stämma bolaget i dom-
stol om han ville gå vidare.

– Jag kontaktade en ad-
vokatbyrå men drog mig ur 
eftersom det skulle bli all-
deles för dyrt. Det behövs 
en parkeringsnämnd som 
försvarar kundens rätt, sä-
ger han.

! Zoran Cale
zoran.cale@mitti.se
tel 550 550 00

Alla gillar idén med 
en parkerings-
nämnd, där tvister 
mellan bilister och 
p-bolag kan avgö-
ras. Men ingen vill 
betala.

/st Max 5 krt/kund

Papper Everyday, hel krt.

129:-
69:-

påskägg 300g 

Fabergé påskägg 750g 

169:-

30%
På toner och bläck

Kopieringspapper     Toner och Bläck     Sortering och Arkivering     Förpackningsmateriel     Kaffe och Pentry     Städ och Hygien     Kontorsmaskiner     Datortillbehör     Kontorsinredning

Arninge: Hantverkarvägen 5, Tel 08-446 36 60 
Täby: Enhagsvägen 5, Tel 08-768 71 85 
För öppettider se www.officedepot.se

Alla priser inklusive moms. Gäller så långt lagret räcker, dock längst t o m 120328.
Kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. 

KANONPRISER I VÅRA BUTIKER! Ta med
annonsen!PÅSKGODIS

Samlarägg med litografier gjorda av Lasse Åberg

eller härligt färgglada chokladfyllda Fabergé-ägg!

Gastro !"#$%&'( mage Academy !)*#+,-.#( krets med vetenskapligt eller konstnärligt syfte 

Carl-Jan på ICA Stop
22 mars kl 17!

Vill du veta mer? Gå in på vår hemsida www.gastroacademy.nu

Varmt välkomna önskar vi på Gastro Academy 
i samarbete med ICA Stop

Vi älskar mat!

Carl-Jan Granqvist kommer till ICA Stop och Gastro Academy torsdag den 
22 mars. Mellan klockan 17 och 18 minglar han runt i butiken och pratar med 
kunder, mellan 18 och 19 inviger han och klipper bandet till Gastro Academy. 

Carl-Jan håller sedan ett kåseri kring mat och vin i sann Carl-Jan-anda. 
Inspiration för oss alla!

Vi bjuder på lättare förtäring under kvällen och det fi nns möjlighet att köpa sig 
ett glas vin eller alkoholfritt alternativ till maten.
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Våra sommarvikarier 
behöver bostad 
- rum eller lägenhet
Har du möjlighet att hjälpa oss?

Under sommaren kommer många sjuksköterskor och 
andra vikarier och arbetar hos oss. Flera av dem bor inte 
i Stockholm och behöver bostad.

Har du möjlighet att hyra ut, hör av dig till Sofia Millstam, 
tfn 08 – 123 562 08 eller e-post: sofia.millstam@ds.se

Danderyds sjukhus – Norra Stockholms akutsjukhus 

Får man välja sitt eget demensboende?
SMEDBYGÅRDEN är ett 
äldreboende som är spe-
cialiserat på omvårdnad 
av demenssjuka.

Var sjunde person lider av demens eller Alzheimers. Dit 
räknar vi även in anhöriga. För de lever ofta i sorg, smärta 
och förtvivlan över att se sina kära försvinna in i en främ-
mande värld. Men det finns hopp i mörkret. Vi menar att 
även den demenssjuke kan få ett bättre liv.

Vår främsta uppgift är att lindra oro och lyfta bort ångest 
hos våra boende, samt att ge stöd och utbildning till både 

sjuka och anhöriga. Vi ser de boende som vanliga människor 
som råkar vara handikappade av sin demenssjukdom.

Trots att hjärnfunktionerna avtar har de samma behov och 
känslor som tidigare i livet. De är förtjänta av att känna sig 
sedda och omtyckta. Och de har rätt till vård som respekterar 
dem som de unika personer de är. 

Vi är sorgsna över att det finns ställen där man pressar in 
äldre människor i trånga höghus när de istället borde få leva 
nära naturen. Hos oss bor man i en av åtta enplansvillor – 
var och en med tillgång till en skyddad trädgård. Dessutom 
bor alla i en trygg och hemlik miljö, i egna lägenheter som 

öppnar mot gemensamma rum. Allt för att få högsta möjliga 
livskvalitet så länge det är möjligt. 

Som du förstår är vår omvårdnadsfilosofi både enkel och 
inspirerande: om vi själva drabbas av demens är det här vi 
vill bo. 

För vi vet att när minnet sviker blir nuet allt.  
Prata med Åsa Göthlin på 08-544 10 550.
Titta in på www.smedbygarden.se.

Du kan välja ditt eget demensboende.

samheten för att bereda dem möjlighet att inkomma med 
skriftliga synpunkter. Utskick har gjorts till fastighetsägare 
inom ca 100 meter från Roslagsbanan. 

Till det tidiga samrådet har SL tagit fram ett samråds under - 
lag som kortfattat beskriver verksamheten och SL:s syfte 
med att söka tillstånd för densamma. Underlaget finns 
tillgängligt på projektets hemsida (www.sl.se/Roslagsbanan). 
Underlaget finns även tillgängligt i receptionen på SL, 
Lindhagensgatan 100, Stockholm. 

Eventuella synpunkter ska ges in till SL på nedanstående 
adress eller via e-post senast den 12 april 2012. 

Adress: AB Storstockholms Lokaltrafik, 105 73 Stockholm
Märk kuvertet Frivillig tillståndsprövning RB
E-post: RBtillstandsprovning@sl.se

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) avser att ansöka om 
frivilligt tillstånd för trafiken på Roslagsbanan enligt 9 kap. 
6 § 3 st miljöbalken. Syftet med den frivilliga tillståndspröv-
ningen är att låta miljöpröva trafiken på Roslagsbanan och 
därigenom fastställa villkor för driften enligt miljöbalkens 
bestämmelser. Utgångspunkten för tillståndsprövningen 
är den trafikkapacitet som kommer att vara möjlig på 
Roslagsbanan år 2030. 

I arbetet med tillståndsansökan och den därtill hörande 
miljökonsekvensbeskrivningen ska SL under ett tidigt 
skede samråda med berörda kommuner, Länsstyrelsen och 
enskilda som är särskilt berörda för att ge dem möjlighet 
att lämna eventuella synpunkter i frågor som rör tillstånds-
prövningen. Eftersom samråd har skett med Länsstyrelsen 
och kommunerna vill SL genom denna kungörelse nu nå 
ut till den krets av enskilda som är särskilt berörda av verk-

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas i en 
samrådsredogörelse som ges in till Länsstyrelsen. Läns-
styrelsen har därefter att fatta beslut i frågan om verksam-
heten kan anses ha betydande miljöpåverkan eller inte. 
Om Länsstyrelsen bedömer att verksamheten utgör en 
betydande miljöpåverkan kommer nästa steg i processen 
vara att SL ska hålla ett utökat samråd med bl.a. berörda 
statliga myndigheter och med allmänheten. Efter genom-
fört samråd upprättas en tillståndsansökan med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning som ges in till Länsstyrelsen.

Tidigt samråd för frivillig 
tillståndsprövning av trafiken 
på Roslagsbanan 

www.norrortsvaccination.se

Vi finns i Täby 
Centrum Doktorns 

lokaler i bibliotekshuset
vid TÄBY CENTRUM.

Välkommen att
vaccinera dig! 

Vi kan vaccinationer
Alltid vänligt och professionellt bemötande!

Öppet tisdagar, torsdagar 17-20.
Drop in.

Tel-rådgivning inför resor tisd. torsd. 16-17

tel 638 08 95
  

NORRORTS
VACCINATION

Parkering

Parkering
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Nyckelpigan fick vårkänslor
Nu har flera vårtecken börjat upptäckas runt om i länet.

En snödroppe med en nyckelpiga 
på. Den bilden tog 12-åriga Na-
thalie Carnhage i början av mars.

–! Jag tog den utanför vårt hus 
i Viby, säger hon.

Nyckelpigan gör Herbert Hen-
kel, ordförande i Naturskyddsför-
eningen, förvånad.

– Det var lite tidigt. Den blir nog 
uppäten av fåglarna. Men talg-
oxarna är glada, hackspettarna 
trummar så de hörs och ekorrung-
arna håller på att titta fram ur 
boet, rapporterar han.

I dag den 20 mars inträ"ar 
vårdagjämningen. Och Herbert 
Henkel kan räkna upp andra vår-
tecken som synts på senare tid 
i Sollentuna. Sälgen är ett av dem.

– De första insekterna tittar fram 
och de behöver nektar från den.

Sånglärkor, skogsduvor och 
ormvråkar är några fåglar som 
siktats vid Järvafältet under fe-
bruari.

! Pia Bispo
pia.bispo@mitti.se
tel 550 550 89

Nu är det dags att njuta 
av de första varma sol-
strålarna och ge sig ut 
i naturen, våren är här.

Vårtecken i Viby – en snödroppe och en nyckelpiga, fotograferades den 3 mars. Men nyckelpigan går en osäker framtid 
till mötes, tror Naturskyddsföreningens ordförande. FOTO: NATHALIE CARNHAGE

En snödroppe tittar fram i Edsviken, 
den 12 mars. FOTO: PIA BISPO

Vintergäck i Rotebro, den 6 mars.
 FOTO: MARTINA ENGSJÖ LINDGREN

Över 1000 bågar att välja mellan

Båge från 795:- + glas 0:- = KomplettPris > 795:-

Progressiva glas avser standardglas (index 1,5). Kan ej kombineras med andra erbjudanden. © 2012 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

 Från

795:-
till KomplettPris >
Progressiva glasögon
Prisrevolution!

Inklusive 
progressiva glas

TÄBY: Täby Centrum, 08-758 78 15.
www.specsavers.se



www.hemkop.se

Vecka 12. Priserna gäller t o m sön 25/3 2012 på alla Hemköp i Stockholm med reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Kycklinginnerfi lé
3 för

Hemköp | Fryst | 700 g
Jfr-pris 47.61/kg

Fiskgratäng

/st
Västkustfi lé | Fryst
Flera sorter | 350 g

Toalettpapper
Hushållspapper

2 för

Edet Soft | 8-p, 4-p
Jfr-pris 11.14-13.15/kg

Högrev I BIT

/kg
Irland | Ca 1.2 kg

Fläskkotlett
BENFRI I BIT

/kg
Danish Crown | Danmark

Ca 1.2 kg

Med kundkort
Apelsiner

/kg
Marocko, Spanien | klass 1
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 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

födda

grattis

Välkommen hem till oss vår 
älskade lilla Paulina. Född 11/12 
2011. Stolta syskon Emma, Oscar 
och Ludvig. Lyckliga föräldrar 
Åsa U!e!

Förlovade! Kärlek och glädje! 
Carl Sikander frågade om Jo-
hanna Adlertz ville gifta sig med 
honom. Svaret blev ja!

Välkommen till oss älskade 
MILO, Victor och Isabellas  
lillebror. BB sthlm 26/1.  
AMANDA bor i våra hjärtan. 
Sophia och Jeremias

Vårt älskade 
barnbarn, prin-
sessan Vanessa 
fyller 3 år den 
26/3. Tack för 
att du håller 
igång mormor 
och morfar, 
Eva och Roger 
Eklenius.

Hipp Hipp 
Hurra till värl-
dens bästa och 
goaste Lova 
som fyller 5 år 
20/3!
Grattis från 
Isac, Viggo, 
pappa och 
mamma.

jubileum

förlovade

Simon 
Forsmark, 
världens bästa 
storebror, fyller 
4 år den 24/3. 
Många grattis-
kramar från 
Ella, mamma 
och pappa.

Tom Lindemo 
blir den 26/3 
nu riktig 
pensionär! Vi 
vill nu gratta 
världens bästa 
Gu!a på din 
65-års dag från 
hela familjen 
Lind.

Han gör aldrig något för mig!
 Under det första året jag och min kille var tillsam-

mans var han helt underbar mot mig. Han gav mig jättefina rosor 
lite då och då, vi gick på caféer och gjorde roliga saker tillsam-
mans. De senaste två åren har han inte alls varit lika romantisk och 
gjort någonting för mig. Det är alltid jag som ska ta egna initiativ, 
hans bortförklaring är ”det är ju du som är kreativ”. Det enda jag 
vill är att han ska uppmärksamma mig. Det behöver inte vara 
 något stort alls eller kosta så mycket pengar, han är väldigt spar-
sam. Det skulle räcka med en ros. Är det för mycket begärt? Han 
tänker liksom inte själv, det är jag som måste tänka åt honom. 

Vi har olika åsikter om nästan allt och tycker knappt om att göra 
samma saker vilket gör mig frustrerad eftersom han är min partner 
och jag vill göra saker med honom som en kompis. Detta gör mig 
riktigt deprimerad!

Jag vill inte känna mig ledsen mera. Jag vore jättetacksam för 
svar!   

FRÅGA

Det kan vara så att du är ledsen för att du inte känner 
dig älskad och uppskattad av din pojkvän längre. Man behöver 
fortsätta att uppvakta varandra och inte sluta med det efter första 
förälskelsetiden. Du blir den som driver på i er relation och det 
är alltid tröttsamt. Ni verkar ha hamnat i fastlåsta roller med 
varandra. 

Han tar kanske mer ansvar för er ekonomi och du blir den som 
vill hitta på saker. Det finns inget annat sätt än att ni pratar igenom 
er relation med varandra, vad ni önskar och behöver och vad ni vill 
ändra på. Eftersom du är ledsen så behöver verkligen din pojkvän 
ta det på allvar. Det går inte att låta bli eftersom er relation då kan 
hamna riktigt i kris.  
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!”

BEBISFOTO
Familjefotografering varje fredag:

* Karolinska Huddinge sjukhus kl 12:30-13:20
* Södersjukhuset kl 15:00-15:50

Mer info: www.bebisfoto.se 

Grattis i efterskott Björn och 
Barbro på er Korall-bröllopsdag 
5 mars!! Hoppas resan var bra.
Maria med familj.

Vår Isa fyllde 
1 år den 14/3. 
Älskar dig, 
puss från mam-
ma, pappa, 
Viggo och Teo.

Starta en utmaning på utrotahungern.se 
och bjud in dina vänner att gå med. 
Det kostar 20kr och pengarna går till 
kampen mot hungern i världen.

En härlig sommar för barn  
i mellanstadieåldern

HÖGABERGSKOLLOT
17 juni – 12 augusti

Scoutgården Högaberg ligger i Örserum, mellan 
Gränna och Tranås och erbjuder en sommar med 
bad i Ören, idrott, härlig natur och mycket annat. 
Gränna ger upplevelser som polkagristillverkning, 
Andréexpeditionen och remmalag på Visingsö.

Plats för femtio barn 
varje vecka och kost-
naden är 500 kr per 
barn/vecka inkl. resa. 
Från och till Stock-
holm har vi egen buss 
varje söndag.

Information och anmälan
www. fralsningsarmen.se 
Info. tel. 070 729 22 72

Arrangör: 
Frälsningsarmén

®

DAG-
RIDLÄGER

på 
Efraimsbergs stall

för 6-12 åringar
vecka 25, 26 och 32.

Ring 
510 516 30

 

Öppettider
Tis 10-18
Ons-fre 10 -17
Lör 11-14
Sätraängsvägen 4 
Tel: 08-753 47 14

5/4 Skärtorsdag 10-15
6/4 Långfredag STÄNGT

7/4 Påskafton STÄNGT

Borden är uppdukade med påskpynt
Med start tisdagen den 20 mars

Välkommen in och fynda, samt ta en fika i vårt mysiga bibliotek.
 Vi har även tagit fram vår- & sommarkläder.

Mötesplatsen i Danderyd

P!" on#igt 
$ngagemang 
%&lti' 

(ä)a *ig

Lördag 24 mars 18.00 Konsert med
Ingemar Olsson. Nisse Bergman medv. Samarr. med 
Läkarmissionen.

Söndag 25 mars 11.00 Gudstjänst.
Elon Svanell. Sång av Grindtorpskyrkans kör. JOY/Kristen-
domsskolan. Kyrkkaffe.

Torsdag 29 mars 13.00 Gemenskaps-
träff med Christer Östlund.

www.grindtorpskyrkan.nu

GRINDTORPSKYRKAN
TÄBY

Varmt  
välkommen!

När ett liv blir till minnen 

Mörby Centrum (T-bana), Golfvägen 4C, 
tel. 08-755 71 43, www.danderydsbegravningsbyra.se

Hembesök  -  Jour dygnet runt  -  Familjejuridik

Välkommen
– tillsammans ger vi dig en personlig 

utformning av minneshögtiden.

DANDERYDS
Begravningsbyrå

Lär ditt barn 
simma hos oss!
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Kompetens – trygghet – personligt bemötande

Djupdalsvägen 23, Sollentuna. Tel. 35 00 35 
www.sollentunadjurklinik.se

Öppet: må-ti 8-20 • on-to 8-18 • fre 8-16

Matt och 
mjällig 
päls?

Moderna operationssalar, tandvårdsutrustning, 
digital röntgen, eget lab och drop-in för vaccination.

Be oss om råd!
20 % rabatt
på foder från 
Specific och 
pälsvårdande produkter 
från Virbac 

 E18 DANDERYD
Enebybergsvägen 10 (snett emot Danderyds kyrka)
Tel. 08-755 25 20

HUDDINGE
Djupåsvägen 15 (korsningen Huddingevägen, vid Woody)
Tel. 08-774 62 60

BROMMA
Ulvsundavägen 154 (mittemot Bromma Flygplats)
Tel. 08-26 53 00

Dynasty
Kinamönstrad wiltonmatta.
Flera färger
och storlekar.

Fyndpriser hela veckan i alla 3 varuhus

Fri parkering
Kontokort gäller
Inläggningsservice
Garanti
Vi ställer undan mot handpenning
Avbetalning 12 mån räntefritt

www.mattvaruhuset.seÖppet: vardagar 9-18, lördag 10-15, söndag 11-16.

Castle
Flatvävd wiltonmatta.
Finns även i svart.

Ord. pris 1.990:-

140x200cm.

995:-995:-
Ord. pris 1.650:-

599:-599:-Nu
OtroligaOtroliga

140x200cm.

Ord. pris 900:-

Pris från

595:-595:-

Stripe
Modern handvävd
ullmatta. 4 färger och
många storlekar upp till
2,5x3,5m.

Orient
Klassisk Wiltonmatta,
röd och beige.
Finns i flera
storlekar

Boukhara
Wiltonmatta i ull. Finns i 8 storlekar
upp till 2,5x3,5 m.

Palace
Wiltonmatta i
100 % konstsilke, 2 färger och flera storlekar.

140x290 cm.

Ord. pris 3.900:-

NuNu2.695:-2.695:-

Pris från

Ord. pris 1.400:-
595:-595:-

Nu
140x200cm.

2.595:-2.595:-
Ord. pris 3.490:-

Bistro
Flatvävd wiltonmatta. Finns i 4 färger
och 8 storlekar.

Pris frånPris från

595:-595:-

Rino
Modern ull-
matta i 4 färger,
svart blå,
grön,
orange.
80x250 cm.
140x200 cm.
och 160x230 cm.

Pris frånPris från

1.995:-1.995:-
Ord. pris 2.700:-

Nu

Ord. pris 2.880:-

140x200 cm.

1.980:-1.980:-

Fenix
Handvävd
ullmatta i New Design. Svart och
terracotta, flera storlekar.

Herrgård
Handvävd trasmatta
i allmogedesign.
5 färger och 6
storlekar.

Pris från

319:-319:-

Gångmattor
300 rullar i olika
bredder.
Broakulla 80 cm.

Från

Ord. pris 259:-/lpm

Från

159:- /lpm159:-

100-tals Ryamattor i
alla storlekar, färger
och kvaliteter.

Patchwork
Handvävd
Durriematta,
100% ull.
Finns
i flera
färger och
storlekar.

Nu

Ord. pris 4.200:-

140x200 cm.

3.195:-3.195:-

OtroligaOtroliga
160x230cm.

799:-799:-
Ord. pris 1.598:-

ut
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UTMANING #75

VAD KAN VI GÖRA ÅT  
DE ÖKANDE KLYFTORNA? 
De ekonomiska klyftorna ökar  
i samhället. Vill vi verkligen ha det  
på det viset?

MARYAM YAZDANFAR 
Riksdagsledamot (S) från Solna,  
ledamot av Finansutskottet,  
kommer till Danderyd på 
              
ÖPPET MÖTE PÅ LÖRDAG 
DEN 24 MARS 12.30 på Kevinge 
värdshus, Edsviksvägen 1 A

Välkomna!

  

Arrangör: Socialdemokraterna i Danderyd 

25%

Täby

Imma mellan glasen?

rabatt på isolerglas alt. 
energiglas vid byte av 
trasiga ”immiga” fönster.

Samglas Täby
Djursholmsvägen 62
Tel. 756 45 20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Samglas Solna
Repslagarev. 7
Tel. 83 44 50

Samglas Sollentuna
Skolvägen 14
Tel. 754 08 80

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rotavdrag

50% 
arbetskostn.

Inredningsglas, inramningar, 
bilglas, stenskottslagning

Erbjudandet gäller t o m 30 april 2012.
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Din lokala marknadsplats
Gå in på vår hemsida www.mitti.se där du sedan klickar 
dig vidare in på Köp och Sälj. Du får då all info om hur du 
går till väga för att lägga in din annons, samt hur man 
betalar. Sidan är för privatpersoner. 
Frågor besvaras på tel: 550 552 50. 

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

köp & sälj

Prylar

Prylar - Köpes
Böcker och tavlor köpes
Böcker och tavlor köpes.
Tel: 070-942 10 20.
 
Antika o äldre möbler kopes
Antika och äldre möbler, prydnads
saker,porslin,tavlor,matsalsgrupp,s
kåp,sekretär,tavlor,mattor,bocker,l
ampor,kristallkrona,golvur,klockor
,även enstaka saker eller hela hem 
, betalar kontant ring erik tel 08-
29 98 26 även helg och kvällar.
Tel: 070-719 09 08.
 
Antikt köpes, Bra betalt! 
Antikviteter köpes, Äldre möbler, 

Konst, Äkta silver, Speglar, Kristall-
glas, Gamla herrur, Bronsstatyer, 
Figuriner. Hämtas med lastbil, 
Kontant betalning! Även hela hem 
och dödsbon. Ring och bestäm en 
tid idag. 070-4153314/0767608577.
Tel: 070-415 33 14.
 

Fordon

Fordon - Köpes
Alla Slags Bilar Från 92–11
Företagsbilar - Privat körda - Per-
sonbilar Pick-Ups - Suv. Vw volvo 
Toyota Mazda Nissan Mitsubishi 
Honda Kia Ford Saab Renault Opel 
Audi Peugeot Bmw Mercedes Benz 

Lexus Maserati Mini Cooper Kon-
tant betalning vid rätt pris .
Tel: 073-614 16 21.
 
*** Alla bilar köpes nu ***
Hejsan köper alla slags bilar nu 
fr.1995–2012 årsmod. Alla märken o 
mod äv tjänstebilar defekta långmil 
avställda sportbilar cab suv .Snabb 
o trygg affär kontant bet 
Tel. 070-464 54 81 Lars.
 
Jojje köper din bil
Köper alla slags bilar även Obesikta-
de, avställda,långmilare,transportbi
lar m.m.Dock ej defekta bilar som ej 
startar. Kontant snabb & krångelfri 
affär! få bilen såld redan idag hör av 
dig på: 0728383350 Mvh Jojje.
Tel: 0728383350.
 
Bilar köpes äv defekt obes
Defekta bilar även fungerande bilar, 
ObesiKtigade avstälda eller små 
krockade bilar som ska lackas om 
eller byta motorer eller annat fix 
har till gång till lastbil.Mvh robban 
wilhelmsson innehar f skattsedel.
Wilhelmssonsbil@Hotmail.Se.
Tel: 073-997 40 40.
 
Köper din bil kontant idag! 
Vill du sälja din bil redan idag utan 
krångel & besvär då ska du ringa mig 
jag köper alla bilar oavsett märke 
eller årsmodell även obes är inget 
hinder kommer där du befinner dig 
& givetvis så betalar jag kontant på 
plats mvh jonny.Tel: 070-729 26 96.

Bilar köpes omg äv defekta.
Hej.Jag köper din bil omg kont och 
mkt snabb affär. Alla märken äv om 
din har defekt/Trasig motor eller 
växelåda äv krockskadad-Rostig-
Obes-Avställd. Äv minibuss-Skåp-
Pickup-Äv usa bilar ring eller smsa. 
Kia2@Live.Se äv kväll/Helg.
Tel: 073-585 61 00.

 
Bilar köpes egen verkstad ! 
Alla sorters bilar köpes oavsett 
skick snabb affär 94–2011 Obes 
oskatt rost defekt taxi sport lyxbilar 
yrkesfordon betalar kontant efter 
bilens skick o värde ring mejla sms, 
a vetorna@live.se Rickard 073-
855 62 99 Prova ! .
Tel: 073-855 62 99.

 
Köper din bil idag omgående
Hej jag har köpt bilar i många och 
är seriöst intr av alla slags bilar 
oavset märke el skick fr 95–2012 
långmilare obesiktade rostiga 
trasiga ej hinder.köper din bil idag 
omgående kontant ring mig nu ! ! ! 
Tel: 073-779 33 75.

 
Köper alla bilar 88–2012 ! 
Köper alla slags bilar från årsm 
88–2012 ring idag och få din bil 
såld. värdera din bil helt kostnads 
fritt Ring 0736-91 04 12 Med vänlig 
hälsning. Joel .
Tel: 073-691 04 12.

Köper husvagnar , husbilar
Köper Alla Slags Husbilar Och hus-
vagnar Alla slags märke & modeller 
av intresse. Ring idag och få den såld 
0736-91 04 12 .
Tel: 073-691 04 12.
 
Alla bilar köpes idag
Hej! Jag köper alla slags bilar idag 
fr: 88–08 som tex: combi, cedan,m
inibuss,tjänste,obes,oskatt,def,ro
st,mm som sakt allt av intresse så 
hör av dig redan idag eller maila 
osean98@hotmail.com så kommer 
jag och köper din bil mvh alex.
Tel: 070-460 09 00.
 
Köper alla bilar idag! ! ! ! 
Hej köper alla bilar idag 88–2012 
ring nu och få din bil såld idag 
Värderar din bil . Tveka inte ring nu 
och få den såld Med vänlig hälsning, 
Sonny frid 0720–25-55–59.
Tel: 0720255559.
 
Bilar o husvagnar
Köpes bilar o husvagnar alla märken 
o årsmodell även lång milare allt av 
intresse små def ej hinder ring lars.
Tel: 076-936 34 73.
 
Akut behov bil/husvang/husb
Bil/husvang/husbil köpes kontant 
allt av intresse små defekter ej hin-
der även bilar som gått lite längre 
seriös värdering hämtas även på 
plats ring så får du bilen/husvang-

nen/husbilen såld idag för mer info 
ta gärna kontakt mvh henrik.
Tel: 070-950 46 07.
 

Övrigt

Övrigt - Köpes
Villaolja
Hej.Vi köper eran överblivna vil-
laolja. Pumpar den ur tanken, även 
nergrävda. Hämtar tider som passar 
er, även lörd/sönd.Kontant bet vid 
hämt. Spar annonsen till senare 
tillfälle. Häls Sten-Åke 070-8 117 119 .
Tel: 070-811 71 19.
 
Svenska silvermynt köpes! 
1 kronor & 2 kronor före 1968, 
småmynt före 1962 samt matsilver 
köpes till absolut högsta pris. Ex: 1 kr 
före 68 = 12, 5kr. 2 kr före 68 = 25kr. 1 
kr före 42 = 25kr. 2 kr före 42 = 50kr. 
Specialpris vid större partier! /Johan 
Westerlund. Tel: 073-614 96 46.
 

Övrigt - Önskas
Alltiallotjänst erbjudes
Alltiallo aktiv pens. fixar kan-
ske det mesta i hus/lgh.altan, 
målning,trädgård,grovsopor bortkö-
res, ljuskronor omtrådas, hämtar 
ikea.gärdesgård org monteras.
cv+ref på begäran.epost ivarbertil@
gmail.com.vårhälsn.bertil.
Tel: 070-335 16 60.

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Var med och
rädda 
5000 fler liv
per år.

Nu även bilservice
För dig som ställer höga krav  
men ändå vill ha pengar kvar

Gamla Stäketvägen 1, Sollentuna, Tel. 08-754 22 25

PROFFS-
KUNSKAP
Hos oss jobbar
landets mest
kompetenta och 
välutbildade 
golvläggare och 
plattsättare.

KVALITET

V Å R K Ä N S L O R !
GOLV  KAKEL  BAD & DUSCH  INREDNINGAR  TAPETER  FÄRG  UTSTÄLLNINGAR  HANTVERKSHJÄLP

SIGTUNA GOLV I INFRA CITY VÄST
Stockholmsvägen 35, Upplands Väsby
Tel 08-590 700 01

www.sigtunagolv.se

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

SIGTUNA GOLV I JÄRFÄLLA
Skarprättarvägen 12B, Järfälla
Tel 08-583 612 20

www.sigtunagolv.se

ROSERSBERGS GOLV I MÄRSTA
Sönderborgsgatan 2, 195 30 Märsta
Tel 08-594 407 00

www.rosersbergsgolv.se

Ek variation, olja 
& ultramatt med 
alt. utan skepps-
list, 14 mm

499:- /m!
(ord. 799:- /m!)
Gäller tom 15/4

Golvkedjebrädan är vår egen 
svensktillverkade parkett. Det 
är ett 14mm omslipningsbart 
trägolv i ek som är slitstarkt, lätt-
lagt och anpassat för att hålla i 
vårt nordiska klimat.

Ek parkett 
3-stav, blank & 
matt lack

349:- /m!
(ord. 395:- /m!)

Osmo-Kit 
Träförnyare

399:- /st
Erbjudandet 
gäller så långt 
lagret räcker!

Balkonggräs 
röd, grön, grå,
antracit, beige 

från 99:- /m!
Lagervara

Cuprinol Träolja V

199:- /5 liter
Erbjudandet 
gäller så långt 
lagret räcker!

ÖPPETTIDER I PÅSK 
6–8/4 Stängt i alla butiker
 9/4 Infra City kl.11–15

Att gå på massiva trägolv ger en 
sensuell känsla. Det dova ljudet, 
den sköna doften, det mjuka 
steget på den varma ytan och den 
vackra ådringen. Ett Junkersgolv 
lyfter rummet med en levande, 
verklig design där människor trivs.

*) 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.



www.sollentunacentrum.se  |  Öppet vardagar 10-20, lördag & söndag 10-18, ICA Kvantum öppet alla dagar 08-22  |  Fri parkering lördagar & söndagar!    

120 BUTIKER MED MODE, MAT & INREDNING

23-25 mars

Fredag 23 mars. Premiär för fem nya butiker!
Stadium, Nilson Shoes, Jysk, Ecco och Din Sko. 

Shopping, erbjudanden och upplevelser hela helgen!

Lördag 24 mars

Fredag 23 mars

Söndag 25 mars

!

!

!

!

!

!

!

!

Utmaningar 16.00-22.00
DJ från 16.00

Utmaningar 10.00-18.00
Musikunderhållning och DJ 12.00-18.00
Magnus Rosén och Stockholm Concert Orchestra 14.00

Utmaningar 10.00-15.00
DJ skapar atmosfär 12.00-16.00
Prisutdelning 15.30

Läs mer på Facebook och vår hemsida.  
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reportage

E tt halvt stenkast från Fridhemsplan, med 
utsikt över Kronobergsparken, öppnar 
skådespelaren, manusförfattaren, regis-
sören och komikern Peter Dalle upp sina 
dörrar för Lokaltidningen Mitt i. Först 

fram att hälsa är dock hunden Nosi.
– Det är min dotters hund, berättar Peter och 

 visar oss in i bostaden.
Redan när man kommer in i den rymliga lägen-

heten blir det tydligt vad Peter arbetar med – om 
någon nu inte skulle veta det vid det här laget. 
Bokhyllorna är fyllda med dvd-filmer och på bor-
det ligger omärkta dvd-skivor, pennor och anteck-
ningar.

– Det arbetas för fullt inför höstens projekt, sä-
ger Peter lite hemlighetsfullt.

55-åriga Peter Dalle har i dag 28 år i den svens-
ka film, teve och teaterbranschen bakom sig. Vid 
det här laget har han arbetat med, och lärt känna, 
de flesta i branschen. Stockholmare är han ock-
så, ända ner till fotknölarna. Men någon egentlig 
koppling till sin nuvarande stadsdel Kungsholmen 
har han inte.

– Jag fick tyvärr göra mig av med drömbygget, 
sommarstugan, för fyra år sedan. Då hade jag lite 
pengar över att spendera och hittade den här lä-
genheten som jag verkligen gillade, berättar Peter.

SINA RÖTTER HAR PETER Dalle i stället i Täby där 
karriären också började i en teatergrupp tillsam-
mans med bland annat U!e Larsson.

– Det var på 80-talet och vi bildade även ett 
rockband där, berättar Peter.

Musiksatsningen blev dock inte långvarig. Men 
fyra gitarrer och ett piano som pryder vardags-
rummets väggar skvallrar om att musikintresset 
fortfarande finns kvar.

– Jag har historia i ett band och kan efter att ha 
övat i två veckor lura någon att jag kan spela mu-
sik. Men jag har inte musiken i blodet och är av-
undsjuk på dem som har det.

I stället riktade Peter sin uppmärksamhet mot 
sin andra passion, teatern. Och det var komedi för 
hela slanten till en början.

– Vi hittade på sketcher i samma anda som 
 Hasse och Tage, Magnus och Brasse och Monty 
Python. Vi kunde förstås ingenting i början. Men 
vi lärde oss.

Det blev även en examen från Teaterhögskolan 
i Stockholm 1984 och sedan dess har det rullat 
på med succéer som följt varandra. Stort genom-
brott blev det med tv-serierna ”Goda grannar” och 
”Lorry” i slutet på åttiotalet. Och bakom kameran 
har det blivit klassiker som ”Drömkåken” och ”Yr-
rol”.

Ändå är det kanske som skådespelare och komi-
ker de flesta identifierar Peter i dag. Men på se-
nare år har det blivit allt mer arbete som regissör, 
både inom film och teater.

– Jag får idéer till saker varje dag och jag har 
turen att ha ett sådant yrke där jag kan förverk-
liga dem. Och det är faktiskt roligare att jobba 
med egna grejer och att få göra något från ax till 
limpa.

Senaste idén som förverkligats är filmen ”En 
fiende att dö för”. Filmen är ett andra världskri-
get-drama komprimerat på en begränsad yta, pre-
cis som Peters senaste film, ”Skenbart – en film 
om tåg”. Även om tåget den här gången har ersatts 
med ett fartyg omringat av ishavet i Svalbard.

Och inte är det en tillfällighet att hans senas-
te två filmer utspelar sig i anslutning till andra 
världskriget. Peter kan närmast beskrivas som ett 
vandrande uppslagsverk vad gäller kunskaper om 
åren 1939 till 1945.

IDÉN OM ATT LÅTA hela historien utspela sig om-
bord på ett fartyg i Svalbard, av alla ställen, föd-
des när Peter själv reste dit på djursafari.

– Jag blev fascinerad av miljön och att det finns 
en historia där. Till exempel måste alla bära vapen 
på Svalbard på grund av hotet från isbjörnar.

Just isbjörnen har en framträdande roll i fil-
mens inledningsscen. Men snart tar det mänskliga 
dramat över när passagerarna och besättningen 
från länder som befinner sig i krig med varandra 
ska leva ihop på det trånga fartyget.

Idén till historien fick Peter när en guide berät-
tade om ett hotell i Ny-Ålesund på Svalbard. 

– Hotellet slog upp dörrarna den 1 september 
1939 men fick stänga samma dag eftersom kriget 
bröt ut. Och då började jag tänka. Hur hade situa-
tionen blivit ombord på ett fartyg? Skulle de här 
människorna vara lojala mot varandra eller mot 
sitt land?

Filmen är en internationell produktion med 
skådespelare från olika länder. Större delen av de 
cirka 30 miljoner kronor filmen kostade fick man 
från finansiärer utomlands. Först i slutskedet gick 
Svenska filminstitutet (SFI) in med stöd. Och en-
ligt Peter lär det inte bli några fler filmer i Sverige 
för hans del, mycket på grund av filminstitutets 
jämställdhetspolicy. 

– Eftersom jag har fel kön får jag inga medel 
från SFI och det är helt vansinnigt och konstigt att 
det man har mellan benen ska styra fördelningen 
av pengarna. Alla ska såklart ha samma möjlighet 
men i min värld borde de bästa manusen vara dem 
som är aktuella.

De färdiga filmmanus som Peter under åren har 

skrivit, bland annat en satir om hur teven påver-
kat vårt samhälle och en rysare, har han stoppat 
i lådorna.

– Det går inte att förverkliga dem i Sverige så 
länge institutet är inblandade. Och att söka peng-
ar utomlands är ännu krångligare.

TILL HÖSTEN BLIR DET dock regi på scenen, när 
musikalen ”La cage aux folles” går upp på Os-
carsteatern. Och snart får vi även se Peter i rutan 
i SVT:s nya tv-serie ”Odjuret”. Däremot kan det 
dröja innan vi får se honom på filmduken igen.

– Jag har tackat nej till alla erbjudanden hittills 
i år. Men visst kan det vara befriande att kunna gå 
in i någon annans film och inte behöva tänka på 
pengar och finansiering hela tiden.

Och så är det väl trevligt att få en guldbagge 
för jobbet?

– Ha ha, ja det är ju roligare att få en än inte. Men 
den enda som egentligen kan bestämma vad som 
är bäst när det kommer till konst, det är du själv. 
Hela grejen med galor och recensioner får för stor 
betydelse bland branschfolk – men de får också 
skylla sig själva att de tar det på så stort allvar. !

KOMMER VÄL 
FÖRBEREDD
" Namn: Peter 
Dalle.
" Ålder: 55 år.
" Bor: Vid Fridhems-
plan. Uppvuxen i 
Upplands Väsby och 
Täby.
" Familj: Dottern 
Eira och hunden 
Nosi.
" Aktuell med: Har 
regisserat filmen ”En 
fiende att dö för” 
som hade biopre-
miär i helgen. Spelar 
även i ”Zpanska 
flugan” på Nöjestea-
tern i Malmö under 
våren.
" Om att vara film-
regissör: ”Att vara 
regissör är att kunna 
göra kompromis-
ser. En bra regissör 
har också en bra 
planering, kommer 
förberedd och ger 
sina medarbetare 
mycket frihet.”

Peter Dalle går över 
gränsen för att filma

Ännu en film från idésprutan Peter Dalle får premiär 
på de svenska biograferna. Detta trots att han upple-
ver att den svenska filmindustrin är stängd för honom.

– Det är konstigt att det jag har mellan benen ska på-
verka mina möjligheter att göra film i Sverige.

 # text TOBIAS SAHLÉN   #  foto ISABEL SVENSSON

Inspelning av ”En fiende att dö för”. FOTO: PETER DALLE

Lorrygänget med Johan Ulvesson, Lena Endre, Claes 
Månsson, Peter Dalle och Ulla Skoog. FOTO: SCANPIX
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DALLES KARRIÄR  
I KORTHET
! 1987: Spelar den 
girige hyresvärden 
Pierre Waldén i 
tv-serien ”Goda gran-
nar”. 
! 1989: Skriver, 
regisserar och spelar i 
tv-serien ”Lorry”. Gör 
avtryck som uppfin-
naren från Sundby-
berg med återkom-
mande repliken 
”Tänkte inte på det!”.
! 1993: Skriver och 
regisserar filmen 
”Drömkåken”, med 
Björn Skifs och 
Suzanne Reuter i 
huvudrollerna. 
! 1997: Skriver, regis-
serar och spelar i fil-
men ”Ogifta par – en 
film som skiljer sig”.
! 2003: Skriver, 
regisserar och spelar i 
filmen ”Skenbart – en 
film om tåg”.
! 2010: Spelar Gösta 
i filmen ”Himlen är 
oskyldigt blå” och 
vinner en Guldbagge 
för bästa manliga bi-
roll: ”Hade man som 
skådespelare sjabblat 
bort den rollen har 
man inget i yrket att 
göra”, säger Peter 
Dalle.

”Jag gick ut scenskolan 
1984 och det är 28 år 
sedan nu. Men det 
känns som åtta, åren 
krymper ihop.”



CENTRUM FÖR SKÖNARE SHOPPING 

90 butiker och restauranger

Häggviks färskaste livsmedelshall

3 timmar fri parkering

vard 10 – 20 · lörd 10  – 18 · sönd 11 – 18

Följ Stinsen på  stinsen.se

Stinsen fyller på med maximal energi till både 
dig och garderoben. Den 24 mars presenterar 
Josefi n Crafoord vårens modetrender tillsammans 
med spännande gäster. Se uppträdanden på scen, 
få stylingtips och vårens make-up look. Upplevelsen 
toppas av våra fl ashmobs!

Ovanligt
LEKFULLT
VÅRMODE.
FÅ TIPSEN, INSPIRATIONEN OCH UPPLEVELSEN I STINSEN.

24/3
MODE-DAG 

MED

Josefi n 
Crafoord
PÅ SCEN 1300 & 1500

PRODUKTREGN
FLASHMOBS

STYLINGTIPS 

KL 1500

David Lindgren
FRÅN MELODIFESTIVALEN UPPTRÄDER OCH SIGNERAR SKIVOR
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kultur/nöje
Kulturchef
Fredrik Söderberg Bruce
tel 550 550 53

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

Många av Hans Kolbs konstverk är hämtade från Romarriket. Intresset från den tidsperioden härstammar från Hans latinstudier under gymnasietiden. FOTO: CARLOS MONTECINOS

Från rättsal till verkstad
Hans Kolb gick från att vara åklagare till att skapa lerskulpturer.

Hans Kolbs villa i Stocksund ser ut 
som de flesta i grannskapet. Stor 
trädgård, en trappa till dörren och 
huset andas gammaldags arkitek-
tur. 

För att finna något speciellt får 
man stiga in genom dörren och gå 
upp en trappa. Där, i skenet av den 
inlysande solen, finns nämligen 
Hans skulpturverkstad. 

Borden som står längs väggarna 
är fyllda med torn, båtar och ga-
lopperande hästar. Alla gjorda i 
lera. Även om de flesta av konst-

verken är skapade på senare år så 
har den konstnärliga ådran fun-
nits i hans familj ända sedan han 
var liten.

– Min mamma var reklamteck-
nerska. Hon målade bland annat 
tavlor när hon var i Afrika, säger 
Hans Kolb. 

När han hade tagit studenten 
tänkte han först börja på konst-
fack, men ett intresse för lag och 
rätt fick honom att ändra sig i sista 
sekund och börja på Stockholms 
Universitets juridiklinje. Han höll 
dock konsten och skulpteringen 
vid liv sidan av studierna. Han för-
klarar att de båda 
världarna är långt 
ifrån motsatser.

– Juridik är fak-
tiskt en konstform. 
Det handlar om att 
bedöma mänskliga 
beteenden. Om man 
tänker efter så finns 
det nobelpris i ekonomi, fysik, 
kemi och medicin. Men inte i juri-

dik. Det är för att för att det inte är 
någon matematisk vetenskap eller 
exakthet. 

Hans Kolb menar att det som gör 
juridiken till en konstform är att 
yrket handlar mycket om känslor. 

– Juridik flyter, rör 
sig och styrs av käns-
lor. Som åklagare gäl-
ler det att känna för 
o!ret: den bedragne, 
den rånade, den våld-
tagne eller den miss-
handlade. 

Mycket av hans 
konst är tydligt influerad av Ro-
marriket. Det är främst den ro-

merska arkitekturen och de klas-
siska formerna som lockar honom. 
Han har dessutom använt sig av 
sina studier i latin, som han tog 
under sin gymnasietid, i sin konst. 

Många av hans skulpturer före-
ställer torn och på byggnaderna 
kan man läsa citat som ”In dubio 
mitius”, vilket ungefär betyder 
”Hellre fria än fälla” 

Hans Kolb säger att juridiken nu-
mera är som ”bortblåst”. Som pen-
sionär kan han koncentrera sig 
helhjärtat på konsten och han har 
nyligen inska!at en brännugn där 
han kan färdigställa sina skulptu-

rer efter att de är formade. Hans 
håller just nu på att gå in i en ny 
fas med sitt konstnärskap, nämli-
gen surrealismen.

– Det som Salvador Dalí gjorde 
lockar mig mycket. Att man kan 
välja former helt själv, säger han 
och pekar på en häst som har ett 
ben som sticker fram som en lång 
utstickande lans. Man kan se det 
som Hans första blygsamma steg 
in i surrealismen. 

Hans Kolb har nu gått med i ett 
nybildat konstnärsnärverk i Dan-
deryd med ett 90-tal andra konst-
närer. Under februari ställde han 
ut sina skulpturer på galleriet 
”125 kvadrat” som ligger på Sö-
dermalm och fick ett tiotal sålda. 

– Det var pirrigt och lite nervöst, 
men det gick ju bra, berättar han. 

Nästa utställning sker efter 
sommaren på galleri Hagman, 
också det på Södermalm.

! Marc Malmaeus
marc.malmaeus@mitti.se
tel 550 550 00

I 35 år har Stocksunds-
bon Hans Kolb jobbat 
som åklagare i Stock-
holm. Nu har han gått i 
pension och ägnar sin tid 
åt att skulptera konst-
verk i sin villa. Favorit-
motiven är hämtade från 
Romarriket.

"   Jobbade som åklagare i Södra Roslagen
" Namn: Hans Kolb.
" Ålder: 66 år.
" Bor: I Stocksund
" Familj: Fru, tre 
barn och massa 
barnbarn.

" Sysselsättning: Konstnär och 
pensionär. Hans skulpterar konst-
verk i lera.
" Tidigare yrke: Har jobbat som 
åklagare i Södra Roslagens tings-
rätt i 35 år.

”Det som  
Salvador Dalí 
gjorde lockar 
mig mycket.” 

HANS KOLB

Träffa Åsa Nilsonne på biblioteket
FÖRFATTARTRÄFF Författaren, psykiatrikern och 
psykologiforskaren Åsa Nilsonne besöker Eneby-
bergs Bibliotek den 27 mars för att berätta om sin 
litteratur. 

Hon har skrivit flera kriminalromaner, de senaste ut-
spelar sig i landet som Åsa Nilsonne delvis växte upp i, 
Etiopien. Hon har även skrivit tre böcker om att uppnå 
medveten närvaro, så kallad Mindfulness. 

Överdrivna porträtt på Nationalmuseum
KARIKATYRER Att rita karikatyrer av kungar, politiker och för-
fattare har varit populärt i flera hundra år. På 1800-talet blev 
karikatyren en maktfaktor eftersom bara betydelsefulla personer 
karikerades. 

Just nu pågår en utställning om den svenska karikatyrens 
utveckling på Nationalmuseum. Besökarna får se ett 90-tal till-
spetsade bilder, bland annat på författaren August Strindberg och 
sångerskan Caroline af Ugglas.
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kultur/nöje

Känd mc-äventyrare till Edsvik
Christer Gerlach berättar om sina strapatser världen runt på museet.

Fyra motorcyklister i 60–70 årsål-
dern, knaggliga vägar och 50 mil 
till närmsta sjukvård. 

I mitten av 2000-talet reste 
Christer Gerlach och en grupp 
kända mc-förare genom Sibirien, 
Mongoliet, Kazakstan och Ryss-
land. 

Resan filmades och visades på tv. 
Nu kan nyfikna Sollentunabor få 
höra mer om strapatsen. På lördag 
håller Christer Gerlach föredrag 
på design- och teknikmuséet MC 
Collection i Edsvik som just nu har 
USA-tema.

–! Varg-Olle Nyren var med på 
resan, han var 77 år då. Ibland 
var det en tu" prestation, vi kör-
de omkull med jämna mellanrum, 
säger Christer Gerlach.

Föredraget i Edsvik ska främst 
handla om Asienresan på motor-
cykel. 

Men motorjournalisten Christer 
Gerlach har betydligt fler äventyr 

än så bakom sig. Han har kört ge-
nom djungel och öken. 

I slutet av 70-talet tog han sig in 
i Etiopien med en bananbåt, där 
militären grep honom. 

Vid två tillfällen har Chris-

ter Gerlach hamnat i Guinness  
rekordbok. 

Dels för att han är ensam om 
att ha kört bil ensam jorden runt  
och dels för att han blivit utsedd 

till världsmästare i långdistan-
skörning.

! Pia Bispo
pia.bispo@mitti.se
tel 550 550 89

Mc-föraren och rekord-
bilisten Christer Gerlach 
är den enda som kört bil 
ensam jorden runt. 

Nu kommer han till Sol-
lentuna för att prata om 
ett äventyr på en hoj i 
Kazakstan.

Mc-äventyr i Asien med Christer Gerlach, Ove Fundin, Posa Serenius och Varg-Olle Nygren. LÄSARBILD: CHRISTER GERLACH I Egypten. LÄSARBILD: OVE FUNDIN

- - -
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enkel instruktion innan. Entré. 
(pågår till och med 27 mars.) 
Arr: Tuna Gille i samarr ABF. Mer 
info, kontakt: L. Eriksson på tel 
51011827.

film/föredrag
Torsdag 22 mars
! Danderyds filmstudio visar 
”Sarahs Nyckel”, (USA 2011) kl 
19 i Danderyds Gymnasium. 
Mörkt franskt 40-tal. Julia är 
journalist och vill undersöka 
judeförföljelsen i Frankrike 
under 40-talet. När hon flyttar 
in i en ny våning, upptäcker 
hon att det tidigare bott en 
judisk familj där och hon börjar 
forska. Vi får följa den judiska 
familjen under 2. världskriget. 
Gastkramande skildring av ett 
judiskt familjeöde. Regi: Gilles 
Paquet-Brenner. I rollerna: 
Kristin Scott-Thomas, Mélusine 
Mayance, Niels Arestrup med 
flera. Längd 111 min. Termins-
kort säljes.  Info se www.dan-
derydsfilmstudio.se el. ring S. 
Conradi t 755 85 23 el. Bengt-O. 
Persson tel 755 99 68.

Lördag 24 mars
! Tesalong Amorina: Händel-
ser och personligheter ur det 
Cedergrenska familjealbumet. 
Ulla Assarsson-Eklöw berättar 

ter ring info på tel 33 92 29 eller 
info@solnadalsvardshus.se 
Insläpp kl 18. www.solnadals-
vardshus.se

! Musik på Tisdagsfikat – 
”Sånger vi gärna minns”. Ett  
musikaliskt besök ges av  Jard  
Samuelsson han sjunger och 
underhåller kl 13.30 i Vilunda 
församlingshem. Arr: Hammar-
by församling.

pensionärer
Tisdag 20 mars
! Dans till Kjell & Magnus or-
kester kl 13.30–16.30 i Kvarn-
torpsgårtden, Näsby Allé 72, 
Täby. Arr: SPF Tibbleseniorerna.

Tisdag 27 mars
! SPF Jarlabanke har månads-
träff i bibliotekets hörsal, Täby 
C, kl 13. ”Kost för det friska åld-
randet ” – Petra Alpsjö förläser. 
Kaffe med dopp. Avgift.  Mer 
info: spfjarlabanke.se

Återkommande
! Handledarledd datorträning 
för seniorer varje måndag kl 15– 
17 och onsd kl 10–12 och torsda-
gar kl 15–17 hos SeniorNet 
Danderyd på Kevinge Äldrebo-
ende, Edsviksvägen 1 A, Mörby 
Centrum. Se hemsida www.
seniornet.se/klubb/danderyd  
för program. För mer info  Mar-
gareta Palving tel 7581989 e-
post: margareta.palving@telia.
com Arr: SeniorNet Danderyd. 

är medlemmar ur Danderyds 
kammarorkester. Dirigent: 
Rikard Karlsson. Arr: Danderyds 
församling. www.danderyds-
forsamling.se

! ”Kent Maltes salong.” Skåde-
spelaren Kent Malte Malm-
ström blandar egna visor från 
föreställningen på Friluftstea-
tern i Södertälje med dikter av 
Helga Henschen. Söndag på 
Eggeby kl 14. Eggeby Gård, Järva 
Folkets Park. Kafévärd: Kent 
Malte Malmström. Kafé kl 13– 
16. Entré. Info: www.eggeby.nu 
eller tel 752 09 10, med stöd av 
Spånga/Tensta kulturkommitté 
Stockholm/Västerort.

! Claes Brodda med Curt An-
derssons Trio. Gästsolist Ulf Jo-
hansson Werre, trombon, lirar 
kl 16 i Bobbos Krog, Djupdalsv. 7. 
Arr: Sollentuna jazzklubb.

! Storbandsjazz med Ballroom 
Big Band. Solister Bosse Anders-
son och Annica Risberg kl 16 i 
Scandic Infra City. Entré. Arr: 
Musik i Ballroom. Biljetter finns 
även att köpa på Scandic Infra 
City och Väsby Direkt.

Tisdag 27 mars
! ”Upplev en musikalisk resa 
med passion, kärlek och sång.” 
Adele Li Puma, sång; Andrea 
Amadei, keyboard och Franco 
Graziani, bas gästar ”Musik och 
muntrationer” kl 19 i Solnadals 
Värdshus. För bokning av biljet-

och Mikael Röhr visar bilder, 
kl 15 i Stocksunds biblioteket. 
Arr: Sällskapet Amorina, Stock-
sunds hembygdsförening.

Tisdag 27 mars
! Kom och lyssna David Eber-
hard håller föredrag om Trygg-
hetsnarkomani, kl 19 på Hörsa-
len, Biblioteket, Täby Centrum. 
Fritt inträde. Arr: Kvinnojouren 
Täby/Danderyd.

! Varför  skriver en psykiatriker 
kriminalromaner? Åsa Nilson-
ne, psykiatriker och professor i  
medicinsk psykologi vid Karo-
linska Institutet, besöker kl 19 
Träffpunkt Enebyberg och kan-
ske kan ge oss svar på frågan.

musik
Fredag 23 mars
! ”West of Eden”. West of 
Eden är ett folkrockband från 
Göteborg. Säger de i alla fall. 
Envisa, obekräftade, rykten 
menar att de faktiskt är irländ-
ska - åtminstone musikalist. Å 
andra sidan har det här bandet 
spelat in hyllningsversioner 
av gamla Kiss-låtar! (sic). Ett 
syskonpar är stommen i bandet 
och de har skrivit det mesta 
av materialet. Jenny Schaubs 
hela uppenbarelse lyser av 
det irländska och keltiska och 
Martin Schaub leder bandet i 
ett rejält gung. Det blir folkrock 
med influenser från irländsk 
och skotsk folkmusik helt 
enkelt. Jenny Schaub, sång och 
dragspel; Martin Schaub, gitarr 
och andra stränginstrument, 
klaviaturinstrument och sång; 
Lars Broman, fiol; David Ekh, 
elgitarr; Kenneth Holmström, 
bas och Ola Karlevo, trummor. 
Picchus Café, Väsbyvägen 36. 
Boka bord! Öppnar kl 19. Arr: 
MFA/ABF/Musikrådet. www.
musikforeningenapoteket.se 

Söndag 25 mars
! ”Du är hela min värld!” – ope-
ra, operett och romans. Gerd  
Nielsen och Björn Gäfvert 
framför arior och sånger av bl a 
Puccini, Wagner, Lehàr & Grieg, 
kl 16 i Danderydsgården. Serve-
ring i pausen. Noragårdsvägen 
27, Danderyd.

! ”Stjärna över havet.” Det är 
Jungfru Marie Bebådelsedag 
och Danderyds Vokalensemble 
sjunger Mariamusik av olika 
kompositörer; Stabat Mater (G 
P da Palestrina), Magnificat (A 
Pärt) samt musik av S Rachma-
ninov, E Grieg, G Gullin och T L 
de Victoria, kl 19 i Petruskyrkan. 
Dessutom framförs motetten 
Lobet den Herrn alle Heiden av 
J S BAch och un sior de neige av 
F Poulenc. Övriga medverande 

på gång
Tipsa oss om evenemang  
E-post: 
pagang.danderyd@mitti.se 
Frågor besvaras må-fr kl 8–9  
på tel: 550 550 40.  Vi behöver 
info två veckor före evene-

mangets start. Evenemangen 
ska vara öppna för alla. 
Inga införanden av årsmöten. 
Materialet tas in i mån av 
plats. För annonsering, 
kontakta annonsavdelning.

av ”DizCover”. Entré med kaffe 
och kaka, ledsagare låg entré. 
Info tel 579 228 60, 579 228 65. 

! OBS dansa helgammalt till 
musik av Westlings lördag 
kl 19–22 i Rotebro dansträff, 
Rotebro C. Entré, inkl kaffe 
med dopp. Arr: Sollentuna 
gammaldansfören ing.

Söndag 25 mars
! Squaredans ”Våffeldansen”
kl 15–20 i Rotebro dansträff, Ro-
tebro. Caller Mathias Alfreds-
son. Entré: 100:- inkl våffla. Arr: 
Sollentuna squaredancers.

Återkommande
! Motionsdans, vi dansar gam-
malt + några moderna danser 
tisdagar kl 19.30–21.30 i Ekeby-
skolans matsal, Teknikväg 25, 
Vallentuna. Efter pausen lätta  
gillesdanser, med kort och 

barn & unga
Tisdag 27 mars
! Christer Arnell’s Musikteater 
presenterar ”Sagan om Moder 
Svea”. I djupa skogar och på 
gröna ängar. En livs levande 
skådespelare får man se. Kung  
Arnie spelar på gitarrens 
strängar och hela publiken får 
vara me’. Följ med in i sagan, 
glada 45 minuter ges för barn 
3–7 år tisd kl 10 i Danderyds-
gården, Noragårdsvägen 27. 
Kostnad för barn, vuxna gratis 
går. Bilj.beställning, tel 34 31 31, 
e-post: info@christerarnell.se

dans
Lördag 24 mars
! ”Club Galaxy” på Arena Sa-
telliten, har dans för unga/vux-
na med funktionsnedsättning 
kl 18.30–21.30. Dans till musik 

Pågående utställning
! Anna-Karin Nordin är ny medlem och ställer ut hos Karby-
Grafikerna till och med 1 april i Karby Gård. Öppet lörd–sönd 
kl 12–16. Nordin är även medlem i Täby konstnärer. www.kar-
bygard.se

Nordin ställer ut i grafiken 
Anna-Karin Nordin är är ny medlem i Karby grafikerna.

DJURSHOLMS DÄCKSERVICE
Enebybergsvägen 4 (vid Byggma) · Danderyd

Tel 08-622 50 11

DäckPartner – en nordisk fackkedja. För mer information vämligen gå in på; www.dackpartner.se

”Den som äger den där, måste ju nästan jobba på DäckPartner!” Jodå, visst är vi mer 
än lovligt intresserade av däck. Vi erbjuder ett brett sortiment från marknadens ledande 
leverantörer, så att du får rätt däck för din bil och körstil. Vi hjälper dig med däckskifte 
och alla krav för en säker körning. Med 239 verkstäder i Sverige, Norge och Finland är vi 
Nordens största specialistkedja inom däck och fälgar. Allt rullar bättre med DäckPartner!

Tveklöst!

Längtar du till 
! skesäsongen? 23-25 mars på Kistamässan 

    Vi ses på 

Sport! skemässan! 

www.sport! skemassan.se  

Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5 
Öppet: Fredag & lördag 9-18, söndag 10-16

Vi ger dig försmak 
av säsongen!

Kom till 
mässan och 
klappa Kalle 

Kamel!

Upplev 
Europas största 

akvarium! Entré-
biljetten 

gäller för alla 
mässdagar

GRATIS 
sport! skeskola 

varje halvtimme 
för barn mellan 

7 och 12 år!
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Försäljning av barnkläder för vår och sommar, leksaker, 

fritidsutrustning och övriga barnartiklar.

Frågor? 
runankladbyte@gmail.com

SÖNDAG  1 APRIL  KL  9-13.30

Runbackaskolor, Kornettvägen 42, 

192 73 Sollentuna
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Pågående utställning
! Ingegerd Mällberg ställer ut oljemålningar i hennes ut-
ställning ”Vårdrömmar,” till och med 4 april i Danderyds 
Bibliotek i Mörby C. Öppet månd–torsd kl 11–19, fred kl 11–17, 
lörd kl 11–15.

Vårdrömmar av Mällberg
Vårligt motiv av Ingegerd Mällberg.

! Mörbygårdens Vänner verk-
samhet pågår mån–fred kl 9–15:  
vävning, snickeri, qi-gong, 
bokbinderi, bridge, underhåll-
ning, utflykter, kaffe te bröd, 
på Edsviksvägen 1A. Info. på tel 
7552448.

! Idalagårdens Dagverksam-
het: Kom och var med på akti-
viteter som tovning, keramik, 
lyssna på talbok, vävning med  
mera. Lunch och kaffe med 
hembakat varje dag till själv-
kostnadspris. Öppet månd–  
fred kl 8–16 på Vasavägen 34 i 
Stocksund. Info tel 859060.

! Utflykter för pensionärer an-
ordnas på onsdagarna. Info om  
utflyktsmål, samlingsplats och  
-tid se www.pinglorna.net 
eller ring tel 999531 eller 070-
4363765.

utställning
Lördag 24 mars
! Anna-Karin Lilleengen  – nya 
bilder med en antik kamera 
från den mystiska värmländ-
ska skogen. Fotoutställningen 
pågår till och med 18 april i 
Stocksunds bibliotek, Stock-
holmsvägen 45.

Söndag 25 mars
! Anders Almberg och Åsa 
Bjurberg Gartz. Vernissage kl 12 
–16 i Picchus café, Väsbyv 36. 
Utställningen pågår till och 
med 20 april. Öppet tisd–fred 
kl 10–16, sönd kl 12–16. Mer info 
tel 590 80700 www.picchus-
cafe.se

! Eva Berger akvarell, Tiina 
Honkamaa, olja; Slava Kurseev, 
Sven Toste olja & akvarell, visas 
på Konstgården Sandudden 
Vattenverksvägen, Viksjö kl 12 
–16. Vägbeskrivn: www.toste.se

Måndag 26 mars
! Olle Broström ”Nära vatten –

en fortsättning”. Akvarell, olje 
och brunkolsmålningar, ställs 
ut till och med 14 april i Djurs-
holms bibliotek, Vendevägen 7 
i Djursholm. Öppet: månd och 
torsd kl 9–19, tisd–onsd, fred  
kl 9–17, lörd kl 11–14.

! Upplands Väsby Konstfören-
ing ställer ut hos ABF, Optimusv 
12, Uppl Väsby, kl 18.30. Kom och 
titta på fina tavlor och konst-
hantverk, vilka hänger uppe till 
och med 29 mars. Kaffe o kaka.

Pågående utställning
! Karin Fagring, Leif Ahrle, Eva 
Höglund och Staffan Hellgren 
är fyra av 20-talet utställare i 
Danderyds vårsalong i Försam-
lingens hus, Angantyrvägen 
39, vilken pågår till och med 25 
maj. Arr: Danderyds församling.

! Per-Åke Persson – fototställ-
ning hänger uppe till och med 
31 mars i galleri Eklund, Marga-
reta Eklund, Danderydsvägen 
4C, (Gamla elverket), Djurs-

holm.  Öppet tisd–fred kl 11–18, 
lörd kl 12–16, sö-må stängt. 
www.gallerieklund.se Mer info 
tel 755 46 76,  070-661 75 26.

! Just nu ställer Energi- och kli-
matrådgivningen i Danderyd ut 
i Information Danderyd, Mörby 
Centrum plan 4. Här kan du ta 
del av energispartips som kan 
hjälpa dig att minska både din 
elräkning o energiförbrukning.  
I utställningen visas också olika 
alternativ till glödlampor så-
som LED-lampor och lågenergi-
lampor. Utställningen pågår till 
och med fredag den 31 mars

! ”Våräng och sommarträd-
gård!” Textilare Monica Zetter- 
ström ställer ut ett urval blom- 
sterbroderier på kuddar, dukar 
och tavlor, till och med 24 mars  
i Träffpunkt Enebybergs Biblio-
tek.

! Abstrakta akrylmålningar – 
utställning av Berit Sepp ställs  
ut till och med 24 mars i Djurs- 
holms bibliotek.

övrigt
Söndag 25 mars
l Klasro skolmuseum. Visning 
av skolsalen och lärarbostaden. 
Öppet kl 13–15. Klasrovägen 61. 
Arr: Kultur- o fritidsnämnden. 

Måndag 2 april
! Svenska Turistföreningen, 
SST, Roslagsbanekretsen har en 
guidad visning kl 18 av Riks- 
idrottsmuseéet- jubileum OS 
100 år. Samling: Riksidrottsmu-
seets entré, kl 17.45 Anmälan 
till: thomas.malmsten@gmail.
com el 768 72 36 senast den 27 
mars.
 
Återkommande
! Lions Loppis i Mörby Cent-
rum har öppet lördagar 11–14. 
Kuriosa, begagnat och antikt 
finns i Mörby Centrum på plan 
5 vid Biblioteket. Bland allt det 

fina och köp det som faller i 
smaken eller skänk saker som 
blivit stående. Hela behållning-
en går till välgörande ändamål 
både här hemma och i fjärran 
land. lionsloppis@gmail.com

! Danderyds BS spelar bridge 
varje tisdag i Servicehuset, 
Edsviksvägen 1, 100 m från 
Mörby C. Start kl 18.30 och är 
klara cirka kl 22. Kostnad, kaffe 
eller te och smörgås ingår. Man 
måste ha med sig en partner.  
Upplysningar av Kerstin Hå-
stad, tel 755 04 99 eller e-post: 
erstin.hastad@telia.com

! ”Letar du gamla eller udda  
saker? Kom in till oss på Mö-
tesplats Kupan och ta en titt. 
Vi har prylar, möbler, kläder, 
tavlor m.m. Du kan även ta en 
fika i kaféet och på fredagarna 

serverar vi paj med sallad. Öp-
pet tisd–lörd på Sätraängsvä-
gen 4, tel 753 47 14. 

! Endagsretreat”– en stilla dag 
med växelvis medation o hea- 
ling under ledning av Liisa Taa- 
vitsainen och Elsa Laurell på 
Mariagårdenhålls onsd 4 april, 
kl 10–16. Anmälan senast 30 
mars via elsa.laurell@live.se 
eller 0706-207003. Slåtterv 7 i 
Enebyberg. Arr: Mariagården.

! Åter full fart i Täby Lions 
vänliga fynd & kuriosa bod på 
Kemist vägen 7–9,  snett emot 
Täby Park  Hotell. Öppet lörda-
gar kl 10.30–15. Till salu allt mel-
lan himmel och jord. De tar  
även emot säljbart gods av 
olika slag för deras hjälpverk-
samhet. Ej kläder samt stora 
möbler. www.taby.lions.se

Täby Beauty Center!

Nyhet, först i Sverige!
26/3 introducerar vi Powershape

Med lipolaser, radiofrekvens och  
mekanisk massage med vacuum  

i kombination behandlas:
• Fettdepåer • Celluliter

• Slapp hy kropp/ansikte

Varmt välkommen!
DU HITTAR OSS PÅ JÄRNVÄGSALLÉN 7 
NÄRA VIGGBYHOLM STN.
08-756 02 30
WWW.TABYBEAUTYCENTER.SE

FESTEN BÖRJAR 20 SEPTEMBER
REGI:EDWARD AF SILLÉN. SPELAS TORS-LÖR HÖSTEN 2012. BILJ: CIRKUS

08-660 10 20, WWW.CIRKUS.SE, TICNET: 077-170 70 70, TICNET.SE, 2ENTERTAIN: 
0771-36 37 00. KÖP RESA OCH NÖJE HOS SJ: 0771 -75 75 75/SJ RESEBUTIK. 

SHOWEN SPELAS I GÖTEBORG T O M 12 MAJ. WWW.TOMASLEDIN.COM

2ENTERTA IN ,  V ICKY  NÖJESPRODUKT ION &  L IVE  NAT ION PRESENTERAR

”BLAND DET
BÄSTA JAG SETT...
EN BRILJANT
SHOWMAN”AB 

”HELT LYSANDE”DN 

”LEDIN ÄR KUNG”BT

”SNYGG SHOW,
LEDIN”GP 

SUCCÉN TILL CIRKUS I STOCKHOLM
- BILJETTSLÄPP IDAG!

skönhet&hälsa

Ögonlaser 22.900:-
ReLEx® smile 22.900:-
FS-LASIK 22.900:-
RLE monofokala 24.000:-
RLE multifokala 34.000:-

Våra läkare är specialister i ögonkirurgi.

NYHET!

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

I priset ingår resekostnader, max 2.000:-

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.

Madeleine T Salong
Slingor  .................................... 500:-
Färgning  ............................... 500:-
Permanent  ........................... 750:-
Klipp, tvätt och fön  ...... 300:-

Madeleine Torsmark 
Fenixvägen 19, Enebyberg  |  0733-200 331

DINNERSHOW    NAT TKLUBB    KARAOKE

STOCKHOLMS 
ROLIGASTEROLIGASTEROLIGASTE

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

sport Sportredaktionen
Jonny Andersson 550 550 70
fax: 550 550 77, 550 551 44
e-post: sporten@mitti.se

!  Richard gick från kriminell till dubbel världsmästare

Richard Seifert med sina två VM-guld i kickboxning och kung fu. Idrotten har gett honom självkänsla och fungerar som medicin mot hans adhd. 
 FOTO: CHRIS ANDERSON

Mästarens kamp 
för ett värdigt liv
Kampsporten fick Richard Seifert att lägga ner vapnen.

Richard Seifert sitter i kaféet på 
ett gym i Vasastan och äter en häl-
sotallrik. Snart ska han två trap-
por ner och träna, såväl sin egen 
som andras kroppar. Han är dub-
bel  världsmästare 
i kampsport och 
personlig tränare.

Det är svårt att 
tro att denne snart 
30-årige Lidingö-
bo har levt ett liv 
så långt från hälsa 
och sundhet man 
kan komma. Under tonåren var 
han kriminell.

– Jag var osäker och helt galen. 
Det blev många polismöten.

Richard berättar att han redan i 

åttonde klass bar en skarpladdad 
pistol.

– Jag hade pistol eller kniv och 
rånade folk, och jag gjorde inbrott 
och någon misshandel.

Richard påpekar dock att han 
aldrig skadat någon allvarligt. 
Han klarade sig från fängelse, 

men råkade ut för 
något som fick ho-
nom att tvärt sluta 
med brott.

– Jag var 19 el-
ler 20 år och skul-
le till Hagaparken 
för att köpa en pi-
stol av ett par per-

soner. Men det slutade med att de 
rånade mig och körde ner pistolpi-
pan i käften. Jag trodde jag skulle 
dö och bad för mitt liv. Jag förstod 
inte att de bara ville skrämmas.

Richard hade några år tidigare 
fått diagnosen adhd. Många år 
senare insåg han att det var adhd 
som låg bakom hans överskotts-
energi, utanförskap och aggres-
siva utbrott.

– Min självkänsla var i botten 
och jag kände mig häftig när jag 
var beväpnad.

Efter den hemska händelsen i 
Hagaparken flyttade Richard till 
en lugnare plats, närmare bestämt 
Västervik där han blev kvar i åtta 
år. Han hade tidigare tränat kamp-
sport, men nu blev det på heltid. 
Richard öppnade en kampsport-
skola. Efter ett tag mådde han 
mycket bättre.

– Att ha kroppskontroll blev vik-
tigt för mitt självförtroende och 
min självkänsla. Jag identifierade 
mig med idrotten och kände att 

jag var bra på något. Och så var 
det bra för mig att hjälpa ungdo-
mar att träna.

Richard är sedan ett par år till-
baka i storstan. Han tränar varje 
dag, och berättar att han därför 
slipper äta mediciner mot adhd. 
Han får ut sin överskottsenergi på 
träningen.

Med full fokus på kampsporten 
utvecklades Richard Seifert till en 
mästare. 2010 vann han VM-guld 
i kung fu. I oktober i fjol vann Ric-
hard VM i WTKA-K1 som är kick-
boxning plus knän.

– Jag är regerande världsmästa-
re i K1 till oktober. Just nu är jag 
axelskadad och tränar rehab, så 
jag får se om jag kan ställa upp i 
VM.

Richard Seifert har sysslat med 
mycket. Han har varit både dörr-
vakt vid Stureplanskrogar och liv-
vakt åt politiker. 

– Jag är ett typiskt adhd-barn 
med många järn i elden. Jag är 
också uppfinnare och har precis 
lämnat in en patentansökan på en 
ny grej.

" Lars Allerstedt
lars.allerstedt@mitti.se
tel 550 550 69

I tonåren var Richard 
Seifert kriminell och 
destruktiv. Han fick 
 diagnosen adhd.

Kampsport blev rädd-
ningen. Träningen tog 
honom från brottets 
bana, och lindrar handi-
kappet.

”Jag hade pistol 
eller kniv och 
 rånade folk.”

RICHARD SEIFERT OM LIVET 
SOM TONÅRING

!   En uppfinnare med 30-årskris
! Namn: Richard Seifert.
! Ålder: Snart 30 år. ”Fy fan, jag har absolut 30-årskris. Det är lite Peter 
Pan-varning, jag vill stanna i åldern”.
! Bor: På övervåningen i en villa i Käppala på Lidingö.
! Aktuell: Dubbel världsmästare i kampsport.
! Yrke: Jobbar som personlig tränare och uppfinnare.

SDE:s U15-lag  
vann Mitt i-cupen
ISHOCKEY SDE Hockeys U15-
lag vann i lördags Mitt i-cupen 
efter en rejäl urladdning i första 
perioden. Grunden till 5–0-se-
gern över Wings HC lades åtta 
minuter in i finalen när Marcus 
Sirén inledde målskyttet och 
Tobias Göransson ökade på till 
2–0 bara 30 sekunder senare.

Efter halva matchen hade 
SDE-laget 4–0 och kunde 
därefter bli noggrannare i 
försvarsspelet.

– Vi hade förlorat två av tre 
matcher mot Wings i grundse-
rien, men vi fick dem skärrade 
med mycket högt skridsko-
tempo från början, säger Peter 
Wijkander, en av tre tränare 
som stöttar huvudtränaren 
Daniel Broberg.

Djurgården slog 
ut SDE i P18-SM
ISHOCKEY SDE:s P18-lag 
åkte ur SM-slutspelet i 
16-delsfinal mot Djur-
gården. Lagen möttes i 
två matcher och Djur-
gården vann båda, 4–0 
i ÖEB-hallen och 5–1 på 
Hovet.

För ett år sedan vann 
klubbens P16-lag USM, 
men flera av killarna i 
den truppen återfinns 
i dag på hockeygymna-
sium och i andra fören-
ingar runtom i Sverige.

Gymnaster  
mobiliseras
GYMNASTIK Enebybergsgym-
nasterna har gått ut med en 
vädjan till samtliga medlem-
mar. Klubbledningen vill se 
så många som möjligt på 
startlinjen när Danderydslop-
pet avgörs den 1 maj.

Ordföranden Mimmi Parei-
gis förnekar bestämt, och med 
ett skratt, att styrelsen tycker 
att medlemmarna tappat 
flåset.

– Vi mobiliserar inför inflytt-
ningen i nya gymnastikhallen 
i höst. Vi vill skapa intresse och 
gemenskap fram till dess och 
om många sluter upp till ett 
motionslopp är det en kul grej.

Caperiotäby mot 
Dalen i kvartsfinal
INNEBANDY Caperiotäby blev 
fyra i svenska superligans 
grundserie och när övriga tre 
topplag valt sina kvartsfinal-
moståndare återstod Umeå-
laget Dalen för Täbyherrarna.

– Vi och Dalen skjuter mest 
i SSL, båda lagen vill framåt 
och det kan bli roliga matcher, 
säger tränaren Magnus 
Jäderlund.

Kvartsfinal 1, i bäst av fem 
matcher, spelas i Tibblehallen 
i kväll, tisdag. 



38  MITT I DANDERYD.  TISDAG  20  MARS  2012

resultat & tabeller

ecoÖrebro-Solna 120–102
LF Basket-Sundsvall 105–83
Södertälje-Jämtland 100–94
Uppsala-Borås 95–81
 

Norrköping 36 23 13 +137 46
Södertälje 36 23 13 +222 46
Sundsvall 36 21 15 +107 42
Borås 36 21 15 +118 42
Uppsala 36 21 15 +103 42
LF Basket 36 20 16 +81 40
 Solna 36 17 19 -62 34
 08 Stockholm 36 17 19 -128 34
                                                                                                                    

 Jämtland 36 13 23 -112 26
 ecoÖrebro 36 4 32 -466 8

Division 4-Stockholm A Damer
Sigtuna-AEK 40–100
Järfälla-Huddinge BBK 27–52
 

Hephata 16 14 2 +495 28
AEK 15 13 2 +447 26
Solvik 15 12 3 +384 24
Djursholm 14 9 5 +137 18
Tureberg 13 8 5 +184 16
 Huddinge BBK 14 8 6 -25 16
 Lidingö Cows 15 5 10 -328 10
 Blackeb Spånga 15 2 13 -389 4
 Sigtuna 15 2 13 -348 4
 Järfälla 16 1 15 -557 2

Division 4-Stockholm B
Haga Haninge -Skuru Nacka 78–49
Alvik-Söders Vet 49–42
 

Djursholm F97 12 11 1 +279 22
Haga Haninge  13 11 2 +322 22
Bandhagen 14 9 5 +43 18
Järfälla 13 8 5 +82 16
 Duvbo 14 6 8 -128 12
 Alvik 14 6 8 -68 12
 Söders Vet 13 4 9 -197 8
 Skuru Nacka 12 2 10 -153 4
 Värmdö 13 2 11 -180 4

Innebandy
Superligan
Tyresö/Trollb-Sirius 7–8 e fl
Jönköping-Umeå City 6–5 e fl
Warberg-Helsingborg 5–3
Pixbo Wallenstam-Caperiotäby 12–5
AIK-Linköping 3–4 e fl
Dalen-Falun 8–5
Storvreta-Mullsjö 9–5
Umeå City-Warberg 3–6
Helsingborg-Dalen 5–5
Linköping-Jönköping 5–2
Mullsjö-AIK 1–6
Tyresö/Trollb-Storvreta 4–6
Falun-Pixbo Wallenstam 2–3 e fl
Sirius-Caperiotäby 6–8
 

Storvreta 26 22 0 4 +53 65
Pixbo Wallenstam 26 17 2 7 +50 53
Falun 26 16 2 8 +34 52
Caperiotäby 26 14 1 11 -6 44
Dalen 26 13 4 9 +21 41
Linköping 26 13 1 12 +5 40
Helsingborg 26 13 3 10 +8 39
Warberg 26 11 3 12 +6 38
                                                                                                                    

AIK 26 12 1 13 +12 36
Tyresö/Trollb 26 11 0 15 -26 35
Jönköping 26 9 1 16 -31 26

Mullsjö 26 7 2 17 -33 25
                                                                                                                    

Umeå City 26 7 1 18 -54 22
Sirius 26 6 1 19 -39 19

Allsvenskan-norra
Järfälla-Älvsjö 9–3
Granlo-Hagunda 7–8
Alba-KAIS Mora 5–8
Gävle-FBC Uppsala 5–8
Duvbo-Älvsjö 5–5
Hagunda-Gävle 9–12
KAIS Mora-Granlo 6–4
 

Granlo 21 16 0 5 +43 46
                                                                                                                    

Thorengruppen 20 13 0 7 +34 39
Järfälla 20 13 0 7 +15 39
KAIS Mora 21 12 1 8 +29 37
Balrog B/S 20 10 0 10 +6 31
Handen 20 9 0 11 -9 30
Duvbo 21 9 1 11 -13 29
FBC Uppsala 20 9 1 10 -5 27
Gävle 21 9 1 11 -14 27
                                                                                                                    

Alba 20 7 2 11 -9 25
Älvsjö 21 6 2 13 -55 19
Hagunda 21 6 0 15 -22 16

Division 1-östra Svealand
Hansa-Hoburg-Huddinge 6–9
Täby FC-Tullinge 6–5
Kungsängen-Nacka Wallenst 6–14
Bollstanäs-Farsta 10–9 e fl
Hansa-Hoburg-Hässelby 5–6 e fl
Tullinge-Åkersberga 11–7
Nacka Wallenst-Bollstanäs 4–8
 

Huddinge 20 19 0 1 +77 55
                                                                                                                    

Nacka Wallenst 21 17 0 4 +51 50
Åkersberga 21 16 0 5 +60 47
Täby FC 20 11 0 9 +15 33
Kungsängen 20 10 0 10 -15 29
Farsta 20 8 0 12 -4 27
Värmdö IF 20 8 0 12 -19 25
Hässelby 21 8 0 13 -43 25
Sundbyberg 20 7 0 13 -19 23
                                                                                                                    

Bollstanäs 21 9 0 12 -30 23
Tullinge 21 7 0 14 -17 22
Hansa-Hoburg 21 3 0 18 -56 10

Division 2-Stockholm
Högalid-Hammarbyhöjden 5–4
Tyresö FBC-Off Lidingö 8–1
Bele Barkarby-Jakobsberg 3–2
 

Salem 19 13 3 3 +60 42
Bele Barkarby 19 10 3 6 +9 33
                                                                                                                    

Vallentuna IBK 19 10 3 6 -1 33
Rosersberg 19 9 4 6 +9 31
Tyresö FBC 20 9 1 10 -9 28
Vendelsö 19 7 6 6 +3 27
Högalid 19 8 3 8 -1 27
Jakobsberg 19 8 0 11 +3 24
                                                                                                                    

Grimsta 19 7 3 9 -11 24
Hammarbyhöjden 19 4 5 10 -25 17
                                                                                                                    

Off Lidingö 19 3 3 13 -37 12

Division 3-Stockholm södra
Myrängen-Sol 2–10
Tumba GoIF-Nynäshamn 5–7
Örby-Trehörningen 4–3
Älta-Högdalen 6–3
 

Tumba GoIF 18 17 0 1 +72 51
Älta 18 12 1 5 +30 37
Sol 18 12 1 5 +26 37
Örby 18 8 3 7 -1 27
Haningepojkarna 17 7 1 9 -7 22
Nynäshamn 18 7 1 10 -13 22
Myrängen 18 5 5 8 -14 20
Trehörningen 18 6 1 11 -20 19

Sigtuna 14 13 0 1 +41 39
Åkersberga U IBF 15 10 0 5 +32 30
Sollentuna IBK 15 10 0 5 +19 30
Centralvägen 14 7 1 6 +15 22
Stym 15 7 1 7 -10 22
Danderyd 15 5 1 9 -17 16
Falken 14 4 1 9 -28 13
Rotebro IS FBC 15 4 0 11 -31 12
Märsta IBS 15 3 2 10 -21 11

Division 5-Stockholm B
Stäkets IF-Östermalm 15–4
Sundby-Lidingö IBF 4–5
Economus-Mälarö IBK 3–23
Hässelby IBK-Järfälla IBK U 5–14
 

Järfälla IBK U 17 14 1 2 +100 43
Stäkets IF 17 13 1 3 +51 40
Lidingö IBF 17 12 2 3 +34 38
Stockholm West 16 10 0 6 +36 30
Mälarö IBK 17 7 2 8 +49 23
Sundby 17 7 1 9 -15 22
Hässelby IBK 17 6 0 11 -18 18
Ängby 16 5 2 9 -3 17
Östermalm 17 4 2 11 -79 14
Economus 17 0 1 16 -155 1

Division 5-Stockholm C
Assist-Draupner 6–12
Hephata-Älvsjö IBK  2–30
Lokomotiv-Tyresö IBS  7–11
Boo KFUM-Årstapojkarna 12–4
Huvudstaden-Hammarby U IBF  7–3
 

Älvsjö IBK  17 17 0 0 +162 51
Boo KFUM 17 12 1 4 +49 37
Tyresö IBS  17 10 1 6 +29 31
Draupner 17 9 0 8 +21 27
Huvudstaden 17 8 2 7 -23 26
Assist 17 7 2 8 -8 23
Lokomotiv 17 6 1 10 -25 19
Årstapojkarna 17 5 1 11 -12 16
Hammarby U IBF  17 4 0 13 -94 12
Hephata 17 3 0 14 -99 9

Division 5-Stockholm D
Eriksberg-Segeltorp 5–15
Skärholmen-Västerh IBK 8–7
Grödinge-Segeltorp 8–2
 

Västerh IBK 16 13 1 2 +105 40
Grödinge 15 11 3 1 +64 36
Eriksberg 15 9 3 3 +34 30
Sofieberg 14 7 0 7 +2 21
Malmen SF 14 5 4 5 +20 19
Skärholmen 16 6 0 10 -3 18
Brandbergen 15 6 0 9 -24 18
Segeltorp 15 4 1 10 -3 13
Hökarängen 14 0 0 14 -195 0

Elitserien-Kvartsfinal Damer
Rönnby-Pixbo 3–4
KAIS Mora-Endre 5–2
IKSU-Dalen 3–0
Dalen-IKSU 4–3
Endre-KAIS Mora 4–3 e fl
Pixbo-Rönnby 5–9
Falun-Djurgården 5–6 e fl

Division 1-mellersta
Linköping IBK-Hässelby 7–3
 

Linköping IBK 21 20 0 1 +118 61
                                                                                                                    

Hässelby 21 16 1 4 +56 48
Lockerud/M 21 13 2 6 +47 42
Täby 21 13 1 7 +38 40
Hagfors 21 12 0 9 +25 36
Telge 21 12 1 8 +24 36
Tyresö Trollb 21 10 1 10 +6 30
Köping 21 8 1 12 +0 25
                                                                                                                    

Södertälje 21 8 1 12 -13 25
Skattkärr 21 4 3 14 -46 17

Högdalen 18 4 3 11 -22 15
Skogås/Trångsu 17 3 0 14 -51 9

Division 3-Stockholm norra
Rotebro-Bro 27–2
Tureberg-IFK Sollentuna 6–7
Westermalm-SB Innebandy 6–9
Vaxholm-Nyboda 16–3
 

Vaxholm 18 14 1 3 +98 43
Rotebro 18 13 1 4 +53 40
Tureberg 18 12 3 3 +68 39
Töjnan 17 10 4 3 +71 34
IFK Sollentuna 18 10 1 7 +28 31
Nyboda 18 9 0 9 -28 27
SB Innebandy 18 6 1 11 -35 19
KTH 17 5 1 11 -19 16
Westermalm 18 2 0 16 -101 6
Bro 18 2 0 16 -135 6

Division 4-Stockholm södra
Fullersta-Tomtberga 7–7
Tungelsta-Kvarnbergsplan 4–2
 

IK Malmen 15 12 3 0 +50 39
Tomtberga 16 11 3 2 +34 36
Kvarnbergsplan 16 10 1 5 +47 31
Tungelsta 16 9 1 6 +27 28
Sörskogen 15 8 1 6 +25 25
Haninge IBK 15 4 3 8 -32 15
FBI Tullinge U 16 3 1 12 -40 10
Mellansjö 15 2 4 9 -51 10
Fullersta 16 1 3 12 -60 6

Division 4-Stockholm norra
Råsunda IS-Ursvik 8–1
Ursvik-Lokomo Kista 6–2
Runby-Råsunda IS 3–5
 

Råsunda IS 18 16 2 0 +162 50
Ursvik 18 14 2 2 +83 44
Täby IS 17 14 1 2 +90 43
Lokomo Kista 18 9 1 8 -3 28
Enebyberg 17 7 3 7 -9 24
Wäsby IBF 17 5 4 8 -65 19
Frej 17 4 3 10 -50 15
Ormbacka/Skälby 17 4 2 11 -60 14
Runby 18 2 4 12 -28 10
Sälklubben 17 1 0 16 -120 3

Division 4-Stockholm västra
Ängen/Sätra-Stockholm IBK 5–6
Wasa-Ulvsunda 3–10
Ekerö IK-Midsommarkrans 9–6
 

Ekerö IK 18 16 0 2 +87 48
Stockholm IBK 18 16 0 2 +62 48
Skå 17 10 0 7 +2 30
Ulvsunda 18 8 1 9 -8 25
Vällingby BK 17 8 1 8 -15 25
Västerort 17 8 0 9 -30 24
Marieberg 17 6 2 9 +8 20
Wasa 18 6 0 12 -19 18
Ängen/Sätra 18 5 1 12 -39 16
Midsommarkrans 18 2 1 15 -48 7

Division 4-Stockholm östra
Ingarö-Triangelns BS 8–5
Nybroviken-Djurö-Vindö 10–5
 

Ingarö 18 17 1 0 +125 52
Nybroviken 18 13 2 3 +70 41
Djurgården 17 12 1 4 +37 37
Sköndal 17 11 1 5 +19 34
Triangelns BS 18 9 0 9 +20 27
Enskede SK 17 5 4 8 -17 19
Djurö-Vindö 18 5 3 10 -16 18
LM Ericsson 17 4 1 12 -50 13
Saltsjöbaden IF 17 2 1 14 -96 7
Solitaire 17 2 0 15 -92 6

Division 5-Stockholm A
Sigtuna-Sollentuna IBK 5–4
Danderyd-Märsta IBS 4–7
 

Örebro SK S 21 3 0 18 -138 8
Kristinehamn 21 1 1 19 -117 4

Division 2-Stockholm
Duvbo-Huddinge IBS 4–6
Högdalen-Järfälla IBK 2–8
Tullinge-Bele Barkarby 4–5
 

Tullinge 19 15 2 2 +67 47
Bele Barkarby 19 14 2 3 +55 44
Hammarby 18 13 1 4 +36 40
Duvbo 19 10 3 6 +9 33
Täby IS 19 10 1 8 +18 31
Åkersberga 18 9 1 8 +15 28
Farsta 18 7 2 9 -1 23
Järfälla IBK 19 5 3 11 -27 18
Älvsjö 18 4 3 11 -26 15
Huddinge IBS 18 4 2 12 -47 14
Högdalen 19 1 0 18 -99 3

Division 3-Stockholm södra
Sköndal-Nynäshamn 8–3
 

Sköndal 10 9 0 1 +72 27
Värmdö 10 9 0 1 +58 27
Boo KFUM 10 3 3 4 -37 12
Lövet 10 3 2 5 -14 11
Nynäshamn 10 2 0 8 -44 6
Örby 10 1 1 8 -35 4

Division 3-Stockholm norra
Väsby-Rotebro 6–2
 

Kungsängen 14 14 0 0 +62 42
AIK 14 9 2 3 +26 29
Väsby 14 9 1 4 +28 28
Vallentuna 14 7 1 6 +9 22
Midsommarkrans 14 7 0 7 +2 21
Centralvägen 14 4 1 9 -14 13
KTH 14 2 1 11 -42 7
Rotebro 14 1 0 13 -71 3

Division 4-Stockholm
Sundbyberg-Tungelsta 8–5
Djurö-Vindö-Saltsjöbaden 2–4
Tungelsta-Skogås/Trån 2–3
 

Sundbyberg 13 11 2 0 +37 35
Bro 12 11 1 0 +95 34
Skogås/Trån 14 6 3 5 -5 21
Sollentuna 13 6 2 5 +10 20
Saltsjöbaden 13 4 2 7 -14 14
Tungelsta 13 4 1 8 -10 13
Djurö-Vindö 13 4 1 8 -13 13
Älta IF 13 0 0 13 -100 0

Volleyboll
Division 2-norra vår
Sundsvall-Sollentuna B 2–3
Hudiksvall-Södertelge B 3–2
 

Sollentuna B 7 5 2 +5 14
Södertelge B 8 4 4 +1 13
Sundsvall 6 3 3 +3 10
Järnboås 6 3 3 +0 9
Hudiksvall 7 2 5 -9 5

Division 2-nordöstra vår
Sollentuna C-Västerås 1–3
 

Floby 5 5 0 +11 13
Västerås 4 2 2 +3 8
Uppsala VBS B 6 2 4 -7 5
Sollentuna C 5 1 4 -7 4

Basket

Division 4-Stockholm
Värmdö -Djursholm 67–60
Västerled -Skuru/Nacka  134–56
Duga-Harlem Grassh 71–60
Blackeb Schputnix -Huddinge BBK 84–44
 

Västerled  19 16 3 +361 32
Blackeb Schputnix  17 15 2 +332 30
Värmdö  18 11 7 +116 22
Hephata  17 11 6 +125 22
Djursholm 17 10 7 +223 20
 Bollstanäs 20 9 11 -152 18
 Duga 18 8 10 -133 16
Haga Haninge 18 8 10 +10 16
 Saltsjöbaden 15 7 8 -126 14
 Harlem Grassh 19 6 13 -65 12
 Huddinge BBK 18 6 12 -91 12
 Skuru/Nacka  18 0 18 -600 0

Division 5-Stockholm
Sigtuna-Skuru 98–79
Sibirien -Gamla Uppsala 72–69
Trångsund-Sigtuna 131–72
Mgl-Söderhamn  65–79
 

Söderhamn  17 14 3 +214 28
Trångsund 17 13 4 +249 26
Sibirien  17 12 5 +136 24
Järfälla BBK  16 10 6 +9 20
ÅJBK 16 8 8 +110 16
Gamla Uppsala 15 8 7 +155 16
Mgl 16 7 9 +2 14
 Shanta Rinkeby 16 6 10 -75 12
 Sthlm Vikings 16 6 10 -110 12
 Sigtuna 16 3 13 -367 6
 Skuru 16 2 14 -323 4

Division 6-Stockholm
Bengo -Brännkyrka 58–54
Täby -Engelen  50–65
Åkersberga -Dragonz 84–89
FUBB -Polisen  89–95
 

FUBB  17 11 6 +145 22
Sthlm Rockets 14 11 3 +101 22
Engelen  16 11 5 +148 22
Lidingö Stars  15 10 5 +94 20
Gamla Uppsala 17 10 7 +111 20
 Bengo  17 8 9 -32 16
Brännkyrka 16 7 9 +62 14
 Polisen  17 6 11 -96 12
 Dragonz 16 6 10 -132 12
 Åkersberga  17 4 13 -203 8
 Täby  14 4 10 -198 8

Division 7-Stockholm
Haga/Haninge-Brynja Riffs 39–58
Djursh Indians-Foul  38–59
Kälvesta-Täby Vets 67–71
EH Group-Foul  61–46
 

EH Group 15 15 0 +500 30
Brynja Riffs 13 10 3 +31 20
Foul  14 10 4 +244 20
Täby Vets 12 7 5 +21 14
 Kälvesta 14 6 8 -35 12
 Haga/Haninge 13 5 8 -22 10
 Mad 14 4 10 -42 8
 Silver Seals 13 2 11 -292 4
 Djursh Indians 12 1 11 -405 2

Ligan-Grundserien
Norrköping-08 Stockholm 76–83

För alla resultat 
och tabeller – se 

www.mitti.se
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Var vill du synas?

Mitt i har 31 lokala 
nyhetstidningar att 
välja mellan

Tillstånd enligt miljöbalken

Boka på 08-50 55 60 00. 
Uppge kod ”Mitt i” vid bokning. 
Max 6 pers/sällskap. Gäller endast 
nybokningar och kan ej kombineras 
med andra rabatter.

Läsarerbjudande

Vi erbjuder alla våra läsare 
två specialerbjudande 

på Wallmans Stockholm 
under hela vårsäsongen fram till 16 juni.

Dinnershow 
Onsdag - torsdag
 -pris 545 kr (ord 815 kr)

Inkl show, 3-rätters meny  Wallmans 
alt Vegetarisk  och kaffe.

Dinnershow 
Fredag

 -pris 645 kr (ord 815 kr)
Inkl show, 3-rätters meny  Wallmans 

alt Vegetarisk  och kaffe.
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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
Trevlig kille, kärleksfull och roman-
tisk. Söker tjej, 40–50 år som gillar 
att kramas, ej överviktig. Intr. resor, 
musik, bilar och kanske dig.
33771
 
Söker en naturligt kvinnlig, feminin, 
barnfri tjej för ett förhållande. Jag är 
en blond, smal, vältränad, ungdom-

lig, 45-årig singelkille. Är lugn, snäll, 
omtänksam, kärleksfull, seriös.
33770
 
Söker en kvinna för vänskap träffar. 
Din ålder och nationalitet saknar 
betydelse. Själv är jag en 45-årig 
singelkille, blond, smal, lugn, ärlig, 
omtänksam.
33769

Hej, 47 år, 182 lång, 82 kg, blyg, väl-
digt fin kropp. söker en tjej, kvinna 
55–75.
33764
 
Hej tjej, runt 50, rökfri, normalviktig, 
glad, pigg, som gillar skärgården, 
skogspromenader, dans, resor, som 
vill ha ett fast, seriöst förhållande. 
Hör av dig till en lång smärt, kärleks-
full, romantisk, trevlig, lugn, snäll, 
50+ kille.
33763
 
Här har du en stabil, empatisk, härlig 
kille på 47 år, med glimten i ögat och 
jag är lättsam och social. Gillar att 
sätta guldkant på tillvaron fånga 
dagen. Söker en likasinnad tjej.
33761
 
Välbehållen kille, 48 år, söker en 
välbehållen kvinna, som liksom 
jag värdesätter ärlighet, respekt, 
ödmjukhet, kan prata om det mesta. 
Är en levnadsglad, humoristisk kille. 
Vill träffa en stabil tjej, som jag kan 
pyssla om.
33760
 
Jag är en kille, lagom romantisk, 
45 år. Ser enligt andra trevlig ut. Är 
normalbyggd, trivs med mig själv. 
Söker en tvåsamhet med dig som 
vill någonting. Vill att du är äldre än 
mig, 50+. Du är spänstig och håller 
dig i form.
33755
 
Rökfri man 60+, nyfiken och aktiv, 
härlig och omtänksam. Intr. natur, 
djur, kultur, promenader, resor. Söker 
kvinna 60–50+, som är romantisk, 
ärlig och gladlynt. För ett seriöst 
förhållande.
33748
 
Jag är en högutbildad, väluppfostrad 
och aktiv 65-åring. Har god ekonomi, 
god hälsa, Är vältränad, positiv, em-
patisk, intelligent och verbal. Är det 
bara tomt skryt! Döm själv! Ring!
33747
 
Hej du älskade rara rökfria tjej, 
gärna 40–55 år. Här finns en stabil, 
ungdomlig singelman, 53 år, som 
levt ensam några år och väntar på 
dig. Har många intressen. Kanske 
kan vi finna varandra nu till våren.
33744
 
Här är jag, 50+. Var är du, elegant, 
seriös kvinna utan barnproblem? 

För fast förhållande. Jag har allt, 
bara du fattas. Jobb, bostad, här och 
utomlands. Intr. resor, kultur, natur, 
hemmakvällar, ett glas vin med dig, 
god mat.
33762
 
Hej, jag är en kille på 40+, söker en 
tjej/kvinna för träffar och att umgås 
med, förhoppningsvis förhållande. 
Bor norr om stan, har egna barn, bra 
jobb. Hör gärna av er, vore kul att 
träffas.
33741
 
Singelkille, 50+, rökfri, söker kvinna i 
passande ålder. Intressen djur, natur, 
bilturer, god mat och dig såklart. 
Ring nu, alla får svar.
33740
 
Hej, jag är en 56 årig man, ung-
domlig, positiv och romantisk med 
bra utseende. Jag är från Sthlm, 
Västerort, har vuxna barn. Jag är 
kulturellt intresserad. Jag söker en 
själslig och kroppsligt likasinnad 
kvinna runt 47–50 år. Vore kul om du 
hörde av dig.
332729
 
Tjena, när jag strosar omkring i 
vårsolen och ser alla par så känner 
jag mig ensam. Det skulle vara 
mysigt att dela allt underbart med. 
Jag är inte så tuff och självsäker som 
jag ser ut att vara men jag gillar att 
lyssna på andra. Är 36 år och ser bra 
ut enligt andra. Hör av dig, hej då.
332727
 
Hejsan, jag är en kille på 45 år som 
bor i norra Sthlm och söker kontakt 
med kvinnor för mysiga och givande 
träffar. Hej.
33726
 
Trevlig omtänksam kille på 43 år, har 
en son på 12 år. Söker en söt tjej som 
vill börja om på något nytt, ev för-
hållande. Vi kan börja som vänner. 
Tycker om promenader, filmer, mat, 
åka finlandsbåt mm. Hör av dig. Hej.
33724
 
Hej, jag är en kille på 45 år. Jag söker 
en ungdomlig svensk tjej mellan 25 
och 35 år för fast förhållande. Jag har 
allmänna intressen såsom bio, resor, 
kryssningar. Vore kul om ni hör av er.
33719
 
! Kvinnor söker Män
Mycket stilig och välvårdad, ung-
domlig och dominant dam, 60+. Sö-
ker undergiven, generös och pålitlig 
herre för rollspel. Endast dagtid.
33768
 
Att efter drygt 40 år bli ensam är 
varken lätt eller roligt. Söker en 
trevlig, go man, lång och välbyggd, 
stilfull med humor och livsglädje. 
Jag är mullig, kramig, vänlig. Endast 
seriösa svar. Signatur, pigg och 
ungdomlig.
33759
 
Hej, jag är 45+, och är från utlandet. 
Söker en seriös, svensk man 55–65 år. 

Jag jobbar med International Body 
och vill träffa en businessman eller 
diplomat som kan engelska.
33750
 
54-årig kvinna, ganska lång, smal, 
djurvän, gillar katter. Intr. Närings-
lära, promenader bl. a. Söker dito 
man för familj, gärna över 55.
33743
 
Kvinna 66år, socialt utåtriktad med 
glimten i ögat, fri och oberoende 
relationer. Söker dito jämnårig man 
för en seriös, kärleksfull gemenskap. 
Vi gillar natur, musik, motion mm. 
Vår tid är nu, är nu, är nu.
33730
 
Mycket ungdomlig mogen tjejkvinna 
69+, med bra sätt och utseende vill 
gärna träffa yngre kille som gillar 
kultur, film och resor. Svensk eller 
utländsk.
33715
 
Stilig, ungdomlig och dominant 
dam, 65+, söker undergiven och 
pålitlig herre för rollspel. Endast 
dagtid.
33693
 
Du man som är ensam, ca 60–65 år, 
rökfri, skötsam och med allmänna 
intressen som vill träffa en snäll 
kvinna, 65 år, för att umgås: pro-
menader, bio mm. Hör av dig för en 
vårträff.
33684
 
Mogen man sökes med ljus och 
lykta. Du bör vara över 50, ha mycket 
kärlek att ge och du kommer få 
mycket kärlek tillbaka. Jag är 59, 
attraktiv, en enkel person och nöjd 
med det lilla. Jag söker kärlek.
33682
 
! Man söker Man
Hej, jag söker dig äldre man som har 
behov av personlig assistans. Jag är 
en kille på 50+ som gärna hjälper dig 
och så hör jag av dig, om vad du vill 
ha hjälp med, så hörs vi.
33778
 
Transvestit på fritiden, 57 år, snygg 
och trevlig. Söker svensk, nordisk typ 
av man mellan 50 och 60 år, som vill 
ta emot besök.
33772
 
Hej, jag är 58 år, ensam, lugn, smärt. 
Jag vill gärna träffa en dominant 
pensionär, som kan ta hand om mig 
då och då.
33754
 
Söker en yngre kille för diskreta 
träffar. Din hudfärg och nationalitet 
saknar betydelse. Får gärna vara in-
vandrarkille. Jag är en svensk, blond, 
fräsch, diskret kille.
33766
 
Jag skulle gärna vilja träffa dig äldre 
man som kanske är mer smärt, 
och att du tycker om att skifta om 
till kvinna. Vill du träffa mig, man 

45 i Sthlm. Jag är lagom manlig, 
normalbyggd som då vill träffa 
dig som kvinna. Vill ej att du är ute 
i svängen utan vill träffa en och 
samma partner.
33735
 
! Kvinna söker kvinna
Hej, är du den som jag söker? Är du 
lekfull, kreativ, jordnära person? Hör 
av dig till mig. Kvinna 50+.
33631
 
Kvinna 60, söker nya väninnor, 
tycker om promenader, loppis och 
utflykter.
33584
 
! Övrigt
Efterlyser Jean P. Vi träffades på 
simhallen, Medborgarplatsen, för 
ganska länge sen. Du bor någon-
stans efter den röda tunnelbanelin-
jen, ganska långt ut. Vill gärna träffa 
dig igen.
33757
 
Söker hundkompisar, helst tikar, till 
min Papillon, hane och tre år. Vi bor 
i Jakobsberg. Han är mycket social 
och vill leka och busa. Jag är 60-årig 
kvinna, har tyvärr ingen bil eller kör-
kort. Vi brukar gå långa promenader. 
Hör av dig.
33688
 
Söker en tjej som vill hjälpa mig att 
sjunga till 60–70-talslåtar. Jag spelar 
gitarr. Är du musikintresserad så 
hör bara av dig. Kunde faktiskt vara 
ganska roligt.
33668
 
Jag efterlyser Björne 59 år, snickare 
i västerort. Du svarade på min kon-
taktannons 33330. Du glömde ange 
ditt telefonnummer. Hoppas du 
läser detta.
33578
 
Hej, jag söker annonsen 33327. Du 
är en man och ditt förnamn börjar 
på PH. Tyvärr blev det något fel, har 
försökt ringa dig flera gånger men 
fick fel telefonnummer. Jag har ett 
förnamn på tre bokstäver, börjar på 
A. Skulle bli glad om du ringde mig.
33558
 
Du kvinna 80+. Jag är också 80+. 
Frisk, inga större besvär. Jag är ute 
och går mycket, i stan. Skulle vara 
trevligt om vi kunde träffas. Bor på 
Kungsholmen, vid Fridhemsplan.
33550
 
! Vänner söker vänner
Hej, jag är 68 år, kvinna, bor i Ha-
ninge. Söker väninna för gå på stan, 
promenera, ta en fika eller äta lunch, 
kanske åka till Åland. Är du intres-
serad, hör av dig. Jag ringer upp på 
direkten.
33774
 
60-årig kvinna. söker kvinnligt 
resesällskap att dela hytt med på 
kryssning, på Donau i maj.
33767
 
Kvinna 56 år, söker en kvinnlig rese-
kompis till New York, för en vecka i 
sommar. Är rökfri. Ej lesbisk.
33742
 
Är en tjej i 30-årsåldern som söker 
nya tjejvänner i olika åldrar. Mina in-
tressen är bl a: dans, träna, karaoke, 
bio, fika m m. Lämnar du namn så 
ringer jag upp.
33679
 
Tjej, 44 år, barnfri, vill träffa en artig, 
empatisk, pålitlig, genuin och kulti-
verad man. Jag är väldigt intresserad 
av litteratur, teater, bio och konser-
ter. Vi kanske kan bli vänner.
33690
 
Har du också mist din gamla hund 
nyligen. Jag har mist min Papillon, 
16,5 år och är nu mycket ensam. Vi 
kanske kan hjälpa varandra. Min 
hund var min bästa vän, i Järfälla. 
Tycker om landet, sång, musik, 
promenader, djur och natur.
33608
 
Hej, jag är en kille på 60+. Söker 
manliga och kvinnliga vänner, som 
tycker om att mecka med bilar. Ut-
flykter med bil, Ålandsresor, bio och 
fika. Vore trevligt om du hör av dig.
33606
 
Mogen transa, med många andra 
intressen, söker väninna.
33604
 
Jag är en 63 årig kvinna som söker 
kvinnligt sällskap att dela hytt med 
på operakryssning på Donau i maj.
33590
 
Kvinna 62 år söker en rökfri kvinnlig 
resekompis för solresor till Kanarieö-
arna. Ej lesbisk.
33582

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

ÄR DIN ÄLSKLING

KÄRLEKSKRANK?

WWW DJURSJUKHUSEN.SE

08-505 304 00 08-505 303 00 08-505 102 00

ID-

MÄRKNING

+
 VACCINATION

PÅ KÖPET!* KKAKASKASSTRETRERINRINRING HG HG HANKANKANKANKATTATTATTATT:: 61061610610:-
KAKASKASKASTRETRETRETRERIRINRINRINGG HONKATT: 1 095:-
* Välj mellan tatuering eller chipmärkning. 

Vaccinationen skyddar mot kattpest och 
kattsnuva. Totalt värde upp till 895:-.

 Gäller i samband med kastration.

1-31 MARS 2012



Nu fi nns det en unik nyhetstjänst om Stockholm 
direkt i din smartphone. I vår nya app får du rykande 

färska nyheter om allt som rör huvudstaden. 

Ladda ner »Mitt i« appen, 
gratis till iPhone och Android.
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Bostatistik: Villapriserna upp i Vallentuna men ned i Stockholm

Snittpris i länet: 28 798 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

19!573

47!036

24!158
27!780

24!040

46!904

36!066

19!095

35!298

51!606

37!077

44!456

28!093 30!742

19!585 22!120 23!849
27!340

30!344

19!547

KÄLLA: MÄKLARSTATISTIK.SE

Under perioden december– 
februari har det genomsnittliga 
kvadratmeterpriset för en villa  
i länet sjunkit med 1 procent. 
I Tyresö och Vallentuna har snitt-
priset ökat med 6 procent, medan 
villorna i Stockholm under samma 
period blivit 4 procent billigare.

Nu suger vägglössen 
blod i tusentals hem

Beväpnade med kisel, penslar, fog-
massa och varsin kofot går skade-
djursteknikerna Calle Anderson 
och Christer Johansson in i student-
lägenheten på Lappkärrsberget. 

– Här har vi varit förut ser jag, 
säger Calle Anderson och pekar på 
fogmassan som täcker listerna.

– Det räcker med kiseln. Kan du 
pensla om jag slår ut pulver? säger 
Calle Anderson och böjer sig ner.

Det är inte första gången de ar-
betar i området. Varje torsdag sa-
nerar de minst sex lägenheter här. 

– Omsättningen på folk är stor, 
samtidigt som det är trångt. Man 
kanske inte heller har råd att köpa 
en ny säng, till exempel, utan är-
ver. Allt det påverkar, säger Calle 
Anderson.

Röda bett eller små blodfläckar 
på lakanet är det första tecknet på 
att du har fått ovälkommet besök. 

–! På nätterna när man ligger 
och sover kommer de fram och su-
ger blod. De lockas av värmen och  
koldioxiden. Det tar bara en halv 
minut, säger Christer Johansson.

Zubain Mushtaq bor i korridoren 
och är en av de drabbade.

– Hela kroppen var full av röda 
bett, säger han.

Också grannen Jayasankal  
M Kaimal har haft ovälkommet be-
sök.

– Jag har haft vägglöss två gång-
er på ett år, säger han.

Anticimex gjorde cirka 4 500 sa-
neringar i länet i fjol. Det är en ök-
ning med 58 procent på bara ett år.

Och trenden ser ut att fortsätta. 
Under årets första två månader 
gjordes 1 112 saneringar. Även i 
landet som helhet och i USA och 
Europa ökar problemet stort. En 
orsak är att djuren delvis har blivit 
resistenta mot bekämpningsme-
del. Skadedjursutrotarna måste 
hitta andra metoder.

– Vi använder ett puder med 
vassa stenpartiklar som skär sön-
der ytterskelettet så djuren torkar 
ut. Men vi kan också använda kyla,  

värme eller gas, säger Sven Jepps-
son, platschef på Anticimex i 
Stockholm.

En annan orsak är ökat resande.
– Förvara inte bagage under 

sängen. Vägglöss är inte så dukti-
ga på att klättra så de ramlar lätt 
ned. Kontrollera packningen när 
du kommer hem. Tvätta om du är 
osäker, tipsar han.

Men för att komma åt proble-
met måste även attityderna för-
ändras och kunskapen öka, anser 
han.

–! Det är skambelagt. Myten är 
att det bara är fattiga människor 
som inte har det så rent hemma 
som blir drabbade. Så är det inte.

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

De blodsugande vägg-
lössen invaderar allt fler 
bostäder i länet. Förra 
året sanerade Anticimex 
4 500 hem. Det är en ök-
ning med 400 procent på 
fyra år.

Skadedjursteknikern Calle Anderson letar efter spår av vägglöss i en drabbad studentlägenhet på Lappkärrsberget. FOTO: ULRIKA LIND

En femdubbling
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Antal vägglussaneringar i länet.

KÄLLA: ANTICIMEX

Fler mäklare tror  
på prisuppgång
BOSTAD Fler mäklare i länet 
tror nu på uppgång för småhus-
priserna. 

23 procent av de tillfrågade 
mäklarna bedömer att priserna 
kommer att öka något de kom-
mande tre månaderna – mars till 
april – enligt Mäklarinsikt som är 
Mäklarsamfundets undersökning 
om bostadsmarknaden. 

Vid förra undersökningen var 
motsvarande siffra 10 procent.

I snitt 65 dagar är  
en bostad till salu
BOSTAD En bostad i länet är i ge-
nomsnitt till salu 65 dagar innan 
den säljs. 

Det visar färsk statistik från 
bostadssajten Booli. Sedan års-
skiftet har siffran legat stadigt 
runt den nivån. I början av de-
cember däremot var genomsnit-
tet 82 dagar. 

En lägenhet säljs på 44 dagar 
vilket är snabbare än ett hus som 
i genomsnitt ligger ute till försälj-
ning i 56 dagar, enligt statistiken.

1 procent
har småhuspriserna sjunkit  
i länet jämfört med för ett 
år sedan, vilket är i nivå med 
prisnedgången i riket. 

Det visar småhusbarome-
tern från Statistiska central-
byrån som jämför priserna 
för perioden december till 
februari. 

Större ökning av  
fritidshus än i riket
BOSTAD Utbudet av fritidshus har 
ökat mer i länet än genomsnittet 
i Sverige. 

Enligt statistik från bostadssaj-
ten Hemnet är 219 fritidshus till 
salu i länet, vilket är 34 procent 
fler än under förra året. Motsva-
rande siffra för landet som helhet 
är 29 procent.

Störst är ökningen i Väster-
norrlands län (86 procent), följt  
av Blekinge län (69 procent) och 
Norrbottens län (57 procent). 

I tre län har däremot utbudet 
minskat – Västmanlands län  
(-21 procent), Östergötlands län 
(-6 procent) och Västerbottens 
län (-2 procent).



DANDERYD 08-585 702 00, MÖRBY CENTRUM, PLAN 4   fastighetsbyran.se

Accepterat pris: 6 500 000:-
7 varav 4-5 sovrum
Boarea: 201 kvm, biarea: 73 kvm
Tomt: 1 015 kvm Trädgårdstomt

Byggt: 1950, tillbyggt 1978
Adress: Korsövägen 20
Visas sön 25/3 12.00-13.00 och mån 26/3 17.30-18.00
Sms:a: FB 1061-10638 till 72456 för beskrivning

Gedigen 50-talsvilla med mycket trevlig öppen planlösning. Stor rymlig sällskapsdel med öppen spis och
generös takhöjd. ! trappa upp till sovavdelning med tre sovrum och badrum. Suterrängplan med
gästrum, garage mm. Tel: 08-585 702 00 Sandra Linnér 070-5747782. Snabbsök via webbnr: 1061-10638.

ENEBYBERG

Utgångspris: 3 975 000:-
Boarea: 94 kvm
Avgift: 4.253:-/mån inkl värme, vatten, el, bredband
och p-plats

Hiss: Ja.
Adress: Terrassvägen 2
Visas sön 25/3 13.00-13.45 och mån 26/3 18.30-19.00

Tillfälle att förvärva en unik och trevlig lägenhet i gott skick med villakänsla. Hela lägenheten renoverades
2007 och har två badrum samt kakelugn. Utgång till trädgård med tillhörande egen uteplats. Hiss till
välutrustade gemensamhetsutrymmen såsom bastu, kök, samt vinkällare. Bilplats ingår. Nära ICA-Tornet
och buss. Tel: 08-585 702 00.

3:A STOCKSUND

Accepterat pris: 2 390 000:-
Boarea: 82 kvm
Avgift: 2.708:-/mån inkl värme,
vatten & kabel-tv
Hiss: Ja.
Adress: Mörbylund 19 1 tr
Visas sön 25/3 12.00-12.30
och mån 26/3 17.30-18.00

Välplanerad 3:a med ljust och fint
läge. Två stora balkonger. Mycket
låg avgift. Genomgående ljusa
väggar och golv. Inre
reparationsfond om 35 000 kr
ingår. Mycket nära Universitetet,
T-bana, roslagsbana, bussar,
Mörbycentrum & Danderyds
sjukhus. Fina omgivningar med
promenadstråk längs Edsviken
nedanför. Tel: 08-585 702 00.
Webbnr: 1061-10611.

3:A DANDERYD-MÖRBYLUND

Accepterat pris: 5 700 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 166 kvm
Tomt: 839 kvm Trädgård/Natur

Byggt: 1984
Adress: Örtvägen 5
Visas sön 25/3 14.00-15.00 och mån 26/3 18.30-19.00
Sms:a: FB 1061-10040 till 72456 för beskrivning

Praktiskt lättskött enplans parhus med lugnt läge i populära Noraområdet. 5 sovrum och stor
sällskapsyta. Två badrum. Inglasat uterum. Prunkande trädgårdstomt med friggebod.
Tel: 08-585 702 00 Mäklare Sandra Linnér 070-5747782. Snabbsök via webbnr: 1061-10040.

DANDERYD - NORA



WWW.SVENSKFAST.SE

PRIS 6 250 000 kr/bud. TOMT 264 kvm . VISAS Sö 25/3 11.30-12.30. Må 26/3 17.30-18.00. Kungsvägen 1G.
MÄKLARE Anna Branje 08-753 00 80.

STOCKSUND 152 kvm
• Härliga sällskapsytor • Enplanskedjehus
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PRIS 7 200 000 kr/bud. TOMT 1 002 kvm . VISAS Sö 25/3 13.30-14.30. Må 26/3 18.30-19.00. Herrgårdsvägen 32.
MÄKLARE Johan Palmblad 08-753 00 80.

NORA 7 rok, 148+49 kvm
• Fantastisk utsikt • Insynsskyddat läge • Smakfullt renoverat
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PRIS 9 350 000 kr/bud. TOMT 1 240 kvm . VISAS Sö 25/3 12.00-13.00. Må 26/3 17.15-18.00. Örskärsvägen 4.
MÄKLARE Jenny Kalmér 08-753 00 80.

ENEBYBERG 9 rok, 296+51 kvm
• Familjevilla • Attraktiv adress • Bergvärme
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PRIS 7 900 000 kr/bud. TOMT 1 941 kvm. VISAS Sö 25/3 14.30-15.30. Ti 27/3 17.15-18.00. Vilans Väg 6.
MÄKLARE Jenny Kalmér 08-753 00 80.

SKOGSVIK 10 rok, 280+25
• Många sovrum • Öppen spis • Insynsskyddad baksida
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PRIS 3 950 000 kr/bud. AVGIFT 6 031 kr/månad VISAS Sö 25/3 13.30-14.00. Må 26/3 18.30-19.00.
Santararavägen 29. MÄKLARE Jenny Kalmér 08-753 00 80.

ENEBYBERG 4 rok, 110,5 kvm
• Brf radhus • Modern arkitektur • Lättskött trädgård
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PRIS 5 450 000 kr/bud. TOMT 1 324 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Kvarnängsvägen 23. MÄKLARE
Anna Branje 08-753 00 80.

ENEBYBERG 8 rok, 147 kvm • Stenkast från Enebytorg
• Pool
• Bergvärme
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Nöjda 
medarbetare 

gör bra affärer.

Läs mer om ”Sveriges bästa 

arbetsgivare” på svenskfast.se

DANDERYDBUTIKEN MÖRBY CENTRUM, PLAN 5, DANDERYD 08-753 00 80 WWW.SVENSKFAST.SE/DANDERYD
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

PRIS 3 300 000 kr/bud. AVGIFT 3 525 kr/månad. VISAS Sö 25/3 15.00-15.30. Ti 27/3 17.30-18.00. Vendevägen 5C.
MÄKLARE Johan Palmblad 08-753 00 80.

DJURSHOLMS TORG 3 rok, 90,2 kvm
• Seniorboende • Uteplats • Två sovrum
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PRIS 2 500 000 kr/bud. AVGIFT 4 377 kr/månad VISAS Sö 25/3 13.00-13.30. Lillkalmarvägen 27.
MÄKLARE Emelie Althén 08-753 00 80.

LILLKALMAR 3 rok, 72 kvm
• Välrenoverad • Stambytt • Naturnära • Insynsskyddat läge
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PRIS 2 500 000 kr/bud. AVGIFT 4 377 kr/månad VISAS Sö 25/3 13.00-13.30. Lillkalmarvägen 27.
MÄKLARE Emelie Althén 08-753 00 80.

LILLKALMAR 3 rok, 72 kvm
• Uteplats i söder • Stambytt badrum • Naturnära
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PRIS 2 200 000 kr/bud. AVGIFT 2 790 kr/månad VISAS Sö 25/3 13.45-14.15. Lillkalmarvägen 58 B.
MÄKLARE Emelie Althén 08-753 00 80.

DJURSHOLMS EKEBY 2,5 rok, 67,4 kvm
• Naturnära • Lugnt läge • Insynsskyddat • Inglasad balkong
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PRIS 2 750 000 kr/bud. AVGIFT 5 063 kr/månad VISAS Sö 25/3 13.45-14.15. Lillkalmarvägen 17.
MÄKLARE Anna Branje 08-753 00 80.

LILLKALMAR 4 rok, 86 kvm
• Möjlighet till tre sovrum • Bra kommunikationer • Stambytt
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PRIS 2 600 000 kr/bud. AVGIFT 3 785 kr/månad HISS Ja VISAS
Ring för tidsbokning. Mörbydalen 25, 7tr. MÄKLARE
Johan Palmblad 08-753 00 80.

MÖRBYSKOGEN 3 rok, 76,3 kvm • Stor balkong i väster
• Väldisponerad
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PRIS 1 395 000 kr/bud. AVGIFT 1 663 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Mörbylund 17. MÄKLARE
Emelie Althén 08-753 00 80.

MÖRBYLUND 1 rok, 37 kvm
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DANDERYDBUTIKEN MÖRBY CENTRUM, PLAN 5, DANDERYD 08-753 00 80 WWW.SVENSKFAST.SE/DANDERYD
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TÄBY / GRIBBYLUND / FURUVÄGEN 78

CHARMIGT KEDJEHUS

Accepterat pris: 4 100 000 kr / Boarea: 135 kvm
Tomtarea: 399 kvm / Rum: 5 rum, varav 3 sovrum
Visning: 25/3 kl 12.00-12.45 och 26/3 kl 17.30-18.00
Mäklare: Madeleine Müller, 070-992 20 77

DANDERYD / SÄTRAÄNGSVÄGEN 150, 2TR

YTEFFEKTIV 3:A

Accepterat pris: 1 895 000 kr / Avgift: 4 721 kr/mån
Boarea: 76 kvm / Våning: 2 av 3
Rum: 4 rum och kök / Visning: Ring för visning  
Mäklare: Sebastian Wallster, 070-755 75 69

DANDERYD / TEL: 08-755 70 10 / MAKLARHUSET.SE

Sebastian Wallster  
070-755 75 69

Madeleine Müller  
070-992 20 77

VIKTOR HANSON
Byggnadsfirman

Antal:      30
Storlek:      2 - 5 rok
Prisexempel: Se hemsida
Kontakt:      Anette Ekman, 
      Erik Olsson Fastighetsförmedling,
Anmälan:      www.brfdjurgardsstaden.se





Vaxholm Resarö
Designad familjevilla med sjöglimt från PINC HOUSE med rikligt av stilfulla och påkostade detaljer och med ljus och rymd i fokus. Högt och skyddat sjönära läge
i barnrikt område med kort gångavstånd till bad och båt samt skola och kommunikationer. Plan trädgårdstomt med stor terrass runt huset. Dubbelgarage med
fjärrstyrda portar. Garaget är varmisolerat och har ett förråd som erbjuder rikligt med förvaring. Villan har varit representerad med artiklar i ett flertal
inredningsmagasin samt i flera tv-program. 

*Boarea: 210 kvm
*Tomt: 2 357 kvm TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 7 500 000 kr
*ISTERBERGSVBBBGEN 39B

 • Boarea: 210 kvm
 • Tomt: 2 357 kvm Trädgårdstomt
 • Utgångspris: 7 500 000 kr
 • ISTERBERGSVÄGEN 39B

 • Visas sön 25/3 12:00 - 12:45 samt
tis 27/3 18:00 - 18:30, Välkommen!

 • Georg Kanegärd 070-574 40 20,
08-541 790 20

Hos oss betalar du inte en krona 
förrän din bostad blir såld.

Din bostadsförsäljning kostar dig ingenting förrän kontraktet är underskrivet. Så viktigt är det för oss att du blir nöjd.  
Hittar vi inte rätt köpare, är du inte skyldig oss en enda krona (förutom ev beställda tilläggstjänster). Så passa på att  

pröva dina säljtankar på riktigt. Läs mer på maklarringen.se eller ring vår hemtelefon på 020-368 368.
Hittar vi inte rätt köpare, är du inte skyldig oss en enda krona (förutom ev beställda tilläggstjänster). Så passa på att  

 eller ring vår hemtelefon på 020-368 368.

Österåker Smedby
Påkostat och renoverat radhus med nytt smakfullt kök -11, nytt badrum -10 med helkaklade väggar och
klinkergolv med golvvärme. Nyrenoverad gästtoalett -10. Nya glasfönster -10. Balkong och altan under tak i
soligt västerläge. Garage i länga i anslutning till huset. Närhet till bussar, centrum och grönområden.

*Boarea: 105 kvm
*Tomt: 153 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 1 995 000 kr
*SMEDBYVBBBGEN 18

 • Boarea: 105 kvm
 • Tomt: 153 kvm plan trädgårdstomt
 • Utgångspris: 1 995 000 kr
 • SMEDBYVÄGEN 18

 • Visas sön 25/3 15:15 - 16:00, samt
mån 26/3 18:00 - 18:30, Välkommen!

 • Peter Ek 070-714 59 51,
08-587 609 06

2:a Danderyd Mörby
Väl omhändertagen lägenhet med stambytt, och renoverat badrum med golvvärme. Nytt modernt kök med
påkostade materialval samt bra matplats. Utgång till balkong i söder med högt och fritt läge med strålande
utsikt mot Globen och Stockholm. Närhet till affärer och kommunikationer

*Boarea: 62 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 195 000 kr
*Avgift: 2 882 kr
*MCCCRBYHCCCJDEN 7

 • Boarea: 62 kvm
 • Utgångspris: 2 195 000 kr
 • Avgift: 2 882 kr
 • MÖRBYHÖJDEN 7

 • Visas sön 25/3 15:00 - 15:30 samt
mån 26/3 18:45 - 19:15, Välkommen!

 • Georg Kanegärd 070-574 40 20,
08-587 609 02

Vallentuna Lövsättra Fritidsby
Ombonat fritidshus (friköpt 2011) med prunkande trädgård och fritt läge mot grönskande allmäning.
Vardagsrum och kök i öppen planlösning, sovrum och badrum. Gästhus. Vackert anlagd trädgård med veranda
i s/v-läge. Beläget i natursköna omgivningar med närhet till strövområden, Ullna sjön samt golfbanor.

*Boarea: 23 kvm
*Tomt: 300 kvm TrÃ¤dgÃ¥rd
*UtgÃ¥ngspris: 625 000 kr
*LCCCVSBBBTTRA FRITIDSBY TOMT 5

 • Boarea: 23 kvm
 • Tomt: 300 kvm Trädgård
 • Utgångspris: 625 000 kr
 • LÖVSÄTTRA FRITIDSBY TOMT 5

 • Visas sön 25/3 14:00 - 14:45 samt
mån 26/3 18:00 - 18:30, Välkommen!

 • Sara Jägermo 070-260 28 62,
08-514 508 72

Täby Kyrkby
Centralt beläget i Täby kyrkby ligger detta parhus i barnvänligt område. Hemtrevligt kök, vardagsrum med
utgång till stenlagd uteplats och trädgård i härligt sydväst läge. Tre sovrum, badrum och isolerat uteförråd.
Här bor man bra med närhet till affärer, kommunikationer, skola, natur och strövområden.

*Boarea: 115 kvm
*Tomt: 252 kvm TrÃ¤dgÃ¥rd
*UtgÃ¥ngspris: 2 195 000 kr
*JARLABANKES VBBBG 93

 • Boarea: 115 kvm
 • Tomt: 252 kvm Trädgård
 • Utgångspris: 2 195 000 kr
 • JARLABANKES VÄG 93

 • Visas sön 25/3 15:15 - 16:00 samt
mån 26/3 18:30 - 19:00, Välkommen!

 • Eva Lundqvist 070-260 28 64,
08-514 508 74

4:a Täby Kyrkby - Byle
I mycket populära Byle visar vi nu detta Brf-radhus med utmärkt läge i området och gavelläge i längan. Två
soliga uteplatser och förråd på framsida. Invändigt ljust och luftigt med kök och utrymme för stor matplats
samt luftigt vardagsrum med utgång till baksida. 2 stora sovrum och badrum. Låg avgift, golvlagd vind &
bergvärme!

*Boarea: 102 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 700 000 kr
*Avgift: 4 300 kr inkl carport, fÃ¶rrÃ¥d och kabel-tv
*CCCSTERBYLEVBBBGEN 19A

 • Boarea: 102 kvm
 • Utgångspris: 2 700 000 kr
 • Avgift: 4 300 kr inkl carport, förråd och kabel-tv
 • ÖSTERBYLEVÄGEN 19A

 • Visas sön 25/3 13:00 - 13:45 samt
mån 26/3 18:00 - 18:30, Välkommen!

 • Peter Norlén 0739-626 117, 08-544 733 53

Vallentuna Markim
Med naturskön omgivning ligger detta vackra hus högt beläget med vidsträckt vy över skog och ängar. Huset
är i nyskick med genomgående tidslösa och exklusiva ytskikt. Ljus och öppen planlösning, trevliga
sällskapsytor, två badrum och fyra sovrum samt tvättstuga. Stor och vacker naturtomt. Närhet till Arlanda. Från
huset till Sergels Torg i Stockholms city är det ca 3,5 mil. Vid normaltrafik tar det ca 35 min till Norrtull och
25 min till Kista. Det är 6 km till Lindholmen med ICA affär, skola, förskola och roslagsbanan mot Stockholm. 

*Boarea: 181 kvm
*Tomt: 5 940 kvm Natur/trÃ¤dgÃ¥rd
*UtgÃ¥ngspris: 4 295 000 kr
*HUSBY 2

 • Boarea: 181 kvm
 • Tomt: 5 940 kvm Natur/trädgård
 • Utgångspris: 4 295 000 kr
 • HUSBY 2

 • Visas sön 25/3 12:45 - 13:30 samt
tis 27/3 18:00 - 18:30, Välkommen!

 • Eva Lundqvist 070-260 28 64,
08-514 508 74

Vaxholm Resarö
Ljus och trivsam 2 plansvilla med sjönära läge. Stort familjekök i öppen planlösning med vardagsrum. Rymlig
matplats i burspråk samt utgång till stor och härlig terrass i söder med sjöglimt. Övre plan med två sovrum
samt stort och ljust allrum med ryggåstak och utgång till balkongen i söder med härlig sjöutsikt. Kaklade
våtutrymmen Gångavstånd till affärer, skola och förskola samt till bussar mot Vaxholm, Stockholm och
Humlegården. Närhet till bad och båtliv  samt grönområden på populära skärgårds ön Resarö.

*Boarea: 173 kvm
*Tomt: 609 kvm Svagt sluttande sÃ¶dertomt
*UtgÃ¥ngspris: 5 450 000 kr
*LCCCJVIKSVBBBGEN 4

 • Boarea: 173 kvm
 • Tomt: 609 kvm Svagt sluttande södertomt
 • Utgångspris: 5 450 000 kr
 • LÖJVIKSVÄGEN 4

 • Visas sön 25/3 13:00 - 13:45 samt
tis 27/3 18:45 - 19:15, Välkommen!

 • Georg Kanegärd 070-574 40 20,
08-541 790 20

Täby Gribbylund
Stor familjevilla med stora ytor på bra tomt längst in på återvändsgata. Högt belägen och insynsskyddad
terrass i söder och väster med pool och inglasat uterum. Entréplan med stort och rymligt familjekök med bra
matplats och vardagsrum och matsal i öppen planlösning, ett sovrum med garderobsvägg samt badrum. Övre
plan med 3-5 sovrum och stort och ljust allrum. Badrum med bubbelbadkar. Garage med förråd. Kort
gångavstånd till förskola, skola, affär och bussar. Fina grönområden med bad i Rönningesjön och
motionsanläggningar både på Skavlöten och Ensta Krog.

*Boarea: 166 kvm
*Tomt: 803 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 5 250 000 kr
*FURUVBBBGEN 36

 • Boarea: 166 kvm
 • Tomt: 803 kvm plan trädgårdstomt
 • Utgångspris: 5 250 000 kr
 • FURUVÄGEN 36

 • Visas sön 25/3 14:00 - 14:45 samt
mån 26/3 18:00 - 18:30, Välkommen!

 • Georg Kanegärd 070-574 40 20,
08-587 609 02



Vaxholm Resarö
Designad familjevilla med sjöglimt från PINC HOUSE med rikligt av stilfulla och påkostade detaljer och med ljus och rymd i fokus. Högt och skyddat sjönära läge
i barnrikt område med kort gångavstånd till bad och båt samt skola och kommunikationer. Plan trädgårdstomt med stor terrass runt huset. Dubbelgarage med
fjärrstyrda portar. Garaget är varmisolerat och har ett förråd som erbjuder rikligt med förvaring. Villan har varit representerad med artiklar i ett flertal
inredningsmagasin samt i flera tv-program. 

*Boarea: 210 kvm
*Tomt: 2 357 kvm TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 7 500 000 kr
*ISTERBERGSVBBBGEN 39B

 • Boarea: 210 kvm
 • Tomt: 2 357 kvm Trädgårdstomt
 • Utgångspris: 7 500 000 kr
 • ISTERBERGSVÄGEN 39B

 • Visas sön 25/3 12:00 - 12:45 samt
tis 27/3 18:00 - 18:30, Välkommen!

 • Georg Kanegärd 070-574 40 20,
08-541 790 20

Hos oss betalar du inte en krona 
förrän din bostad blir såld.

Din bostadsförsäljning kostar dig ingenting förrän kontraktet är underskrivet. Så viktigt är det för oss att du blir nöjd.  
Hittar vi inte rätt köpare, är du inte skyldig oss en enda krona (förutom ev beställda tilläggstjänster). Så passa på att  

pröva dina säljtankar på riktigt. Läs mer på maklarringen.se eller ring vår hemtelefon på 020-368 368.
Hittar vi inte rätt köpare, är du inte skyldig oss en enda krona (förutom ev beställda tilläggstjänster). Så passa på att  

 eller ring vår hemtelefon på 020-368 368.

Österåker Smedby
Påkostat och renoverat radhus med nytt smakfullt kök -11, nytt badrum -10 med helkaklade väggar och
klinkergolv med golvvärme. Nyrenoverad gästtoalett -10. Nya glasfönster -10. Balkong och altan under tak i
soligt västerläge. Garage i länga i anslutning till huset. Närhet till bussar, centrum och grönområden.

*Boarea: 105 kvm
*Tomt: 153 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 1 995 000 kr
*SMEDBYVBBBGEN 18

 • Boarea: 105 kvm
 • Tomt: 153 kvm plan trädgårdstomt
 • Utgångspris: 1 995 000 kr
 • SMEDBYVÄGEN 18

 • Visas sön 25/3 15:15 - 16:00, samt
mån 26/3 18:00 - 18:30, Välkommen!

 • Peter Ek 070-714 59 51,
08-587 609 06

2:a Danderyd Mörby
Väl omhändertagen lägenhet med stambytt, och renoverat badrum med golvvärme. Nytt modernt kök med
påkostade materialval samt bra matplats. Utgång till balkong i söder med högt och fritt läge med strålande
utsikt mot Globen och Stockholm. Närhet till affärer och kommunikationer

*Boarea: 62 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 195 000 kr
*Avgift: 2 882 kr
*MCCCRBYHCCCJDEN 7

 • Boarea: 62 kvm
 • Utgångspris: 2 195 000 kr
 • Avgift: 2 882 kr
 • MÖRBYHÖJDEN 7

 • Visas sön 25/3 15:00 - 15:30 samt
mån 26/3 18:45 - 19:15, Välkommen!

 • Georg Kanegärd 070-574 40 20,
08-587 609 02

Vallentuna Lövsättra Fritidsby
Ombonat fritidshus (friköpt 2011) med prunkande trädgård och fritt läge mot grönskande allmäning.
Vardagsrum och kök i öppen planlösning, sovrum och badrum. Gästhus. Vackert anlagd trädgård med veranda
i s/v-läge. Beläget i natursköna omgivningar med närhet till strövområden, Ullna sjön samt golfbanor.

*Boarea: 23 kvm
*Tomt: 300 kvm TrÃ¤dgÃ¥rd
*UtgÃ¥ngspris: 625 000 kr
*LCCCVSBBBTTRA FRITIDSBY TOMT 5

 • Boarea: 23 kvm
 • Tomt: 300 kvm Trädgård
 • Utgångspris: 625 000 kr
 • LÖVSÄTTRA FRITIDSBY TOMT 5

 • Visas sön 25/3 14:00 - 14:45 samt
mån 26/3 18:00 - 18:30, Välkommen!

 • Sara Jägermo 070-260 28 62,
08-514 508 72

Täby Kyrkby
Centralt beläget i Täby kyrkby ligger detta parhus i barnvänligt område. Hemtrevligt kök, vardagsrum med
utgång till stenlagd uteplats och trädgård i härligt sydväst läge. Tre sovrum, badrum och isolerat uteförråd.
Här bor man bra med närhet till affärer, kommunikationer, skola, natur och strövområden.

*Boarea: 115 kvm
*Tomt: 252 kvm TrÃ¤dgÃ¥rd
*UtgÃ¥ngspris: 2 195 000 kr
*JARLABANKES VBBBG 93

 • Boarea: 115 kvm
 • Tomt: 252 kvm Trädgård
 • Utgångspris: 2 195 000 kr
 • JARLABANKES VÄG 93

 • Visas sön 25/3 15:15 - 16:00 samt
mån 26/3 18:30 - 19:00, Välkommen!

 • Eva Lundqvist 070-260 28 64,
08-514 508 74

4:a Täby Kyrkby - Byle
I mycket populära Byle visar vi nu detta Brf-radhus med utmärkt läge i området och gavelläge i längan. Två
soliga uteplatser och förråd på framsida. Invändigt ljust och luftigt med kök och utrymme för stor matplats
samt luftigt vardagsrum med utgång till baksida. 2 stora sovrum och badrum. Låg avgift, golvlagd vind &
bergvärme!

*Boarea: 102 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 700 000 kr
*Avgift: 4 300 kr inkl carport, fÃ¶rrÃ¥d och kabel-tv
*CCCSTERBYLEVBBBGEN 19A

 • Boarea: 102 kvm
 • Utgångspris: 2 700 000 kr
 • Avgift: 4 300 kr inkl carport, förråd och kabel-tv
 • ÖSTERBYLEVÄGEN 19A

 • Visas sön 25/3 13:00 - 13:45 samt
mån 26/3 18:00 - 18:30, Välkommen!

 • Peter Norlén 0739-626 117, 08-544 733 53

Vallentuna Markim
Med naturskön omgivning ligger detta vackra hus högt beläget med vidsträckt vy över skog och ängar. Huset
är i nyskick med genomgående tidslösa och exklusiva ytskikt. Ljus och öppen planlösning, trevliga
sällskapsytor, två badrum och fyra sovrum samt tvättstuga. Stor och vacker naturtomt. Närhet till Arlanda. Från
huset till Sergels Torg i Stockholms city är det ca 3,5 mil. Vid normaltrafik tar det ca 35 min till Norrtull och
25 min till Kista. Det är 6 km till Lindholmen med ICA affär, skola, förskola och roslagsbanan mot Stockholm. 

*Boarea: 181 kvm
*Tomt: 5 940 kvm Natur/trÃ¤dgÃ¥rd
*UtgÃ¥ngspris: 4 295 000 kr
*HUSBY 2

 • Boarea: 181 kvm
 • Tomt: 5 940 kvm Natur/trädgård
 • Utgångspris: 4 295 000 kr
 • HUSBY 2

 • Visas sön 25/3 12:45 - 13:30 samt
tis 27/3 18:00 - 18:30, Välkommen!

 • Eva Lundqvist 070-260 28 64,
08-514 508 74

Vaxholm Resarö
Ljus och trivsam 2 plansvilla med sjönära läge. Stort familjekök i öppen planlösning med vardagsrum. Rymlig
matplats i burspråk samt utgång till stor och härlig terrass i söder med sjöglimt. Övre plan med två sovrum
samt stort och ljust allrum med ryggåstak och utgång till balkongen i söder med härlig sjöutsikt. Kaklade
våtutrymmen Gångavstånd till affärer, skola och förskola samt till bussar mot Vaxholm, Stockholm och
Humlegården. Närhet till bad och båtliv  samt grönområden på populära skärgårds ön Resarö.

*Boarea: 173 kvm
*Tomt: 609 kvm Svagt sluttande sÃ¶dertomt
*UtgÃ¥ngspris: 5 450 000 kr
*LCCCJVIKSVBBBGEN 4

 • Boarea: 173 kvm
 • Tomt: 609 kvm Svagt sluttande södertomt
 • Utgångspris: 5 450 000 kr
 • LÖJVIKSVÄGEN 4

 • Visas sön 25/3 13:00 - 13:45 samt
tis 27/3 18:45 - 19:15, Välkommen!

 • Georg Kanegärd 070-574 40 20,
08-541 790 20

Täby Gribbylund
Stor familjevilla med stora ytor på bra tomt längst in på återvändsgata. Högt belägen och insynsskyddad
terrass i söder och väster med pool och inglasat uterum. Entréplan med stort och rymligt familjekök med bra
matplats och vardagsrum och matsal i öppen planlösning, ett sovrum med garderobsvägg samt badrum. Övre
plan med 3-5 sovrum och stort och ljust allrum. Badrum med bubbelbadkar. Garage med förråd. Kort
gångavstånd till förskola, skola, affär och bussar. Fina grönområden med bad i Rönningesjön och
motionsanläggningar både på Skavlöten och Ensta Krog.

*Boarea: 166 kvm
*Tomt: 803 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 5 250 000 kr
*FURUVBBBGEN 36

 • Boarea: 166 kvm
 • Tomt: 803 kvm plan trädgårdstomt
 • Utgångspris: 5 250 000 kr
 • FURUVÄGEN 36

 • Visas sön 25/3 14:00 - 14:45 samt
mån 26/3 18:00 - 18:30, Välkommen!

 • Georg Kanegärd 070-574 40 20,
08-587 609 02



50  MITT I DANDERYD.  TISDAG  20  MARS  2012

4:a Täby Hägernäs
Med högt läge och fin utsikt ligger denna 4:a om 97 kvm
med Rönningesjön och naturskön omgivning runt knuten.
Vardagsrum i öppen planlösning med matsal och utgång till
balkong. Stambytt fastighet där bergvärme är installerad.
Kort gångväg till buss och Roslagsbanan.

*Boarea: 97 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 375 000 kr
*Avgift: 5 175 kr inkl. vatten, vÃ¤rme och kabeltv
*HANGARVBBBGEN 5, 8 tr
*Visas sÃ¶n 25/3 13:00 - 13:30 samt!
mÃ¥n 26/3 18:00 - 18:30, VÃ¤lkommen!
*Alf Jonsson 0739-626 111, 08-544 733 54

 • Boarea: 97 kvm
 • Utgångspris: 1 375 000 kr
 • Avgift: 5 175 kr inkl. vatten, värme och kabeltv
 • HANGARVÄGEN 5, 8 tr
 • Visas sön 25/3 13:00 - 13:30 samt!

mån 26/3 18:00 - 18:30, Välkommen!
 • Alf Jonsson 0739-626 111, 08-544 733 54

3:a Täby Centrum - Storstugan
Välkommen till Storstugans välplanerade 3:a med trevlig
dubbelbalkong. Lägenheten erbjuder 2 bra sovrum, rymligt
vardagsrum samt kök med matplats. Helkaklat, stambytt
badrum. Bra förening. Attraktivt läge nära Täby C och bra
kommunikationer.

*Boarea: 88,5 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 975 000 kr
*Avgift: 3 894 kr inkl. vatten, vÃ¤rme, kabel-TV, bredband
o p-plats
*AAAKERBYVBBBGEN 86,4tr
*Visas sÃ¶n 25/3 12:00 - 12:45 samt
mÃ¥ 26/3 17:30 - 18:00, VÃ¤lkommen!
*Yvette LundstrÃ¶m 0739-626 116, 08-544 733 60

 • Boarea: 88,5 kvm
 • Utgångspris: 1 975 000 kr
 • Avgift: 3 894 kr inkl. vatten, värme, kabel-TV, bredband

o p-plats
 • ÅKERBYVÄGEN 86,4tr
 • Visas sön 25/3 12:00 - 12:45 samt

må 26/3 17:30 - 18:00, Välkommen!
 • Yvette Lundström 0739-626 116, 08-544 733 60

3:a Täby Viggbygärdet
Ljus och välskött 3:a med utmärkt läge i området. Sol på
balkong under större delen av dagen, två rymliga sovrum
samt kök med utrymme för matplats. Här får du nära till
allt! Trygg förening med god ekonomi, låga avgifter och
möjlighet till garage.

*Boarea: 84 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 625 000 kr
*Avgift: 3 706 kr inkl. vatten, vÃ¤rme, kabeltv och
bredband
*SCCCDERVBBBGEN 34, 4 tr
*Visas sÃ¶n 25/3 14:15 - 15:00 samt
mÃ¥n 26/3 19:00 - 19:30, VÃ¤lkommen!
*Peter NorlÃ©n 0739-626 117, 08-544 733 53 

 • Boarea: 84 kvm
 • Utgångspris: 1 625 000 kr
 • Avgift: 3 706 kr inkl. vatten, värme, kabeltv och

bredband
 • SÖDERVÄGEN 34, 4 tr
 • Visas sön 25/3 14:15 - 15:00 samt

mån 26/3 19:00 - 19:30, Välkommen!
 • Peter Norlén 0739-626 117, 08-544 733 53 

2:a Täby Hägernäs Strand
Ljus och välplanerad 2:a från 2008 med trädäckad uteplats
och sjöglimt. Kök och vardagsrum i öppen planlösning. Hall
med klinkergolv, ekparkett i övrigt. Helkaklat duschrum med
klinker och golvvärme. Klädkammare och källarförråd. Nära
till vattnet, strandpromenaden och hamntorget med
restaurang och butiker.

*Boarea: 61 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 495 000 kr
*Avgift: 4 191 kr inkl. vatten, vÃ¤rme och kabeltv
*FLYGVILLEVBBBGEN 15, nb
*Visas sÃ¶n 25/3 14:00 - 14:30 samt
mÃ¥n 26/3 19:00 - 19:30, VÃ¤lkommen!
*Alf Jonsson 0739-626 111, 08-544 733 54

 • Boarea: 61 kvm
 • Utgångspris: 1 495 000 kr
 • Avgift: 4 191 kr inkl. vatten, värme och kabeltv
 • FLYGVILLEVÄGEN 15, nb
 • Visas sön 25/3 14:00 - 14:30 samt

mån 26/3 19:00 - 19:30, Välkommen!
 • Alf Jonsson 0739-626 111, 08-544 733 54

3:a Vallentuna Centrum
På en halv trappa upp ligger denna tilltalande lägenhet i
centrala Vallentuna. Nyrenoverat kök -10 med smakfulla
ytskikt, stambytt badrum -05, två sovrum samt vardagsrum
med utgång till balkong med kvällssol. Gångavstånd till
centrum, kommunikationer, skolor och dagis.

*Boarea: 69 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 250 000 kr
*Avgift: 3 942 kr inkl vÃ¤rme, VA, kabel-tv
*TVBBBRVBBBGEN 12, Â  tr
*Visas sÃ¶n 25/3 14:15 - 14:45 samt
mÃ¥n 26/3 17:30 - 18:00, VÃ¤lkommen!
*Eva Lundqvist 070-260 28 64, 08-514 508 74

 • Boarea: 69 kvm
 • Utgångspris: 1 250 000 kr
 • Avgift: 3 942 kr inkl värme, VA, kabel-tv
 • TVÄRVÄGEN 12, 1/2  tr
 • Visas sön 25/3 14:15 - 14:45 samt

mån 26/3 17:30 - 18:00, Välkommen!
 • Eva Lundqvist 070-260 28 64, 08-514 508 74

2:a Vallentuna Centrum
Välkommen till denna ljusa lägenhet med gavelläge i
populär förening. Kök med ljus matplats, vardagsrum med
utgång till balkong med härlig utsikt över innergård,
sovrum och stambytt badrum. Här bor man bra med närhet
till centrum med affärer och kommunikationer.

*Boarea: 51 kvm
*Acceptpris: 895 000 kr
*Avgift: 2 399 kr inkl vÃ¤rme, VA, kabel-tv
*MCCCRBYVBBBGEN 36, 1 tr
*Visas sÃ¶n 25/3 13:00 - 13:30 samt
mÃ¥n 26/3 18:30 - 19:00, VÃ¤lkommen!
*Jeanette Gustavsson 070-260 28 63, 08-514 508 73

 • Boarea: 51 kvm
 • Acceptpris: 895 000 kr
 • Avgift: 2 399 kr inkl värme, VA, kabel-tv
 • MÖRBYVÄGEN 36, 1 tr
 • Visas sön 25/3 13:00 - 13:30 samt

mån 26/3 18:30 - 19:00, Välkommen!
 • Jeanette Gustavsson 070-260 28 63, 08-514 508 73

2:a Vallentuna Centrum
Ett stenkast från Vallentuna centrum med affärer och
kommunikationer ligger denna välplanerade lägenhet. Kök,
vardagsrum med utgång till balkong i söderläge, badrum
och sovrum. Stamrenovering planeras påbörjas hösten
2012. Populär förening med låg månadsavgift!

*Boarea: 50,6 kvm
*Acceptpris: 1 200 000 kr
*Avgift: 2 174 kr inkl vÃ¤rme, VA, kabel-tv
*SKCCCRDEVBBBGEN 9, Â  tr
*Visas sÃ¶n 25/3 12:00 - 12:30samt
mÃ¥n 26/3 17:30 - 18:00, VÃ¤lkommen!
*Jeanette Gustavsson 070-260 28 63, 08-514 508 73

 • Boarea: 50,6 kvm
 • Acceptpris: 1 200 000 kr
 • Avgift: 2 174 kr inkl värme, VA, kabel-tv
 • SKÖRDEVÄGEN 9, 1/2  tr
 • Visas sön 25/3 12:00 - 12:30samt

mån 26/3 17:30 - 18:00, Välkommen!
 • Jeanette Gustavsson 070-260 28 63, 08-514 508 73

Ring oss på

HemtelefonenTM:

70 mäklarkontor 

Sverige runt 

på ett nummer.

maklarringen.se eller 020-368 368
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nya grannar Köpta och sålda 
fastigheter nära dig. 
Källa: Fastighetsdata

Din lokala bostadsmarknad

Vad kan ditt hus tänkas vara värt?
Hur ser prisbilden ut i ditt grannskap? 
Här finns information om alla fastigheter som sålts i 
ditt närområde den närmaste tiden.

danderyd kommun

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

Fastighet: Gladhem 35
Adress: Emblavägen 31, Djursholm
Pris: 12.600.000 kr
Köpare: Anna Margareta Axelson
Köpare: Lars Gösta Henrik Axelson

Säljare: Magnus Ullman
Säljare: Küllike Ullman

Småhusenhet, helårsbostad för 1–2 
familjer
Fång: Vanligt köp
Fastighet: Kremlan 6
Adress: Möjavägen 52, Enebyberg
Pris: 4.250.000 kr
Köpare: Michael Seidl
Säljare: Peter Nils Englund
Säljare: Erika Maria Englund

motormarknaden telefon 550 553 10  
e-post motor@mitti.se

Hitta din lokala bilhandlare 
på motormarknaden.

Läs mer på  
www.a-hus.se

Välkomna på visning av vårt visningshus villa Arholma. 
Lördag och söndag 24-25 mars kl. 11-16. 
Nybygget 101, Arlandastad. Tel. 08-55 55 42 83.

Välkomna på visning av moderna villa Stocksund. 
Söndag 25 mars kl. 13-15. 
Odensvägen 28, Täby. Tel. 08-55 55 42 81.

 

september

www.septemberfast.se  

TÄBY – NÄSBYPARK

VÄLDISPONERAD 4:A MED GAVELLÄGE
TÄBY – ENSTA

HÖGT BELÄGEN 1-PLANSVILLA MED STOR TOMT

CD
RADIO5

dörrar
& mp3

K R O C K -
K U D D A R

6 elhissar
ElbackspeglarAC° farddator
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elinstallationer

övrigt

Säkerhet, mail och web, lagring och backup, utveck-
ling av specialapplikationer inom alla områden. Allt 
inom hård- och mjukvara. Akuthjälp och problemlös-
ning, serviceavtal och fjärrövervakning.

Problemmed IT?

Trilla inte av pinn
Fäst i stegen –
haka i hängrännan.
Passar de flesta
metallstegar
www.peko-produkter.se

Nu finns vi i Danderyd!
Vi utför allt inom:

Golvvård
Mattvätt

Helhetslösningar för företag 
och privatpersoner.

Besök oss gärna: Vendevägen 85b
Tel: 08-734 92 60, Fax: 08-83 24 40

 Sinovista AB
Vi utför alla slags  

fasadarbeten  
stänkputs/spritputs

Vi utför alla slags 
takomläggningar

dräneringar/plåtarbeten m.m.

Ring för besiktning & förslag 
0769-011686

Svårt att hinna med allt i din Trädgård?
Ta hjälp av våra Erfarna & Pålitliga 55plussare!

JUST NU! 
3 000 kr för 2 trädgårdsarbetare under 1 dag!
Pris inkl moms, efter skatteavdrag (Rut). Boka innan 10 april, uppge kampanj norrort. 

Vi hjälper dig även med allt inom hushållstjänster samt hantverkstjänster.
En kontakt – All kompetens 

stockholm@55plussare.se

Enigma Omsorg AB bedriver omsorgs- och skolverksamhet 
för personer med autism och Aspergers syndrom. 

Vi söker nu en 
Enhetschef till korttidshem i Täby 

Enheten är inriktad mot barn och ungdomar som har Aspergers syndrom.

Kompetenskrav:
Socionom eller Beteendevetenskaplig Högskoleexamen. 
Dokumenterad erfarenhet av arbetsledning samt erfarenhet ifrån området 
LSS. Självständig, drivande och flexibel. Stor vikt kommer att läggas vid 
personlig lämplighet. B körkort fordras.
 
Vi tar emot ansökan via e-post: p.akerblom@enigmaomsorg.se.
För mer info kontakta Pernilla Åkerblom, 08-768 20 38  
eller läs mer på www.enigmaomsorg.se 

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

bygg&underhåll

hushållsnära tjänster

mark&trädgård

tvätt&skrädderi

service & hantverk telefon 550 552 80  
e-post ts@mitti.se

Vi finns i Norrort www.byggpojken.se

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

8
-8

6
 1

8
 1

7

Maries Puts & Städ AB är sedan 2005 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008

ELINSTALLATIONER
SERVICE

RENOVERING
ELVÄRME

JORDFELSBRYTARE

HOLMBERGS EL

FÖNSTERPHOLEN 
erbjuder fönsterputs

2-3 rum  ....................700 kr
4 rum .........................800 kr
Radhus ................fr 800 kr 
Villa 1-plan ...fr 1200 kr

ROT-AVDRAG 50%
Karmar & kanter ingår. Alla priser inkl. moms. F-skatt-
sedel. Räknas som hushållsnära tjänst. 50% avdrag.

0709-710 132/0708-527 514
08-590 718 62

Sökes

Förskollärare
Parvulus Förskolor i Täby AB söker förskollärare som vill arbeta i ett 
litet företag där det är lätt att få gehör för sina ideér och tankar. 
Du har stor frihet i att forma arbetet utefter våra styrdokument.
Vi kommer under våren att starta ett arbete med att få våra förskolor kvalitetcertifie-
rade genom Qualis Kvalitetssäkring. Därför vill vi att du är en förskollärare som älskar 
att arbeta med barn och att få se dem utvecklas. Vi vill att du är modig och vågar tänka 
nytt. Du måste ha lätt för att samarbeta och dela med dig av dina kunskaper till övriga 
medarbetare. Du ska ha ett respektfullt bemötande mot barn, föräldrar och medarbetare.

Vi erbjuder dig:
 • Kompetensutveckling • Arbetskläder
 • Friskvårdsbidrag • Företagshälsovård
 • Vi har kollektivavtal • Trevlig arbetsmiljö m stora möjligheter att påverka

Har du förskollärarutbildning och känner att det här är något för dig så skicka in din 
ansökan till: tina.hogsveden@parvulus.se. 

Har du några frågor så går det bra att ringa 0708-10 70 75.
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Först och främst söker vi dig med erfarenhet  
i takbranschen. Du skall gilla att jobba hårt, vara 

pålitlig och alltid hålla hög kvalitet på våra arbeten. 
Vi är verksamma inom Stor-Stockholm.

Sök tjänsten på 
www.dmtak.com

Takläggare & 
takmålare sökes 

omgående!

Toppjobbet!

FINSKA 
FINSKA

FINSKA
Finsktalande telefonförsäljare 

mellan 18 och 25 år i Stockholm!
Garantilön 20.000:- 

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

SÖKES
Telefonförsäljare mellan 18-25 år!!!
Garantilön 20.000 kr, + provision, + bonus

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

Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag 
med 12 000 hyresbostäder. Vi jobbar hårt för att också vara landets 
mest kundorienterade med ledorden nära – engagerade – pålitliga. 
Vi står nu inför stora och spännande utmaningar när vi ska rusta 
upp en stor del av vårt bostadsbestånd. Botkyrkabyggen arbetar för 
ökad mångfald, en jämn könsfördelning av kvinnor och män i olika 
åldrar och med spridning i etnisk bakgrund hos personalen. 

Vi söker
Fastighetschef

www.botkyrkabyggen.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

Säljare
Bygg & Fastighet
Rope Access Stockholm expanderar inom
reparbetsbranschen och söker därför en
driven säljare med stort eget ansvar.
Du kommer främst att sälja inom Stockholms-
området  och har god erfarenhet från bygg
och fastighet. Ett av våra snabbast växande 
produktområden är fastighetsunderhåll.

Vill du veta mer besök www.ropeaccess.se
eller ring gärna rekryteringskonsult
Donald Mannerdahl 08-446 19 60.

Vi söker en
löneadministratör
till vårt huvudkontor

Välkommen att läsa mer på www.inspira-fos.se
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rum1 & co · Djursholmsv 29 · Näsby Park 
08-758 04 30 · www.rum1.nu

Söker följande tjänster
Frisör · Hudterapeut

Kiropraktor · Naprapat · Massör
För ansökan eller mer information 

kontakta Anneli Edholm på 0708-763 950.

– en exklusiv,  
kreativ och personlig 
skönhetssalong

VI SÖKER BUSSFÖRARE
LÄS MER OCH HÄMTA ANSÖKAN PÅ NOBINA.SE

KÖR BUSS I SOMMAR! Just nu söker vi bussförare till våra olika områden, vi erbjuder allt från behovs- till heltidsanställning.
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TAXIFÖRARE
Vi kan erbjuda dig  

kostnadsfri utbildning!
Välkommen med din ansökan. 

www.taxistockholm.se/jobb

Marknadskoordinator

Originalare/grafisk formgivare

För båda tjänsterna gäller ansökan med löneanspråk, 
personligt brev och CV till: 

PROJEKTLEDARE
VENTILATION 

Vi söker undersköterskor och vårdbiträden till våra tre äldreboenden (Djursholm, Enebyberg 
och Älvsjö) samt till hemtjänsten (Täby och Danderyd). Till våra äldreboenden söker vi även 
sjuksköterskor.

Välkommen med din ansökan till ett självständigt, ansvarsfullt och varierande arbete senast 
den  mars. Läs mer och ansök via www.blomsterfonden.se under ”Arbeta hos oss”.

Vill du ge våra äldre en meningsfull dag?
Vi söker semestervikarier 

Vi söker förare/åkare!
Vi expanderar och därför söker vi dig som vill 
köra Taxi. Kostnadsfri utbildning även om du 
inte har taxilegitimation ännu.
Informationsmöten varje helgfri måndag  
kl 16.00, adress Drottningholmsvägen 37  
vid Fridhemsplan.

Välkommen! 
Kontakta Tord på mail: tord@sverigetaxi.se  
eller SMS:a till Tord på 0707-57 10 91.

www.sverigetaxi.se/stockholm

SERVICE, KOMFORT
& STIL

02
0–35 00 00

Ring för bokning 

550 552 70

Den här platsannonsen i alla våra 
tidningar kostar 23.100 kronor

Når 954.000 stockholmare!
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Chefssekreterare
Vi söker en chefssekreterare till kommundirektören och ledningsgruppen. 
Du är kunnig, självgående och vill vara med och skapa länets mest attraktiva 
skärgårdskommun.
 
Mer information om tjänsten: www.osteraker.se/ledigajobb

Skärgårdskommunen Österåker är en av landets 
snabbast växande kommuner och har idag nära 
40.000 invånare. Befolkningen är ung, nyföretagandet 
starkt och arbetslösheten låg. E18, Norrortsleden och 
Roslagsbanan är snabba förbindelser till Österåker. 
Centralorten Åkersberga ligger ca 30 minuter från 
Stockholm. Österåkers fantastiska natur och skärgård 
ger många möjligheter till aktiv fritid och härligt 
boende. Österåker beaktar jämställdhets- och mång-
faldsaspekten vid rekrytering.

Palliativa Vårdenheten Byle Gård söker

Sjuksköterskor
för sommarvikariat och timtjänstgöring inom 

Avancerad Sjukvård i Hemmet och på vårdavdelningen

Vi finns i Täby, Österåker och på Lidingö

För mer information gå in på
www.forenadecare.com

    eller ring respektive enhet:
ASIH Täby Johan Verkerke 0739-015693
ASIH Österåker Susanne Thoors 0733-150099
ASIH Lidingö Elisabeth Bergman 0733-150112
Vårdavdelningen Hanna Österholm 0733-581685

Förenade Care AB

Palliativa Vårdenheten Byle Gård söker

Sjuksköterskor
för sommarvikariat och timtjänstgöring inom 

Avancerad Sjukvård i Hemmet och på vårdavdelningen

Vi finns i Täby, Österåker och på Lidingö

För mer information gå in på
www.forenadecare.com

    eller ring respektive enhet:
ASIH Täby Johan Verkerke 0739-015693
ASIH Österåker Susanne Thoors 0733-150099
ASIH Lidingö Elisabeth Bergman 0733-150112
Vårdavdelningen Hanna Österholm 0733-581685

Förenade Care AB

Vill du sommarjobba hos en kavat 
nytänkare inom äldreomsorgen?
Kavat Vård söker SJUKSKÖTERSKOR 
som vill arbeta extra under sommaren på 
våra äldreboenden i Stockholm. Möjlighet 
till fast arbete e!er sommaren. Kontakta 
verksamhetschefen för det boende du är 
intresserad av att arbeta på.
Birger Jarl – hotellkoncept på Birger Jarls-
gatan, Renate Reimann, 08-58 00 47 15.
Oskarsro – äldreboende med musik- 
och danspro"l i Solna, Malin Nägling, 
08-58 00 47 73.

Björksätra – modernt sjukhem i Skärholmen, 
Annette Zippis,  08-58 00 47 13.
Brahem – vårdboende med hotellkoncept på 
Östermalm, Karin Magnusson, 08-58 00 47 07.
Persikan – persiskt pro"l boende i Spånga/
Tensta, Soheila Soltani, 08-58 00 47 08.
Bejtona – arabiskt pro"lboende i Spånga/
Tensta, Soheila Soltani, 08-58 00 47 08.
Elinsborg – äldreboende i Spånga/Tensta, 
Salar Amjadi, 08-58 00 47 09.

Kavat Vård AB grundades 2006 och ägs idag av Lars Brune, Kent 
Edström, Helena Rådberg och Catharina Tavakolinia, alla med mång-
årig erfarenhet av att driva äldre omsorg. Kavat Vård AB har i dag 
300 medarbetare och en årlig omsättning på 150 miljoner kronor. 

ADAPTUS har funnits sedan 2003. Våra verksamhetsområden är bemanning och rekry-
tering inom l ogistik, produktion och  distribution. Vi är medlemmar i Svenskt  Näringsliv, 
Almega och Bemanningsföretagen samt är ett  auktoriserat bemanningsföretag.

ADAPTUS söker  

Chau!örer med  
C/CE-körkort
Välkommen att trä!a våra rekryterare och  
få en bit att äta!

Inträde: C- eller CE-körkort 
Plats: Arenavägen 47 – Globen, våning 6
Tid: Torsdag den 22 mars 17.00 – 19.00  
Medtag: CV, C-körkort 
Vi bjuder på: Mat, dryck, snacks och  
fantastiska karriärmöjligheter!

Hitta "ler jobb på www.bemanning.se

IDUR är arbetsgivarens oberoende part

inom tjänstepensioner. IDUR grundades

2002 men vår kunskap och erfarenhet

inom tjänstepensioner sträcker sig över

fyra decennier. Grunden i vår

verksamhet är att hjälpa arbetsgivare

med analys, kontroll och revision av

företagets tjänstepensioner. Vi sparar

pengar och tid och säkerställer högsta

möjliga kvalitet för våra uppdragsgivare

som är stora eller medelstora bolag.

    Läs mer på idur.se.

Administratör tjänstepension
Vi söker dig som har god erfarenhet från
administrativt och praktiskt arbete inom
tjänstepensionsområdet primärt med in-
riktning på individuell försäkring/Alterna-
tiv ITP. Kanske arbetar du idag som mäk-
larassistent. Som person är du proaktiv, tar
egna initiativ och är ansvarsfull. Du är kva-
litetsmedveten och det är en självklarhet
för dig att leverera förstklassig service
gentemot kund. I tjänsten erbjuds du eget
ansvar för några kundföretag. Du genom-

för månadsvisa administrationsuppdrag
samt allehanda uppkomna ärenden. I
tjänsten ingår dagliga kontakter med kun-
der samt försäkringsbolag. IDUR har idag
nio anställda som sitter i trevliga lokaler i
Täby.

För mer information kontakta Gabriel Asp
på 08-555 651 15. Läs mer och sök tjänsten
via referensnummer 30297 på poolia.se.

REKRYTERING OCH UTHYRNING AV KVALIFICERADE TJÄNSTEMÄN

IDUR är arbetsgivarens oberoende part

inom tjänstepensioner. IDUR grundades

2002 men vår kunskap och erfarenhet

inom tjänstepensioner sträcker sig över

fyra decennier. Grunden i vår

verksamhet är att hjälpa arbetsgivare

med analys, kontroll och revision av

företagets tjänstepensioner. Vi sparar

pengar och tid och säkerställer högsta

möjliga kvalitet för våra uppdragsgivare

som är stora eller medelstora bolag.

    Läs mer på idur.se.

Administratör tjänstepension
Vi söker dig som har god erfarenhet från
administrativt och praktiskt arbete inom
tjänstepensionsområdet primärt med in-
riktning på individuell försäkring/Alterna-
tiv ITP. Kanske arbetar du idag som mäk-
larassistent. Som person är du proaktiv, tar
egna initiativ och är ansvarsfull. Du är kva-
litetsmedveten och det är en självklarhet
för dig att leverera förstklassig service
gentemot kund. I tjänsten erbjuds du eget
ansvar för några kundföretag. Du genom-

för månadsvisa administrationsuppdrag
samt allehanda uppkomna ärenden. I
tjänsten ingår dagliga kontakter med kun-
der samt försäkringsbolag. IDUR har idag
nio anställda som sitter i trevliga lokaler i
Täby.

För mer information kontakta Gabriel Asp
på 08-555 651 15. Läs mer och sök tjänsten
via referensnummer 30297 på poolia.se.

REKRYTERING OCH UTHYRNING AV KVALIFICERADE TJÄNSTEMÄN



KEJSARVÅFFLOR
Kungsörnen
Mix. 400 g,  
jfr-pris 25:-/kg.
Max 5 köp/hushåll.

FÄRSK FLÄSKYTTERFILÉ
Tyskland/Vion
Förpackning ca 1000 g.

49)=K

Medlemspris

10kS

Fira 
våffeldagen 
söndag 25/3.
Recept hittar 
du på coop.se

SYLT 
Coop
Refill. Välj mellan jordgubb och hallon. 
700 g, jfr-pris 21:43/kg.

Medlemspris

15kS

KYCKLINGFILÉER
Guldfågeln
Frysta. 1000 g.

Medlemspris

59)=S
KVISTTOMATER
Spanien
Klass 1.

19)=K

TOALETTPAPPER 
HUSHÅLLSPAPPER
Serla
Välj mellan toalettpapper 6-pack och hushållspapper 3-pack. 
555-1050 g, jfr-pris 18:86-35:68/kg.
Max 2 köp/hushåll.

Medlemspris

99k
5 för

Gäller vecka 12, 19/3-25/3, 2012. 

Extra mycket för pengarna!

ÖPPET ALLA DAGAR 7-22
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ARNINGE CENTRUM

Arninge Centrum Tel 08-756 75 02  
Öppet: Vard 10–19 Lörd 10–17 Sönd 11–17  

SAUCONY TRIUMPH 8 DAM
har otroligt bra stötdämpning och flexibilitet 
vilket gör löparskon väldigt lyhörd.  
Utgående modell.

850:-
(Ord. 1.699:-)

1299:-

1299:-

1299:-

1299:-

850:-
(Ord. 1699:-)

SAUCONY KINVARA
Neutral träning/tävlingssko. Endast 4mm skillnad 
i höjd mellan framfot och häl men med bibehållen 
stötdämpning tack vare PROGRID LITE. 
Vikt: 218 gram.

SAUCONY MIRAGE 
Lättvikts träningssko med  
bra vridstyvhet. Mycket bra 
stötdämpning i form av  
PROGRID LITE och löpkänsla.

SAUCONY GUIDE 5 DAM 
Guide 5 har uppdaterats och blivit ca 40 gram 
lättare. Nytt är också Full Length ProGrid för  
en effektivare stötupptagning.  
Häl till tådropp 8 mm.

SAUCONY GUIDE 5 HERR 
Guide 5 har uppdaterats och blivit  
ca 40 gram lättare. Nytt är också  
Full Length ProGrid för en effektivare 
stötupptagning. Häl till tådropp 8 mm.

SAUCONY TRIUMPH 8 HERR
har otroligt bra stötdämpning och 
flexibilitet vilket gör löparskon väldigt 
lyhörd. Utgående modell. 





ARNINGE CENTRUM

   149,- str 24–30

str 36-41

  str 24–30

   199,- str 24–30

   179,- str 24–30    199,- str 31–35    199,- str 31–38

149,-
179,-

   149,- str31–35

   179,- str 19–23

   149,- str 24–30

VÅRA ERBJUDANDEN GÄLLER HELA SORTIMENTET. 
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Your spring favourites

Stella McCartney
Nu lanseras Stella McCartneys senaste doft 
exklusivt hos KICKS. En frisk och fi n, romantisk
blomdoft som aldrig blir överdrivet söt eller tung. 
L.I.L.Y EdP 30 ml 529 kr.
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ARNINGE CENTRUM

ARNINGE SPEL OCH TOBAK
Saluvägen 2-4 • 187 66 TÄBY • Tel: 08-732 68 68

Olika andelar: 100:-, 150:-, 200:- 300:-, 400:- och 1000:-

Kom in och  
häng med  

oss!

100 kronors kampanj!
PRESENTBÖCKER

100:-
(450:-)

100:-
(189:-)

100:-
(457:-)

100:-
(330:-)



TM

TM

TM
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Smörgåstårtor

Delikatess 
Äkta skinka, brieost, grönsaker

42:-/bit

Lax & räkor
Skagenröra, färsk lax, 
handskalade färska räkor, 
ägg m.m.   

55:-/bit

Räkor 
Skagenröra, handskalade 
färska räkor, ägg m.m.

49:-/bit

Räksmörgås
med handskalade räkor 
och kaffe

 79:-

Nybakat bröd

Köp 3 
betala för

2

Smörkransen Bageri
Skutan 08-540 64 300 • Skeppet 08-540 21 216

Arninge Bageri 
Arninge Centrum 08-756 31 25

Zanders Bageri
Tel. 08-638 03 41

bl.a stenugnsbakat
och surdegsbakat



ARNINGE CENTRUM

Saluvägen 2, Arninge Centrum • 08-446 11 44 • www.datagrottan.se

• Hemdatorer 
• Företagsdatorer 
• Datatillbehör  
• Datasäkerhet 
• Datainstallationer  
• Nätverkslösningar 
• Reparation – Service  
• Nu även hembesök 

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag. 

Välkommen till 
Arningefloristen  
välj din favorit och 
få 10% i rabatt!
Gäller tom 30/4. 

Saluvägen 2  
Täby

08-732 6310

Gäller ej blomsterförmedling 
och blomsterkort.

Café Arne
Restaurang & Sushi Bar
Arninge Centrum – ICA Kvantum-huset  
Tel. 756 45 69 Öppet vard. 8.00–19.00, helger 9.00–17.00

Även Take Away

Husmanskost 80:-
Fisk, pasta och kötträtter, som lagas från grunden.

Sushi 85:-
Mycket fräsch och smakrik sushi med 10 olika kombinationer.

Kombinera din egen  
sallad 80:-
Välj mellan 8 olika pålägg,  
minst 20 olika grönsaker  
och 6 hemgjorda dressingar.

FIKA FIKA FIKA

LUNCH & MIDDAG
Vi bjuder  

alla våra gäster  
på en stor härlig  
salladsbuffé med  

nybakat bröd samt  
kaffe och dryck.

Alltid dagsfärska smörgåsar,  
foccaccia med olika fyllningar,  
kakor och bullar

Saluvägen 2, Arninge Centrum  
08-732 45 44

Vardagar,  
drop in  
i mån om tid.
Endast drop in  
på helger.

Till våren har vi slängt ihop en massa härliga och 
 prisvärda kampanjer! Så när ni ändå är i Arninge 
centrum, kom gärna in till oss på Arninge hårcenter 
och fråga efter månadens erbjudande!
Vi har bland annat sett till att du får köpa två valfria 
produkter från Schwartzkopf 3D herrserie  
för endast 199 kr! (ord.pris 290–318 kr)




