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nära nyheter 
som engagerar

med

Nu ska 
bajsande 
gäss bort
Fågelskit som fastnar under 
skorna eller kladdar ner pick-
nickfilten – många Solnabor är 
utleda på kanadagässen som 
bajsar överallt. Nu ska Solna och 
Sundbyberg ta krafttag mot de 
flygande nedskräparna.

sidan 4

!  Hennes son mördades 1995 – men ännu har ingen gripits

Lilian Gustafsson slutar aldrig hoppas på att äntligen få reda på vad som hände hennes son natten då han mördades. 
 FOTO: ÅSA SOMMARSTRÖM

17 år har gått 
sedan mordet
Nyårsdagen 1995 mördades Lilian 
Gustafssons son Anders. Trots att 
det gått 17 år är mördarna ännu 

okända för polisen. ”De som vet 
vad som hände tiger”, säger Lilian 
Gustafsson. sidan 5

Lämnades  
i duschen 
– bröt 
 lårbenet
Personalen på ett äldreboende 
i Solna lämnade en äldre person 
ensam i tio minuter när den äld-
re satt i en så kallad duschstol. 
När personalen kom tillbaka 
hade den äldre svimmat i stolen 
och hängde med huvudet lutat 
mot armstödet. Ena foten hade 
fastnat i fotstödet och den äldre 
fick hjälpas till sängen.

En sjuksköterska tillkalla-
des efter att den äldre klagat på 
smärtor i höger knä och även 
hade blåmärken på kroppen. 
Den äldre fördes till akuten på 
Karolinska där det konstatera-
des att lårbenet brutits av.

Händelsen, som inträ!ade 
i slutet av januari i år, är nu an-
mäld till Socialstyrelsen och per-
sonalen har uppmanats att ald-
rig lämna någon boende ensam.

" Mikael Love Lind

sport
Från pojklag 
till Islands 
damlandslag

sidan 21

reportage
Henrik är 
tacksam för 
alla skratt

sidan 16–17
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veckans busar

Alla hemlösa kan få stöd

Svar på insändaren ”Det fälls 
alltför många träd i Solna” 
den 14 februari:
Den aktuella debatten kring 
trädfällningar i centrala Solna 
har, precis som Henrik Pers-
son skriver, med tvärbanans 
förlängning att göra. 

För Solnas invånare är det 
oerhört positivt att tvärbanan 
dras upp till Solna station. 
Förlängningen kortar våra 
resvägar samtidigt som kollek-
tivtrafiknätet knyts ihop på ett 
nytt sätt. Tvärbanans förläng-
ning är även en viktig insats 
för att minska buller, trafik och 
miljöpåverkan i Solna. 

När det gäller trädfällning 
är det korrekt att Solna stad 
ansvarar för träden på vår egen 

mark. De träd som tas ner i 
samband med skötsel är till 
stor del döda träd eller så kall-
lade ”riskträd”, alltså där grenar 
kan falla ner.

I arbetet med tvärbanans 
dragning har det varit omöjligt 
att spara alla träd. De flesta 
som tagits ner har dock varit 
relativt unga och har därför 
inte något högt naturvärde. 

De mest värdefulla träden 
har sparats. Till exempel flera 
stora ekar vid Råsundastadion/
Ekensbergskyrkan. 

Det också viktigt att poäng-
tera att 60–70 nya träd ska 
planteras längs tvärbanans 
sträckning genom Solna.

Lars G Nordqvist (KD) 
Ersättare miljönämnden i Solna

Stoppa vandaliseringen 
och stölderna i Ritorp
Det är oroligt i Ritorp med mycket 
vandalisering. Vinterdäck har stulits 
och bilrutor har blivit sönder slagna. 
Människor är rädda för att gå hem 
ensamma på kvällen. För min del 
har jag fått min cykel sönderslagen. 
Jag polisanmälde händelsen, men 
polisen gjorde ingenting. 

Jag tycker att polisen borde sätta 
in åtgärder, som att patrullera mer 
under kvällen. Kommunen borde 
också lägga pengar på belysning 
runt Ritorp. 

Jag råder folk som bor i Solna att 
inte ställa sina cyklar och mopeder 
utomhus under kvällen. Risken är 
att de blir sönderslagna eller stulna. 

Jag tycker att folk borde kunna 
känna sig trygga i Solna. Men själv 
tillhör jag dem som är rädda för att 
gå hem själv om kvällen.

Cyklist
Skribenten menar att många inte längre vågar gå ut ensamma om kvällarna i Ritorp 
och vill att polisen gör mer. ARKIVFOTO

... är du ohyfsade chaffis som 
stänkte ner mig från topp till 
tå fredagen den 17 februari 
kl 12.45. Bussen kom farande 
på Storgatan i Huvudsta på 
väg mot Solna C. Du hade inte 
behövt köra i värsta slasket, det 
fanns gott om plats för att väja, 
men du hade väl för hög fart. 

Mer omtanke om oss oskyd-
dade trafikanter om jag får be.

Förbannad Britt P

Jag tycker att det är bedrövligt 
att Solna som gör så mycket 
reklam för att man är den bästa 
företagarkommunen inte kan 
skaffa fler än 50 sommarjobb 
till kommunens ungdomar. 
I Sundyberg ordnar de bra 
mycket fler. Bedrövligt! 

Ungdomarna vill ju arbeta! 
Med så många företag i Solna 
kan det inte vara något pro-
blem.  Besviken förälder 

Det skulle vara intressant att 
få reda på varför kommunled-
ningen har godkänt place-
ringen av det tårtbitsformade 
hus som är under byggnad i 
Huvudsta. 

Huset ligger på en minimal 
tomt och dess ena fasad tang-
erar Storgatans norra körbana.  
Finns det inte längre normer i 
Solna som stipulerar minimum 
avstånd från husfasad till 
körbana?

Vad är det som är så viktigt 
med denna fastighet, som gör 
att kommunledningen tycker 
att det går att göra sådana 
märkliga avsteg? Eller har plan- 
och byggnadslagen helt spelat 

ut sin roll i vår stad?  
Hans Ekberg Råsunda

Får husen i Solna stå hur 
nära körbanan som helst?
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Fasaden för nära körbanan?
LÄSARBILD

Svar på insändaren ”Solna sviker de 
hemlösa som inte missbrukar” den 
21 februari:
Bakom varje hemlös i statistiken 
finns ett livsöde. Solnas inställning är 
glasklar: Alla ska erbjudas stöd för att 
kunna få en egen bostad och en trygg 
vardag. Stödet kan se olika ut eftersom 
det finns olika orsaker till att någon 
blir hemlös. Men den som hamnar i 
hemlöshet ska kunna få hjälp.

I dag ger Solna hjälp med ett boende 
till dem i akut behov. Samtidigt är 
målet att hjälpa den hemlöse ur sin 
situation till en trygg och fungerande 
vardag. Därför handlar det också om 
att hjälpa människor till egen försörj-
ning och en väl fungerande missbruks-

vård, psykiatri och socialtjänst.
Det civila samhället gör också ett 

ovärderligt arbete. Ria får ett flerårigt 
bidrag så att föreningen kan arbeta 
långsiktigt. Det bästa sättet att minska 
hemlösheten är att se till att den aldrig 
uppstår. Solna jobbar därför förebyg-
gande för att undvika att någon vräks.

Så länge det finns hemlösa i Solna 
kan vi inte vara nöjda. Vi måste alltid 
utveckla vårt arbete. Till exempel mås-
te Solna få fram fler sociala lägenheter 
för att stödja dem som hamnar utan en 
egen bostad.

Lars Rådén (M)
ordförande, socialnämnden

Martin Andreasson (FP)
1:e vice ordförande, socialnämnden 

Kartan i Solnaguiden 2012 visar att 
bortglömda Bergshamra förmod-
ligen är obebott. Inte ett enda hus, 
ingen tunnelbanestation och inget 
centrum. 

Det bekräftar bilden som många 
Bergshamrabor har att Solna stad 
inte bryr sig om vår stadsdel. 

En ljusglimt finns dock. På sidan 
21 ”Biblioteket – din mötesplats” 
står det att biblioteket vid Bergs-
hamra torg har öppet alla dagar. 

Kan det betyda att beslutet att 
hålla stängt måndagar och fredagar 
inte gäller längre?

L och K Eriksson 

Det bortglömda 
Bergshamra

De värdefulla träden sparas

TANDLÄKARE
German Henareh
Leg. tandläkare

 Ansluten till försäkringskassan

Tel: 730 30 65  Hotellgatan 3, 5 tr, Solna Centrum

AKUT TANDVÅRD
Vi tar emot dig samma dag!

Undersökning inkl. röntgen + tandstensborttagning, puts  799:-
Tandblekning (ord. pris 3.800:-) ...............................................1.990:-

Medlem av Solna SpecialistCenter
www.solnaspecialistcenter.se

Läkarhuset Solna C Hotellgatan 3, 5 tr.

08-735 79 00

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

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

Specialister:

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

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

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

| | | | |

|



Bankomat 

 
Vikt ca 600-1100 g

8-10 pers. Vikt ca 850 g

Casademont
 
 

Sparus aurata
Odlad i Grekland

Melanogrammus aeglefi nus
Fiskad i Nordostatlanten

Kroppsmassage som är idealisk att använda 
hemma eller på kontoret. Shiatsu-massage 
och tre program rullande massage.

Max 1 förp/hushåll, JÄMFÖRPRIS 25,00/kg
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nyheter

i korthet

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

Färre gäss till sommaren
Prickning av äggen ska decimera antalet kanadagäss i kommunen.

Sommaren brukar betyda pick-
nick och måltider i det gröna. Men 
för många som bor runt Råsta-
sjön och Lötsjön brukar nöjet helt 
 förstöras av bajsande och skrä-
nande kanadagäss och vitkindade 
gäss.

Genom att pricka gässens ägg  
i vår hoppas Solna stad att antalet 
fåglar ska hållas på en lagom nivå.

– Det är svårt att få plats för 
både kanadagäss och människor. 
Man vill kanske kunna ligga och 
sola utan att få skit på filten. Om 
vi inte håller efter fåglarna får vi 
massor med klagomål, säger Vero-
nica Gelland Boström, kommun-
ekolog.

För att få pricka ägg måste man 
ha jaktlicens – vilket Veronica inte 
har, därför samarbetar man med 
Sundbybergs viltvårdare Dick 
Backman i frågan.

– Jag brukar ro båten i Råsta-
sjön och leta efter ägg så får han 
pricka. Det handlar om att hålla 
antalet fåglar på rätt nivå, så att 
det inte blir för många, menar 
hon.

På Golfängarna, som ligger i 
Sundbyberg, men som friskt ut-
nyttjas även av Solnabor är inte 
kanadagäss det största problemet, 
utan snarare de vitkindade gäs-
sen. För två veckor sedan fattade 
Sundbybergs stad beslut om att 
kraftigt minska fågelbeståndet. 
En halvering vore önskvärd, me-
nar fullmäktigeledamoten Erica 
Lejonroos (M).

Men för att få skjuta vitkindade 
gäss, eller pricka deras ägg, krävs 
särskild dispens från länsstyrel-
sen, vilket Sundbybergs stad fun-
derar på att söka. Sundbybergs 

viltvårdare Dick Backman tror det 
blir svårt att halvera gässbestån-
det.

– Att få ner mängden fåglar till 
hälften är inte realistiskt. Även  
om jag ägnade mig åt det på hel-
tid skulle det inte gå. Man kan 
bara skjuta en fågel i taget, menar 

han.
Alla är inte heller positiva till att 

fåglarna försvinner. Anders Wird-
heim på Sveriges ornitologiska 
förening (SOF) är kritisk till mass-
slakten.

– Nej, detta tycker vi inte om – 
särskilt som problemen faktiskt  

är skapade av människan.! Den 
stora svenska stammen av kana-
dagäss är framförallt resultatet 
av omfattande utplanteringar un-
der 1970- och 1980-talen. Det var 
jägare som planterade ut gässen 
för att få ett nytt jaktbyte. Att det-
ta  senare kunde orsaka problem 

fanns inte på deras agenda, säger 
han.

Såväl syfte som metod är fel, me-
nar han.

– Vi anser att alla fåglar skall 
vara skyddade under sin häck-
ningstid samt under våren före 
häckningen. Problem som upp-
står ska lösas med andra åtgär- 
der än jakt. Jakt är faktiskt inte 
alls särskilt e"ektivt i dessa sam-
manhang, säger Anders Wird-
heim.

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

Det är inte bara männis-
kor som lockas till Råsta-
sjön och Lötsjön. Varje år 
flockas även tusentals 
fåglar vid sjöarna och 
sprider bajs på ängar och 
stränder.

I vår ska kampen mot 
fåglarna intensifieras.

Golfängarna blir som ett slagsfält i kampen mellan människor och gäss. Här en förtrupp av kanadagäss. FOTO: CARLOS MONTECINOS

"   Flera ovälkomna djur har skjutits av
" Solna har under senare år 
intensifierat kampen mot oväl-
komna djur.
" Det stora beståndet av kaniner, 
som gnagt sönder träd och rötter, 
har skjutits av och är inte längre 
något problem.

" Den grupp med skabbsmittade 
rävar som bott i Solna har också 
skjutits av.
" Kampen mot Arenaråttorna, 
som är hemlösa sedan bygget ös-
ter om Råstasjön startade, pågår 
fortfarande. KÄLLA: SOLNA STADViltvårdaren Dick Backman tror inte 

att antalet gäss kan halveras. 

Statsministerns son tar över i Solna
SOLNA Familjen Reinfeldt håller på att bli Sveriges svar på kla-
nen Kennedy i USA. Pappa Fredrik är statsminister, mamma 
Filippa sjukvårdslandstingsråd och farfar Bruno kommunal-
råd. Nu tar även sonen Gustav Reinfeldt klivet upp i de högre 
kretsarna och blir ordförande för MUF Solna.

– MUF Solna ska vara en blåslampa till partiet och upp-
muntra fler unga solnabor att vara med och påverka samhäl-
let, säger 19-åringen som valdes till posten förra fredagen.

Nationalarenan invigs i oktober
ARENASTADEN 27 oktober är ett datum att lägga på min net. 
Då invigs nämligen Swedbank arena, Sveriges nya national -
are na för fotboll. Till invigningen utlovas ett ”spektakulärt 
arrangemang som ger en känsla av arenans alla möjligheter”.

Ett annat viktigt datum är den 14 november. Då möts Sve-
rige och England i en vänskapsmatch i fotboll.

22-åring överfölls i tunnelbanan
SOLNA CENTRUM En 22-årig man misshandlades i tunnelbanan 
i Solna centrum natten mot lördag. Mannen var på väg 
i rulltrappan då han attackerades av två för honom okända 
män. De slog honom upprepade gånger med knytnävsslag 
i ansiktet, enligt polisen. Männen försvann efter misshandeln, 
men greps senare av polisen. De misstänkta är födda 1994 och 
1995. 22-åringen kördes till Karolinska där han plåstrades om 
för sina sårskador. Han fick även en bula i huvudet.

Inbrottstjuvar slog till på tre ställen
SOLNA Polisen fick in tre anmälningar om bostadsinbrott 
under helgen. 

En lägenhetsinnehavare på Kruthusbacken anmälde i fre-
dags att någon brutit sig in i lägenheten någon gång mellan 
torsdagen och fredagen förra veckan.

I söndags upptäckte en villaägare på Filmgatan att objudna 
hade tagit sig in i huset medan de varit bortresta.

Samma dag upptäckte även en lägenhetsinnehavare på 
Pipers väg i Bergshamra att tjuvar brutit sig in.

Lars-Erik Salminen förhördes i rätten
SOLNA I torsdags var det Lars-Erik Salminens (M) tur att bli 
förhörd i rätten. Enligt hans försvarare har Reinhold och Sal-
minen missförstått varandra.

På ett informellt möte ska Reinhold ha frågat Salminen om 
det är okej att han får betalt för det extra arbete han lägger 
ner, vilket Salminen okejar utan att veta mer om detaljerna.

Salminen trodde sedan det skulle komma ett ärende på 
kommunens bord, och Reinhold trodde att det räckte med 
hans ”okej”, enligt försvararen.
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i korthet!  Fallet prioriteras nu av polisens cold case-grupp

”Idag hade Anders varit 34 år, vuxen, kanske haft familj, vad vet jag. Jag får ju aldrig lära känna den Anders”, säger Lilian Gustafsson. FOTO: ÅSA SOMMARSTRÖM

”De som vet vad 
som hände tiger”
Mordet på Lilian Gustafssons son är fortfarande olöst.

Lilian minns ännu det sista sam-
talet från sonen på nyårsnatten 
1994. Han ringde strax före tolv-
slaget och försäkrade henne att 
allt var lugnt på festen han var på.

Enligt polisutredningen är det 
troligt att han mördades bara mi-
nuter efter att de lagt på luren. 

– Jag tror att de lät honom ringa 
mig för att lugna mig. För att jag 
inte skulle komma dit, säger Lilian 
Gustafsson.

Dagen efter hittades Anders 
skändade kropp inne i ett saltla-
ger i Hammarbyhamnen. Polisen 
misstänker att minst tre gärnings-
män måste ha varit inblandade. 
Ingen person har dock kunnat 
knytas till mordet. Och ingen har 
velat berätta.

– Någon vet vad som hände An-
ders, och de som vet vad som hände 

tiger. Jag tror det var planerat, per-
sonligt och av någon han känner.

Enligt Lilian hade Anders hård-
rocksintresse fått honom att söka 
sig till skinnskallarnas konsertlo-
kal Höder dart i dåvarande Frys-
huset vid Danvikstull på Söder-
malm. Hon berättar att sonen 
tyckte att det var häftigt att få vara 
med i ett sammanhang med äldre 
och kom precis som killarna där 
att raka huvudet under en period.

Något som kommit på tal som ett 
möjligt motiv är att Anders judis-
ka ursprung skulle ha blivit känt 
för någon i hans bekantskaps-
krets. Anders pappa är född i Isra-
el, men Anders och han trä!ades 
aldrig.

– Det har ju förekommit i spe-
kulationerna, men jag vet inte hur 
Anders hanterade det. Han trodde 
nog inte att det var så farligt. Är-
ligt talat tror jag inte att han re-
flekterade över det.

Själv tror hon att mordet hand-
lade om rent personliga saker.

– Jag tror det handlade om 
svartsjuka, avundsjuka. Anders 
hade tjejtycke och lätt för att prata 
med tjejer.

Anders Gustafsson var Lilians 
enda barn. Hon tänker ofta på 
dem som begick mordet och vilka 
liv de levt och lever i dag. Har de 
egen familj? Barn? Har även de 

förlorat någon anhörig? Och vad 
känner de inför det de gjort?

– Någon känsla borde ju ha pop-
pat upp. Hur kan man leva med 
något sådant? Men det finns kan-
ske en avstängningsmekanism.

Handlar viljan att få klarhet 
om rättvisa eller att få ro?

– För mig finns två frågor kvar: 
vem och varför. Jag tror jag kom-
mer kunna försonas om jag får 
veta, men aldrig förlåta. Det är 
skillnad, menar hon.

– Samtidigt ska ju inte sådana 
här människor få gå fria.

På Anders födelsedag 2002 ring-
de telefonen hemma hos Lilian. 
Hon berättar att en mansröst kallt 
förkunnade: ”Det var jag som dö-
dade Anders”.

– Jag minns att jag svarade ”var-
för?” och att han sa att ”det var 
Anders eget fel”. Han sa att han 
inte ville fortsätta prata eftersom 

han misstänkte att jag spelade in 
samtalet, berättar Lilian.

Hon är övertygad om att mordet 
kommer att lösas så småningom.

– Jag har bestämt mig för att det 
ska lösas. Jag kan inte ge upp hop-
pet – då ger jag ju upp alla år med 
Anders, säger hon.

Anders fall är fortfarande öppet.
– Jag jobbar med det varje 

vecka, allt eftersom tipsen kom-
mer in, säger ansvarige utredaren 
Urban Morin.

Enligt Bertil Salin, förundersök-
ningsledare vid cold case-grupp en  
i Stockholm, är mordet ett av tio 
olösta fall som gruppen prioriter-
ar. Det senaste är att man genomför 
nya förhör som man hoppas ska 
kunna föra utredningen framåt.

Fallet är exceptionellt eftersom 
den tekniska bevisningen är lika 
med noll och att ingen verkar vilja 
berätta om vad som hänt.

– Det är inte ett pip, helt låst, 
trots att det gått så många år,  
säger Urban Morin.

Att mördarna lyckats hålla sin 
hemlighet så länge förbryllar ho-
nom.

– Det enda som kan få detta löst 
är att någon börjar berätta.

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

På nyårsdagen 1995 hit-
tades Anders Gustafsson 
från Solna mördad inne 
i ett saltlager i Ham-
marbyhamnen. Hans 
kropp var svårt sargad 
och hans högra hand var 
avhuggen.

Ännu har ingen gripits 
för mordet.

Mamma Lilian Gustafsson tror att 
personliga saker låg bakom.

Så ser Solnas 
nya prinsessa ut
HAGA SLOTT 
I förra veckan 
kom de första 
bilderna på 
Solnas nyföd-
da prinsessa. 
Bilderna på 
prinsessan 
Estelle togs 
på Haga slott 
och visar en sov ande liten 
prinsessa iklädd en vit stickad 
kofta som stickats av kron-
prinsessans mormor Alice.

Lediga flanörer kunde även 
möta kronprinsessfamiljen i 
onsdags eftermiddag, då de 
tog sin första officiella prome-
nad i Hagaparken.

Tryggt för hjärtat i 
Solna och Sumpan
SOLNA/SUNDBYBERG Under 
andra halvåret 2011 placera-
des 13 hjärtstartare ut i Solna 
och Sundbyberg, som en del 
av kampanjen Hjärta att hjäl-
pa. Det var flest i hela landet. 
Kampanjen leds av Civilför-
svarsförbundet och målet är 
att minska antalet personer 
som avlider av hjärtstopp.

Hjärtstartaren kan leverera 
en strömstöt mot hjärtat 
och på så sätt återställa den 
normala hjärtrytmen. 

Solnaborna fick  
sig en kalldusch
SOLNA I Solna, Sundby-
berg, Danderyd och 
Bromma fick invånarna 
en kall dusch i torsdags 
morse. Både varmvat-
ten och fjärrvärme för-
svann. Orsak en var att 
en fjärrvärmeledning 
skadats vid borrning vid 
arenabygget.

Problemet kunde åt-
gärdas under dagen och 
värmeproduktionen var 
normal igen vid lunchtid.

Samtliga Norrenergis 
kunder i Solna, Sundby-
berg, delar av Danderyd 
och delar av Bromma 
drabbades av störning-
en. I Solna och Sundby-
berg är 90 procent av 
fastigheterna kunder 
till Norrenergi.

Nu har våren 
 kommit till Solna
SOLNA Äntligen är det vår! 
Läsaren Ingrid Jonsson hittade 
snödroppar, tydliga vårtecken, 
utanför Skoga äldreboende i 
förra veckan.

Har du fotat ett vårtecken? 
Mejla din bild och var den är 
tagen till solna@mitti.se.

Snödroppar i Skoga. LÄSARBILD

Estelle. FOTO: 

 KUNGAHUSET
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Sökandet efter Noah 
har nu pågått i ett år
”Han lever i skogarna kring Sollentuna och Danderyd.”

– Jag kan inte tro annat än att han 
kommer hem igen, säger hon.

Under de senaste veckorna har 
hon fått rapporter från flera per-
soner att Noah siktats inom ett be-
gränsat område i Danderyd och 
Sollentuna. 

Iakttagelserna har även bekräf-
tats med id-hundar som indikerat 
att det är äkta spår efter Noah.

– Senast siktades han på Dom-
herrevägen i Sollentuna och inn-
an det vid Bergendals kursgård. 
Han rör sig i samma område med 
bara Danderydsvägen emellan, 
berättar Gunilla Stierngren.

Hon är inte ensam i sökan-
det, utan till sin hjälp har hon ett  
troget gäng ”Noahvänner”. Ända  

sedan Noah försvann har folk hört 
av sig och stöttat och kommit med 
tips och råd. 

Under året som gått har hennes 
innersta krets av aktiva sökare 
dock minskat från 100 till cirka 
50.

– En del har gett upp. Men de 
som är kvar är väldigt engagera-
de. De trycker lappar, är ute och 
spanar och samlar in pengar till 
Noahfonden.

Det går nämligen åt mycket 
pengar i sökandet, berättar Gu-
nilla Stierngren. Att hyra lastbilar, 

släp, bygga hägn, köpa in en jour-
telefon är inte gratis.

Men alla är inte hjälpsamma. Un-
der året har hon också fått ta emot 
mycket skit från människor som 
vill tala henne tillrätta.

– De ringer upp mig och frågar 
om jag är dum i huvudet som inte 
ger upp eller säger att det bara 
var bra att Noah försvann efter-
som han är så ful. Men jag förlåter 
dem, säger Gunilla Stierngren.

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

Hundratals frivilliga har 
deltagit i sökandet efter 
Noah under året – än har 
han dock inte fångats in.

Matte Gunilla Stiern-
gren ger dock inte upp 
hoppet.

Flera personer har rapporterat att de sett noah under de senaste veckorna.
 FOTO: PRIVAT

"   Om du ser Noah
" Noahs matte har utsatt en 
belöning på 20000 kronor till 
den som ser till att han kommer 
hem igen.
" Om du ser Noah – ring matte 
Gunilla Stierngren på: 0735- 
930 133.

nyheter
Höginkomsttagare 
nöjda med vården
LÄNET Patientenkäten för 
2011 visar att patienter i länet 
i allmänhet är nöjda med 
husläkarmottagningarna. 
Närmare 30 000 patienter 
deltog. 

Länet är bäst i landet när 
det gäller läkarkontinuitet, 
det vill säga att patienterna 
får träffa samma läkare. Men 
det ser inte lika bra ut i hela 
länet. 

Mottagningar i områden 
med lägre medelinkomst får 
generellt sämre resultat än 
mottagningar i områden där 
medelinkomsten är högre.

Landstinget gick 
512 miljoner plus
LÄNET Landstingets eko-
nomiska resultat för verk-
samhetsåret 2011 blev 512 
miljoner kronor. 

Det är lägre än budgeterade  
731 miljoner kronor och beror 
bland annat på pensionskost-
nader på 1 467 miljoner som 
inte fanns med i budgeten. 
Det framgår av årsredovis-
ningen.

Tillgängligheten i vården 
har förbättrats även om 
vårdgarantin inte uppfylldes 
fullt ut. Tillförlitligheten inom 
kollektivtrafiken är 86 procent 
år 2011 vilket är en förbättring 
med två procent jämfört med 
föregående år. 

Trafikinformation

Från och med 
5 mars får 
linje 508 ökad 
turtäthet 

Från och med 5 mars får linje 508 
utökad trafik, med både förbättrad 
tur täthet under dagen och helg-
trafik mellan Karolinska sjukhuset 
och Danderyds sjukhus. Alla bussar 
har låggolv.

För mer information se tidtabell på 
respektive hållplats eller på sl.se

Elsie Johansson är en av Sveriges mest uppskattade 
författare. Sitt genombrott !ck hon 2003 med trilogin 
Berättelsen om Nancy (Glasfåglarna, Mosippan och Nancy). 

Arrangemanget inleds med en utdelning av Solna stads 
jämställdhetspris till en eller "era anställda i staden som 
utmärkt sig inom jämställdhetsområdet.

TORSDAGEN 8 MARS, KL. 13#15
KOMMUNFULLMÄKTIGESALEN 
SOLNA STADSHUS
INGEN FÖRANMÄLAN
FRI ENTRÉ

Arrangeras av Solna stads likabehandlingskommitté.
solna.se



TRÄFFA AIK:S HJÄLTAR!
Lördagen den 10 mars kommer AIK Fotboll till Solna Centrum. 
Det blir en familjefest med lekar och tävlingar för både små och 
stora fans. Trä! a dina idoler i A-laget och få deras autografer.

Välkomna från klockan 11! Mer information hittar du på
www.solnacentrum.se

 www.facebook.com/solnacentrum  Ladda ner vår iPhone-app

BUTIKER: MÅNDAG–FREDAG 10–20 | LÖRDAG 10–18 | SÖNDAG 11–18  
ICA KVANTUM: MÅN–FRE 9–21 | LÖR–SÖN 9–20 
HEMKÖP: MÅN–FRE 8–21 | LÖR–SÖN 9–21  
WWW.SOLNACENTRUM.SE  

TA MED BARNEN, MASKOTEN GNAGISKOMMER!

NYA LÄNGRE ÖPPETTIDER!
BUTIKER: MÅNDAG–FREDAG 10–20 
ICA KVANTUM: MÅN–FRE 9–21 

 www.facebook.com/solnacentrum

HEMKÖP: MÅN–FRE 8–21 
WWW.SOLNACENTRUM.SE  

NYA LÄNGRE ÖPPETTIDER!
 LÖRDAG 10–18 | SÖNDAG 11–18  

NYA LÄNGRE ÖPPETTIDER!

 Ladda ner vår iPhone-app

 LÖRDAG 10–18 |
 LÖR–SÖN 9–20 

NYA LÄNGRE ÖPPETTIDER!
 LÖRDAG 10–18 | SÖNDAG 11–18  

NYA LÄNGRE ÖPPETTIDER!
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nyheter

Kvinna skadad 
i bostadsbrand
Fick omfattande brännskador.

Larmet om branden på Ank-
dammsgatan kom 19.04 
förra måndagen. En kvinna 
i 60-årsåldern räddades ur 
lägenheten och fördes till 
sjukhus för vård. Hon hade 
rök- och brännskador.

– Hon har omfattande 
brännskador och är på sjuk-
hus på en speciell brännska-
deenhet. Vi vet ännu inte 
om skadorna är livshotan-
de, säger Mats Eriksson, in-
formationsansvarig på Väs-
terortspolisen.

Det brann på flera ställen 
i lägenheten, men brandkå-
ren lyckades begränsa bran-
den och elden var släckt ef-
ter en halvtimme.

– Det är sällan en brand i 
en bostad hinner sprida sig, 
säger Ulf Larsson vid Stor-
stockholms brandförsvar.

Räddningstjänsten be-
hövde därmed inte utrym-
ma huset.

– Normalt sett utrymmer 
vi inte fastigheter när det 
brinner i en lägenhet. Bo-
städer i Sverige är byggda 
som brandceller och det ska 
ta minst 60 minuter innan 
elden sprider sig.

Polisen har inlett en för-
undersökning om mord-

brand och en brandteknisk 
undersökning kommer att 
göras.

– Vi rubricerar det som 
mordbrand för att kunna 
göra en fullständig teknisk 
undersökning. Mordbrand 
blir det eftersom det va-
rit fara för annans liv eller 
omfattande skada på egen-
dom. Ingen är dock miss-
tänkt i nuläget, säger Mats 
Eriksson.

Lägenhetsinnehavaren 
är inte misstänkt för mord-
brand. Det mesta talar för 
att det är en olyckshändel-
se eller har skett av försum-
melse, enligt polisen.

Den kvinna i Sundbyberg 
som förra söndagen hoppa-
de från sjunde våningen vid 
en annan lägenhetsbrand 
vårdas också på sjukhus. 
Enligt Västerortspolisen är 
hennes tillstånd inte livsho-
tande.

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

En kvinna i 60-års-
åldern skadades vid 
en brand på Ank-
dammsgatan förra 
måndagskvällen.

Trots att branden 
var fullt utvecklad 
utrymdes inte huset.

"   Mordbränder
Antalet anmälda 
mordbränder i Solna 
och i Sundbyberg.

Solna
Sund-

byberg
2011 13 5
2010 9 8
2009 9 8

KÄLLA: BROTTS-
FÖREBYGGANDE RÅDET

Stockholm
V10. Priserna gäller mån 5/3- sön 11/3 2012 på alla Hemköp i Stockholm 

med reservation för slutförsäljning och tryckfel.

Bruna bönor, 
Risgrynsgröt, 

Ärtsoppa

/ st
Eldorado | 1 kg 

Max 2 köp/hushåll

Kassler

/ kg
Köttcentralen | Dansk | 600-800 g

Max 2 köp/hushåll

Fryst Laxfi lé

/ st
Omega | 4x125 g
Jfr-pris 99.90/kg

Fryst fl äskfi lé

/ kg
Italien | ca 500 g

Max 2 köp/hushåll

Med Kundkort
Potatis 5 kg

/ st
Sverige | Klass 2
Jfr-pris 2.00/kg

Med Kundkort
 Gräddglass

2 för 

Garant | Flera sorter | 500 ml 
Jfr-pris 10.00/lit



VINTER-RENSNING!
Vi säljer ut det sista av vintersortimentet till otroligt låga priser

TUXER SALLY
Vadderad damjacka

199KR
ORD.PRIS 899 KR

DIDRIKSONS JULIA
3-1Jacka dam

699KR
ORD.PRIS 1899 KR

DIDRIKSSONS TERRE
Unisex skidbyxa svart.  
Dam vit eller svart.

599KR
ORD.PRIS 1199 KR

MICROFLEECE SET

199KR
ORD.PRIS 499 KR

DIDRIKSONS JULIUS
3-1 Jacka herr

699KR
ORD.PRIS 1899 KR

TUXER TOMPA JR BYXA
80-160 cl

249KR
ORD.PRIS 499 KR

DIDRIKSONS KEBNEKAISE
2 färger, 80-130 cl

499KR
ORD.PRIS 899 KR

DIDRIKSONS HANDSKE 
BIGGLES
2 färger, 80-130 cl

99KR
ORD.PRIS 199 KR

SOLNA, CENTRUM   Tel. 08-82 66 85 • Mån–fre 10–19 • Lör 10–17 • Sön 11–17

Alla mössor  
och handskar
HALVA PRISET

Q-SOCKS ULLSTRUMPA
Storlek 27-46

20KR
ORD.PRIS 99 KR

-78%

-50%
-50%

-80%

-63%

-60% -44%

-63%
-50%
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I katastrofsituationer hänger allt på att agera 
snabbt. Sms:a LÄKARE till 72970 så skänker 
du 50 kr eller gå in på lakareutangranser.se 
för att ge din gåva. Tack. 

nyheter

Försökte elda upp 
sina föräldrar
Par dömt för mordförsök i Huvudsta.

Paret, som är i 30-årsål-
dern, besökte kvinnans för-
äldrars lägenhet i Huvudsta 
en söndagskväll i oktober. 
Föräldrarna blev glada ef-
tersom relationen till dot-
tern tidigare varit dålig, har 
mamman berättat i förhör.

Paret hade med sig två 
flaskor läsk som de bjöd fri-
kostigt på. Vad föräldrarna 
dock inte visste var att läs-
ken var spetsad med Sobril, 
ett starkt lugnande medel, 
som fick dem att somna.

Medan föräldrarna, som 
är i 60-årsåldern, låg utslag-
na på golvet, plundrade pa-
ret lägenheten på smycken, 
värdepapper och pengar. 
Sedan tände de enligt do-
men eld på sju platser i lä-

genheten och lämnade dem 
att dö.

Enligt åklagaren Andre-
as Nyberg var 
motivet att 
föräldrarnas 
död skulle 
innebära att 
dottern fick ut 
en livförsäk-
ring. 

Paret hade 
redan innan 
mordförsöket 
bokat två en-
kelbiljetter till Buenos Ai-
res.

Ytterligare ett motiv ska 
enligt Andreas Nyberg ha 
varit att paret velat komma 
över en bostadsrätt och en 
sommarstuga.

Trots att det var mitt i nat-
ten upptäckte en uppmärk-
sam granne branden. Han 
hörde konstiga ljud inifrån 
lägenheten och märkte se-
dan att det luktade brand-
rök och slog larm.

De sovande föräldrarna 
undslapp med nöd och näp-
pe lågorna.

– Det var svart i lägen-
heten. Jag ser människor 
och att någon sätter på mig 

slangar, berät-
tar kvinnan i 
förhör.

M a n n e n 
och kvin-
nan har nu 
dömts av Sol-
na tingsrätt 
för försök 
till mord och 
grov mord-
brand. De 

dömdes också för falsk till-
vitelse eftersom de försökt 
lura polisen att en manlig 
släkting sagt att han skulle 
döda föräldrarna.

Vilken påföljd paret får 
har tingsrätten ännu inte 
bestämt. Först ska kvinnan 
och mannen, som nekar till 
brott, genomgå en rättspsy-
kiatrisk undersökning.!

Stra"en meddelas tidi-
gast i slutet av mars.

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

Paret bjöd föräld-
rarna på drogspet-
sad läsk. Sedan 
tände de eld på 
lägenheten. Allt för 
att få ut ett arv.

”Jag ser män-
niskor och att 
någon sätter 
på mig slang-
ar.”

MAMMAN I FÖRHÖR

Stadsbyggnadsnämnden
informerar

Utställd detaljplan

Ny detaljplan för kv Furiren 
(Huvudsta)
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av ca 200 studentbostäder. Det 
synliga entréläget mot Ekelundsvägen och Pampaslänken medför att byggnadens 
östra fasad gestaltas med särskild omsorg. 

Planens genomförande bedöms inte innebära risk för betydande miljöpåverkan.

Planförslaget visas under tiden 7 mars – 4 april, 2012, i entrén till Solna stadshus 
och på stadsbiblioteket i Solna centrum. 
Förslaget finns också på www.solna.se/furiren

Synpunkter på förslaget som inte tidigare lämnats skall skriftligen ha inkom-
mit till Stadsbyggnadsförvaltningen, 171 86 Solna eller stadsbyggnad@solna.se, 
senast den 4 april, 2012. Ange ärendenummer SBN/2010:325.

Den som är sakägare eller på annat sätt är berörd av planen, och under samråden 
eller utställningen framfört skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda, 
har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

VI GÖR KISTA BILLIGARE

PACK

Wettex

FÖR

       

/st

Flera

nyanser!

Dolmio

Pastasås

Pasta
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nyheter

Stora störningar 
i spårtrafiken
Stängs av på grund av Citybanan.

För tredje året i rad stängs 
tunnelbanelinjen mellan 
Rådhuset och Kungsträd-
gården av under fyra må-
nader. Orsaken är bygget av 
Citybanan.

– Citybanan går direkt 
under t-banan och därför 
måste vi stänga av trafiken 
helt, säger Jesper Petters-
son, informatör på SL.

Sprängningarna gör ock-
så att det uppstår störningar 
i t-banetrafiken vid statio-
nerna Mariatorget, Gamla 
stan och Odenplan. Trafi-
ken stoppas under 10 mi-
nuter vid tre fasta tillfällen 
dagligen. Stoppen håller på 
i flera månader.

– Det är bland annat av 
säkerhetsskäl vi gör stop-
pen. Efter en sprängning 
ska det kontrolleras så att 
det inte ligger stenar på spå-
ret, säger Jesper Pettersson.

Den största utmaningen 
för SL blir att klara av den 
drygt tre månader långa av-
stängningen av hela tvärba-
nan i höst.

– Tvärbanan är mer kom-

plicerad att hantera. Vi hål-
ler på att titta på hur vi ska 
lösa ersättningstrafiken. 
Bland annat har tvärbanan 
en egen bro mellan Alvik 
och Stora Essingen där bus-
sarna inte kan köra, säger 
Jesper Pettersson.

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

SL:s resenärer får 
vänja sig vid många 
avbrott i trafiken  
i år. Det är bygget 
av Citybanan som 
ställer till det. Tvär-
banan stängs av 
helt under hösten.

Då står tågen still
Blå linjen: Stängs av för 

trafik mellan Rådhuset och 
Kungsträdgården den  
25 juni–22 oktober.

Tunnelbanan: Spräng-
ningar vid Citybanan 
drabbar t-banetrafiken vid 
Mariatorget, Gamla stan 
och Odenplan. Trafiken 
stoppas under 10 minuter 
vid tre fasta tidpunkter 
dagligen mellan den 25 
juni och 22 oktober.

Tvärbanan: Tvärbanan 

stängs av 5–10 april och 3 
september–13 december.

Pendeltågen: 5–10 april 
ställs all trafik mellan 
Centralen och Älvsjö in. 
16–21 maj och 24–29 okto-
ber ställs trafiken mellan 
Spånga och Bålsta in. Trafi-
ken mellan Västerhaninge 
och Nynäshamn stängs av 
under storhelgerna 14–16, 
21–23 och 28–30 april från 
05.00 på lördagar till 05.00 
på måndagar.

I katastrofsituationer hänger allt på att agera snabbt. 
Hjälp oss att vara i ständig beredskap så att vi kan rädda 
fler liv. Sms:a LÄKARE till 72970 så skänker du 50 kr eller 
gå in på lakareutangranser.se för att ge din gåva. Tack. 

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

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

25 000 träd är 
värda skydd
Stockholmare bidrar till databas.

Det bor en trädkramare 
i många stockholmare, och 
att engagemanget för träd 
är stort i länet visar intres-
set för länsstyrelsens webb-
sida Trädportalen, dit all-
mänheten kan vända sig för 
att ställa frågor och regist-
rera träd som de anser är 
skyddsvärda.

Webbsidan är ett samar-
bete mellan länsstyrelserna, 
Artdatabanken och Natur-
vårdsverket. Syftet är att in-
ventera skyddsvärda träd. 

 – Vem som helst kan gå in 
där och registrera ett stort 
eller mycket gammalt träd, 

säger Miguel Jaramillo, mil-
jöhandläggare på länssty-
relsen.

Hittills har länsstyrelsen 
tagit med 25 000 träd i lä-
net i sin inventering. Träden 
får dock inget lagstadgat 
skydd, utan databanken är 
ett sätt att uppmärksamma 
kommunerna på att dessa 
träd ska aktas när man till 
exempel ska exploatera ett 
område.

Några av dem finns i Gus-
tav Adolfsparken nära Kar-
lavägen i Stockholm. Ma-
jestätiskt reser de sig, något 
med en stam som mäter 6,6 

meter i omkrets. Bara i det 
här området finns fyra, fem 
träd i den storleken.

Av de 25 000 skyddsvär-
da träden går 11 000 under 
benämningen jätteträd. De 
har en diameter på mer än 
en meter. Jätteträden är of-
tast lind, ek eller ask. 

En del av dem har ham-
nat i länsstyrelsens databas 
därför att de är gamla och 
ihåliga och innehåller trä-
mjöl. 

De utgör livsmiljö för oli-
ka djur och växter och är 
den främsta anledningen 
till att inventeringen görs, 
det vill säga att förbättra 
möjligheterna för många 
hotade arter som är beroen-
de av dessa träd.

Inventeringen har pågått 
sedan 2006 och hittills har 
man hunnit med 20 av 26 
kommuner. 

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

Den här bjässen är 
inte ensam. Eken är 
ett av över 25 000 
skyddsvärda träd 
i länet, enligt en 
inventering som en 
trädälskande all-
mänhet hjälper till 
med.

Jätteeken i Gustav Adolfspar-
ken på Östermalm är skydds-
värd. FOTO: CARLOS MONTECINOS

SAMVETS-
FÅNGAR 
FINNS I 
MINST 45 
LÄNDER
Stöd vårt arbete för  
mänskliga rättigheter  
– bli medlem eller  
skänk en gåva på  
www.amnesty.se

SMS:a ordet REVANSCH till 72950 för att gå med i Christoffers utmaning och stödja 
kampen mot hungern. På utrotahungern.se kan du följa utmaningen eller starta en egen. 
Tack för att du är med!

Operatörens avgifter för att skicka SMS tillkommer. 
Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofi nsatser, utvecklings- och påverkansarbete.

WILLA TANDHÄLSA 
Telefon. 08-730 08 80, Sjövägen 20, 169 55 Solna Hemsida: www.willa.se E-post: info@willa.se 

Välkommen till Willa Tandhälsa!  
Det femstjärniga tandvårdshuset i Solna

Allt inom vuxentandvård
Tandläkarna: Jens Aronsson, Mats Brontén, Anna Berg, Fredrik Nygren
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reportage

H an är svår att känna igen som Ove 
Sundberg, tv-serien ”Solsidans” säll-
synt snikne rollfigur, som just nu syns 
i tv-serien ”Kontoret”. Hela Henrik 
Dorsins ansikte är täckt av ett hel-

skägg. 
– Det är nyansat. Jag är skäggig för min roll  

i ”Spamalot”.  Det är kul att variera sig och någon-
stans är det lite skönt. Nu är det inte ”här kommer 
Ove”. Det är en bonus, säger Henrik Dorsin. 

Så fort han väntar på bussen eller befinner sig 
i en krogmiljö citerar folk Solsidan. Allra värst 
är det när Henrik Dorsin promenerar hem från  
Oscarsteatern efter att ha spelat kung Arthur en 
lönehelg. Då blir det många: ”Fan, det är ju Ove” 
och ”Tjeeenare mannen”. 

Och då kommer också frågan ”Har du käkat  
någon bajsmacka, Ove?”, som syftar på scenen när 
han råkar äta en smörgås med bebisbajs på.

Vad svarar du då?
Henrik Dorsin lägger huvudet på sned, ler ett 

ajabaja-leende, hötter med pekfingret och ser i ett 
slag ut som ”Ove Sundberg”. Ögonblicket därpå 
är utstrålningen återigen vänlig och avslappnad, 
näst intill försynt, där han sitter på kanten av en 
hotellso!a. 

Vad tycker din omgivning om det här?
– Jag har behållit fötterna på jorden. Hemma 

hos mig råder ingen ”Solsidan”-hysteri. Det märks 
ingenting. Det är som vanligt, säger Henrik som är 
gift småbarnspappa.

Däremot har komikern, som blir så förknippad 
med sin rollfigur, börjat ge akt på sitt beteende  
utanför hemmets väggar.

– Jag har ett behov av att vara generös eftersom 
”Ove” inte är det och har blivit uppmärksam på 
om jag gör någon snål grej. När jag lånade Hen-
rik Hjelts tandkräm på teatern sa han ”du kan ta 
hela tuben”. ”Shit, han kanske tycker jag är snål?” 
tänkte jag och köpte en ny.

Vad köpte du för tandkräm då?
– Den billigaste, säger Henrik sekundsnabbt. 
Just nu syns han på tv i TV4:s serie ”Konto-

ret” som bygger BBC:s förlaga ”The O"ce”. Roll-
figuren Ove Sundberg har placerats i serien som  
distriktschef på Svensk kontorshygien AB, ett lo-
kalkontor i en industripark i Upplands Väsby där 
man säljer hygienprodukter till o!entliga toaletter 
och företag. 

Som ledare är Ove ytterst olämplig. Han ljuger 
för sin chef, tror att han är en fadersfigur och kom-
mer med olämpliga skämt. Men skojar någon till-
baka tycker han att personen går för långt.

Blir du inte generad när ”Ove” gör bort sig?
– Jo, det blir jag. Men jag måste vara inne i rol-

len. Jag skrattar inte åt mig själv, jag är inte ordfö-
rande i min egen fan club. 

Ser du inte att du är rolig?
– Jag är så tacksam när folk tycker det. Men det 

krävs tio skratt för att jag ska känna att jag är ro-
lig – och ett uteblivet skratt för att rasera det. Så 
stark är min självkritik. Men jag har tillräckligt 
med självförtroende för att ställa mig på scen och 
vara rolig. 

För att Henrik Dorsin inte ska tröttna är det 
också nödvändigt att göra annat emellan. Han 
spelar teater, skriver musik eller jobbar med hu-
morgruppen ”Grotesco”. Gruppen startade han 
tillsammans med några barndomskompisar, som 
han hängde med Sagateatern på Lidingö. 

REDAN SOM LITEN KUNDE Henrik, som växte upp 
i Käppala, locka folk till skratt när han imitera-
de dialekter eller kutade fram och tillbaka med 
dockvagnen på dagis. På släktkalasen framförde 
han pjäser som bara pågick och pågick till hans 
pappa gick in och bröt. Familjen gick ofta och såg 
familje komedier som ”Jönssonligan” tillsammans, 
filmer där alla skrattar – fast åt olika saker. 

Hans bror, Mikael Dorsin, är pro!s i norska  
Rosenborg och spelade foboll under uppväxten. 
Men Henrik, som blev vald sist, ägnade i stället 

rasterna åt Karl Gerhard-sånger som han fortfa-
rande ”mysskrattar” åt. 

Låg det någon konflikt i att din bror var duk-
tig på sport?

– Nej, nej, inte alls, säger Henrik lugnt.

HAN SÖKTE TILL TEATERHÖGSKOLAN, sprack på 
fjärde provet, men kom i stället in på en manusut-
bildning. Sin första roll fick han som statist i filmen 
”Vinterviken”. Sedan dess har han bland mycket 
annat medverkat som bisittare i ”Parlamentet”, 
”Extra! Extra!” och ”Cirkus Möller”. Tingeling- 
låten som han var med och framförde i Melodi-
festivalen, lyckades reta ryska ambassaden rejält.

I ”Åsa-Nisse – Wälkom to Knohult” spelade 
Henrik, som fascineras av maniska Hitlerfigurer, 
”Knohultarn”, en fascistoid hemvärnso"cer med 
hybris. Motsvarigheterna hittar Henrik ofta i verk-
liga livet eller inom sig själv. 

– Men jag hoppas att ”Knohultarn” inte är lik 
mig på något sätt förutom att han är tunnhårig. 
Fast han har överkamning, säger Henrik. 

Hur har du utvecklat din humor?
– Jag känner en rytm. Som musik. Någonstans 

ska det svänga. Det ska vara som jazz. !

" Namn: Henrik 
Dorsin.
" Ålder: 34 år.
" Familj: Hustrun 
Hanna, skådespeler-
ska, och två barn, 2 
och 6 år. 
" Bor: Lägenhet 
på Kungsholmen. 
Uppvuxen i Käppala, 
Lidingö. 
" Aktuell med: 
Komediserien ”Kon-
toret” i TV4 sönda-
gar klockan 20, där 
hans karaktär ”Ove 
Sundberg” är chef 
för Svensk Kontors-
hygien AB. Syns även 
som kung Arthur  
i musikalen ”Spam-
alot” på Oscars-
teatern.
" Yrke: Komiker, 
skådespelare, sång-
are, revymakare. 
" Om likheter mel-
lan Henrik Dorsin 
och Ove Sundberg: 
”Båda har ett ganska 
stort behov av att bli 
omtyckta. Jag tänker 
mycket på att göra 
rätt och fel. Det är 
nästan så att jag blir 
förlamad av det.  
Jag tycker att bibel-
citatet att man ska 
behandla andra som 
man själv vill bli be-
handlad är vettigt,  
i en tid av allt större 
egoism.”

Henrik skäms också 
över Oves pinsamheter

”Tjeeenare mannen.”
Varje gång Henrik Dorsin går ut hälsar folk på 

honom som rollfiguren Ove Sundberg.
Själv skrattar komikern aldrig åt snåljåpen. 
– Jag är inte ordförande i min egen fanclub.

Claes Eriksson som Mats och Henrik Dorsin som Ove  
i ”Kontoret”. FOTO: TV4

 ”Solsidan” är 2000-talets mest sedda humorprogram. 
Tre nya säsonger är planerade. FOTO: TV4

#  text ÅSA GÖRNERUP FAITH-ELL   #  foto CARLOS MONTECINOS

”Jag är mån om 
att ha vattentäta 
skott mellan  
mig och Ove Sund-
berg.” 
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TRE TING SOM 
HENRIK DORSIN 
SKRATTAR ÅT
! Komiker: ”Oj, oj, 
oj, jag skrattar åt 
Galenskaparna och 
Aftershave, ståupp-
komikern Larry David, 
Peter Sellers, Monty 
Python, Gösta Ekman, 
men även åt Johan 
Glans.”
! Känslokollision: 
”När två känslor över-
lappar varandra och 
total glädje övergår 
i total misär. Någon 
lyckas smita, ha, ha, 
ha, och kör in med 
bilen i en stolpe.”
! Humoristiska 
sångtexter: ”Jag 
tycker väldigt 
mycket om välskrivna 
komiska sånger av 
exempelvis Karl 
Gerhard och Povel 
Ramel. Men det är 
mer ett mysskratt än 
ett gapskratt.”

Än är Henrik inte färdig 
med rollfiguren som 
blivit hans alter ego, 
men Ove Sundberg 
ska inte bli urvatt-
nad. Manuset måste 
vara bra och det räcker 
inte med att bara ta 
på sig glasögonen och 
återigen säga ”tjenare 
mannen”.
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kultur/nöje
Kulturreporter
Kalle Melin
tel 550 550 91

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

I nya SVT-serien ”Pappas pengar” väcks frågor om rikedom och rättvisa. ”Det finns en folkbildande ambition”, säger Erik Haag, manusförfattare och regissör. FOTO: BEA TIGERHIELM

 En familjekär vinnare
Erik Haag skildrar rikedom och orättvisor i tv-serien ”Pappas pengar”.

Han säger att han inte är rastlös, 
44-årige fyrbarnspappan och ny-
blivne vinnaren av SVT:s ”På spå-
ret”. Men samtidigt skruvar han 
sig i stolen, gungar fram och till-
baka och pratar oavbrutet. 

Just nu är Erik Haag aktuell 
som författare och regissör till fa-
miljeprogrammet ”Pappas Peng-
ar” i SVT, där Johan Ulvaeus spe-
lar världens rikaste man och Olof 
Wretling spelar hans son Bröli. 

Erik Haag och hans syster Sara 
Haag började skriva manuset till 
”Pappas pengar” för ett år sedan. 
Idén väcktes dock långt innan när 

Erik Haag satt i bilen med sin son 
och lyssnade på radio. Där utta-
lade sig en förtvivlad och rasande 
man från vilda kravaller i Frankri-
ke och vrålade: ”Allt som ni äger 
har ni stulit från oss. Dela med er 
och ge oss arbetstillfällen, annars 
smäller det”.

– Det var svårt att förklara för 
sonen hur mäktigt uttrycket var, 
säger Erik Haag.

Precis då, i en tanke om svårig-
heten i att förklara klasskillnader 
och att belysa samhällsstrukturer 
uppstod ”Pappas pengar”.

– Serien kommer från glappet 
mellan hur vi lever och vad jag 
tycker. Jag försöker förklara för 
mina barn att alla inte har kylskåp 
eller bil, men jag är samtidigt inte 
beredd att avstå.

Själv växte Erik Haag upp rätt 
”proggigt” i en stor lägenhet vid 
Kungsholmstorg tillsammans med 
sin mamma, lillasyster och tre 
inneboende kvinnor.

– Det var som ett slags kollektiv. 
De hade mycket ”lära känna din 
kropp”-kurser. De gick ut på att 

man satt över en spegel och stude-
rade sitt könsorgan. Men jag fick 
inte vara med då.

Alltid var det någon hemma. 
Alltid fanns det någon att prata 
med. Och Erik Haag, vars föräld-
rar skilde sig när han var i tioårsål-
dern, blev ytterst familjekär. I dag 
har han fru, fyra barn, två hundar, 
sommarhus, jaktmark, bil, båt och 
en villa i Bromma.

1995 var syskonen Haag pro-
gramledare för ”Sommarlov” på 
SVT. Programmet handlade fram-
för allt om kaniner och husdjur. 
Erik Haag berättade då om de stor-

tandade och långörade vännerna 
– och det var inte sista gången han 
fick kontakt med en gnagare.

I första säsongen av hyllade 
”Landet brunsås” skulle ett mar-
svin lagas och ätas. Det ledde till 
rabalder och många djurvänner 
rasade.

– Det var egentligen ett jätte-
gulligt reportage som gick ut på 
att vi tillagade och åt marsvin till-
sammans med en peruansk familj 
i Sverige.

Efter rabaldret ville familjen 
inte längre vara med.

– Då gick jag och Bengt Olov 

ut och ska!ade en ekorre i stället 
som vi åt upp efter att ha kontak-
tat Jordbruksverket.

Ekorren kom från en av Bengt 
Olovs släktingar i Norrland och 
sändes via post till Stockholm.

Den andra säsongen av Landet 
brunsås åkte Erik Haag till Peru. 

– Där äts 65 miljoner marsvin 
om året. Vi hade en hel säck, men 
vi åt bara ett och släppte även ut 
ett. Kharma du vet. Poängen med 
de hela var att fråga den peruan-
ska kvinnan om hon kunde tän-
ka sig att äta häst, något som jag 
kan gå till Konsum och köpa här 
borta, men det kunde hon absolut 
inte. Vi ville belysa att det är olika 
i olika kulturer vad som anses vara 
okej att stoppa i sig.

Blir det en till säsong av ”Lan-
det brunsås”?

– Det vet jag inte, men vi hål-
ler på med en ny serie jag, Lotta 
Lundgren och Karin Af Klintberg.

! Jill Eriksson
jill.eriksson@mitti.se
tel 550 550 00

Just nu syns Erik Haags 
hyllade serie ”Pappas 
pengar” på SVT.

För Lokaltidningen 
Mitt i berättar ”På 
spåret”-vinnaren om 
uppväxten, programmet 
och hur det var att äta 
marsvin i tv.

"   Gillar att jaga
" Namn: Erik Haag.
" Ålder: 44 år.
" Familj: Gift med författaren 
och skådespelaren Martina Haag. 
Fyra barn: 4, 8, 12, 15 år gamla.
" Bor: I Nockeby.
" Yrke: Programledare, regissör, 
manusförfattare och författare.
" Aktuell: Vann nyligen ”På spå-

ret” tillsammans med frun Mar-
tina. Har skrivit ”Pappas pengar” 
som går på SVT, Barnkanalen.
" Hobby: Tittar på tv. Jagar till-
sammans med bland annat lille-
bror och två jakthundar – wach-
teln Hjortfot och Pimme, som är 
en blandning mellan wachtel och 
jaktspets.

Jazzband går tillbaka till rötterna
SOLNA I kväll, tisdag, bjuds det på en historisk musika-
lisk djupdykning på Solnadals värdshus. Det är Jesse`s 
New Orleans band som ställer sig frågan hur jazzen 
uppstod. En fråga som besvaras genom musik av bland 
andra Buddy Bolden, Kid Orgy och Bunk Johnsson. 
Förutom själva musiken utlovas historier, både sanna 
och osanna. Insläpp är det klockan 18 och bandet går 
på scen en timme senare.

Golden hits lockar med skratt
STÅUPPKOMIK Efter fyra månaders kyla och mörker börjar 
mungiporna närma sig skosulorna. Botemedlet heter ståupp-
komik. I morgon öppnar Golden hits comedy club i schlager-
baren på Golden hits på Kungsgatan 29 i Stockholm. 

På premiären uppträder Jakob Öqvist som är en av initia-
tivtagarna till klubben. Publiken får också se Evelyn Mok och 
Ola Aurell. Olika komiker skojar sedan varje onsdag under 
våren till och med den 25 april. Jakob Öqvist.
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i korthet

sport Sportredaktionen
Janna Roosch Haraldsson
550 551 17
fax: 550 550 77, 550 551 44
e-post: sporten@mitti.se!  Johan är assisterande förbudskapten för Islands damlag

Till vardags tränar Johan Björnfot Danderydsklubben SDE:s Team 99. ”Jag har haft dem sedan de började spela ishockey”. FOTO: PEKKA PÄÄKKÖ

”Spelarna har den där vikingaandan – en otrolig vilja”.

Solnabon som ska 
lyfta Islands hockey

”Kan de verkligen spela hockey på 
Island?” Den reaktionen får Johan 
Björnfot ibland när han berättar 
om sitt jobb som assisterande för-
bundskapten för Islands landslag. 

–!Det är klart att det finns en del 
brister i kunskapen, framför allt 
när det gäller det taktiska. Men 
det gör också att man kan 
se snabba resultat, säger 
han.

Drygt fem år i Solna har 
inte suddat bort den tidi-
gare AIK-spelarens mjuka 
norrländska. 

Vi befinner oss i ishal-
len i Stocksund som numera är 
hemmaplan för Johan Björnfot, 
åtminstone till vardags. Här trä-

nar han Danderydsklubben SDE:s 
Team 99.

– Jag har haft dem sedan de 
började spela ishockey. Det är lite 
speciellt att få ha tränat ett ung-
domslag från scratch.

Vad tycker P99:orna om att du 
är förbundskapten för Island?

– De tycker det är kul. Fast de 
var skeptiska när jag berättade att 
jag ska jobba med damlandslaget 
nu. Det var inte riktigt lika häftigt.

Johan Björnfot tvekade inte när 
han tillfrågades strax innan jul om 
han ville bli assisterande förbunds-
kapten för Islands damlag. Då 
hade han under två år haft samma 
jobb, men för herrlandslaget. 

– Jag har aldrig coachat ett 
damlag och tyckte att det vore 
spännande att testa.

Att han överhuvudtaget 
kom i kontakt med den 
isländska ishockeyn 
är tack vare en tidi-
gare studiekamrat, 
Richard Tähtinen. 
När Tähtinen fick erbju-

dande om att bli förbunds-
kapten frågade han om Johan 

Björnfot ville bli assisterande.
–!Jag ser det som ett bra sätt att 

få erfarenhet från internationell 
nivå. Det är också en utmaning ef-
tersom det finns så mycket att ut-

veckla. I Sverige på seniorni-
vå är ju spelarna i princip 
färdiga produkter. 

Kombinationen Island 
och ishockey är inte helt själv-

klar. I hela landet finns bara tre 
ishockeyhallar och tre klubbar. 
Lagen möter varandra i en grund-
serie och de två bästa spelar en fi-
nal i bäst av sju matcher. 

–!Man kan som sämst ta brons, 
säger Johan Björnfot med ett le-
ende.

Men trots att antalet spelare är 
få och hockeytraditionen saknas 
är det med respekt i rösten som 
Johan Björnfot pratar om isländsk 
ishockey. Under de senaste åren 
har han sett hur intresset för spor-
ten vuxit.

–!För fyra fem år sedan var det 
ganska dött. Nu visas NHL-hockey 
på sportbarerna och fler ungdo-
mar väljer ishockey framför hand-
boll och fotboll. Det är klart jag 
hoppas kunna vara med och så ett 
frö där när det gäller hockeyn.

Förutsättningarna för att spor-
ten ska utvecklas ytterligare är 
goda tror Johan Björnfot.

–!Spelarna lyssnar väldigt noga 
och suger åt sig allt. Sedan har de 
den där ”vikingaandan”. De har en 
otrolig vilja. I herrlaget hade vi en 
som bara spelade vidare trots en 
spricka i tummen. Det tror jag inte 
skulle hända någon annanstans.

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

!   Till VM i Sydkorea
! Namn: Johan Björnfot.
! Ålder: 32.
! Bor: Solna.
! Yrke: Kiropraktor. 
! Familj: Sambo.
!  Spelat i: Luleå, Lidingö, AIK 
(2002-2003), Mörrum.
! Övrigt: Tränar SDE:s Team 99.
! Aktuell: Som assisterande 
förbundskapten för Islands 
damlandslag som spelar C-VM 
10–16 mars i Sydkorea. Bland 
motståndarna finns Belgien och 
Sydafrika. 

När Islands damlands-
lag i ishockey spelar sin 
premiärmatch i VM på 
lördag är det med en 
Solnabo i båset. 

Johan Björnfot, 32, är 
förbundskaptenen som 
vill sprida sporten på den 
nordiska ön.

Barcelonapojkar 
spelar i Solna
FOTBOLL När AIK för andra 
året arrangerar internatio-
nella ungdomsturneringen 
Lennart Johansson Academy 
Trophy är FC Barcelona en av 
de deltagande klubbarna. 

I turneringen, som spelas 
18–20 maj, spelar lag med 
pojkar födda 1999, 1998 och 
1997. Totalt rör det sig om 24 
lag från 12 olika länder.

– Alla deltagande lag deltar 
med sina absolut främsta 
talanger varför det såklart 
är extra kul att se lag som FC 
Barcelona, Ajax, Juventus, 
Espanyol, Röda Stjärnan med 
flera, säger Riki Simic, turne-
ringsansvarig AIK Ungdoms-
fotboll.

Datum klart för 
arenainvigning
FOTBOLL Den nya natio-
nalarenan för fotboll, 
Swedbank Arena, invigs 
den 27 oktober. 

Invigningen kommer, 
enligt ett pressmed-
delande, att vara ett 
”spektakulärt arrange-
mang som ger en känsla 
av arenans alla möjlig-
heter.”

Premiärmatchen för 
herrlandslaget i fotboll 
kommer att äga rum 
den 14 november. Då 
möter Sverige England i 
en vänskapsmatch. 

Fem AIK:are till 
damkronorna
ISHOCKEY Den 7-14 april 
spelas ishockey-VM i Vermont 
i USA och i damkronornas för-
sta preliminära stortruppen 
finns fem AIK:are med. Det är 
målvakten Sofia Carlström 
samt utespelarna Linnea 
Bäckman, Lisa Johansson, Lisa 
Hedengren samt Michelle 
Löwenhielm. 

Den definitiva truppen 
kommer förbundskapten 
Niclas Högberg ta ut efter se-
mifinalspelet i SM-slutspelet. 

– Jag vill se de aktuella 
spelarnas dagsform och då är 
bland annat SM-slutspelet ett 
perfekt tillfälle, säger han. 

Stefanidis till AIK:s 
samarbetsklubb
FOTBOLL Babis Stefanidis är 
klar för AIK:s nya samarbets-
klubb Akropolis i division 1. 
Den 31-årige mittfältaren har 
skrivit på för ett år. Stefanidis 
skulle ha gjort debut i nya 
klubben i lördags men blev 
sjuk. 

– Vi hoppas att Babis kan 
vara med mot Sylvia (lördag 
på Skytteholms IP), säger trä-
naren Mikael Hjelmberg.
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resultat & tabeller

För alla resultat 
och tabeller – se 

www.mitti.se

Bandy
Division 3-Stockholm
AIK B-GT/76 B 12–2
Hagalund-AIK B 10–7
Wermdö-GT/76 B 9–6
 

Tellus B 11 11 0 0 +106 22
SBBK B 11 6 1 4 +13 13
Hagalund 10 6 1 3 +6 13
AIK B 12 6 0 6 +16 12
Wermdö 10 5 0 5 -16 10
Norrtull 12 2 0 10 -58 4
GT/76 B 12 2 0 10 -67 4

Allsvenskan Damer
AIK-Sandviken 4–5
Söråker-Härnösand 7–1
Västerås-Tranås 2–7
 

Sandviken 12 12 0 0 +94 24
AIK 12 9 1 2 +68 19
Kareby 12 8 1 3 +63 17
Tranås 12 5 1 6 -16 11
                                                                                                                    

Söråker 12 3 1 8 -55 7
Västerås 12 3 0 9 -62 6
Härnösand 12 0 0 12 -92 0

Basket
Division 5-Stockholm
Shanta Rinkeby-Trångsund 42–75
ÅJBK-Söderhamn  74–60
 

Söderhamn  15 13 2 +215 26
Trångsund 16 12 4 +190 24
Sibirien  16 11 5 +133 22
 Järfälla BBK  15 9 6 -6 18
Gamla Uppsala 14 8 6 +158 16
ÅJBK 15 7 8 +86 14
Mgl 15 7 8 +16 14
 Shanta Rinkeby 16 6 10 -75 12
 Sthlm Vikings 15 6 9 -86 12
 Skuru 15 2 13 -304 4
 Sigtuna 14 2 12 -327 4

Ligan-Grundserien
Uppsala-LF Basket 98–69

Solna-Södertälje 85–68
Borås-08 Stockholm 91–71
ecoÖrebro-Jämtland 72–91
Norrköping-ecoÖrebro 97–102
Sundsvall-Uppsala 102–95
LF Basket-Södertälje 70–84
Jämtland-Borås 76–80
08 Stockholm-Solna 89–77
 

Norrköping 33 21 12 +128 42
Södertälje 33 21 12 +206 42
Sundsvall 33 21 12 +148 42
Borås 33 19 14 +123 38
LF Basket 33 18 15 +37 36
Uppsala 33 18 15 +73 36
 Solna 33 17 16 -31 34
 08 Stockholm 33 15 18 -126 30
                                                                                                                    

 Jämtland 33 12 21 -110 24
 ecoÖrebro 33 3 30 -448 6

Damligan-Kvartsfinalserie grupp 
1 Damer
Telge-Northland 86–78
Solna-Mark Basket 67–68
Solna-Telge 60–71
Northland-Mark Basket 69–73

Damligan-Kvartsfinalserie grupp 
2
Sallén-Norrköping 65–60
Visby-08 Stockholm 48–64
08 Stockholm-Norrköping 50–72
Visby-Sallén 39–86

Division 2-Svealand södra
Visby BBK-Akropol  59–81
Blackeberg -Linköping  49–31
Akropol -Central 76–56
Visby BBK-Grimsta  58–61
Blackeberg -Telge Stars  49–31
 

Central 18 17 1 +442 34
Telge Stars  17 11 6 +149 22
Akropol  16 11 5 +303 22
Grimsta  17 10 7 +105 20
Solna Branten 16 9 7 +200 18

 Visby BBK 16 8 8 -9 16
 Skuru 16 6 10 -92 12
 Katrineholm 17 4 13 -256 8
 Linköping  16 4 12 -354 8
 Blackeberg  17 3 14 -488 6

Division 4-Stockholm B
Värmdö-Alvik 34–43
 

Djursholm F97 11 10 1 +226 20
Haga Haninge  12 10 2 +293 20
Bandhagen 13 9 4 +70 18
Järfälla 12 7 5 +55 14
 Duvbo 13 6 7 -75 12
 Alvik 13 5 8 -75 10
 Söders Vet 12 4 8 -190 8
 Skuru Nacka 11 2 9 -124 4
 Värmdö 13 2 11 -180 4

Handboll
Division 2-norra
Sikeå-Lidingö 17–24
Jakobsberg-Kiruna 35–24
Kungsängen-Brännan 34–33
Cliff-Kiruna 33–20
AIK-Brännan 22–24
Hornskroken-Lidingö 23–21
 

Lidingö 20 17 0 3 +183 34
                                                                                                                    

Brännan 20 14 1 5 +96 29
Vassunda 20 12 1 7 +125 25
                                                                                                                    

Kungsängen 20 11 2 7 +67 24
Cliff 20 9 5 6 +26 23
AIK 20 10 2 8 +62 22
Hornskroken 20 10 2 8 +9 22
Sundsvall 20 10 0 10 -56 20
                                                                                                                    

Jakobsberg 20 8 1 11 -55 17
Malmberget 20 5 2 13 -101 12
                                                                                                                    

Sikeå 20 4 1 15 -114 9
Kiruna 20 1 1 18 -242 3

Division 4-östsvenska södra
Huddinge-Stubbhagen 27–19
Trångsund-Djurgårdshof 29–29
Södermalm-Bitter 29–30
Sorunda-Åkersberga 35–23
 

Trångsund 19 17 1 1 +102 35
Huddinge 18 16 1 1 +125 33
Bitter 18 13 0 5 +92 26
Djurgårdshof 18 9 1 8 +10 19

Sorunda 18 7 2 9 +26 16
Stubbhagen 18 8 0 10 -2 16
Sannadal 17 7 1 9 -24 15
Södermalm 19 7 1 11 -31 15
Åkersberga 18 6 1 11 -27 13
Väntorp/AIK 18 4 0 14 -72 8
Skå 17 1 0 16 -199 2

Division 3-östsvenska södra 
Damer
Årsta-Huddinge 19–20
Gubbängen-Notlob 28–20
Hammarby-AIK 19–25
Sportsgear-Haninge 14–23
Spifen-Skå 21–21
Salem-Gustavsberg 23–30
 

Huddinge 20 19 1 0 +223 39
AIK 20 16 1 3 +115 33
Gustavsberg 20 13 0 7 +114 26
Hammarby 20 13 0 7 +96 26
Årsta 20 11 2 7 +21 24
Gubbängen 20 10 2 8 +68 22
Notlob 20 9 3 8 -12 21
Haninge 20 6 3 11 -8 15
Skå 20 6 2 12 -69 14
Sportsgear 20 4 1 15 -179 9
Salem 20 3 0 17 -151 6
Spifen 20 2 1 17 -218 5

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

Storvreta 24 20 0 4 +47 59
Falun 23 16 2 5 +39 51
Pixbo Wallenstam 24 15 2 7 +42 48
Caperiotäby 24 13 1 10 -1 41
Helsingborg 24 13 2 9 +10 38
Dalen 24 12 3 9 +18 37
Linköping 24 11 1 12 +1 35
Tyresö/Trollb 24 11 0 13 -23 34
                                                                                                                    

AIK 24 11 1 12 +8 32
Warberg 23 8 3 12 +0 29
Mullsjö 24 7 2 15 -24 25
Jönköping 24 8 1 15 -29 24
                                                                                                                    

Umeå City 24 7 1 16 -50 21
Sirius 24 5 1 18 -38 17

Allsvenskan-norra
Granlo-Gävle 6–3
Balrog B/S-Järfälla 3–10
Duvbo-Handen 10–7
Hagunda-Alba 5–8
Älvsjö-Thorengruppen 8–7 e fl
FBC Uppsala-KAIS Mora 6–11
 

Granlo 19 16 0 3 +46 46
                                                                                                                    

Thorengruppen 19 12 0 7 +29 36
Järfälla 19 12 0 7 +9 36
KAIS Mora 19 10 1 8 +24 31
Handen 19 9 0 10 -5 30
Balrog B/S 19 9 0 10 +2 28
Duvbo 19 9 0 10 -8 28
Alba 19 7 2 10 -6 25
FBC Uppsala 19 8 1 10 -8 24
                                                                                                                    

Gävle 19 8 1 10 -14 24
Älvsjö 19 6 1 12 -49 18
Hagunda 19 5 0 14 -20 13

Division 4-Stockholm norra
Lokomo Kista-Frej 6–2
Runby-Täby IS 4–12
Enebyberg-Sälklubben 6–4
Ormbacka/Skälby-Wäsby IBF 5–7
 

Råsunda IS 16 14 2 0 +153 44
Täby IS 17 14 1 2 +90 43
Ursvik 16 13 2 1 +86 41
Lokomo Kista 17 9 1 7 +1 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 17 2 4 11 -26 10
Sälklubben 17 1 0 16 -120 3

Division 5-Stockholm A
Danderyd-Rotebro IS FBC 7–3
Märsta IBS-Sigtuna 5–10
Sollentuna IBK-Centralvägen 5–3
 

Sigtuna 13 12 0 1 +40 36
Sollentuna IBK 14 10 0 4 +20 30
Åkersberga U IBF 14 9 0 5 +25 27
Centralvägen 14 7 1 6 +15 22
Stym 14 7 1 6 -8 22
Danderyd 14 5 1 8 -14 16
Falken 13 4 1 8 -21 13
Rotebro IS FBC 14 3 0 11 -33 9
Märsta IBS 14 2 2 10 -24 8

Division 5-Stockholm B
Stockholm West-Economus 18–0
Lidingö IBF-Stäkets IF 6–5
Järfälla IBK U-Sundby 17–1
 

Järfälla IBK U 16 13 1 2 +91 40
Stäkets IF 16 12 1 3 +40 37
Lidingö IBF 16 11 2 3 +33 35
Stockholm West 16 10 0 6 +36 30
Sundby 16 7 1 8 -14 22
Mälarö IBK 15 6 2 7 +32 20
Hässelby IBK 15 5 0 10 -12 15
Ängby 15 4 2 9 -11 14
Östermalm 15 4 2 9 -60 14
Economus 16 0 1 15 -135 1

Division 2-Stockholm Damer
Täby IS-Åkersberga 4–15
Bele Barkarby-Högdalen 10–5
Farsta-Tullinge 2–4
Älvsjö-Hammarby 4–4
 

Tullinge 18 15 2 1 +68 47
Bele Barkarby 18 13 2 3 +54 41
Hammarby 18 13 1 4 +36 40
Duvbo 18 10 3 5 +11 33
Täby IS 19 10 1 8 +18 31
Åkersberga 18 9 1 8 +15 28
Farsta 18 7 2 9 -1 23
Älvsjö 18 4 3 11 -26 15
Järfälla IBK 18 4 3 11 -33 15
Huddinge IBS 17 3 2 12 -49 11
Högdalen 18 1 0 17 -93 3

Division 3-Stockholm norra
KTH-Rotebro 5–1
Vallentuna-Väsby 4–10
Centralvägen-Midsommarkrans 2–5
Kungsängen-AIK 4–1
 

Kungsängen 13 13 0 0 +58 39
AIK 13 8 2 3 +19 26
Väsby 13 8 1 4 +24 25
Vallentuna 13 7 1 5 +13 22
Midsommarkrans 13 7 0 6 +9 21
Centralvägen 13 4 1 8 -12 13
KTH 13 1 1 11 -44 4
Rotebro 13 1 0 12 -67 3

Division 4-Stockholm
Djurö-Vindö-Älta IF 9–1
Sundbyberg-Skogås/Trån 3–2
 

Bro 12 11 1 0 +95 34
Sundbyberg 12 10 2 0 +34 32
Sollentuna 13 6 2 5 +10 20
Skogås/Trån 12 4 3 5 -12 15
Tungelsta 11 4 1 6 -6 13
Djurö-Vindö 12 4 1 7 -11 13
Saltsjöbaden 12 3 2 7 -16 11
Älta IF 12 0 0 12 -94 0

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

Timrå-Djurgården 2–1
AIK-Luleå 0–1 e fl
Linköping-Skellefteå 3–2
HV 71-Färjestad 6–3
Frölunda-Växjö 1–3
Skellefteå-Luleå 3–1
Brynäs-Frölunda 2–3
Djurgården-Modo 2–1
Växjö-AIK 2–0
Färjestad-Timrå 2–3
Linköping-HV 71 2–3
 

Luleå 54 32 0 22 +21 97
Skellefteå 54 30 0 24 +22 93
Frölunda 54 30 0 24 +28 90
HV 71 54 30 0 24 +20 89
Brynäs 54 30 0 24 +7 89
Färjestad 54 26 0 28 -1 84
AIK 54 27 0 27 +15 81
Modo 54 26 0 28 -2 77
                                                                                                                    

Växjö 54 26 0 28 -6 77
Djurgården 54 25 0 29 -20 72
                                                                                                                    

Linköping 54 24 0 30 -17 71
Timrå 54 18 0 36 -67 52

Division 4-Stockholm norra
Viggbyholm-Waxholm 8–4
 

Hässelby Kälv 18 16 0 2 +141 48
Kallhäll 18 16 0 2 +140 47
Viggbyholm 18 11 0 7 +71 34
Täby 17 10 0 7 -13 29
Buffalo 18 9 0 9 -20 28
Waxholm 17 9 0 8 -23 26
Duvbo 17 8 0 9 -58 24
Vällingby 18 7 0 11 -10 22
Bele Barkarby 18 2 0 16 -93 5
Hanson Brothers 17 0 0 17 -135 1

Division 4-Stockholm öst/väst
Lidingö Islanders-Nynäshamn 2 8–4
 

Västerhaninge 20 17 0 3 +138 50
Brinken 1 20 14 0 6 +97 45
Älta 20 15 0 5 +109 44
Vendelsö 1 20 15 0 5 +114 42
KTH 20 14 0 6 +75 42
Lidingö Islanders 20 12 0 8 +95 35
Sundbyberg 20 8 0 12 +46 26
Bromma Bombers 20 7 0 13 +11 21
Nynäshamn 2 20 6 0 14 -14 19
Sthlm Falcons 20 2 0 18 -232 5
Västerort 20 0 0 20 -439 1

Elit-Riksserien Damer
Linköping-Segeltorp 2–4
Ormsta-AIK 0–7
Munksund/Skuth-Modo 4–5
Leksand-Brynäs 0–1
 

Brynäs 28 23 0 5 +65 72
Modo 28 21 0 7 +28 61
                                                                                                                    

Segeltorp 28 18 0 10 +19 52
AIK 28 17 0 11 +26 51
Linköping 28 14 0 14 +24 43
Munksund/Skuth 28 12 0 16 -21 32
                                                                                                                    

Leksand 28 6 0 22 -37 21
Ormsta 28 1 0 27 -104 4

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

Elverket 6 6 0 +15 17
Sollentuna B 4 2 2 +2 8
Rissne 5 2 3 -3 6
Solna 5 2 3 -4 5
Skellefteå 4 0 4 -10 0

- Företag   

- Kick-off Event

- Teamskapande

Vi har skapat stencul  

Curling  för alla...IS

- Kundträffar   

- Privatpersoner

- Kompisgäng

Ring 08-544 978 25

http://danderyds.curlingklubb.se





hem &
bostad
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Titti Öhrn är  
kundombuds-
man vid fastig-
hetsmäklarnas 
bransch- 
organisation  
Mäklar-
samfundet.
www.maklarsamfundet.se

Bofrågan:

Fler köande får vänta 
längre på egen bostad

Över 364 000 personer från hela 
länet står i Stockholms stads bo-
stadsförmedlings kö. Förra året 
ökade kön med 10 procent.

Jenny Burman, kommunika-
tionschef, är inte förvånad. 

– Stockholm växer. Allt fler vill 
komma hit för att jobba och bo. 
Då blir det större efterfrågan på 
lägenheter.

Men de flesta – 84 procent av 
dem som står i kön – har redan ett 
”ordnat boende” som förstahands-
kontrakt eller egen bostadsrätt. 

– För många är köandet mer 
långsiktigt, för att säkra upp inför 
framtiden, säger Jenny Burman.

Cirka 69 000 personer beräknas 
söka bostad aktivt, enligt bostads-
förmedlingen.

En av dem är Shuhrat Bozorov 
som har stått i kön sedan 2009. 
Han bor med sin fru och fem barn 
i en tvåa på 44 kvadratmeter i Rin-
keby men vill ha något större.

– De säger till mig att jag måste 
stå i kö i fem år. Det är en myck-
et lång tid. Jag försöker byta men 
ingen vill, säger han.

Sara Berghed har en kötid på sju 
år. Hon bor i andra hand i Hjulsta 

och letar efter ett förstahandskon-
trakt nära jobbet i Sundbyberg.

– Jag hamnar långt ner i kön. 
Det är tråkigt att man ska behö-
va så lång tid för att få en bostad. 
Jag hoppas politikerna lyssnar och 
bygger fler lägenheter, säger hon.

I fjol förmedlades 9 974 bostä-
der, vilket är en minskning med 
100 stycken mot året innan.

– Något år har vi fler lägenheter, 
något annat år färre. Det varierar, 
säger Jenny Burman.

Men kötiden blir allt längre. 
De som fick en bostad i fjol hade i 
snitt köat mellan 4 och 7 år. För tre 
år sedan fick de flesta en bostad på 
2–4 år.

– Det är en tu! bostadsmark-
nad. Och det kommer att vara en 
fortsatt hård konkurrens om lä-
genheterna också i framtiden.

Kommer kötiderna att fortsät-
ta öka?

– Det är svårt att spekulera i  
eftersom det beror på hur myck-
et det byggs och hur många som  
flyttar hit, säger Jenny Burman.

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

Konkurrensen hårdnar 
om hyresrätterna. Kön 
växte med över 33 000 
personer i fjol, och nu 
står var tredje länsinvå-
nare i bostadskön. Sam-
tidigt förmedlades inte 
fler lägenheter.

Förra året ställde sig 33 000 nya bostadssökande i kön som nu består av sammanlagt 364 000 personer. FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN

Hur vet jag att uppgifter om boarea är korrekta?
Hur ska jag försäkra mig om att 
den boarea som angivits på en 
bostad i fastighetsmäklarens 
marknadsföring stämmer över-
ens med verkligheten?
När bostaden förmedlas av en 
fastighetsmäklare får du en 
objektbeskrivning. I den är en av 
de obligatoriska uppgifterna just 

bostadens storlek. Du ska kunna 
utgå från att dessa stämmer. 
Uppgifterna kommer oftast från 
säljaren och fastighetsmäklaren 
har ingen skyldighet att säkerstäl-
la att de är korrekta, om inte upp-
giften känns osanno lik. Om inte 
uppgiften kommer ifrån säljaren 
är det vanligt att taxeringsunder-

laget varit grund för informatio-
nen när det gäller fastigheter, och 
bostadsrättsföreningens uppgif-
ter, när det gäller bostadsrätter.  

Det är dock ingen garanti för att 
de stämmer med verkligheten så 
om den faktiska boarean är viktig 
för dig så gör en egen mätning. De 
flesta mäklare brukar uppmana 

sina säljare att göra en uppmät-
ning. Om det inte finns något 
mätprotokoll är det klokt att mäta 
innan ni skriver köpekontrakt. 
Hinns det inte med kan det lösas 
genom att dokumentera vad som 
ska hända om den faktiska bo-
arean avviker mer än vad du som 
köpare kan acceptera.

Tio fler områden 
med fritidshus
BOSTAD Antalet fritidshusområ-
den har har blivit tio fler i länet 
på fem år. Flest nytillskott har 
Norrtälje fått, följt av Haninge. 
Statistiska centralbyrån har 
jämfört 2010 med hur det såg ut 
fem år tidigare. Under tiden har 
flera områden också upphört att 
vara fritidshusområden och ingår 
i stället i tätorter.

Stockholm hade 344 fritidshus-
områden i slutet av 2010, vilket 
är mest i landet. Norrtälje är den 
kommun som har flest områden 
medan Värmdö har landets till 
ytan största fritidshusområde.

15 procent färre  
bostäder byggdes
BOSTAD 7 400 lägenheter började 
byggas i Stockholms län under 
2011. Det är en minskning med 15 
procent, enligt färska siffror från 
Statistiska centralbyrån. Antalet 
påbörjade lägenheter i flerbo-
stadshus minskade med 1 400 
medan lägenheter i småhus höll 
sig på ungefär samma nivå. 

Också i landet påbörjades 
färre lägenheter. 14 procent var 
minskningen. Siffrorna är prelimi-
nära men uppräknade med den 
genomsnittliga eftersläpningen. 

Tusenlappar att 
spara på elräkningen
BOSTAD Villaägare kan spara upp 
till 2 800 kronor per år beroende 
på vilket elbolag de väljer. Det 
menar Villaägarnas riksförbund 
som har jämfört priserna för ett 
fast ettårskontrakt.

Boo Energi i Nacka är billigast 
i länet med en snittkostnad på 
drygt 19 700 kronor och hamnar 
som fjärde billigast i jämförelsen 
som innefattar Stockholms län 
och tretton andra län. Näst bil-
ligast i länet är Norrtälje Energi 
försäljnings AB. Billigast i under-
sökningen var Tranås Energi, med 
en snittkostnad på drygt 19 600 
kronor.

Villaägare kan spara mycket 
pengar på el.  ARKIVBILD

28 år längst kötid
" Bostadssökande måste ha 
fyllt 18 år.
" Avgiften är 225 kronor per år.
" Kötidsrekordet är 28 år för en 
trea på Åsögatan på Söder-
malm.











Nytt boende?
SOLNA/ SUNDBYBERG 08-445 16 40 fastighetsbyran.se

Accepterat pris: 3 395 000:-
Golvyta: 92 kvm
Avgift: 3.766:-/mån inkl värme, VA
och kabel-TV(basutbud)
Hiss: Nej.
Adress: Sturegatan 47 B, högst
upp!
Visas sön 11/3 13.00-13.45
och mån 12/3 17.30-18.15

Ljus etagelägenhet med balkong
högst upp i huset! helt utan insyn
och med härligt fri utsikt.
Genomgående i fint skick med
den gamla charmen bevarad och
högt i tak samtidigt med
vindslägenhetskänsla! Nära
Sundbybergs charmiga
shoppinggata samt p-tåg, bussar
och t-bana. Tel: 08-445 16 40.
Webbnr: 1430-11776.

3,5:A CENTRALA SUNDBYBERG

Accepterat pris: 2 500 000:-
Boarea: 96,9 kvm
Avgift: 4.318:-/mån inkl värme, VA
och kabel-TV(basutbud)
Hiss: Ja.
Adress: Andersvägen 3A, 3 tr
Visas sön 11/3 14.00-14.45
och mån 12/3 18.45-19.15
Sms:a: FB 1430-11419 till 72456
för beskrivning

Trevlig 4:a med stor balkong, två
toaletter, rymligt kök, tre sovrum
och stort vardagsrum belägen i
trivsam förening i lugnt område
med närhet till Hagaparken och
kommunikationer.
Varmt välkomna på visning!
Webbnr: 1430-11419.

4:A SOLNA/HAGA NORRA

Accepterat pris: 2 550 000:-
Boarea: 76 kvm
Avgift: 4.525:-/mån inkl värme, VA
Hiss: Nej.
Adress: Vattugatan 23., 1 tr
Visas sön 11/3 12.00-12.45
och mån 12/3 18.00-18.30
Sms:a: FB 1430-7925 till 72456 för
beskrivning

Fin 3:a med närhet till mysiga
promenadstråk kring Lötsjön och
ett stenkast från Sundbybergs
centrum. Generösa sällskapsytor
och stor balkong med bästa
solläge. Välskött och stabil
förening.
Varmt välkomna på visning!
Webbnr: 1430-7925.

3:A CENTRALA SUNDBYBERG

Accepterat pris: 1 595 000:-
Boarea: 38 kvm
Avgift: 2.549:-/mån inkl värme, VA
och kabel-TV(basutbud)
Hiss: Nej.
Adress: Svalgränd 3C, högst upp!
Visas sön 11/3 14.15-15.00
och mån 12/3 18.45-19.15
Sms:a: FB 1430-6949 till 72456 för
beskrivning

Välplanerad lägenhet med
balkong i perfekt solläge och
sovalkov, samt tidstypiska
detaljer bevarade såsom högt i
tak samt vackert furugolv.
Stambytt badrum.
Välkomna på visning!
Webbnr: 1430-6949.

1,5:A SUNDBYBERG

Accepterat pris: 1 595 000:-
Boarea: 53,5 kvm, avgift: 2.357:-/m
Adress: Högklintavägen 7, 3tr. Högst upp!
Visas sön 11/3 14.15-15.00 och mån 12/3 18.30-19.00

Välplanerad och toppenfin lägenhet högst upp i
huset med stor balkong samt renoverat kök.
Genomgående stilfulla materialval. Välkomna!

1,5:A SUNDBYBERG/LILLA ALBY

Accepterat pris: 2 095 000:-
Boarea: 57,5 kvm, avgift: 2.558:-/m
Adress: Klippgatan 20 C, 5tr
Visas sön 11/3 13.00-13.45 och mån 12/3 17.30-18.00

Perfekt planerad gavellägenhet med ett härligt
ljusinsläpp från stora fönsterpartier. Lugnt område
med ett stenkast från Solna C.

2:A SOLNA CENTRUM

Accepterat pris: 1 295 000:-
Boarea: 32,5 kvm, avgift: 1.351:-/mån
Adress: Hagalundsgatan 32
Visas sön 11/3 13.00-13.45 och mån 12/3 18.00-18.30

Lägenhet med genomgående stilfulla materialval,
välplanerad planlösning och stor mysig uteplats.
Nära Solna Centrum. Låg månadsavgift!

1:A SOLNA/HAGALUND

Accepterat pris: 1 545 000:-
Boarea: 67 kvm, avgift: 2.985:-/m
Adress: Kavaljersbacken 14, 1tr,
Visas sön 11/3 15.30-16.15 och mån 12/3 16.30-17.00

Ljus, fräsch och välplanerad lägenhet belägen i
natursköna Ör endast ett stenkast från Råstasjön
och Lötsjön. Välkommen!

2:A SUNDBYBERG

Accepterat pris: 1 445 000:-
Boarea: 59 kvm, avgift: 2.409:-/mån
Adress: Hagalundsgatan 10, 2 tr
Visas sön 11/3 12.30-13.15 och mån 12/3 19.00-19.30
Sms:a: FB 1430-11427 till 72456 för beskrivning

Välkommen till en trivsam lgh mitt i Solna. Närhet
till kommunikationer och grönområden.

2:A SOLNA

Accepterat pris: 1 545 000:-
Boarea: 71 kvm, avgift: 2.985:-/mån
Adress: Kavaljersbacken 4, 1 tr
Visas sön 11/3 15.00-15.45 och mån 12/3 17.00-17.30
Sms:a: FB 1430-11771 till 72456 för beskrivning

Stor välplanerad lgh. Planerat stambyte inom kort.
Närhet till kommunikationer och natur.

2:A ÖR

Accepterat pris: 2 195 000:-
Boarea: 53 kvm, avgift: 3.376:-/mån
Adress: Eliegatan 1B, 3 tr
Visas sön 11/3 13.45-14.30 och mån 12/3 18.00-18.30
Sms:a: FB 1430-11805 till 72456 för beskrivning

Nyproducerad lgh med ljus inredning och extra
tillval. Centralt läge med närhet till allt.

2:A CENTRALA SUNDBYBERG

Accepterat pris: 3 095 000:-
Boarea: 90,5 kvm, avgift: 5.416:-/mån
Adress: Bergshamra Allé 91
Visas sön 11/3 13.00-14.00 och mån 12/3 17.40-18.20

Välplanerad 3,5:a på populära Bergshamra Allé
med inglasad balkong i söderläge med fantastisk
utsikt över charmigt koloniområde, skogsdungar
och sjöglimt mot Brunnsviken.

3,5:A BERGSHAMRA



www.skandiamaklarna.se

SOLNA BERGSHAMRA - UNIK 3:A I POPULÄRT OMRÅDE

Accepterat pris 2 995 000 KR AVGIFT 5 376 KR BOAREA 89,5 KVM ADRESS Bergshamra allé 165 VISAS SÖN 11/3, 13.00-
13.45 OCH MÅN 12/3, 17.30-18.00 KONTOR SOLNA/SUNDBYBERG mäklare charlotte nordling 0768 97 57 95 

2:A SOLNA RÅSUNDA MÖJLIG MINITREA 1 MIN FRÅN SOLNA CENTRUM
Accepterat pris 1 695 000 KR AVGIFT 4 384 KR BOAREA 64 KVM ADRESS Kruthusbacken 80B VISAS SÖN 11/3, 12.30-
13.30  KONTOR SOLNA/SUNDBYBERG/KISTA 08-27 26 00 mäklare susanne wesslin 0708 -690 222

BERGSHAMRA / SOLNA - OPTIMALT PLANERAD 2,5:A I POPULÄRA KVARTER
Accepterat pris 2 250 000 KR AVGIFT 3 077 KR BOAREA 63 KVM ADRESS Åbergssons väg 15, 2tr VISAS SÖN 11/3, 13.15-
14.00 OCH MÅN 12/3, 18.30-19.00 KONTOR SOLNA/SUNDBYBERG/KISTA 08-27 26 00 

3:A SOLNA BERGSHAMRA C TOPPRENOVERAD MED LÅG AVGIFT 

Accepterat pris 2 598 000 KR AVGIFT 2 422 KR BOAREA 75,5 KVM BYGGÅR 1959 ADRESS Rådjursstigen 2, 4tr VISAS
SÖN 11/3, 14.15-15.00  MÄKLARE Amed Yildirim 0708-100 969 susanne wesslin 0708-690 222

HUVUDSTA / VÄSTRA SKOGEN - STRÅLANDE SJÖUTSIKT

Accepterat pris 2 795 000 KR AVGIFT 4 275 KR BOAREA 94 KVM ADRESS Wiboms väg 6, 9tr VISAS SÖN 11/3, 12.00-12.45
OCH MÅN 12/3, 17.30-18.00 KONTOR SOLNA/SUNDBYBERG/KISTA 08-27 26 00 MÄKLARE Ferhat Can 0708-81 82 87 



SOLNA

ADRESS BOAREA 
ACCEPTERAT PRIS AVGIFT 
VISAS 
MÄKLARE TELEFON 

ETAGE-6:A HUVUDSTA - SOLNA
Välkomna upp till denna generösa och välrenoverade
etagelägenhet belägen med stor vinkelbalkong i tornliknande
del av föreningens fastighet!

ADRESS BOAREA 
ACCEPTERAT PRIS AVGIFT 
VISAS 
MÄKLARE TELEFON 

3:A BERGSHAMRA - SOLNA
Välplanerad och ljus 3:a utan insyn. Härlig balkong med
eftermiddag/kvällssol. Nära T-bana samt grönområden.

ADRESS BOAREA 
ACCEPTERAT PRIS AVGIFT 
VISAS 
MÄKLARE TELEFON 

3:A HUVUDSTA - SOLNA
Välplanerad och fräsch 3:a i mycket solid förening. Mycket
nära härlig strandpromenad, T-bana och affärer.

ADRESS BOAREA 
ACCEPTERAT PRIS AVGIFT 
VISAS 
MÄKLARE TELEFON 

PENTHOUSE-2:A HUVUDSTA - SOLNA
En av Solnas häftigaste tvåor med över 4 meter i takhöjd,
25 kvm soldränkt takterass och genomgående hög standard.
300 meter till T-bana!

ADRESS BOAREA 
ACCEPTERAT PRIS AVGIFT 
VISAS 
MÄKLARE TELEFON 

2:A VÄSTRA SKOGEN - SOLNA
En trappa upp men med egen liten trädgård mot ostörd
parkmiljö, låter det unikt och häftigt? Generös planering i
fastighet från 2005. Garage i huset!

ADRESS BOAREA 
ACCEPTERAT PRIS AVGIFT 
VISAS 
MÄKLARE TELEFON 

2:A FRÖSUNDA - SOLNA
Fräsch tvåa med nytt kök och badrum. Kanonbra planlösning
och stor balkong. Nära Solna station. Accepterat pris!

ADRESS BOAREA 
ACCEPTERAT PRIS AVGIFT 
VISAS 
MÄKLARE TELEFON 

2:A RUDVIKEN - SOLNA
Väldisponerad och ljus 2:a högst upp i välskött och solid
förening. Bra kommunikationsmöjligheter och närhet till
Solna C. 

ADRESS BOAREA 
ACCEPTERAT PRIS AVGIFT 
VISAS 
MÄKLARE TELEFON 

1:A HUVUDSTA -SOLNA
Perfekt etta med sovalkov, klädkammare, rymligt badrum och
bra kök med stor matplats. Högt, fritt läge och fransk
balkong.
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Högst upp i toppskick!
Accepterat pris
2.545.000 kr  Kvm  74
Avgift  3.789 kr  Visas
Sön 11/3 13.30-14.15 &
mån 12/3 enl ök
Solna/Sbg 070-2442360  

SUNDBYBERG 2.5:A
URSVIKSVÄGEN 4, 3TR

Nyproducerad 2009!
Accepterat pris
2.275.000 kr  Kvm  64.5
Avgift  3.882 kr  Visas
Sön 11/3 12.00-12.45 &
mån 12/3 enl. ök
Solna/Sbg 070-2442360  

SUNDBYBERG 2:A
FREDSGRÄND 9, 2TR

Nyinkommet!

Accepterat pris  2.345.000 kr  Kvm 79  Avgift 3.147 kr
Visas  Sön 18/3 13.15-14.00 & mån 19/3 17.30-18.00
Solna/Sundbyberg 070-146 49 33  

HUVUDSTA 3:A - KRYSSHAMMARVÄGEN 20, 4 TR. HISS 

Nyinkommet!

Accepterat pris  2.095.000 kr  Kvm  65.5  Avgift  2.855
kr  Visas  Sön 11/3 15.00-15.45 & mån 12/3 17.30-18.00
Solna/Sundbyberg 070-2442360  

HUVUDSTA 2:A - WIBOMS VÄG 10, 2 TR

 

Vi söker
lägenheter 
i Solna och 
Sundbyberg
för kunders 
räkning.

Välkommen att 
kontakta oss!

Solna/Sundbyberg 08-705 59 90     Solna 08-705 59 90

www.husmanhagberg.se
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Första lyan finns hos din 
lokala mäklare.

VÅRA HEMTRAKTER – SOLNA OCH SUNDBYBERG
RÅSUNDAVÄGEN 117A, 08 -514 202 60, www.pellelundberg.com
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Ring så gräver vi!
Allt inom grävmaskiner 19 års erfarenhet.

Även uthyrning av grävmaskin.
20

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

HSB          
BYGGER        
NYTT     
NÄRA DIG

BYGGER        
NYTT     
NÄRA DIG

www.hsb.se

VÄLKOMMEN PÅ 
VISNING I HELGEN!

Tel 070-749 66 04, 05
Kontor 08-550 626 00

Utnyttja  
ROT-avdraget!

Allt från luckbyten 
till kompletta kök

NYTT KÖK

40%
på luckor & skåp!

Passar ALLA kök!
Gäller t.o.m. 31/3 2012

Nu även vitvaror! 

kök&bad

hushållsnära tjänster

bygg&underhåll

service & hantverk telefon 550 552 80  
e-post ts@mitti.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

08 - 29 60 90  I   www.novecta.se

Al l t  f rån byte av luckor t i l l  kompletta kök!

30% på

hela sortimentet

t o m 29/2 2012

Nytt kök

fr 15 999:-

Välkommen till en trivsam sexrummare med potential - här har du 
som köpare möjlighet att forma ditt drömboende! Bostaden kan 
med enkla medel göras om till sjurummare alternativt delas av till 
en 4/5:a med uthyrningsdel om ca 50 kvm med separat ingång.
Adress: Bygatan 1, 4tr Storlek: 6 rok, 152 kvm
Acceptpris: 3 990 000 kr Avgift: 6 806 kr/mån
Visningar: Sön 11/3 kl 12:00-12:45, Mån 12/3  kl 17:30-18:00
Ansvarig mäklare: Richard Hagvall 
Kontakt: 08-588 333 66, 070-790 96 63 www.westning.se

SOLNA - HUVUDSTA

data IT

övrigt
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Hitta er nya bil hos den lokala 
bilhandlaren på motormarknaden.
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Ring för bokning 

550 552 70

Den här platsannonsen 
i alla våra tidningar 

kostar 26.950 kronor.

Når 954.000 stockholmare!

Vi söker Vårdare
Du ska utifrån den boendes individuella behov ge stöd med såväl 
personlig omvårdnad, praktiska sysslor i hemmet och vid fritids-
aktiviteter i och utanför boendet. 

Det ställs stora krav på personalen då arbetet innebär att man är 
ensam med brukaren i såväl hemmet, arbetet och på fritiden.   
Arbetet är schemalagt och kan vara förlagt dagtid, kvällstid, natt 
och helg. 

Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor.
Du har lämplig vårdutbildning, erfarenhet är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du bör ej vara allergisk mot djur.
B-körkort krävs. 

Då en av våra medarbetare är föräldraledig behöver vi omgående 
en heltid tom 130228 månadslön + OB vi söker även tim och 
semestervikarier timlön + OB

Sista dag att ansöka är 20120323
Ange referens: Likadant men annorlunda
Ansökan kan skickas till e-postadress: bettan.brozin@vallnet.se

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-51235790
E-postadress: bettan.brozin@vallnet.se

Billbag är ett litet vårdbolag som driver två grupp-
bostäder och daglig sysselsättning för psykiskt
funktionshindrade. Verksamheten ligger i Kårsta, 
Vallentuna kommun. Billbag växte fram ur personalens 
vilja att hitta lösningar för några brukare med extra 
behov av stöd, individuella lösningar och trygghet.

PROJEKTLEDARE
VENTILATION 

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

Uppdragen blir bara fler!
PR Vård förstärker sitt team med fler  

Sjuksköterskor i Danderyd 
Vi söker dig som kan arbeta på timmar inom verksamheter 
för äldre. Platsar du i vårt nätverk av kompetenta och trevliga 
konsulter? Vi behöver dig som har adekvat utbildning och 
erfarenhet. Gärna omgående. Dag, kväll, natt, helg efter dina 
önskemål.
Läs mer om oss på www.prvard.se
Skicka din ansökan/CV via mail till minna@prvard.se 

Weicon Ekonomikonsult AB i Sundbyberg expande-
rar vidare. Vi ger ekonomiservice åt koncernföretag 
och åt mindre bolag och enskilda firmor. En stor del 
av verksamheten är riktad mot företag inom bygg-
sektorn, men även andra sektorer är representerade

Vi söker därför en erfaren
Redovisningskonsult/Ekonomiassistent 
som är eller har kapacitet att utvecklas till en auktoriserad  
redovisningskonsult. Arbetet omfattar både redovisning till 
koncernbolag samt andra mindre bolag och enskilda firmor.  
Löpande bokföring, moms, skattedeklarationer och bokslut.
Vi erbjuder ett omväxlande och utvecklande arbete med trevliga 
kollegor i  ett intimt och sammansvetsat gäng. Arbetsplatsens 
finns centralt i Sundbyberg  med närhet till mycket goda  
allmänna kommunikationer.
I denna rekrytering samarbetar vi med Karisma Rekrytering AB. 
Kontaktperson Agneta Ståhl tel 08-570 359 60.  
Ansök enkelt direkt på www.karisma.se senast 26 mars.

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!

SNICKARE och
PLATTSÄTTARE

sökes
www.mobilbygg.se 

08-742 04 00

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

Vi söker 

Larmtekniker Stockholm
Som tekniker hos oss kommer du huvudsakligen att arbeta 
med installation och service av kundanpassade tekniska 
säkerhetsanläggningar inom inbrottslarm, brandlarm, CCTV 
och passersystem.

För ytterligare information och ansökan se 
vår hemsida www.g-tre.se

G-Tre Säkerhetsteknik är ett säkerhetsfö-
retag med verksamhet i Sverige. Tjänster 
och produkter inom inbrottslarm, CCTV, 
brandlarm, passagesystem, galler, lås, 
etc. G-Tre Säkerhetsteknik ingår i Elek-
triska AB Lennström koncernen. 

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! 
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Vi växer och söker nu fler

Lönekonsulter/Teamleaders
Visma Services fortsätter att växa och söker nu fler lönekonsulter med placering på vårt 
kontor i InfraCity.  Vi är 100 medarbetare inom området löneoutsourcing. Verksamheten 
inom löneoutsorcing är placerad på kontoren i InfraCity, Stockholm, Malmö, Göteborg, Fa-
lun och Uppsala. Vi lägger stor vikt vid att hålla hög kvalitet på de löner som levereras. Som 
lönekonsult hos oss arbetar du självständigt med en eller flera kunders löner men  tillhör 
samtidigt ett team där ni stödjer och backar upp varandra – vilket innebär att du även får 
lära dig hela teamets olika kunder/löner. Som lönekonsult hos oss får du stor variation och 
möjlighet att utvecklas inom området lön. Vi förväntas vara kundens löneavdelning, vilket 
ställer höga krav på oss avseende kompetens och service.

Dina arbetsuppgifter: 
– Löneberäkning enligt lag och kollektivavtal  
– Avstämningar inom lön  
– Kontroll av semesterskuld och bokföringsordrar  
– Årsskifteshantering  
– Semesterårsskifte  
– Statistik och andra rapporter till kund  
– Lönerevisionsunderlag  
– Självständigt lösa frågeställningar inom lön -och HR-området 
– Kundmöten och kontakter med kundens anställda 
– Som teamleader leder du det dagliga lönearbetet i ett team med fyra personer 

För att passa för tjänsten har du arbetslivserfarenhet inom löneadministration. Vi söker 
även löneassistenter så du som har utbildning inom löneadministration där även praktik har 
ingått är också välkommen med din ansökan. Det är viktigt att du behärskar enklare redo-
visning, arbetsrätt kopplat till lön och har vana att tolka kollektivavtal. Är du även flexibel, 
noggrann och lagspelare som har känsla för god service då har du rätt profil för tjänsten. 
Erfarenhet av lönesystemen Agda eller Hogia är meriterande.

Vi erbjuder dig ett omväxlande och varierande arbete, trevliga kollegor, friskvårdsbidrag, 
massage, kollektivavtal och avtalsförsäkringar. Direktbuss (SL) avgår från Stockholm City 
måndag–fredag.

Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Charlotte Hoflin på 
telefon nr : 08–505 769 44.

Låter detta intressant, så är du välkommen att skicka ditt personliga brev och CV till:  
rekrytering.infra@visma.se snarast, dock ej senare än 30 mars.  
Vi kommer att påbörja intervju processen omgående. 

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 8 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

Vi söker en erfaren 
konsult/revisor och en revisorsassistent
Minocon AB är ett konsult- och revisionsföretag som levererar tjänster till såväl ägarledda bolag 
som till marknadsnoterade bolag. Vi är idag sex anställda, varav tre kvalificerade revisorer och sitter 
i nya lokaler i Danderyd. Vi kan erbjuda intressanta uppdrag med goda utvecklingsmöjligheter både 
inom kvalificerade redovisningstjänster och revision. Vi förutsätter att våra kunder ställer höga krav 
på oss varför vi erbjuder våra medarbetare marknadens bästa utbildningar inom relevanta områden.

Vi erbjuder också flexibla arbetstider och mycket goda möjligheter att vara med och påverka hur 
verksamheten ska utvecklas.

Vi söker nu fler medarbetare som vill vara med oss i utvecklingen av ett modernt kunskapsföretag 
med högt ställda mål vad gäller lärande, kunskap och engagemang.

Är du idag kvalificerad revisor eller civilekonom med erfarenhet av revision eller redovisning och vill 
vara med att skapa en modern och nytänkande revisions- och konsultorganisation, är du välkommen 
att kontakta oss.

Vi söker även dig som har erfarenhet av bokföring eller annan relevant bakgrund som vill arbeta 
som revisorsassistent och på sikt vill ta steget till godkänd eller auktoriserad revisor. 
Har du frågor kring tjänsterna är du välkommen att kontakta Robert Hasslund 
på telefon 0734-48 98 31. Ansökan skickas till Robert Hasslund, robert.hasslund@minocon.se 

www.minocon.se

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



Vecka 10. Priserna gäller månd 5/3 – sönd 11/3 2012 med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel.
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f.d FOOD MARKET

se Hemköps blad i din brevlåda!
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Danmark

färsk

Nötfärs
Import

2939 /kg

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
färsk

Högrev
Import

49 /kg GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
färsk

Makrill

39 /kg
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1 kg i nät | Italien

Cocktailtomater
250 g i ask

Mango
Peru

Morötter
2 kg i påse | Sverige

Champinjoner
250 g i ask

Potatis
5 kg i påse | Sverige

10a 10a10a 10a 10a 10a /st /st/st /st /st /st

/kg
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1 kg

Rullpack
Eldorado | olika sorter

Gräddglass
Garant | 500 ml

frysta

Laxportioner
Omega | 4x125 g

15-pack

Ägg
Gotlandsägg

extra virgin

Olivolja
Buffe | 0,75 liter

fryst

Fläskfi lé
Import

fryst

Kycklingfi lé
Majas | 900 g

Smörgåsmat
Garant | 120 g

Schweizerbröd
Alimenta

frysta

Räkor
Royalgreenland | 1 kg

39 49

10; 25;

39

10; 35;10;

29 10;/st /st/kg /st /st

/st GGGGGG10;GGGB2st
för: 25;B2st

för:

max: 2 köp kund/hushåll

max: 3 köp kund/hushåll max: 2 köp kund/hushåll

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

Smörgåsmat

25;25;
Smörgåsmat

25;
Smörgåsmat

25;25;
Smörgåsmat

25;
Kortvara!

Royalgreenland | 1 kgRoyalgreenland | 1 kg

35;35;35;35;35;35;35;35;35;35;35;35;35;35;35;35;35;35;35;35;35;35;
Kortvara!

PotatisPotatisPotatis
5 kg i påse | Sverige

PotatisPotatisPotatis
Kortvara!

/st /st

Potatis
5 kg i påse | Sverige5 kg i påse | SverigeGGGGGGGGGMorötterGGGGGGMorötterGGGGGG2 kg i påse | SverigeGGG

max: 2 köp kund/hushåll

Huvudsta C
Öppet alla dagar 8-21

Hemköp Huvudsta C  tel. 08-514 934 50


