
!  Så här ska de två nya spektakulära 16-våningshusen se ut

Bostäderna i de nya höghusen får balkonger som sträcker sig utmed hela lägenheten. Vridna plan ska 
ge husen ett annorlunda utseende. ILLUSTRATION: VERA ARKITEKTER

Tuletorget  
får två nya 
skrapor
Höga, moderna – och annorlunda. 
Två spektakulära 16-våningshus 
hamnar i blickfånget när Wallen-
stam bygger nytt vid Tuletorget. 
Ett tjugotal nya butikslokaler ingår 
också i planerna. sidan 5
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Nu lever 
gässen 
farligt
Mängden gäss på Golfängarna 
ska minskas rejält till somma-
ren, det har Sundbybergs stad 
beslutat. Lättare sagt än gjort, 
menar stadens egen viltvårdare 
som har lång erfarenhet av kam-
pen mot de envisa fåglarna.

sidan 4

Långa 
stra! för 
rånbröder
De båda bröderna följde den 84-
åriga kvinnan från banken i Solna 
där hon tagit ut pengar från sin 
pension. När hon skulle gå in ge-
nom porten i Ör där hon bor höll 
den ene brodern upp dörren för 
henne. Sekunden senare ryckte 
han handväskan från hennes axel 
och sprang därifrån.

Lokaltidningen Mitt i skrev i 
början av februari om bröderna 
och de sammanlagt elva över-
fall mot äldre kvinnor som de 
stod åtalade för. I förra veckan 
kom domen i Stockholms tings-
rätt. Den yngre brodern dömdes 
till sju års fängelse och hans sto-
rebror till fängelse i fem år för 
bland annat rån och grov stöld.

" Mattias Kamgren

reportage
Henrik är 
tacksam för 
alla skratt

sidan 14–15

kultur/nöje
Erik Haag 
inspirerades 
av kravaller

sidan 17

Öppnaste apoteket i 
Solna & Sundbyberg! Öppet alla dagar 8–22
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Den nya tekniken ökar klassklyftorna
Jag vill börja med att säga att dagens 
barn och unga får allt sämre handstil. 
Det beror på att de skriver allt mer 
på datorer. Uppgifter i skolan ska allt 
oftare lämnas in via nätet. 

Dessutom har allt yngre barn egna 
mobiltelefoner som går att skriva på. 
Många barn som är under tio år har 

redan dyra mobiler. Bara för några 
år sedan fick man vara glad om man 
hade mobil när man var 15. 

Den nya tekniken till också till 
ökande klassklyftor. En som har den 
senaste musikspelaren, datorn och 
mobilen anses ha det bättre än en som 
har en cd-spelare och mobil från 2005. 

Till sist vill jag uppmana både medi-
erna och privatpersoner att inte driva 
på teknikframfarten. 

Tekniken är ingen fluga, den kom-
mer att finnas kvar, men vi behöver 
inte ha så bråttom.

 Annika Strömstedt, 18 år

Statliga banker skulle 
göra våra liv tryggare
I USA har vi sett hur bankerna, styr-
da av sin egen girighet, har orsakat 
enorma problem i hela världseko-
nomin. 

Stora delar av vårt samhälle 
grundar sig i idén om bankväsen-
det. Det handlar om hur vi betalar 
våra räkningar, hur vi får vår lön, 
hur vi får pengar till att köpa bo-
stad, och så vidare. Om bankerna 
då enbart är ute efter att få mer 
pengar, hur ska då vanliga med-
borgare känna trygghet i sin egen 
ekonomi?

Det kan vi inte, därför behöver 
vi statliga banker. Banker som inte 
är ute efter vinst. Kreditgivare som 
inte höjer räntor ofantligt mycket 
under kristider. Banker vars direk-
törer inte tar ut miljoner i julbonus. 

Ska banker, som är så centrala 
i vårt samhälle och så viktiga för 
många människor, få styras av folk 
som egentligen inte bryr sig ett 
skit om människor, utan bara om 
pengar?  

Om en bank drivs utan vinst, med 
totalt stöd av staten, kommer folks 
trygghet vara säkrad. Banken går 
inte omkull, så länge landet inte 
gör det, och fler personer kommer 
kunna ta lån för att köpa bostäder, 

sommarhus och bil, eftersom rän-
torna kan sänkas.

Just nu är vi inne i en turbulent 
tid i EU, men det går ändå bra för 
Sverige. Om bankerna lutar sig 
tillbaka, känner sig trygga, och 
beviljar en massa lån till människor 
som kanske inte kan betala tillbaka, 
så kan det slå tillbaka. Vi kan falla 
handlöst. Om EU:s finansproblem 

drabbar Sverige kan det gå illa för 
de privatägda bankerna. 

Därför behöver vi statliga ban-
ker. För att förhindra att några få 
bankdirektörer bestämmer ödet för 
hela det svenska folket. Så att en-
staka personer inte kan rubba hela 
världsekonomin genom att ge ut för 
mycket i lån, som i Irland.

Trött på banker 

Bankerna borde inte drivas av företag, som bara bryr sig om vinster och inte om 
hur folk har det, menar skribenten, som vill att staten tar över. ARKIVFOTO

Jag tillhör kategorin ”ibland-
resenärer” som oftast tar bilen. 
De tillfällen som jag använder 
kollektivtrafik betalar jag 
kontant. 

Men så försvann plötsligt 
möjligheten att betala kontant 
på bussen. Automater sattes 
upp där man kunde köpa 
bussbiljett. Men efter ett tag 
plockades automaten bort och 
den möjligheten försvann.

Jag skaffade då en förköps-
remsa till priset 180 kronor.
Men sedan upptäckte jag det 
finstilta, att remsan har ett 
’bäst före datum’, som var den  
31 december 2011! 

Nu börjar det lukta illa. Att 
remsan kan lösas in till och med 
december 2012 kändes bra, 
men det gäller bara om remsan 
inte har börjat användas. 

Så, en kort resa med SL kos-
tade alltså 180 kronor. Frågan 
är hur många som innehar 
påbörjade förköpsremsor som 
inte kan lösas in och i stället 
måste slängas? 

Vilken är logiken bakom det 
hela? Självklart bör alla remsor 
lösas in till det värde som inte 
utnyttjats. Det känns som att 

SL tagit chansen att tjäna lite 
extra på oss som reser ibland. 

Jag hörde tidigare en person 
från SL uttala sig i tv om att 
automaterna plockats bort vid 
busshållplatser eftersom folk 
kan köpa biljett via mobiltele-
fon. Vilket kundbemötande. Jag 
ser framför mig ett antal pro-
blem med detta: mobilbatteriet 
är slut, resenären är synskadad, 
gammal eller har reumatism  
i fingrarna.

Man undrar hur många män-
niskor som SL har kalkylerat 
med ska hamna ”utanför”? Är 
målgruppen för resande bara 
yngre och friska personer, samt 
arbetsresenärer som köper 
månadskort? Inte försöker man 
locka oss andra att börja åka 
mer kollektivt. 

Det vore bättre om kollektiv-
trafiken var gratis. Det borde 
bara vara att stiga på och kliva 
av. Eftersom den tillhör vår 
infrastruktur är det bättre att 
finansiera den via skattemedel. 

Det skulle också vara ett 
incitament för fler kollektivre-
sor, vilket i sin tur gynnar våra 
miljömål. 

Dångkischåtte

Förköpsremsan blev  
ett riktigt dåligt köp

Hela familjen blev sjuk  
efter besöket på akuten
Vi beslutade att uppsöka 
akuten eftersom vår dotter 
hade ramlat i fjällen. Hon kom 
hem lördag kväll och hade på 
söndag morgon mycket ont i 
huvud och nacke. 

Jag ringde sjukvårdupplys-
ningen som rådde oss att åka 
till akuten. Naturligtvis var det 
mycket människor där. Vi blev 
inskickade på barnavdelningen. 

Där väntade vi bland snoriga 
och skrikande barn. Efter två 
och en halv timme hade vi 
fortfarande inte sett någon gå 
därifrån, så vi frågade hur lång 
tid det kunde ta innan det blev 
vår tur. Sköterskan svarade att 
det kunde dröja fyra timmar! 

Vid det laget hade både jag 
och min man och dotter huvud-
värk av allt skrik och kände att 
vi inte stod ut längre. Vi talade 
om att vi hade beslutat oss för 
att åka hem. Då talade sköter-
skan om för oss att det gjorde vi 
på egen risk. 

Vår dotter fick vård på 
måndagen och blev ordinerad 
sjukgymnastik för en kraftig 
sträckning i nacken. Ett par  
dagar efter besöket blev vi alla 
tre sjuka i hög feber och förkyl-
ning. 

Ska det behöva ta så lång 
tid? Ska man behöva bli sjuk av 
att åka till akuten?

Besvikna föräldrar
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!

Lokaltidningen Mitt i Sundbyberg 

MILJONTALS KVINNOR 
UTSÄTTS FÖR VÅLD
Stöd vårt arbete för 
mänskliga rättigheter
www.amnesty.se

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

Vällingby Tandhälsa
Hälsar nya och gamla patienter välkomna

PRIVAT
TANDLÄKARNA

AnnBritt 
Dahlberg
Tandläkare

Pia 
Sörensen
Tandläkare

Vill ni boka tid eller har frågor  
kontakta oss gärna på 08-87 44 50

Vi tar även emot akuta patienter
info@vallingbytandhalsa.se  |  www.vallingbytandhalsa.se 

Vällingbyvägen 155, 162 63 Vällingby

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:

Sturegatan 34, Sundbyberg
Tel: 29 95 45 • www.restauranglagan.se

Mån-fre 11-22, lör-sön 13-22

PRESENTCHECK!
Ät 2 betala för 1
Gäller ej dryck/avhämtning 

gäller bara middag
Gäller hela mars 2012.  

Visa annonsen innan ni beställer.
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ALLA UNGDOMAR BORDE FÅ CHANSEN 
ATT TA HAND OM SIN EGEN SMUTSTVÄTT. 
Att få en egen lägenhet innebär både 
frihet och ansvar. Alla Sundbybergs 
ung domar borde få uppleva det. 
Därför har vi skapat något som vi 
kallar Bo i Kubik-lägenheter som 
är anpas  sade till ungas behov och 
plånbok. Lägenheterna är små, cirka 
15 kvadratmeter, men de innehåller 

allt som behövs – kök, förvaring och 
dusch. Idag har vi 44 Bo i Kubik- 
lägenheter i Hallonbergen och pla-
nerar att bygga 15 till under 2012  
för Sundbybergs unga.

En glad nyhet är att du inte längre 
förbrukar dina köpoäng när du flyttar 
in i en ungdomslägenhet, utan kan 

fortsätta din bostadskarriär inom 
Förvaltaren när du vill flytta till 
något större.

Du söker våra ungdomslägen heter 
på www.forvaltaren.se 
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nyheter

i korthet

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

Hård strid om ängarna
Nu ska gässen på Golfängarna bli färre med avskjutning och äggjakt.

Det är en av de första riktigt var-
ma vårdagarna. På Golfängarna 
smälter snön. Gräsmattan som 
tittar fram påminner om en stun-
dande säsong med picknick och 
skönt sommarhäng.

Men det är inte bara vi männis-
kor som har ögonen på den där 
gräsmattan. Varje år uppstår kon-
flikter med stora flockar av gäss. 

– Gräset som växer på Golfäng-
arna klipps ofta och är närings-
rikt. Dessutom är det en stor öp-
pen yta där fåglarna kan se sina 
fiender på långt håll. Det är en 
perfekt biotop för gäss – och det är 
vi själva som har skapat den, för-
klarar Dick Backman, viltvårdare 
i Sundbybergs stad.

Han har sedan 1996 arbetat med 
att begränsa beståndet av gäss ge-
nom att pricka ägg och vissa år 
även skjuta fåglar. Trots det har 
gässen fortsatt att irritera Sund-
bybergsborna.

– De är alldeles för många. Folk 
som vill ha picknick får skit på 
kläderna och jag brukar få det på 
skorna när jag går i gräset med 
mina hundar, säger Anita Johans-
son som bor på Friluftsvägen.

Sundbybergs politiker är väl in-
förstådda med problemet. På se-
naste kommunfullmäktigemötet 
togs ett beslut om att minska an-
talet fåglar på Golfängarna. Något 
antal nämns inte, men både soci-
aldemokrater och moderater talar 
om att en minskning till hälften 
skulle vara önskvärd.

– Det har varit nästintill ohåll-
bart de senaste somrarna. Jag 
motionerar mycket i området och 
man springer konstant i fågelbajs. 
Ibland måste man ta omvägar 
runt stora skockar av fåglar, säger 
Erica Lejonroos (M) som vill un-

derlätta för barnfamiljer att vistas 
på ängarna. 

Prickningen av kanadagässens 
ägg genomförs i samarbete med 
Solna stad på häckningsplatser 
runt Lötsjön och Råstasjön. Det 
arbetet kommer att intensifieras 
efter politikernas beslut.

– Vi kommer att vara ute fler 
gånger och leta efter ägg än tidi-
gare år, säger Dick Backman.

Svårare att göra något åt är de 
allt större flockarna med vitkin-
dade gäss som ibland landar på 
ängarna. 

– Mängden kanadagäss har va-
rit ganska konstant de senaste, 
ungefär 100 fåglar. De vitkinda-
de gässen kan vara så många som 
800–1 000 individer, säger Dick 
Backman.

Vitkindade gäss är fredade ge-

nom EU:s fågeldirektiv. Det krävs 
dispens för att få skjuta dem. 

Enligt Dick Backman kommer 
staden troligen att söka dispens 
– men jakten är tidskrävande och 
resultatet ofta magert.

– Även om jag ägnade mig åt 
det på heltid skulle det inte gå att 
minska mängden till hälften. Man 
kan bara skjuta en fågel i taget, 

sedan lyfter flocken och det kan 
ta en dag innan de kommer till-
baka. När man jagar i tätbebyggt 
område måste man dessutom all-
tid sätta människors säkerhet före 
antal skjutna fåglar, säger Dick 
Backman.

! Mattias Kamgren
mattias.kamgren@mitti.se
tel 550 550 91

Trött på att sitta bland 
högar av fågelbajs när du 
har picknick? Nu finns ett 
politiskt beslut om att 
mängden gäss på Golf-
ängarna ska minskas. 

Om det är genomför-
bart är däremot högst 
osäkert.

Viltvårdaren Dick Backman arbetar med att begränsa antalet gäss, men en halvering ser han som orealistisk. FOTO: CARLOS MONTECINOS

"   Så bekämpas gässen på Golfängarna
" Två typer av gäss dominerar på  
Golfängarna. Kanadagässen finns i  
området året runt. De något mindre  
vitkindade gässen dyker upp kor-
tare perioder under vår och höst.
" Skyddsjakt på kanadagäss 
är tillåten hela året. Den mest 
effektiva metoden att begränsa 

antalet fåglar är annars att pricka 
ett litet hål i de nylagda äggen 
utan att honan märker något.
" 2011 prickade kommunen 46 
ägg på elva olika häckningsplat-
ser i Lötsjön. I Råstasjön i Solna 
prickades 25 ägg på sex olika 
häckningsplatser.

" Vitkindade gäss lägger inte sina 
ägg här. De bekämpas genom jakt 
som kräver dispens från länssty-
relsen. 2005–2008 fick Sundby-
bergs stad dispens att skjuta tio 
vitkindade gäss per år. 

KÄLLA: LÄNSSTYRELSEN OCH 
 SUNDBYBERGS STAD

Tryggt för hjärtat i Sumpan och Solna
SUNDBYBERG/SOLNA Under andra halvåret 2011 placerades 
13 hjärtstartare ut i Sundbyberg och Solna, som en del av 
kampanjen Hjärta att hjälpa. Det var flest i hela landet. Kam-
panjen leds av Civilförsvarsförbundet och målet är att minska 
antalet personer som avlider av hjärtstopp.

Hjärtstartaren kan leverera en strömstöt och på så sätt 
återställa den normala hjärtrytmen. Information om var 
hjärtstartarna finns hittar du på www.hjartstartarregistret.se.

Förvaltaren renoverar bostäder i Ör
ÖR Hyresgäster på Majeldsvägen 1–23 kan se fram emot 
fräschare bostäder. Kommunala bostadsbolaget Förvaltaren 
har börjat inventera skicket på lägenheter och allmänna 
utrymmen i de fyra husen. Själva renoveringen väntas starta 
nästa år eller i början av 2014, och ska bland annat lyfta stan-
darden på kök och badrum.

Men det finns förstås ett pris också. Förvaltaren flaggar 
redan för höjda hyror när renoveringen är avslutad.

En förtrupp av kanadagäss på Golf-
ängarna. På sommaren brukar de 
vara betydligt fler.

Tungvrickare tävlar i att tala väl
RISSNE På torsdag deltar sjätteklassare från Miklagårdssko-
lan i Retorikmatchen, UR:s stora radiotävling i retorik. Täv-
lingen går ut på att argumentera, debattera och hålla tal men 
där ingår också annorlunda moment som ”tungvrickningen”. 
Motståndare är en skola från Mora. Hur det gick får man veta 
om man lyssnar på P4 söndagen den 25 mars.

Hög chef slutar – får lön i tre år till 
SUNDBYBERG En av Sundbybergs högsta tjänstemän slutar. 
Lars-Herman Larsson, näringslivs- och exploateringsdirektör 
samt biträdande kommundirektör, lämnar sin tjänst i juni. 

Som skäl uppger han till Mitt i att han vill slippa långpend-
lingen från bostaden i Katrineholm, och att yngre krafter ändå 
måste ta över förr eller senare. 

Lars-Herman Larsson är 62 år när han slutar men får lön 
av Sundbybergs stad tills han fyller 65, ett avtal som kostar 
staden drygt 1,5 miljoner kronor.  

Fler kommuner bra för Stockholm
LÄNET Det finns inga egentliga hinder för Gnesta- och Trosa-
borna i Södermanland att bli Stockholmare. Mitt i har tidigare 
skrivit om deras önskan och nu visar en utredning av Björn 
Sundström, ekonom på Sveriges kommuner och landsting, att 
ett länsbyte skulle kunna gagna invånarna i Stockholms län.

– Det skulle bli flera som är med och betalar. De har lägre 
landstingsskatt, säger han.

I sista hand är det regeringen som beslutar om ett eventu-
ellt länsbyte.
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i korthet!  Här ska två höghus med 200 bostadsrätter stå

Anna Qvinth med dottern Maya framför den tomma tomten där två nya hus kan stå färdiga redan nästa år. FOTO: CHRIS ANDERSON

Välkomna planer 
för nya Tuletorget
Häftiga hus – men inte klart med ny livsmedelsbutik.

”Wow” och ”Herregud”. Två av 
reaktionerna när Mitt i visar upp 
skissen över de nya höghus som 
byggbolaget Wallenstam vill byg-
ga intill Tuletorget, där det tidi-
gare låg en bensinmack. Platsen 
kritiseras i dag för att vara ned-
gången och grå, så de nya byggna-
derna lär sticka ut.

–!Vi tog över projektet från HSB 
och tyckte att deras tidigare före-
slagna hus skulle kunna få ett liv-

ligare utseende. Vi anlitade en an-
nan arkitekt som kom med det här 
förslaget. Genom att varje plan är 
vridet bildas ett skuggspel på fa-
saden och husen ser nästan ut att 
vara flätade, säger Pierre Lund-
gren, chef för projektavdelningen 
på Wallenstam i Stockholm.

Kommer de att passa in med 
övrig bebyggelse?

– Ja, personligen tycker jag att 
det blir ett spännande inslag med 
olika hustyper runt torget.

De båda höghusen ska tillsam-
mans innehålla 200 bostadsrätter. 
Beslut om bygglov väntas innan 
sommaren. Om det blir ett ja räk-
nar Wallenstam med att de första 
lägenheterna är inflyttningsklara 
redan nästa år. 

Lokaltidningen Mitt i skrev se-
nast i september om behovet av att 
rusta upp Tuletorget. Frågar man 
folk i området vad de saknar mest 
är det butiker. 

Högst på önskelistan står en 
livsmedelsbutik. Det är en önskan 
som Wallenstam inte kommer att 
infria.

– Våra bostadshus kommer att 
innehålla ungefär 20 lokaler i bot-
tenplanen men ingen som är an-
passad just för livsmedel. Vi tän-
ker oss en blandning av mindre 
butiker och service och kanske nå-
got kafé så att det blir liv runt tor-
get, säger Pierre Lundgren.

Hoppet om en livsmedelsa"är 
står i stället till kommunala fast-
ighetsbolaget Förvaltarens loka-
ler på andra sidan Tulegatan, där 
Hemköp låg tidigare. 

– Vi för diskussioner med en 
större aktör, men kan inte säga än 
vad det handlar om för typ av bu-
tik,  säger Anders Sundqvist, infor-
mationschef på Förvaltaren

Småbarnsmamman Anna Qvinth 
bor vid Näckrosen och brukar 
promenera förbi Tuletorget med 
barnvagnen. Liksom de flesta an-
dra tycker hon att kvarteret behö-
ver ett lyft.

– Skulle de ha fler butiker här 
i stil med de som finns i centrum 
skulle jag gärna gå hit och shop-
pa. Nu är det lite för mycket sunk-
känsla, säger hon.

" Mattias Kamgren
mattias.kamgren@mitti.se
tel 550 550 91

De ska bli sexton vå-
ningar höga och liknar 
ingenting annat som har 
byggts i Sundbyberg.

Redan i slutet av nästa 
år tror byggbolaget Wal-
lenstam på inflyttning 
i den första av två nya 
skrapor vid Tuletorget.

!   Vad önskar du för nyheter på Tuletorget?
Siv Hellström, 76, 
Tulegatan:
”En livsmedelsbu-
tik. Nu måste man 
ju gå ända ner till 
Järnvägsgatan för 
att handla.”

Fadel Shisha, 51, 
har tobaksaffär på 
Tuletorget:
”De måste göra fint 
här. Kanske lite mer 
träd och blommor. 
I dag är det för tråkigt.”

Josefine Ga-
liamoutsa, 37, har 
leksaksbutik på 
Tuletorget:
”Flera affärer och ett 
kafé. Nu är det mest 
en massa restauranger.”

Rigmor Sandeborg, 
68, Eliegatan:
”Jag tycker att det 
absolut skulle be-
hövas en mataffär.”

Planerade höghus vid Tuletorget.

Ilska mot plats 
för återvinning
RISSNE Reaktionerna lät inte 
vänta på sig efter Lokaltid-
ningen Mitt i:s artikel i förra 
veckan om den planerade 
återvinningscentralen i västra 
Rissne. Bostadsrättsförening-
en Lavetten-Örnen har redan 
börjat samla in namnunder-
skrifter mot planerna. 

Man oroar sig för att när-
miljön för de som bor kring 
Lavettvägen, Pjäsbacken och 
Mjölnerbacken ska försämras 
med. Ökad biltrafik är ett 
annat orosmoment, skriver 
föreningen i ett protestbrev.

Sundbybergsbor 
fick en kalldusch
SUNDBYBERG/SOLNA Boende 
i Sundbyberg blev utan både 
värme och varmvatten i tors-
dags morse. Orsaken var att 
en fjärrvärmeledning skadats 
vid arenabygget i Solna, 
i samband med borrning. 
Samtliga Norrenergis kunder 
i Sundbyberg, Solna och delar 
av Danderyd och Bromma 
drabbades av störningen. 
I Solna och Sundbyberg är 
90 procent av fastigheterna 
kunder till Norrenergi. 

Problemet åtgärdades och  
vid lunchtid var värmen åter.

Tungviktare  
får p-förbud
SUNDBYBERG Sedan 
i torsdags råder för-
bud för tunga lastbilar 
att parkera i centrala 
Sundbyberg nattetid. 
Förbudet infördes efter 
klagomål på lastbilar 
som stått på tomgång 
tidigt på morgnarna och 
stört folk som velat sova. 

Fordon som berörs är  
de som väger minst 3,5 
ton. Förbudet gäller 
endast klockan 22–06.

Familj flydde från 
man med rörtång
SUNDBYBERG Sundbybergs-
paret hade sitt barn i en vagn 
när de gick på Järnvägsga-
tan, på väg till ett solarium. 
På gatan träffade de på en 
kvinna som frågade dem om 
cigaretter. Strax kom kvinnans 
pojkvän gående längs gatan, 
beväpnad med en rörtång som  
han slog mot husväggar och 
stolpar samtidigt som han ro-
pade förolämpningar och hot. 

Medan mamman tog barnet  
och flydde in i solariet ringde 
hennes make polisen. Mannen 
med tången, en 47-åring bo-
satt i Solna, har nu dömts av 
Solna tingsrätt till skyddstill-
syn för bland annat olaga hot. 
Brottet ägde rum i september.

Har våren kommit 
till Sumpan?
SUNDBYBERG Har du fotat 
något vårtecken? Mejla din 
bild och var den är tagen till 
mikael.lind@mitti.se
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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 kritiskt.

! 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

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.

Öppet: Torsd-lörd 10-18, sönd 10-17

Trädgård Inredning Inspiration Shopping

www.rumochtradgard.se

Samarbetspartners Arrangör

Trädgård Inredning Shopping

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

Vi gör vardagen lite enklare!

Hushållsarbete

Hantverksarbete

Trädgårdsarbete

Barnpassning

Är du pensionär och vill 
jobba hos oss?

Ring 08-654 42 00
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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

more of everything

Följ med på Östersjöns största Fiesta! 
Från 16 mars till 31 maj fyller vi skeppen med 

bländande underhållning och latinamerikansk 
musik. Ju fler ni åker desto bättre erbjudanden. 

Läs mer på tallinksilja.se  
Från 245 kronor per person. 

www.tallinksilja.se eller ring 08-22 21 40* 
Tallink Silja Butiken, Sveavägen 14 & Cityterminalen, 08-440 59 90 

*Serviceavgift tillkommer, boka online så bjuder vi på den. Pris per person, begränsat antal platser. 
Gäller t o m 31.5 2012.
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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

www.solnavikings.se  08-83 15 00

SOLNAHALLEN
FO

TO
: 

M
AG

N
U

S
 N

EC
K

SAMARBETSPARTNERS:

PLAYOFF!

vs Jämtland Basket
Tisdag 6/3 kl 19:04

H E RR

D A M PLAYOFF!

vs Northland Basket
Söndag 11/3 kl 13:00

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



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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 familj

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

Hur ska vi göra med sömnen 
dagtid?

 Jag har en tjej på åtta månader som jag alltid fått 
söva på dagarna genom att köra vagnen över tröskeln alternativt gå 
ut och gå. Under tre dagar, när hon var cirka sex månader, provade 
jag, som jag gjort och gör då och då, att lägga henne i sin säng och 
då somnade hon dagtid själv. Detta varade i tre dagar sen var det 
bara köra vagn över tröskel igen. På kvällarna lägger vi henne utan 
problem 18.30, pussar godnatt och fem minuter senare sover hon 
och sover 12-13 timmar. Händer ibland att hon vaknar och skriker 
till men somnar om av sig själv igen.

Hur ska vi göra med dagsovandet? Det börjar bli jobbigt då hon 
nu gärna bara ligger och snuttar medan man drar fram och tillbaka, 
fram och tillbaka. Det kan ta upp till 30 minuter innan hon somnar 
fast hon är jättetrött. Hon är vaken två timmar åt gången för att sen 
sova 30-60 minuter. Så det blir allt mellan tre och fyra sovstunder 
per dag. Barn på öppna förskolan i samma ålder sover endast 
kanske två gånger per dag, kan det vara så olika?

FRÅGA

 Er dotter sover nu större delen av sitt sömnbehov 
nattetid, och då blir det oftast lite kortare sömnperioder under 
dagarna samt även ibland lite mer ”svårsomnat”. Om ett tag räcker 
det säkert med två sovstunder om dagen.

Sömnen för spädbarn då det gäller antal perioder, mängden 
sovtimmar, tid på dygnet och så vidare kan variera mycket. Det du 
skriver om är helt normalt, vissa åttamånaders sover kanske två 
gånger dagtid medan en annan sover fyra gånger dagtid, men då i 
sin tur kanske sover kortare stund på natten. 
Hälsningar
Carmen Wolters, BVC-sköterska 
på Familjeliv.se

SVAR

Carmen Wolters
Leg. BVC-sköterska

Fråga 
BVC-sköterskan

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

födda

grattis

Stolta storasyster Emilia Ling-
mans lillebror Axel föddes den 
10 januari 2012 på KS. Häls-
ningar mormor och morfar.

Emilia 
Lingman fyller 
6 år den 4/3. 
Grattiskramar 
från mormor 
och morfar.

Grattis Lizette 
på 15-årsdagen
den, 6/3.
Kramar från 
mormor.

Vårt mirakel Nikki är äntligen 
här! 24/1 2012
Världens lyckligaste föräldrar är 
Joakim Lindqvist och Madelene 
Jonasson

Grattis till vår 
solstråle och 
världens bästa 
lillasyster, Ella 
som fyller ett 
år den 11/3.
Kramar från 
mamma, 
pappa och 
Simon.

Välkommen Helge. Född den 
28/1 2012 på Danderyds 
sjukhus. Samuel och Mia Rydh f. 
Hatje samt storasyster Gunhild.

Den 18/1 2012 föddes vår lilla 
prinsessa Izabelle Amanda Jas-
mine Dzelepcic Paz på BB Sthlm. 
Vi älskar dig, mamma och pappa.

Vår kära

Ewa Björnfeldt
* 9 april 1945

! 9 februari 2012

Vännerna 

Gråt ej för att jag är borta
gläds för att jag har funnits

Begravningen äger rum i
Duvbo kyrka tisdagen den 20

mars klockan 10.30.
Därefter minnesstund

O.s.a senast den 16 mars till
Begravningskonsulterna
telefon 08 - 470 52 60

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

Gudstjänster
Lördag 10 mars
Ekensbergskyrkan kl 16.15 
”Sinnesro i Eken.” 
I samarbete med Svenska 
missionskyrkan. Fika 15.45.
Söndag 11 mars
Råsunda kyrka kl 10
Mässa. Judit Heurlin. 
Hagalunds kyrka kl 11
Mässa. Elisabet Olsson. 
Kyrkkaffe.
Solna kyrka kl 11
Gudstjänst. Anders 
Isacsson. Evergreenkören.

Barn och familj
Söndag 11 mars
Bergshamra kyrka kl 11
Gudstjänst med Små & 
stora. ”Det var en gång.”
Råsunda kyrka kl 15
Gudstjänst med Små & 
stora. ”Det var en gång.”

Råsunda kyrka
Torsdag 8 
mars
Kl 19 30+café.  
Vi delar filmtips.

Kyrkans hus
Torsdag 8 mars
Kl 13 Bibelläsning med 
samtal. Elisabet Olsson, 
Peter Nygren.
Måndag 12 mars
Kl 18 Rörelse för kropp och 
själ. Eva Lexell Törnblom.
Avgift 80 kr. 

Tisdag 13 mars
Kl 18 Reclaim your soul.
Kl 18 Upprättelsemässa.
Kl 18.30-20 Samtal. Tema:
Relationskonsumtion. Dags 
att byta kompis? Peter 
Strömmer, Heléne Liljegren.
Kl 18-22 Ungdomscafé. 

Onsdag 14 mars
Kl 12.30 Mässa. Ebba 
Fernberg.
Kl 13 Onsdagsträffen. 
Kyrkorna i Kina. Arne 
Wikström, präst.
Kl 18 ”Inför helgen.” 
Vi läser och samtalar om 
kommande söndags bibel-
texter. Signe Ek.
Kl 19 Mässa. Signe Ek.



Sundbybergs Laserklinik

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

Våra läkare är specialister i ögonkirurgi.

NYHET!

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

I priset ingår resekostnader, max 2.000:-

Bröstförstoring 34.000:-

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

Bröstkirurgi . Fettsugning . Buk . Ansikte .

Restylane . Botox . Ögonlaserkirurgi .

Linsoperationer (RLE, ICL)

Samtliga läkare är specialister i plastikkirurgi

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

Smartast i familjen!
NIBE™ F1245 – en avancerad bergvärmepump som alla kan    
använda. Och den sänker din energikostnad med upp till 80%. 
Läs mer om våra bergvärmepumpar och se alla smarta   
funktioner på www.nibe.se

Upp till 

80%
besparing              

VI SÄLJER OCH INSTALLERAR NIBE VÄRMEPUMPAR

Smartphone-användare! 
Läs av koden och 
upplev mer av oss. 

 
 

 

BROMMA: RÖRMANNEN I BROMMA AB TEL 08 - 36 28 61  ENSKEDE: HA ENERGI AB TEL 08 - 649 53 50   

HUDDINGE: COMFORT STUVSTA RÖR AB TEL 08 - 556 405 90   

HÄGERSTEN: VI VÄRMER SVERIGE AB TEL 08 - 708 75 00, STRANDBERGS ENERGIKONSULT AB TEL 08 - 464 81 60, 

VI VÄRMER SVERIGE AB TEL 08 - 708 75 00   NACKA: TUREX RÖR AB TEL 08 - 715 56 16   

SEGELTORP: STRANDBERGS ENERGIKONSULT AB TEL 08 - 464 81 60   

SOLLENTUNA: COMFORT RÖR & VVS-CENTER AB TEL 08 - 59 47 77 70, 

VI VÄRMER SVERIGE AB TEL 08 - 708 75 00   SPÅNGA: RÖRMANNEN I BROMMA AB TEL 08 - 36 28 61, 

THORÈN FÖRSÄLJNING & INSTALLATION HB TEL 08-777 71 59   

STOCKHOLM: ENERGIINSTALLATION I SVERIGE AB TEL 08 - 96 30 96,  ENERGIVÄRME AB TEL 08 - 664 81 00,   

TA BRUNNSBORRNING & VVS AB TEL 08 - 660 06 66, VILLAVÄRMETEKNIK TEL 08 - 594 305 15   

VÄRMEPUMPSINSTALLATÖREN I VALLENTUNA TEL 08-410 215 05

TÄBY: SVENSK ECOENERGI AB TEL 08 - 758 60 00, VENTILATIONSUTVECKLING AB TEL 08 - 630 30 00

UPPLANDS VÄSBY: VÄSBY RÖR AB TEL 08 - 590 305 25   

UPPSALA: VENTILATIONSUTVECKLING AB TEL 08 - 630 30 00, VILLAVÄRMETEKNIK TEL 08 - 594 305 15   

VALLENTUNA: VALLENTUNA VÄRME VVS AB TEL 073-595 92 96
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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”.



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

färska nyheter om allt som rör huvudstaden. 

Ladda ner »Mitt i« appen, 
gratis till iPhone och Android.
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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.

Sexprofil hamnar i fokus på ABF
SUNDBYBERG I morgon onsdag kommer journalisten 
Gunilla Thorgren till ABF för att berätta om sin bok Ot-
tar och kärleken, en biografi över Elise Ottesen-Jensen. 
Ottar, som hon också kallades, är mest känd som pion-
jär inom sexualupplysningen i början av 1900-talet. I 
boken ger Gunilla Thorgren en bild av hennes gärning 
men också av hennes privatliv och kärleken till agita-
torn Albert Jensen. Föreläsningen börjar klockan 18.30.

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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föredrag m m
Onsdag 7 mars
! ”Ottar och kärleken.”Elise 
Ottesen Jensen är en mytisk 
centralgestalt inom sexualpo-
litiken, som i kamp mot fördo- 
mar, sexualskräck och diskrimi-
nerande lagar bröt nya vägar. 
Gunilla Thorgren berättar om 
sin nyutgivna biografi kl 18.30 
på ABF, Esplanaden 3C, Sundby-
berg. Arr: Bibliotek Sundbyberg, 
ABF Norra Stor-Stockholm & 
Författarcentrum Öst.

! ”Politikerns sista tal” av An-
thony Swerling. Vår Riksdagsle-
damot skall hålla föredraget ”Vi 
& Ni” kl 19 i ABF i Sundbyberg, 
Esplanaden 3C. Kostnad. Info 
www.lillaparken.se  Även 17 
april, 10 maj. Arr: Lilla Parken.

utställning
Torsdag 8 mars
! Internationella kvinnodagen 
uppmärksammas med sygrup-
pens utställning ”Kvinnors virk-
verk”. En skärmutställning om 
kvinnors skapande av virkade 
föremål under årens gång. Ett 
urval av dukar, spetsar, grytlap-
par och bruksting. Sygruppens 
utställning varar mars ut på 
Träffpunkten Hallonbergen, 

Lötsjövägen 6. Underhållningen 
består av kvinnliga sånger med 
Sundbybergs manskör. 

Pågående utställning
! ”Sundbybergs ungdomsgård 
1958–1966” – John Carlson. 
Teckningar ur Sundbybergs 
stads konstsamling som före-
ställer ungdomar på ungdoms-
gården under 50- och 60-talet. 
Kom och se ifall du känner 
igen dig själv eller någon du 
känner! Utställningen pågår till 
och med 16 mars i galleriet på 
Kulturcentrum, Hallonbergen. 
Fri entré.

motion
Återkommande
! Sundbybergs Gymnastikföre-
ning är ett gäng herrar, som 
gympar tillsammans och har 
trevligt på månd- och torsdags-
kvällar under erfarna tränares 
ledning. Inget avancerat, bara 
jättebra motionsgymnastik 
och stretching för att hålla oss 
spänstiga och pigga. Passa på 
tillfället och kom med i vårt 
gympagäng. För intresserade 
kontakta: Ronny Westberg 
tel 287945 alt. 070-2398758, 
rw287945@gmail.com 

! Rissnegympan har pass. 
I Löthallen, Fredsgränd 4, 
måndag: Latin Fusion m. Lotta/
Gabriella, kl 18–19. Styrkefys 
kl 19–20 med Sofia. onsdag: 
Styrka med/utan redskap med 
Ulrika kl 18.  
I Rissnehallen, Mässv 1: tisdag: 
Medelgympa kl 19 m. He-
lena. Torsdag: Basgympa kl 
19. Styrka ben och rumpa kl 
20–20.30 med Anneli T. Lördag: 
Hoppfri gympa/Latin Fusion kl 
10.30. Söndag: Medelgympa kl 

barn & unga
Lördag 10 mars
! ”Lilla Robot och livets rytm” 
– en minimusikal. På fabriken 
jobbar Johansson som blir 
kompis med en lekfull robot. 
Johanssons Chef säger att man 
inte kan bli vän med en robot, 
men vad gör man när roboten 
tycker om en tillbaka? Musiken 
får två varma själar att mötas. I 
denna minimusikal med dockor 
berättas en fartfylld och livsbe-
jakande historia om vänskap. 
Spelas för barn från 3 år kl 12 i 
Kulturcentrum, Hallonbergen 
c, 1 tr. Entré. Arr: Sundbybergs 
Kulturcentrum. 

Söndag 11 mars
! Monsterklubben är tillbaka! 
Söndagsaktivit för familjen 
på Marabouparken kl 13–16, 
från 6 år. Löfströmsvägen 8. 
”Inslag och utslag” med Tomas 
Woodski undersöker vi form & 
funktion med hjälp av gamla 
tidningar och mängder av tejp. 
Tidningspapper kan vara hårt 
och mjukt, synligt eller osynligt, 
det kostar i princip ingenting 
och vi kan bygga en hel värld! 
Gratis för barn, vuxna betalar 
inträde till konsthallen. Mer in-
fo om aktiviteter på söndagar-
na: www.marabouparken.se

närmare upplysningar eller 
hjälp att hitta partner ring 
Thomas Palme, tel 29 45 75.

! Hobbysnickeri månd–fred 
kl 8–11.30 i Föreningen Gubb-
verkstan, Järnvägsgatan 5, när-
maste hållplats ”Ursviksvägen” 
buss 504. Kontakt tel 28 02 79. 

övrigt
Återkommande
! AA-möte: Solnagruppen har 
möte fredagar kl 18.30 Ekens- 
bergskyrkan, Parkvägen, Rå- 
sunda.

! Drop-in guidning av film-
studioområdet i Filmstaden 
Råsunda. Söndagar kl 14 från 
Portvaktsstugans våffelkafé, 
Greta Garbos väg 3. Kostnad/
person.

! Besök hembygdsgård, Mel-
langården i Akalla by, öppet 
söndagar i ojämn vecka kl 13– 
16. Försäljning av föreningens 
egna skrifter, kartor, vykort, 
Akalladockan med mera. www.
jarvabygd.nu

att stärka hjärta och nervsys-
tem samt reducera effekterna 
av negativ stress. Öppen för 
både nybörjare och mer er- 
farna. Mer info Rootlight Yoga-
center, Järnvägsgatan 2, Solna. 
www.rootlight.se tel 6550482.

pensionärer
Onsdag 7 mars
! ”Slas” – Maskrosbarn som 
grott på Söder och blommat i 
världen. Kent Josefsson, sekre-
terare i Fogelströmsällskapet, 
talar om Slas uppväxt och in-
tressanta liv på Söder kl 13 på 
ABF, Esplanaden 3C, Sundby- 
berg. Entré för medl. & entré för 
icke medl. Arr: Seniorakademin, 
ABF Norra Stor-Stockholm & 
Författarcentrum Öst.

Återkommande
! Solna-Sundbybergs Senior-
bridge söker fler spelare till vår 
partävling varje måndag 10–  
cirka 14 i samlingssalen vid 
Skoga äldreboende, Jung-
frudansen 17, nära Huvudsta 
centrum. Nivån varierar och 
stämningen är trivsam. Par kan 
komma direkt lite före 10. För 

18.  www.rissnegympan.org

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

! ”Intuition - din inre guide” 
Måndagar kl 18–19.30. Öv-
ningar & meditationer för ökad 
självkännedom och stärkt in- 
tuition. Lugna och mer dyna-
miska pass. 
" ”Vital och stressfri.” Tisdagar 
kl 17.30–19. För dig som vill lära 
dig att stressa ner med hjälp 
av yogiska tekniker. Kursen är 
relativt fysisk och till för dig 
som vill  hålla dig i trim.   
! ”Stark och smidig.” Onsdagar 
kl 17–18.30. Mjuka yoga- & medi-
tationsövningar för att släppa 
spänningar i rygg, höfter och 
kring bäckenområdet. Även fo-
kus på sköldkörtel o flexibilitet. 
! ”Balans i sinnet.” Onsdagar 
kl 19–20.30. Utöva yoga och 
meditation för att balansera de 
olika delarna i oss så att vi kan 
leva mera i ”flödet”.
! Senioryoga.” Torsdagar 
kl 10.30–12. Enkel men effektiv 
yoga för dig som vill ta det lite  
lugnare men få yogans välgö-
rande effekter. Du kan sitta på 
en stol vid behov. 
! ”Lunchavslappning.” Torsda-
gar kl 12.15–12.45. Kom som du 
är och fyll på din energi. Vi gör 
några övningar för att komma 
ner i kroppen. Du får en guidad 
avslappning och väcks varsamt 
upp med några stretchövningar 
i en vilsam, hemtrevlig miljö. 
! ”Hjärtats harmoni.” Sönda-
gar kl 18–19.30, startar 29 jan. 
Medeldynamiska yogapass för 

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

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

 

Pågående utställning
! En retrospektiv utställning 
med konst & designgrup-
pen ”Uglycute” pågår i vår i 
Marabouparkens konsthall, 
Löfströmsvägen 8. Gruppens 
fyra medlemmar; Markus De-
german (konstnär), Andreas 
Nobel (inredningsarkitekt), 
Jonas Nobel (konstnär) och 
Fredrik Stenberg (arkitekt), 
inledde sitt samarbe te under 
namnet Uglycute 1999 som  
en direkt reaktion på det debattklimat som då var rådande 
inom svensk design. Utställningen pågår till och med 13 maj. 
www.marabouparken.se

Fulsnyggt  
i konsthall

Fåtölj till Crystal, Stockholm 
Art Fair, 2008.  FOTO: JOAKIM 
 BERGSTRÖM

Teckenspråk för nybörjare
Start 27 mars
Tisdag 18.00-19.30 8 ggr
Kostnad 100 kr
Anmälan till: gorel.hedlund@fralsningsarmen.se
073-920 93 43 senast fredag 23/3

Frälsningsarmén Sundbyberg Bangatan 1

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

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

LÅNA 30 000 KR RÄNTEFRITT ! *

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

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

Laserbehandlingar . Allmän kirurgi . m.m.

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

DINNERSHOW    NAT TKLUBB    KARAOKE

STOCKHOLMS 
ROLIGASTEROLIGASTEROLIGASTE

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

ÄR DIN ÄLSKLING

KÄRLEKSKRANK?

WWW DJURSJUKHUSEN.SE

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

ID-

MÄRKNING

+
 VACCINATION

PÅ KÖPET!* KKAKASKASSTRETRERINRINRING HG HG HANKANKANKANKATTATTATTATT:: 61061610610:-
KAKASKASKASTRETRETRETRERIRINRINRINGG HONKATT: 1 095:-

1-31 MARS 2012
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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. 

Kappsegling med 
start på Strömmen
SEGLING Nu är det klart att 
starten för ÅF Offshore Race, 
tidigare Gotland Runt, flyttas 
från Sandhamn till Stock-
holms innerstad. 

Årets tävling arrangeras 
den 28 juni till den 4 juli och 
över 300 båtar förväntas 
medverka. 

Redan förra året provade 
man att flytta tävlingsstarten 
för två klasser till Stockholm. 
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resultat & tabeller

Polisens Föräldratelefon
020-217 000

Polisens Föräldratelefon svarar på frågor om ungdomar och kriminalitet. 
Vi vill hjälpa föräldrar och anhöriga som känner oro för sina ungdomar.

Tisdagar – torsdagar kl. 09.00 – 16.00

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 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

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. 



trä!en

Endast ett urval av annonserna publiceras, resten finns tillgängliga i 
en röstbrevlåda med hjälp av telefon. 

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

! Män söker Kvinnor

33695
 

33694
 

33692
 

33689
 

Din lokala Bostadsmarknad
Ca 70% flyttar lokalt*

33687
 

33686
 

33685
 

33683
 

33681
 

33680
 

33678
 

33674
 

33673
 

33670
 

33669
 

33664
 

33662
 

33661
 

33658
 

33656
 

33655
 

33654
 

33652
 
! Kvinnor söker Män

33693
 

33690
 

33684
 

33682
 

33667
 

33663
 

33653
 

33649
 

33642

! Man söker Man

33676
 

33672

! Kvinna söker kvinna

33631

33584
 

! Övrigt

33668
 

33578
 

33558
 

33550
 

! Vänner söker vänner

33679
 

33608
 

33606

telefon 550 553 10, fax 550 552 22,  
e-post bostad@mitti.se



hem &
bostad

22  MITT I SUNDBYBERG.  TISDAG  6  MARS  2012

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

Flytta med Länsförsäkringar

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

SOLNA/SUNDBYBERG

ADRESS BYGATAN 25, 7 TR, VÅN 7/7 BOAREA CA 66.7 M!
ACCEPTERAT PRIS 2 795 000 KR AVGIFT 2 596 KR/MÅN
VISAS SÖ 11/3 11.30-13.00, MÅ 12/3 17.30-18.00
MÄKLARE MARCUS LÖWENHOFF TELEFON 0708-82 12 40

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

ADRESS FÅGELSÅNGEN 5, 4TR BOAREA CA 72 M! / 3 ROK
ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 KR AVGIFT 4 690 KR/MÅN
VISAS SÖ 11/3 14.00-14.45, TI 13/3 18.30-19.00
MÄKLARE MIKAEL ISRAELSSON TELEFON 0708-82 12 03

3:A CENTRALA SUNDBYBERG
Högst upp i fastigheten, och med ett svårslaget gavelläge
mot fantastisk utsikt. Stambytt badrum och fräscht kök.

ADRESS TULEGATAN 29B, 3TR BOAREA CA 56 M! / 2 ROK
ACCEPTERAT PRIS 1 895 000 KR AVGIFT 3 589 KR/MÅN
VISAS SÖ 11/3 13.30-14.15, MÅ 12/3 17.30-18.00
MÄKLARE SAHAR ASGARI TELEFON 0708-82 12 05

2:A CENTRALA SUNDBYBERG
Bostaden besitter sina anor från 1900-talets början med en
modern och tilltalande standard.

ADRESS JUNGFRUDANSEN 36, 3 TR BOAREA CA 74 M!
ACCEPTERAT PRIS 2 095 000 KR AVGIFT 2 902 KR/MÅN
VISAS SÖ 11/3 12.00-12.45, MÅ 12/3 17.30-18.00
MÄKLARE JENNIFER ALM TELEFON 0701-62 79 95

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

ADRESS JUNGFRUDANSEN 33, 4TR BOAREA CA 133 M!
ACCEPTERAT PRIS 3 990 000 KR AVGIFT 6 283 KR/MÅN
VISAS SÖ 11/3 11.00-12.00, MÅ 12/3 17.30-18.00
MÄKLARE MIKAEL ISRAELSSON TELEFON 0708-82 12 03

ETAGE-6:A HUVUDSTA - SOLNA
Generös och välrenoverad etagelägenhet med stor
vinkelbalkong i tornliknande del av föreningens fastighet!

ADRESS LOSTIGEN 34, 3 TR BOAREA CA 75.5 M! / 3 ROK
ACCEPTERAT PRIS 2 050 000 KR AVGIFT 3 615 KR/MÅN
VISAS SÖ 11/3 14.30-15.15, MÅ 12/3 18.30-19.00
MÄKLARE JENNIFER ALM TELEFON 0701-62 79 95

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

4:a Sundbyberg intill kanalen
Välplanerad ljus och fräsch lägenhet högt belägen intill
kanalen. Stort vardagsrum med öppen planlösning mot
rymligt barkök som även har en bra matplats.
Genomgående fina materialval. Rymlig balkong med
kvällssol.

*Boarea: 90 kvm
*Acceptpris: 3 395 000 kr
*Avgift: 6 250 kr inkl vÃ¤rme, VA och kabel-TV
*Hamngatan 29B, 5tr
*Visas sÃ¶n 11/3 13:00 - 13:45, VÃ¤lkomna!
*Visas mÃ¥n 12/3 17:30 - 18:00, VÃ¤lkomna!
*Nina Axelsson 070-399 88 21 och Lena BodesjÃ¶ 0709
11 75 60

 • Boarea: 90 kvm
 • Acceptpris: 3 395 000 kr
 • Avgift: 6 250 kr inkl värme, VA och kabel-TV
 • Hamngatan 29B, 5tr
 • Visas sön 11/3 13:00 - 13:45, Välkomna!
 • Visas mån 12/3 17:30 - 18:00, Välkomna!
 • Nina Axelsson 070-399 88 21 och Lena Bodesjö 0709

11 75 60

2:a  Sundbyberg/Järvastaden 
2009 byggdes denna coola 2:a plus ett atriumrum och
balkong med sol hela dagen. Oerhört charmig lägenhet
med genomgående hög standard. Stora fönster med
mycken ljusinsläpp. Kök med bra matplats, vardagsrum med
delvis öppen planlösning mot kök och utgång till
balkongen.

*Boarea: 39 kvm + atriumrum 5 kvm
*Acceptpris: 1 795 000 kr
*Avgift: 2 538 kr inkl vÃ¤rme, VA, kabel-TV och bredband
*Brogatan 16,  4 tr
*Visas sÃ¶n 4/3 14:00 - 14:45, VÃ¤lkomna!
*Visas sÃ¶n 11/3 15:00 - 16:00, VÃ¤lkomna!
*Lena BodesjÃ¶ 070-911 75 60

 • Boarea: 39 kvm + atriumrum 5 kvm
 • Acceptpris: 1 795 000 kr
 • Avgift: 2 538 kr inkl värme, VA, kabel-TV och bredband
 • Brogatan 16,  4 tr
 • Visas sön 4/3 14:00 - 14:45, Välkomna!
 • Visas sön 11/3 15:00 - 16:00, Välkomna!
 • Lena Bodesjö 070-911 75 60

4:a Frösunda
Välkommen till denna hemtrevliga och välplanerade
gavellägenhet på en av Frösundas mest attraktiva adresser.
Bostaden är öppen, ljus och smakfullt inredd. Den har en
stor balkong i sydväst samt en fransk balkong. Välplanerad
med stora sällskapsytor. Pendeln tar endast 8 min till city.
Nära skolor, restauranger, mataffär och annan service.
service.
*Boarea: 93 kvm
*Accepterat pris: 3 450 000 kr
*Avgift: 4 137 kr inkl vÃ¤rme, VA, kabel-TV och bredband
*Anders LundstrÃ¶ms gata 8,  3 tr
*Visas sÃ¶n 11/3 12:00 - 13:00
*Visas mÃ¥n 12/3 17:30 - 18:00
*Camilla Le CalvÃ© 0733-82 01 07

 • Boarea: 93 kvm
 • Accepterat pris: 3 450 000 kr
 • Avgift: 4 137 kr inkl värme, VA, kabel-TV och bredband
 • Anders Lundströms gata 8,  3 tr
 • Visas sön 11/3 12:00 - 13:00
 • Visas mån 12/3 17:30 - 18:00
 • Camilla Le Calvé 0733-82 01 07

2:a Solna Järvastaden
Välkomna till denna funktionella och välplanerade tvåa i
den nya stadsdelen Järvastaden. Lägenheten har stora rum,
stor balkong, en bra klädkammare och fem garderober i
sovrummet. Många tillval i kök och badrum. Nära Mulle
Meckparken.

*Boarea: 57 kvm
*Accepterat pris: 1 850 000 kr
*Avgift: 3 898 kr inkl vÃ¤rme, VA, kabel-TV, bredband och
telefoni
*HonnÃ¶rsgatan 27 2tr
*Visas sÃ¶n 11/3 13:00 - 13:45, VÃ¤lkomna!
*Stefan Stjernfeldt 070-911 75 53

 • Boarea: 57 kvm
 • Accepterat pris: 1 850 000 kr
 • Avgift: 3 898 kr inkl värme, VA, kabel-TV, bredband och

telefoni
 • Honnörsgatan 27 2tr
 • Visas sön 11/3 13:00 - 13:45, Välkomna!
 • Stefan Stjernfeldt 070-911 75 53



www.skandiamaklarna.se

HAGA NORRA SOLNA - MYSIG 2,5 MED BALKONG MOT GRÖNSKA
Accepterat pris 1 695 000 KR AVGIFT 3 760 KR BOAREA 62,2 KVM BYGGÅR 1949 ADRESS Carl-Thunbergs väg 7 VISAS
SÖN 11/3 14.30-15.00 KONTOR SOLNA/SUNDBYBERG MÄKLARE Charlotte Nordling 0768- 97 57 95 

3:A SOLNA BERGSHAMRA HÖGT LÄGE 1 MIN FRÅN TUNNELBANA
Accepterat pris 2 598 000 KR AVGIFT 2 422 KR BOAREA 75,5 KVM BYGGÅR 1959 ADRESS Rådjursstigen 2 VISAS SÖN
11/3, 14.15-15.00  KONTOR KISTA 08-555 542 55 MÄKLARE Susanne Wesslin 0708-690 222 amed yildirim

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

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

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 

Vi tror på 
lokala beslut 

och långa 
relationer. 

www.handelsbanken.se/sundbyberg
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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



WWW.SVENSKFAST.SE

!" års erfarenhet  
av riktigt bra bostadsaffärer.
Vi hjälper dig från ett läge till ett annat.

PRIS 2 395 000 kr/bud. AVGIFT 3 988 kr/månad. HISS Ja
VISAS Sö 11/3 13.30-14.15. Må 12/3 18.15-18.45. Bygatan 21,
uteplats. SOLNABUTIKEN Anders Karlén 08-514 843 51.

HUVUDSTA 3 rok, 99 kvm • Fantastisk uteplats
• Möjlig 4:a
• Fint skick
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PRIS 2 195 000 kr/bud. AVGIFT 3 603 kr/månad. VISAS Sö 11/3
12.00-12.45. Må 12/3 17.15-17.45. Kapellgatan 16, 1 tr.
SOLNABUTIKEN Anders Karlén 08-514 843 51.

HUVUDSTA 3 rok, 72,8 kvm • Lugnt läge
• Stambytt
• Fina golv & ytskikt
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PRIS 1 945 000 kr/bud. AVGIFT 3 122 kr/månad. VISAS Sö 11/3
15.00-15.45. Ti 13/3. Lostigen 1, 2 tr. SOLNABUTIKEN
Anders Karlén 08-514 843 51.

BERGSHAMRA, NORRA 3 rok, 66 kvm • Välplanerat
• Gavelläge
• Nära T-bana
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PRIS 2 995 000 kr/bud. AVGIFT 4 387 kr/månad VISAS Sö 11/3
14.45-15.30. Må 12/3 18.00-18.30. Gustav III:s boulevard 167, 5 tr.
SOLNABUTIKEN Jonas Jansson 08-514 843 55.

FRÖSUNDA 3 rok, 81 kvm • 2 balkonger!
• Högt & fritt läge!
• Stilrena materialval!
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PRIS 2 295 000 kr/bud. AVGIFT 3 636 kr/månad. HISS Ja
VISAS Sö 11/3 12.00-12.45. Må 12/3 17.30-18.00. Näckrosvägen 22, 2
tr. SOLNABUTIKEN Johanna Ekberg 08-51484353.

RÅSUNDA, NÄCKROSEN 3 rok, 67,5 kvm • Gavelläge
• Balkong i söder!
• Ypperlig planlösning
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PRIS 2 295 000 kr/bud. AVGIFT 3 313 kr/mån VISAS Sö 11/3
13.30-14.15. Må 12/3 17.00-17.30. Ankdammsgatan 27, 8 tr.
SOLNABUTIKEN Jonas Jansson 08-514 843 55.

SKYTTEHOLM 2 rok, 68 kvm • Högst upp!
• Totalrenoverad!
• Kungsbalkong i väster!

PRIS 2 295 000 kr/bud. AVGIFT 3 652 kr/månad. HISS Ja
VISAS Sö 11/3 12.00-13.00. Må 12/3 17.30-18.00. Slottsvägen 9.
SOLNA Andreas 08-514 843 58.

HAGA NORRA 2 rok, 66 kvm • Underbar vindsvåning
• 4.17 m takhöjd
• 2 balk i söder
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PRIS 2 295 000 kr/bud. AVGIFT 3 254 kr/månad. HISS Ja
VISAS Sö 11/3 13.30-14.15. Må 12/3 19.00-19.30. Ursviksvägen 4, 2tr.
SOLNABUTIKEN Anna Eggert 08-514 84 359.

CENTRALA SUNDBYBERG 2 rok, 66 kvm • Ljus
• Renoverad
• Perfekt läge
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PRIS 3 495 000 kr/bud. AVGIFT 6 415 kr/månad. HISS Ja
VISAS Sö 11/3 12.00-13.00. Må 12/3 18.00-18.30. Honnörsgatan 24,
3tr. SOLNABUTIKEN Anna Eggert 08-514 84 359.

JÄRVASTADEN 5 rok, 116,5 kvm • Välplanerad
• Två balkonger
• Nära till city
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PRIS 2 350 000 kr/bud. AVGIFT 3 236 kr/månad. VISAS Sö 11/3
14.45-15.30. Må 12/3. Råstensgatan 13, 2tr. SOLNABUTIKEN
Anna Eggert 08-514 84 359.

CENTRALA SUNDBYBERG 2 rok, 60 kvm • Väldisponerad
• Balkong
• Attraktivt läge
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Här syns din 
bostad bäst.

 Vi har ca !"#### 

 besökare i veckan på 

 svenskfast.se

BOSTADSRÄTTER

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











- Leta mäklare i Lokaltidningen Mitt i

- Köpa mjölk

- Boka in möte med banken

- Välja tapet till sovrummet

SUNDBYBERG  TEL: 08-637 00 70 LÄS MER OM
VÅR ÖPPNA BUDGIVNING PÅ MAKLARHUSET.SE

SUNDBYBERG / HAMNGATAN 28B

55+ BOENDE
Accepterat pris: 3 200 000 kr Avgift: 4 943 kr/mån
Boarea: 82 kvm Våning: 4 tr/hiss
Rum: 3 rum och kök.
Visning: 8/3, kl 17.30-18.00 och 11/3, kl 13.15-14.00
Mäklare: Jenny Kangärde, 0708-911 700
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Måla köksluckorna?
Sök din lokala målare 
på servicesidan.

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. 
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Ring för bokning
550 552 70

Når 954.000 stockholmare!

Hitta din nya
ekonomi assistent!

Cedex Svenska AB
Cedex Svenska AB producerar och säljer originalreservdelar till distributörer 
på den fria eftermarknaden. Vi är en ledande leverantör i Skandinavien inom 
vårt produktområde drivknutar, drivaxlar och damasker till alla bilmärken. 
Våra underleverantörer finns i huvudsak utanför Sverige och främst i Europa. 
Företagets omsättning är ca 20 MKR och vi finns i egna lokaler i Åkersberga, 
Österåkers kommun.

Cedex växer med nya produkter samt nya kunder och marknader. Vi behöver förstärka vår  
organisation och söker en person för 

INKÖP / LOGISTIK / PRODUKTION  
Du kommer att ansvara för produktion, inköp, logistik och lager med uppgiften att klara våra 
mål för leveransprecision, kvalitet, inköpspriser och lageromsättningshastighet. Vår tillverkning 
är utlagd på utvalda underleverantörer och du kommer i första hand att arbeta med inköps-
planering och löpande inköp samt ledning och planering av vår interna produktion och lager. 

Personen vi söker ska ha utbildning och/eller erfarenhet inom beskrivna arbetsuppgifter samt  
ha stor känsla för teknik och ekonomi. Erfarenhet av personalansvar är meriterande. Bransch-
kännedom kan vara en fördel men är inget krav. Du ska kunna uttrycka dig på engelska i både 
tal och skrift.

Vi ställer stora krav på dina personliga egenskaper då vi bedömer att rätt person har goda 
möjligheter att utvecklas inom företaget.

För rekryteringen samarbetar vi med konsult Anders Kvist, som nås på anders.kvist@cedex.se 
eller 070 324 61 00 för frågor.

Ansökan med meritförteckning skickas till rekrytering@cedex.se senast 2012-03-31.

Cedex Svenska AB • Mejselvägen 1 • 184 40 Åkersberga • www.cedex.se

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.

Distriktssköterska till
Vibblaby Husläkarmottagning 
Är du distriktssköterska och gillar såväl hemsjukvård som mottagningsarbete?  
Är du flexibel och positiv? 
Då är du den vi söker!  
 
Vi är en liten husläkarmottagning som ligger ett par minuter från pendeltågstationen 
i Jakobsberg. Vi betjänar drygt 6 000 st listade patienter. Här arbetar totalt 15 st 
personer, varav 4 st distriktssköterskor och 1 st mottagningssköterska.  
 
Då en av våra distriktssköterskor går i pension, söker vi nu en efterträdare.   
Vi söker dig som vill ha en heltidstjänst. Tillträde i mitten av augusti. 
Som distriktssköterska hos oss har du ansvar för hemsjukvård samt distriktssköterske-
mottagning. Du ingår även i läkarmottagningens arbete.   
 
Vi arbetar för ett vänligt bemötande, god tillgänglighet och med korta beslutsvägar.

Intresserad? Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 
till verksamhetschef Ingegärd Lagerbäck,  
Vibblaby Husläkarmottagning,  
Vibblabyvägen 3, 117 64 Järfälla. 
Om du har frågor, ring gärna distriktssköterska  
Carina Hammar på tfn 08-584 304 50.

SNICKARE och
PLATTSÄTTARE

sökes
www.mobilbygg.se 

08-742 04 00

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!

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG Kassler
Danmark

färsk

Nötfärs
Import

2939 /kg

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
färsk

Högrev
Import

49 /kg GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
färsk

Makrill

39 /kg

se Hemköps blad i din brevlåda!se Hemköps blad i din brevlåda!

GGGGGGGGGGGGGGG
se Hemköps blad i din brevlåda!se Hemköps blad i din brevlåda!se Hemköps blad i din brevlåda!

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBlodapelsiner
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

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGG

GGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
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


