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!  Vid stationen i Tullinge är det inte säkert att ställa cykeln

Christian Karlsson, hämtar sin frus cykel från stationen i Tullinge i stället för att låta den stå där hela dagen.  FOTO: ÅSA SOMMARSTRÖM

Här försvinner 
det flest cyklar
Cykelstölderna har ökat de senaste 
två åren. Förra året stals samman-
lagt 173 cyklar i Botkyrka, 49 i Sa-

lem, allra flest vid Tullinge station 
och i Tumba centrum, visar Mitt i:s 
kartläggning. sidan 5

Klart för 
att sälja 
bostäder  
i Alby 
Trots kraftiga protester har 
kommunfullmäkte nu sagt ja 
till att tillåta Botkyrkabyggens 
försäljning av 1 000 lägenheter 
i Alby. 

Anledningen är att Botkyrka-
byggen behöver ha in pengar för 
att rusta upp det slitna miljon-
programmet. En rad krav, som 
långsiktighet och god ekonomi, 
ställs på en potentiell köpare.

– Vi ser fram emot att hitta en 
köpare som delar kommunens 
och Botkyrkabyggens ambitio-
ner, säger kommunalrådet Kata-
rina Berggren (S).

Kritiken har varit hård mot att 
de boende inte fått vara delak-
tiga.

– Vi har tyvärr inte nått ut med 
informationen tillräckligt bra. Vi 
får ta till oss det, säger Berggren 
till Radio Stockholm.

" Eric Thorsson

Snart får 
Lotta äga 
bostaden
På Eriksbergsåsen har hyres-
gäster som de första i Sverige 
fått erbjudande om att köpa sin 
lägenhet och bli andelsägare i 
fastigheten. Men eftersom det 
inte blir en bostadsrätt kommer 
andra skatteregler att gälla.

sidan 4
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veckans 
hjälte

veckans 
buse

Hallunda bibliotek förtjänar alltid pris
Hallunda bibliotek är nominerad till 
Årets bibliotek 2012. Ett pris de förtjä-
nar – varje år. 

Biblioteket är unikt. 
Det är alltid något nytt, någon hän-
delse, någon aktivitet där med sam- 
hälIsövergripande och aktuell karak-
tär. Där blir man välmött av entusiasm 

och stort engagemang, alltid med ett 
leende och med respekt av personalen. 

Även om du kommer några sekun-
der innan stängning. 

Mitt i rummet står en scen med 
böcker på flertal språk runt om  
den. Liksom böckerna speglar perso-
nalen mångfalden i kommunen och  

i det mångkulturella Sverige. Servicen 
blir alltid ännu bättre och smidigare 
med personal som kan flera språk. 

Tack för de tjänster ni gör för kom-
munens medborgare och för kunnig, 
snäll och kompetent personal. 

Vi är stolta över er! 
Razak Aboud     

Damen med rollatorn 
blev lämnad i sticket
Jag hade ärende i Hallunda cen-
trum. Vid hissen inne i centrum 
stod en man och en kvinna och höll 
i en äldre dam med rollator. Efter-
som de såg lite hjälplösa ut frågade 
jag om de behövde min hjälp. 

Kvinnan som stod bredvid för-
klarade att damen med rollatorn 
just blivit avsläppt av färdtjänst vid 
fel hiss. I stället för att köra henne 
till entrén utanför vårdcentralen, 
som hon bad om, hade han ställt av 
henne i en hiss en trappa ner  
i andra änden av centrum. 

Tydligen lyssnade han inte när 
kvinnan sa var hon ville bli av-
släppt. Hur är det möjligt att en 
chau!ör kan göra på det viset med 
en hjälplös människa? 

Damen bad oss köra henne sit-
tandes på rollatorn till vårdcen-
tralen. Jag tyckte det lät riskabelt 
och bestämde mig för att springa 
upp till vårdcentralen och be någon 
komma med en rullstol. Det var 
lunchstängt. Vi kom då överens om 
att ändå göra ett försök att skjutsa 
damen sittandes på rullatorn. 

Med gemensamma krafter  
lyckades vi sakta men säkert få 
damen genom centrum, in i rätt 
hiss och upp till vårdcentralen, som 
alldeles lägligt hade öppnat igen. 

Väl där förklarade vi situationen 
och en sköterska fick snabbt fram 
en rullstol att placera damen i. 

Jag förklarade och hon blev ome-
delbart omhändertagen. 

Personalen på vårdcentralen ska 
ha en stor eloge. Men hur kan en 
färdtjänstförare lämna en gammal, 
hjälplös kvinna ensam i en hiss och 
sedan bara åka därifrån?  MBJ

”Hur kan färdtjänst bara lämna handikappade personer”, undrar insändarskriben-
ten. ARKIVBILD

Tack alla ni vinterns hjältar 
som röjde upp bland storm-
välta träd och lagade ledningar 
vid strömavbrott. Vi satt i 
värmen och ni slet i kylan. 
Botkyrkas kommunjour får 
guldstjärna. Jag önskar er alla 
en skön sommar med mycket 
ledighet.  

Ström Hugner med änglavakt

Du som var in på min lilla tomt 
och stal mina solcellslampor, 
du glömde kvar en av hållarna.

Det kanske var du som även 
stal mina lyktor på trappan två  
helger innan.

Du måste ha svårt att se att 
någon vill ha lite mys om kring 
sig. 

En arg och besviken Salemsbo

Botkyrkas styrande tycks vara 
totalt okänsliga eller okunniga 
gällande svenskt kulturarv. 

Om och om igen görs nya 
grova övertramp och förstö-
relse av det kulturarv vi tillsam-
mans ska förvalta. 

Det känns som om Botkyrka 
och Grödinge har blivit en  
slags lekstuga för politiker. 
I stället för att förvalta och 
vårda låter man byggnader för-
falla tills de inte längre går att 
rädda. Det rivs eller säljs för att 
i stället bygga nya och i miljön 
totalt aparta byggen. 

Vi begär inte att en nyin-
vandrad politiker ska förstå det 
svenska kulturarvet men vi be-
gär att man varsamt  lotsar in 

utlandsfödda politiker  till att 
lära sig hur svenskt kulturarv 
fungerar. 

Lägg ner planerna på Hågel-
byparken, spara Olberga skola 
och inse att politikers ansvar 
visserligen är att utveckla men 
också att förvalta. 

Hur skulle det vara att skapa 
ett skönhetsråd i Botkyrka/
Grödinge som har kunskap och 
omdöme och förstår att bevara 
kommunens särart och gör den 
attraktiv för nyinflyttande? 
En kommun som ser ut som  
ett oplanerat lapptäcke kan 
knappast vara attraktivt för 
någon.  

Birgitta Bridell, Gunilla Giertz, 
Inga-Britt Hellberg  

Ringde taxi en lördagsnatt för 
att åka från Bröta Grödinge 
till Tumba och får till svar att 
adressen inte finns. 

Påpekar att vi bott i Bröta 
i 30år och alltid fått en bil vid 
beställning innan, då blir vi 
bortkopplade. Ringer upp igen 
och får då till svar att vi 
inte finns för det finns 
ingen GPS-kordinat 
till oss. 

Vi erbjöd oss att 
förklara vägen från 
närmaste GPS-koordi-

nat, men det föll inte i god jord. 
När vi ordnat bil på annat sätt 
och passerar taxiparkeringen  
i Tumba så står där flera lediga 
taxibilar och väntar. 

Inte nog med att vi har 
dåliga bussförbindelser här ute 
på landet, nu kan vi inte ens 

beställa en taxi. 
Uppdatera era GPS 

så ni hittar i hela 
Botkyrka och inte 
bara i Tumba. 

Vi som inte finns

Skönhetsråd efterlyses 
i Botkyrka kommun

Enligt taxi finns inte vi
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Från planering till klart

Prova kvalitetsöl från svenska mikrobryggerier 
under ledning av bryggarna själva. Och ät en härlig 

sommarbuffé med svenska delikatesser. 495 kr.
I samarbete med bland andra Nils Oscar,

Qvänum Mat&Malt och Södra Maltfabriken.

Boka bord idag! 

5, 7, 12, 13 och 14 juni. Boka bord idag!

Mat & livemusik – på terrassen
Fredag 1/6: The Ballroom band + Anna Stadling

Tjuvlyssna på www.villatalliden.se

Bordsbokning 08-532 502 43, www.villatalliden.se 

GOD MAT MED SJÖUTSIKT I RÖNNINGE
Bara 250 m fr Rönninge stn. Facebook.com/VillaTalliden

20 & 21 JUNI 

ÖLPROVNING + BUFFÉ!

Öppettider & info, se hemsidaÖppettider & info, se hemsida

Vattennära & fantastiskt vackert.

Herrgård vid sjön Aspen
Restaurang

Festvåning, Catering

Midsommarbuffé fredag 22/6 kl 12 alt 15.

Tumba
Labb

Vi utför protes lagningar, 
justeringar mm
medan ni väntar

Tel: 08-534 104 50 
Jour: 070-749 84 01

STORVRETSVÄGEN 4
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nyheter

i korthet

Nyhetschef 
Kalle Jönsson
kalle.jonsson@mitti.se
tel 550 550 56w

Succé för andelsägande
På Eriksbergsåsen gläds många åt att snart bli delägare i sin bostad.

Intresset för att köpa en andels-
ägarlägenhet är stort bland 
Botkyrkabyggens hyresgäster. 
Bostadsbolagets styrelse gick ti-
digare i år ut för att undersöka 
intresset för boendeformen i tre 
stora fastigheter på Skarpbrun-
navägen. I en av dem anmälde 46 
procent av hushållen intresse och 
man blir nu först i Sverige med att 
prova modellen.

Gensvaret blev stort även i de 
andra fastigheterna. Därför ska 
Botkyrkabyggen ta ställning till 
om en av dem eller båda också ska 
testas i pilotprojektet.

– Svar kommer senast i augusti, 
säger vd Ulf Nyqvist.

På Skarpbrunnavägen 71–85, 
där de boende ska erbjudas möj-
ligheten att bli andelsägare, är 
glädjen stor bland de hyresgäster 
Lokaltidningen Mitt i talat med. 

De boende kommer att få köpa 
en andel till låg insats. Det har ti-
digare talats om 15 000–30 000 
kronor.

– Det känns jättebra. Jag ser 
fram emot att äga, 
kunna bestämma och 
investera lite, säger 
Lotta Orfanidou som 
planerar att göra om i 
badrummet.

Troligtvis kommer 
de som köper att re-
novera en hel del. 
I samma trapphus 
trä!ar vi kompisarna 
Mirlinda Kastrati och 
Susanna Sinanonvic. Båda vill 
köpa och båda vill precis som Lot-
ta renovera.

–"Det är låg standard i många av 

lägenheterna, säger Susanna Si-
nanovic.

Hon klagar på det röda plast-
golvet på toaletten och det bei-
ga plastgolvet i vardagsrummet. 
Samtidigt tror hon att ett köp är 

en god ekonomisk 
investering. Lägre 
m å n a d s ko st n a d 
lockar också.

– Jag tänkte att 
det här är en god 
chans att komma 
vidare, att få äga. 
Insatsen är inte så 
dyr.

Men det finns 
saker att komma 

ihåg för den som köper. Andels-
ägare som gör vinst vid en vida-
reförsäljning betalar fem procent 
mer i skatt än den som säljer en 

bostadsrätt, och 2,5 procent av 
försäljningssumman går till Bot-
kyrkabyggen och bolaget som ut-
vecklat den nya metoden. Det går 
heller inte att göra rot-avdrag, och 
ägarna förmånsbeskattas efter-
som andelsägarna har lägre må-

nadskostnad än hyrestagarna.
– Men du kan göra avdrag på 

summan om du till exempel köper 
en ny spis eller lägger in ett nytt 
golv. Vi har varit öppna med all in-
formation, säger Ulf Nyqvist.

Hyresgästföreningen är kritisk.

– Bristen på hyresrätter är stor i 
Stockholmsregionen. Även i Bot-
kyrka råder brist. En ombildad hy-
resrätt är en förlorad hyresrätt och 
kommer aldrig tillbaka, säger Ter-
je Gunnarsson, regionsordföran-
de i Stockholm.

Men Ulf Nyqvist menar att 
minskningen är marginell:

– Visst får vi något mindre ut-
bud av hyresrätter. Men det är en 
ganska liten del. Vi räknar med att 
tio procent av bostäderna omsätts 
under ett år. Om 30–40 köper en 
andel skulle det innebära att det 
blir tre till fyra färre lägenheter 
per år som omsätts som hyresrät-
ter.

! Anders Björklund
anders.bjorklund@mitti.se
tel 550 550 97

Botkyrkabyggen ska 
testa den nya boendefor-
men andelsägarlägenhet 
i ett hus på Eriksbergs-
åsen. Lotta Orfanidou 
och flera av hennes gran-
nar gläds över möjlighe-
ten att köpa en andel till 
låg kontantinsats.

Snart kan fler fastighe-
ter gå samma väg.

Lotta Orfanidou längtar efter få köpa. ”Jag vill kunna göra saker på mitt sätt”, säger hon. FOTO: PEKKA PÄÄKKÖ

"   Andelsägande
" I samma hus kan det finnas 
olika boendeformer. Några 
grannar kan välja att köpa, 
andra att fortsätta hyra av 
Botkyrkabyggen. 
" Den som köper ansvarar för 
underhåll av lägenheten. 
" Botkyrkabyggen ansvarar för 
alla allmänna utrymmen, exem-
pelvis trapphus.

På Skarpbrunnavägen ska de boende 
erbjudas möjligheten att köpa andel i 
sin bostad.

”Jag ser fram 
emot att äga, 
kunna bestäm-
ma och inves-
tera lite.”

LOTTA ORFANIDOU

Familjeparken röstades igenom
BOTKYRKA I torsdags röstade kommunfullmäktige i Botkyrka 
kommun med bred majoritet igenom avtalen som ska gälla 
för miljardsatsningen på en familjepark i Hågelby. 

Om allt går som Botkyrka kommun och förre Gröna Lund-
ägaren John John Lindgren vill kan första delen av parken 
öppna om två år. Parken ska sedan stå klar 2023 och ha stugor, 
hotell, camping, småstadsmiljö, vattenland och sagopark. 
Naturskyddsföreningen har för avsikt att överklaga beslutet.

Stor debatt om Rönninge centrum
SALEM Det så kallade Dragspelshuset i Rönninge centrum ska 
bli fem våningar högt. Det tänkte majoriteten av politikerna 
i Salems kommuns fullmäktige när de röstade igenom pro-
grammet för centrum. Programmet ligger till grund för det 
förslag till detaljplan som kommer i höst. 

Ärendet manglades länge och fullmäktige i torsdags pågick 
till midnatt. Programmet handlar också om frågan om parke-
ringar för pendlare vid Rönninge station.

Ingen midsommar i Rönninge
RÖNNINGE Det blir ingen majstångsresning i Rönninge i år. 

”Det är andra gången på 22 år vi ställer in. Det är lite led-
samt. Vi har försökt ragga folk på hemsidan men misslyckats. 
Det behövs 5–6 personer för att göra själva jobbet”, säger Erik 
Halme, kassör i Rönninge Intresseförening. Resningen i Skön-
viksparken brukar locka 350–400 personer.

Jeep på köpet när du köper hus
TULLINGE Köp ett nybyggt hus – och få en Jeep på köpet. 

Det annorlunda erbjudandet går nu ett bostadsbolag i Tul-
linge ut med. I helgen har man visning på 24 radhus som ska 
byggas i Trädgårdsstaden och de första 12 som slår till får fritt 
disponera en Jeep i två år. 

Sedan ska man kunna köpa loss bilen.
Att man får bilen på köpet när man köper hus är en vanligt i 

USA, enligt ett pressmeddelande från bostadsbolaget.

Nya prover tagna efter giftlarmet
TULLINGE/RIKSTEN Botkyrka kommun har tagit nya prover 
för att undersöka gifthalten i vattnet nedströms från den 
gamla flygplatsen i Riksten. 

Enligt Andreas Woldegiorgis på konsultföretaget WSP som 
leder provtagningen är halterna lägre, men det beror främst 
på högre vattenflöden på våren.

Det är ingen fara för bad eller kallsupar i sjöarna. Kvinnor 
och flickor i fertil ålder bör begränsa intaget av fisk från Geta-
ren och Bysjön. Gravida och ammande bör undvika den helt.
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i korthet!  Förra året stals 173 cyklar – flest vid Tullinge station

 ”Vi skulle lämnat cykeln här om det känts tryggt”, säger Christian Karlsson som just är i färd med att hämta sin frus cykel vid Tullinge station. 

 FOTO: ÅSA SOMMARSTRÖM

Allt fler råkar ut 
för cykelstölder
Mitt i kartlägger stölderna i varje kommundel.

Christian Karlsson är just på väg 
att ta hem sin sambos cykel från  
pendeltågsstationen i Tullinge. De 
vill inte ha den stående där under 
dagen.

– Hade vi känt att det var säkert 
så hade vi ju lämnat cykeln. Det 
har varit en hel del cykelstölder 
här, säger han. 

Förra året stals 173 cyklar i Bot-
kyrka, jämfört med 110 cykelstöl-
der 2009 och 133 under 2008. I 

Salem stals 49 cyklar förra året, 
också det en ökning från tidigare 
år.

Polisen ser ingen särskild anled-
ning till varför brotten ökar, men 

menar att det kan svänga lite från 
år till år.

– Det finns ligor som speciali-
serat sig på att samla på sig cyk-
lar som de säljer nu när säsongen 
kommit i gång, säger Lars-Göran 

Strid vid Södertörnspolisen.
Flest stölder 2011 skedde vid 

pendeltågsstationerna i Tullinge 
och Tumba, enligt polisens sta-
tistik. Inte oväntat, med tanke på 
den stora koncentrationen av cyk-
lar vid stationerna. 

Ytterligare en plats sticker ut: 
Alhagsvägen i Alby. Enligt Lars-
Göran Strid har polisen i Alby på 
senare tid sett en trend där cyklar 
plockas sönder i smådelar och se-
dan byggs ihop med andra cyklar.

För den som inte vill bli av med 
sin dyrgrip finns några enkla råd 
att följa, enligt Strid.

– Ska!a ett bra, godkänt lås, lås 
fast cykeln i något och lämna den 
inte ute över natten. 

" Eric Thorsson
eric.thorsson@mitti.se
tel 550 551 23

Tullinge station toppar, 
tillsammans med Tumba 
centrum, statistiken 
över cykelstölderna i 
Botkyrka.

– Det känns inte 
tryggt, säger Tullinge-
bon Christian Karlsson.

!   Är du orolig när du ställer ifrån dig cykeln?
Ulla Vikicco, Tul-
linge: 
”Jag har inte blivit 
av med någon cykel, 
gudskelov. Den här 
gamla cykeln är 
inget att stjäla. De år jag har kvar 
cyklar jag på den.”

Kai Rauhansalo,  
Tullinge: 
”Dagtid är jag inte 
orolig, jag har med-
vetet en dålig cykel. 
En annan cykel blev 
stulen, men den stod här länge, 
nästan en månad.”

Moa Forsberg, Tul-
linge: 
”Jag parkerar här 
varje dag, men har 
inte råkat ut för 
någon cykelstöld. 
Dagtid oroar jag mig inte, men på 
natten skulle jag kanske det.”

Henrik Nordin, 
Tullinge: 
”Förra sommaren 
stals en av familjens 
cyklar här, men med 
den här äldre cykeln 
jag har känns det ganska tryggt. 
Jag parkerar här varje dag.”

!   Antal cykelstölder i Botkyrka 2011
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Dubbla rån mot 
glassbil i Tullinge 
TULLINGE Två gånger på två 
veckor har Hemglassbilen rå-
nats i samma bostadsområde 
i Tullinge. 

– Vi tror det är samma 
gärningsman, säger Johnny 
Hanberg på polisen.

De båda rånen liknar 
varandra. Vid 21-tiden har en 
ensam gärningsman hotat 
chauffören med kniv eller 
machete och tvingat till sig 
dagskassan. Det första rånet 
skedde på Västanvägen, det 
andra på Örnbergsstigen. 
Chauffören var samma person 
båda gångerna.

Polisen har ingen miss-
tänkt, och vädjar till allmän-
heten om tips.

Ökat tryck på 
brottsofferjour
BOTKYRKA Brottsof-
ferjouren i Botkyrka-
Huddinge ansöker om 
4 kronor per invånare 
i årligt bidrag till sin 
verksamhet. 

Under 2011 ökade en-
ligt jouren antalet män-
niskor som ansökte om 
att få en stödperson och 
enligt Södertörnspoli-
sen kommer brottsoffer 
under året vara en prio-
riterad grupp. Brottsof-
ferjouren tänker därför 
utbilda nya stödper-
soner och överväger 
att utöka tjänsten som 
brottsofferassistent.

Ingen knarkodling 
– bara vallmo 
BOTKYRKA En läsare hörde 
av sig till både tidningen och 
 polisen efter att ha funnit 
misstänkt opiumvallmo i 
Slagsta. Polisen har dock 
lugnande besked.

– Det är trädgårdsvallmo. 
Man kan inte odla opium-
vallmo i Sverige, den kräver 
torrt och varmt klimat, säger 
Jonas Wendel på narkotika-
roteln.

Lättare bygga om 
radhus i Hallunda
NORSBORG Det ska bli lättare 
för radhusägare i kvarteren 
Tomtberga, Hallunda Gård 
och Slåtterängen att bygga 
om och till. Det föreslår kom-
munen i en ny detaljplan för 
området.

Radhusägarna ska kunna 
sätta sin prägel på sina hus 
genom till exempel inglasade 
balkonger och nya förstukvis-
tar, men områdets karaktär 
ska ändå bevaras, skriver 
kommunen.

Trädgårdsvallmo – inte knark.



Priserna gäller 18-24/6 eller så långt lagret räcker, med reservation för tryckfel eller slutförsäljning

MATREBELLEN I HALLUNDA CENTRUM     

ST

ST

KG

Scampiräkor 
400 g 

Jättefranska 
ca 800 g

Extralagrade 
ostar Herrgård, Svecia, 
28%, lagrade 20 månader, Sverige

Magnum 
Temptation Caramel

Kycklingnuggets,  
-dippers, -schnitzel 
med sås, 240 g

Kaffelängder 
ca 400g

Skrattande 
kon  8-pack

Gott&Blandat 
Fruktopia, 190 g

Oxfilé i bit, Holland
Fläskkarré 
Benfri i bit, Tyskland 

Malaywok 
600 g

Vitost 
60%, 1000 g, Sütdiyari

Knäckebröd 
Normal-, Brungräddat, 740 g

Salta pinnar 
250 g. Kort datum!

KG

Jordgubbar
500 g i ask, Belgien

Bananer
Sydamerika

2 för

ST

ST ST

ST

KG KG
Ord.pris

249:-
Ord.pris

69:98

Ord.pris
15:95

Ord.pris
89:95

Ord.pris
26:95

Ord.pris
32:85

Ord.pris
59:95

Ord.pris
14:95

Ord.pris
109:98

Ord.pris
22:-

Ord.pris
24:95

Ord.pris
12:95

Ord.pris
19:95

Ord.pris
39:90

Färsk Färsk

ST

ST

ST
3 för

Väges i 
kassan för 

20:-/kg



Vi önskar er alla en 
trevlig midsommar!

Tel 08-534 706 50  Välkomna in!   www.supergrossenhallunda.se

MATREBELLEN I HALLUNDA CENTRUM      Öppet: måndag–fredag 8–21, lördag–söndag 9–20 Midsommarafton 22/6 8–18

Ord.pris 
89:95

Ord.pris 
24:95

Ord.pris 
79:90

Ord.pris 
47:95

Ord.pris 
23:95

Ord.pris 
69:98

Ord.pris 
22:95

Ord.pris 
19:95

Ord.pris 
19:95

Ord.pris 
29:95

Kycklingfilé 
800 g

Ägg 
12-pack, medium/large

Crunchos 
180 g, Sourcream & Ranch

Skinkstek 
Spanien

Kaffe 
500 g 

Matjessill 
200 g, Alax 

Hel lax 
Odlad i Norge

Hot dogs 
Chorizosmak, 500 g

Ananas,  
Mango 
350 g

Tunna skivor 
150-170 g

Orangina 
1,4 liter 

Margurite 
med midsommarstång

ST

Salladslök
Tyskland

Kvisttomater
Holland

Gräslök
i knippe, Sverige

2 för

ST

ST

ST

KG

ST

Ord.pris
69:98

Ord.pris
9:95

Färsk Färsk Färsk

ST ST 

ST 

ST 

+PANT 

ST

Ord.pris 
49:95

Skivad lax 
Rökt/Gravad, 200 g

ST 

Ord.pris 
28:95

 Max 5 st/hushåll

 Max 3 st/hushåll

Ord.pris 
19:95

Fetaost
150 g, Aegan

ST

KG

Valnötskärnor 
330 g, Scandi Baker

KG ST
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Man tvingades att 
tömma sitt konto
Rånare hotade 20-åring till livet i Tumba.

Det var tidigt på morgonen 
den 29 april som 20-åring-
en, på väg hem från en ute-
kväll, stötte ihop med de två 
gärningsmännen i Tumba 
centrum.

– De tar tag i honom vid 
Pressbyrån och vill ha peng-
ar men han har inga. Då 
går de till en bankomat och 
tar ut det som finns, säger 
Johnny Hanberg vid Söder-
törnspolisens rånavdelning.

Trion går sedan vidare till 
nästa bankomat och tar ett 
kontoutdrag. När det kom-
mer fram att 20-åringen 
har pengar på sitt sparkon-

to tvingar gärningsmännen 
honom att föra över pengar. 
Sedan går de till bankoma-
ten och tar ut pengar igen.

– De kommer över en 
större summa pengar, hur 
mycket vill vi inte gå ut med, 
säger Johnny Hanberg.

Två män från Norsborg 
och Tumba, 22 och 19 år 
gamla, misstänks för rå-
net. De har båda suttit häk-
tade, men 22-åringen har 
släppts ur häktet. Förutom 

rån misstänks de också för 
olaga frihetsberövande och 
övergrepp i rättssak.

– De håller 20-åringen i 
omkring en timme och ho-
tar honom med stryk för att 
få pengar. De hotar honom 
till livet om han anmäler till 
polisen, säger Hanberg.

– Det är ett ovanligt sätt 
att begå rån på.

Klockan är åtta på mor-
gonen när rånet börjar och 
under tiden det pågår bör-

jar torget fyllas med folk. På 
övervakningskameror syns 
enligt polisen hur trion går 
fram och tillbaka mellan 
bankomaterna. Trots män-
niskorna omkring honom 
vågade 20-åringen inte 
ropa på hjälp.

– Han har inte alls mått 
bra efter den här händel-
sen. Han har undvikit att gå 
till centrum, säger Hanberg.

22-åringen och 19-åringen 
misstänks också för ett rån 
på en nattbuss mellan Sa-
lem och Tumba tidigare på 
natten. Där har de enligt 
polisen hotat till sig pengar 
från en medpassagerare. 

En timme senare miss-
tänks de också ha försökt 
råna pendeltågsspärren 
i Tumba utan att lyckas. 

I slutet av veckan ska åtal 
vara väckt.

! Eric Thorsson
eric.thorsson@mitti.se
tel 550 551 23

Först tvingades 
20-åringen ta ut alla 
pengar på kontot i 
en bankomat. Sedan 
hotades han till att 
föra över ännu mer 
från sitt sparkonto.

Bankomaterna i Tumba. FOTO: ERIC THORSSON

Guldtåget stöder ungdomsidrotten –
Gör det du också!

Vi köper allt ert guld 
– Inga avgifter  
– Betalar inom 24 timmar
Besöksadress:  
Rosenlundsgatan 38 • 0768 – 97 31 55

Sommartips!
Hörselskydd 412R
Inbyggd stereo FN radio.
Ord. pris 1.021:-

Hörselskydd Peltor Kid
Neongrön eller rosa
Ord. pris 222:-

Bitssats TM028 
28 delar.
Ord. pris 332:-

129:-

145:-649:-
Cementskyffel
61K
Ord. pris 224:-

139:-

Vi hjälper dig välja rätt

Gäller så långt lagret räcker, dock 
längst t.o.m. 120622. Med förbehåll 
om eventuella tryckfel.

Mötesplats Tumba och Grödinge  
– öppettider i sommar 
Mötesplatserna med aktiviteter för dig 
60+ gör uppehåll över sommaren. 
Mötesplats Grödinge:
stängt 15 juni – 12 augusti 
Mötesplats Tumba: 
stängt 21 juni – 5 augusti  
(kaféet stängt 16  juni–6 augusti)

På jakt efter hällristningar i  
Hallunda-Slagsta
I Botkyrka finns Slagsta hällristning 
som är länets största. På denna vand-
ring letar vi vidare efter nya hällristning-
ar runt berget vid Slagsta gård.
Tid: 26 juni kl 18.30 
Plats: samling vid Slagsta Motells 
parkering.

Mangaklubben på Fittja bibliotek
Vi läser och pratar om olika typer av 
manga. Fikar och kollar på anime!
Drop-in under hela sommaren men 
anmälan krävs. För dig mellan 10 och 
15 år.
Tid: Vi träffas den andra onsdagen 
i varje månad.
Plats: Fittja bibliotek
Info: petter.zerpe@botkyrka.se, 
tel. 08 530 62974

Som förälder kan du påverka!
Tonåringar dricker mindre när föräldrar 
sätter gränser. Prata med din tonår-
ing inför skolavslutningen, då många 
dricker alkohol för första gången med 
risk för olyckor, slagsmål och oönskat 
sex. 
På www.botkyrka.se/tankom finns tips 
som hjälper dig att prata alkohol med 
din tonåring.

Sommaröppet på 
medborgarkontoren
Dagen före midsommar stänger 
medborgarkontoren kl 14
Midsommarafton är stängt.

9 juli till 5 aug har Hallunda och Tumba 
medborgarkontor öppet enligt ordinarie 
öppettider. Övriga kontor har stängt.
Resten av sommaren har kontoren 
öppet som vanligt. 
För service på telefon ring kommunens 
kontaktcenter, 08 530 610 00.

Kom och gör film, tv eller radio! 
Är du mellan 13-25 och vill göra film, tv 
eller radio? Välkommen till Fanzingos 
öppna medieverkstad! 
Läs mer om vårt utbud på 
www.fanzingo.se, eller mejla 
alex@fanzingo.se.

Läs merwww.botkyrka.seKontakta kommunen
Telefon: 08–530 610 00
E–post: kontaktcenter 

@botkyrka.se

aktuellt i

botkyrka

Sommarboken
Låna och läs fyra böcker under som-
marlovet och få fina priser! Alla som 
deltar får en bok. Dessutom kan du 
vinna fina vinster eller kanske komma 
på fest! 
Anmäl dig till ditt närmaste bibliotek 
mellan den 4 juni och 30 juli. Sista 
inlämningsdag är den 27 augusti.
Välkommen till våra bibliotek i Tumba, 
Vårsta, Tullinge, Hallunda, Alby och 
Fittja.

kul på

På sommarlovet i Botkyrka kan du bland annat 
gå på mangaklubb, träna taekwondo, undersöka 
djur och natur med fältbussen, göra konst av det 
som växer, testa parkour och freerunning och 
mycket mer. 

Kolla in aktiviteterna på www.botkyrka.se/lov

sommarlovet



Priserna gäller endast hos Coop Extra fr.o.m. 18/6 t.o.m. 24/6, 2012. Reservation för eventuell slutförsäljning.

Extra mycket för pengarna!
Skärholmen

Medlemspris

29)=K

FÄRSK 
FLÄSKKARRÉ
Danmark/Tyskland
Benfri. I bit. Ca 2200 g.
Max 2 köp/hushåll.

GLAD MIDSOMMAR!
SKIVAD LAX
Coop
Välj mellan gravad och rökt. 
200 g, jfr-pris 122:50/kg. Latin: Salmo salar.

Medlemspris

49k
2 för

GRÄDDGLASS 
LÄTTGLASS
GB Glace
Välj mellan olika sorter.
50 cl, jfr-pris 13:34/liter.

Medlemspris

20k
3 för

INLAGD SILL
MATJESSILL
Abba
Välj mellan olika sorter. 
200-240 g, jfr-pris 43:48-83:33/kg.

30k
3 för

39k
2 för

DESSERTOST
Castello
Välj mellan olika sorter.
125-150 g, jfr-pris 130-156:-/kg

25k
2 för

HEL GALIAMELON
HEL CANTALOUPEMELON
Spanien
700 g, jfr-pris 17:86/kg.

Sjuden glass
Recept hittar du på coop.se
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Leta gömda torp i Lidaskogen
Kombinerad kulturhistoria och naturupplevelse med ny karta.

 Hade det inte varit för pricken på 
kartan hade gläntan alldeles intill 
spåret kunnat avfärdas som vilken 
glänta som helst. 

Men ledtrådarna finns – för den 
som vet vad man ska leta efter.

– Syrénbuskarna här är ett sä-
kert tecken på att det stått ett hus 
här, säger Anders Winell, kart-
ansvarig på IFK Tumba SOK och 
den som guidar bland de gamla 
torpen i skogarna kring Lida.

– Här ser ni grunden, säger han 
och pekar på en kvadrat av sten-
block på marken.

Mycket mer än så återstår inte 
av torpet Äldre Rödmossen.  Inuti 
kvadraten reser sig en tio me-
ter hög gran ovanpå en hög med 
gammalt byggmaterial. Myggen 
attackerar ilsket.

– Här bodde familjen Svens-
son i några år innan de 1926 flyt-
tade till Yngre Rödmossen ett par 
hundra meter ditåt, säger Anders 
Winell och pekar genom skogen.

– Det torpet brann ner 1970. Då 
var det en scoutstuga.

För fyra fem år sedan började ar-
betet med att samla ihop alla de 
mindre kartor som orienterings-
klubbarna i Tumba och Tullinge 
har till en stor karta, anpassad 
för allmänheten. Medan man höll 
på upptäckte man att Tumbabon 
 Håkan Allinger gjort en invente-
ring av torp och gårdar i området 
– och bestämde sig för att kombi-
nera de båda arbetena.

Nu har slutresultatet precis kom-
mit från tryckeriet. Friluftskartan 
Lidaskogen är en detaljerad karta 
över skogarna kring Lida frilufts-
gård med en kort historik över 36 

gårdar och torp på baksidan. De 
flesta byggnaderna står kvar än 
i dag, men några är bara ruiner.

Kartan ska säljas via kartans 
hemsida, på apotek, medborgar-
kontor och på Lida friluftsgård.

– Kartan kommer att ge våra 
föreningar pengar, men framför 
allt gör vi det här för att vi vill få 
ut folk i skogen. Med en karta blir 
man tryggare, annars är det lätt 
att bara hålla sig till spåret, säger 

Per Arne Forsberg.
Han kliver runt 

stenfyrkanten, kon-
staterar att familjen 
Svensson levt på 36 
kvadratmeter och vi-
ker upp lite av mos-
san så att jorden 
blottas. Han plockar 

upp en bit tegel.
– Titta, här är nog murstocken.

Kartan är till för alla som vill 
vandra i skogarna kring Lida. För-
utom torpen är 35 kilometer spår 
utmärkta, liksom alla spårtavlor. 
Med en tabell som anger avstån-
det mellan spårtavlorna är det lätt 
att lägga upp en egen rutt. 

Nytt är också att det tidiga-
re militärområdet i Riksten har 

kartlagts, berättar Anders Winell. 
– Vi vill sprida orienteringen 

och den lokala kulturhistorien. 
Det är så mycket som är glömt, 
som folk bara passerar.

! Eric Thorsson
eric.thorsson@mitti.se
tel 550 551 23

”Torp-spotting” i skogen 
kan bli sommarens stora 
naturnöje i Lida. I alla fall 
om gänget bakom fri-
luftskartan  Lidaskogen 
får bestämma.

– Vi vill få ut folk  
i skogen, säger Per Arne 
Forsberg, projektledare 
på Tullinge SK.

Anders Winell, kartansvarig på IFK Tumba SOK, står mitt i resterna av torpet Äldre Rödmossen. I bakgrunden letar Per-Anders Forsberg efter grunden till 
bostads huset. På kartan över skogarna kring Lida finns 36 torp och gårdar i varierande skick utmärkta. FOTO: ISABEL SVENSSON

"   Friluftskarta för ”torp-spotting”
" Område: Vårsta-Tumba-Tul-
linge-Riksten-Lida.
" Innehåller: Detaljerad karta 
över terräng och bebyggelse, med 
spårsystem, spårtavlor och 36 
torp och gårdar utmärkta. 
" Säljs av: IFK Tumba SOK och 
Tullinge SK på bland annat Lida, 
medborgarkontoret och via kar-
tans hemsida.

Per-Anders 
Forsberg.

Tegelskärvor visar var murstocken  
i torpet troligen stått.

Den nya kartan.

En levande folkpark med café, dans, teater,  
vandrarhem, 4H-gård, trafiklek m m

Midsommarfest
Dans runt stången & dansuppvisning med 

 Slagsta Gille
Allsång
Rundturståg, fiskdamm, hoppborg, lotterier 

 & serveringar

Fredag 22 juni, kl 12–16
Entré 50 kr, barn under 15 år 20 kr. 
Hågelby Gård, Tumba | www.hagelby.se | 08-599 071 00



ex: • Löksill • Romsill
• Senapssill

Salmo salar 
Odlad i Norge

Pacifastacus leniusculus
Fiskad i insjö Sverige
Kokta på fryst råvara

Vikt ca 1000 g, 8-10 pers
JFR. PRIS 125,00/kg

500 g
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Södra Rönninge 
får ny busslinje
Får halvtimmestrafik fram till 22.

Tjänstemännen i Salems 
kommun har planerat för ny 
busstrafik i södra Rönninge 
sedan 2007.  Hos politiker-
na har frågan varit aktuell 
mycket längre än så.

Enligt tidigare planer 
skulle bussen köra från Rön-
ninge centrum till Sand-
bäck där den skulle vända 
och åka tillbaka. 

Nu kommer bussen i stäl-
let att gå i en ringlinje med 
start och slut i Rönninge 
centrum, utan att vända i 
Sandbäck.

– SL har backat när det 
gäller kraven på vägen. Det 
här ger fler möjligheter att 

åka kollektivt. De som bor 
efter vändplatsen skulle an-
nars ha fått gå, cykla eller 
ta bilen, säger Anders Öt-
tenius, chef på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvalt-
ningen.

SL kräver inte längre en 
fullstor buss. En fördel med 
det är att den mindre bus-
sen kan köra genom tun-
neln under järnvägen vid 
Sandbäcksvägen, den så 
kallade Sandbäcksporten.

– Den är 1,5 meter kor-
tare på längden och något 
smalare.

Hur ofta bussen ska gå är 
ännu inte bestämt. Men en-

ligt Anders Öttenius är am-
bitionen att den ska gå både 
kvällar och helger.

–! Det är lite olika över 
dygnet. Men det är tänkt 
halvtimmestrafik, kanske 
något oftare i rusningstid.

På kvällar och helger?
–!Till klockan 22. På hel-

gerna slutar den gå något 
tidigare. Men det finns inga 
beslut än, så det är inte sä-
kert att det blir helgtrafik.

Förra veckan beslutade 
kommunfullmäktige att 
godkänna planerna. Det 
innebär att man också kom-
mer att satsa tio miljoner 
kronor på att bredda vägar 
och bygga hållplatser längs 
ringlinjen.

– Målsättningen är att 
bussen ska börja gå efter 
årsskiftet. Då blir det troli-
gen provisoriska hållplatser 
och att bussen går på vägar 
som inte är utbyggda ännu, 
säger Anders Öttenius.

! Anders Björklund
anders.bjorklund@mitti.se
tel 550 550 97

Busstrafiken i södra 
Rönninge byggs ut.

I januari startar en 
ny linje. 

Nu behöver Sa-
lems kommun bred-
da gator och bygga 
hållplatser.

"   Hållplatser
" Rönninge centrum 
(start och slut).
" Dånviksvägen.
" Uttringevägen.
" Uttringe gårds väg.
" Sandbäcksvägen.

KÄLLA: SALEMS KOMMUN

Tumba Järn & Färg AB

Sommartid!

Pr
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Fasadflaggset
Ord.pris 119:-

39:-

Poolpaket 
Azuro 300 
inkl. filter & stege.  

3495:-

Tumba 
Järn & färg

100 år
1912-2012

AGA gasol 
PC5 tub 
inkl.fyllning  995:-  
endast 
fyllning 249:-

Järnia Tumba | Olvonvägen 4, 147 33 Tumba | 08-530 310 00 | www.tumbajarn.se
Vardagar 7–18 | Lördagar 9–15 | Söndagar 11–15 | E-butik: www.jarnaffaren.se

SOMMARTIDER 
FRÅN 24/6

Må-Fr 9-18, Lö 9-15, Sö STÄNGT.
Mids.afton och Mids.dagen 

STÄNGT.

 Mån-fre Ons Lör Sön
Butiker 10-19 11-15 10-16 11-15
Livs 08-21 09-20 09-19 09-20

3 TIM GRATIS PARKERING • WI-FI ZON I HELA HALLUNDA CENTRUM
Afrika Faschion • Apotek    • Apoteket Källan • Armel • City Sale • Cubus - Outlet • Deli Manjo • Direkten • Exchange Finans   
• Expert • Familjegatuköket • Fastighetsbyrån • Ftness24seven • Guldfynd • Hallunda Blomstercity • Hallunda Hårstudio                
• Hallunda Konditori • Hallunda Konfektyr • Hallunda Leksaker • Hallunda Ur & Guld • Handelsbanken • Hem & Kök • Kolgrill 
Konyali • Lilla Gåvan/Väskforum • Lidl • Lindex • Matrjosjka Delikatesser • My Way • Officium • Pantbanken Sverige • Pressby-
rån • Restaurang Botvid • Restaurang Tjuren Bravo • Salong Rivoli • Sko & nyckelservice • Spinaci Restaurang • Supergrossen 
• Synoptik • Systembolaget • Södermäklarna • Telekungen• Tonys Mode, Kem & Skrädderi • Top Bijouteri

Torsdag 21 juni 
underhåller Assar Åbergs sommartrio kl 14--17

Clownen delar ut ballonger och  
ansiktsmålning för barnen kl 14-19

fira med oss!

MIDSOMMARÖPPET 
Midsommarafton 22/6  Butiker 10-16  Livs 8-18
Midsommardagen 23/6  Butiker stängt Livs 9--20

Laddat med  
resväskor!
3-5 år garanti 

fr 499 kr

Hallunda underlättar din vardag!

Börja semestern med 

sommarkul här!

Tel. 531 710 56
Väskforum

med

Köp resevaluta 
och få en Triss!

Erbjudandet gäller vid valutaköp för 
minst 5000 SEK t.o.m. 30 juni 2012.

Hallunda Hallunda C
Tel. 08-534 600 50

www.exchange! nans.se
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Polisen körde bort  
asfaltläggare – igen
Ett 20-tal husvagnsekipage flyttar runt i Botkyrka. 

Sommartid betyder grupper av 
kringresande irländare som erbju-
der villaägare anläggnings- och 
asfalteringsarbeten, ibland med 
ganska dålig kvalitet.

Likadant är det i år.
Just nu turnerar ett 20-tal hus-

vagnsekipage runt Botkyrka och 
slår läger på olika platser. Förra 
tisdagen avhystes camparna från 
resterna av landningsbanan på 
gamla F18 i Riksten. 

Dagen efter kom rapporter att 
de slagit läger vid Lida frilufts-
gård, bara någon kilometer däri-

från. Även därifrån avhystes de.
– Vårt problem är att husvag-

narna ockuperar mark och att de 
skräpar ner. Det är tröstlöst, men 
det är inte mycket mer vi kan göra 
än att avhysa dem gång på gång, 
säger Johan Åkerlund vid närpoli-
sen i Botkyrka.

– En annan taktik är att få dem 

lagförda för de brott de begår, i 
första hand miljöbrott. Men det är 
svårt att säga vilka enskilda per-
soner som skräpar ner, säger Jari 
Kalliorinne vid Södertörnspoli-
sen.

Den som ställer sin husvagn 
på en plats är beroende av mark-
ägarens tillstånd för att få stanna 

kvar. Har man det kan man stan-
na hur länge man vill, annars kan 
markägaren begära att kronofog-
den kör bort inkräktaren. Då hjäl-
per polisen till. 

För ett par veckor sedan hade ir-
ländska husvagnsekipage slagit 
läger vid F18. Efter att de då av-
hysts flyttade de till en plats bred-
vid vattenverket i Norsborg. 

Om det är samma kampare som 
nu kommit tillbaka är oklart.

– Jag kan inte svara på det, men 
jag tror att det finns flera gruppe-
ringar som åker runt i trakten, sä-
ger Kalliorinne.

Varken han eller Johan Åker-
lund känner till om det är några 
som köpt tjänster av irländarna.

– Men det verkar som om job-
ben börjar tryta samtidigt som fler 
grupper kommer hit. Då blir det 
hårdare intern konkurrens, säger 
Jari Kalliorinne.

! Eric Thorsson
eric.thorsson@mitti.se
tel 550 551 23

Först kördes de bort från 
gamla F18 i Riksten. 

Sedan blev de ivägkör-
da från sitt läger vid vat-
tenverket i Norsborg. 

Nu har de irländska  
asfaltläggarna blivit 
bortkörda från Riksten 
igen.

Polisen bistod kronofogden när husvagnar avhystes från Riksten. FOTO: POLISEN 

Faderskap måste  
utredas snabbare
LÄNET Socialnämnden i 
flera kommuner kritiseras av 
Justitiekanslern, JK, för att 
faderskapsutredningar tagit 
för lång tid. 

I de granskade fallen tog 
utredningen mellan tre och 
sex år. JK menar att så långa 
handläggningstider inte är 
acceptabla och betonar att de 
ska vara färdiga inom ett år 
efter barnets födelse. 

Bland dem som kritise-
rade finns Täby kommun och 
Södermalms stadsdelsförvalt-
ning i Stockholm.

Mästerkock ska 
lyfta sjukhusmat
LÄNET Sjukhusmat har inte 
alltid det bästa ryktet. Men 
nu ska det bli ändring på det, 
i alla fall på Södersjukhuset. 
Där inleds nu ett samarbete 
med mästerkocken Markus 
Aujalay som har arbetat på 
flera av Stockholms guldkro-
gar. 

Han har också skrivit en rad 
kokböcker. 

Med fokus på att förbättra 
måltiderna kommer han att 
komponera patientmenyer 
och inspirera sjukhuset att 
tänka nytt kring mat. 

Södersjukhuset utmanar  
övriga sjukhuskök i landet om 
bästa sjukhusmaten 2015. 

HANDLA VARJE DAG. 50 BUTIKER.
3 TIM FRI PARKERING.
www.tumbacentrum.se 

GILLA OSS 
PÅ FACEBOOK

FREDAG 22/6  MIDSOMMARAFTON:
 Butiker 10-14, ICA Kvantum 8-16, Lidl 9-16, Systembolaget Stängt

LÖRDAG 23/6  MIDSOMMARDAGEN:
Butiker Stängt, ICA Kvantum 8-20, Lidl 10-16, Systembolaget Stängt



Accessoarer/Väskor Accent • Advokat HuddingeAdvokaterna • Bank Handelsbanken Nordea SEB Swedbank • Begravningsbyrå Huddinge Begravningsbyrå 

Bijouterier Glitter • Blommor Inter! ora Huddinge Blomster • Bostad/Lokaluthyrning Huge Fastigheter AB • Böcker/Kontorsvaror Akademibokhandeln 

Fastighetsmäklare Sv Fastighetsförmedling • Foto, radio, tv och data Expert • Fotvård Trötta Fötter • Frisör Centrumsalongen Sjödalssalongen Guld Guldfynd Huddinge 

Guldsmedja • Heminredning/Textil Hemtex Rum nr 9 • Hälsa/Kroppsvård/Skönhet Apotek Hjärtat Boots Apotek Hälsa för alla Itrim Kicks SATS 

Kläder/Underkläder Bern´s Collection of Brands Dressmann Hennes & Mauritz JC KappAhl Lindex MQ Pagelle Twil" t • Konferens Folkes • Konst/Glas/Ramar Gallerix 

Huddinge Glasmästeri • Leksaker/fritid BR-Leksaker Game • Livs/delikatesser  Coop Extra Hemköp Mi Piace • Musik Huddinge Musik • Optiker Specsavers Synsam 

Resor Resecity • Restaurang/Servering Café Don Folkes Bistro Giovanni Casa Buongiorno Konditori Castello McDonalds Mango Sushi & Thai O’Learys Subway • Sjuk-/Tandvård 

Tandläkare Vårdcentral  Skolor/Studieförbund Sjödalsgymnasiet Vuxenskolan • Skor Crispin Eurosko • Skräddare Samis • Sport Intersport • Symaskiner Ekins • Systembolaget 

Tatuering/Nagelskulptering Color Chaos Tattoo & Art • Teknik Teknikmagasinet • Telefoner/Data Dialect The Phone House • Tobak/Godis Elit Tobak Huddinge Tobak & Spel 

Lygnells Spel & Tobak Pressbyrån • Tra! kskolor Huddinge Tra" kskola Huséns Tra" kskola • Tvätt Sjödalstvätten • Tyger/Garner/Sybehör Kerstins  

Ur/Accessoarer Ur & Penn • Video Hemmakväll • Zoo Huddinge Zoo

Ord. öppettider l Butiker: Mån-Fre 10–19, Lör 10–16, Sön 11–16 l Coop Extra: Mån-Fre 07-21, Lör-Sön 08–21 l Hemköp: 08–21
Fri parkering i 3 timmar med p-skiva l huddingecentrum.se

Ladda för midsommar 

i Huddinge Centrum
 timmar fri 
parkering 
3

Årets ljusaste högtid är här och det är dags att ladda upp inför 
fest! Passa på att ta årets första dopp, grilla något gott, påta i 
trädgården eller slå dig ner i solstolen med en spännande bok. För 
dig som letar efter en somrig klänning, ett par " na sandaler eller ett 
recept på smarrig silltårta så hittar du det hos oss. Glad midsommar!

Helgens öppettider hittar du på: huddingecentrum.se
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Oron växer längs 257:an
Grannar längs Slingerbulten slår larm om lastbils- och mc-trafiken.

Slingerbulten på väg 257 har de 
senaste tio åren blivit känd som 
motorcyklisternas paradis i Stor-
stockholm. Längs vägen finns 
bland annat skylten ”farlig motor-
cykelväg” uppsatt. 

På den slingriga, kurviga 
sträckan mellan Tungelsta och Ro-
senhill, genom åkrar, skog, ängar 
och hagar, glider allt från Harley 
Davidson-cyklar i 50 kilometer i 
timmen till extrema fartdårar på 
några av världens snabbaste mo-
torcyklar.

Det är de senare som rör upp 
känslorna bland dem som bor 
längs vägen. Tillsammans med 
den allt tyngre lastbilstrafiken de 
senaste åren är det som upplagt 
för olyckor, menar många.

En av flera som är oroliga när de 
ska ut med bilen, eller när barn le-
ker vid skola och fritids i närheten 
av sträckan, är Inge Elvenstam, 
själv motorcyklist. Både hans fru 
och hans dotter har blivit påkör-
da i närheten, dock utan allvarli-
ga skador. Själv har han dock varit 
med om en betydligt allvarligare 
trafikolycka.

–! Det är de sista tio åren, när 
både den tunga lastbilstrafiken 
och motorcyklisterna samsats om 
utrymmet, som det blivit värre. 
Jag har själv blivit omkörd av mo-
torcyklar i blinda kurvor här, sä-
ger Inge Elvenstam.

Enligt en analys från Motor-
männens riksförbund kör vi både 
fortare, mer vårdslöst och deltar 
i fler och allvarligare trafikolyck-
or under sommaren jämfört med 
vintern.

Som Lokaltidningen Mitt i ti-

digare rapporterat om sätts just 
nu ett underglidningsskydd upp 
vid en olycksdrabbad kurva på 
Slinger bulten, för 
att skydda förare 
som flyger av sina 
motorcyklar. Ett 
unikt skydd som 
också  kommer att 
placeras ut på Svin-
ningevägen utanför 
Åkersberga och i en 
kurva på en sträcka 
i Jönköpingstrakten.

– Slingerbulten är 
en av de  vägar där flest mc-olyck-
or sker. En fin dag åker 2 000 på 
sträckan. Men vi är en liten del 
av problemet. Kombinationen av 

smal väg, lastbilar och cyklister är 
det stora problemet. Kör en motor-
cyklist av kör denne inte in i någon 

annan, säger Tor-
björn Karlsson från 
organisationen Sve-
riges motorcyklister.

Inge Elvenstam, 
som med sina gran-
nar upplevt rena 
tävlingskörningar 
på onsdagar och lör-
dagar, hoppas att de 
busförare som finns 
i framtiden kan få 

fordonet beslagtaget.
– Mittvägen rä"ades här för att 

mc-åkarna skulle sakta ner, man 
satte upp skyltar och fart kameror. 

Allt har varit slag i luften. Det 
enda vi som boende märkt har 
hjälpt är poliskontrollerna. Poli-
sen hade behövt vara ute oftare, 
säger han.

Enligt Södertörnspolisens 
trafik enhet har säsongen på Sling-
erbulten än så länge varit lugnare 

än vanligt. Inga större allvarliga 
 mc-olyckor har inträ#at i år – hit-
tills. Sträckan är prioriterad av po-
lisen, precis som E4:an och riks-
väg 73.

– Motorcyklisterna ser vi som 
en större fara än de stora last-
bilarna. Men så här långt i år ser 
det väldigt bra ut jämfört med ti-
digare. Vi gör ideliga kontroller, 
har färre klagomål och det har 
startat  lugnare. Samtidigt har det 
varit kyligare ute än tidigare som-
rar, säger Anders Rådbjer, chef för 
 Södertörnspolisen.

! Filip Magnusson
filip.magnusson@mitti.se
tel 550 551 05

Sommaren är här – och 
med den en allt mer 
vårdslös körning på 
 vägarna.

De som bor och job-
bar längs Slingerbulten 
lever med buskörningar 
och tunga lastbilar på en 
 redan farlig sträcka.

"   Fem dödsolyckor
Sedan 2003 har fem döds-
olyckor inträffat på väg 257.
Motorcykel (tung) 4
Personbil 1
Totalt 5

KÄLLA: TRANSPORTSTYRELSEN

Både grannar och mc-förare vi pratar med längs Slingerbulten tror att en racingbana i Storstockholm hade stoppat problemen med buskörningen. ”Där är alla 
överens”, säger Inge Elvenstam. FOTO: ANNA Z EK

”Jag har själv 
blivit omkörd 
av motorcyk-
lar i blinda 
kurvor här” 

INGE ELVENSTAM

Plan har kämpat för 
barns rättigheter i 75 år. 

Som fadder i Plan ger du barn
en chans att påverka sin framtid.

”Jag önskar att min kompis Grace också 
fick en fadder för i hennes by behöver 
de hjälp. Min by har fått en bra skola, 
en hälsoklinik och rent vatten tack 
vare min fadder i Sverige.” 

Christine 11 år, från Uganda
Här kan du se filmen

om Grace och Christine.
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Boka biljetter på 
tel 0771-70 70 70 

Uppge kod ”Mitt i” vid bokning. 
Gäller endast kategori Silver.
OBS! Begränsat antal biljetter.
Kan ej kombineras  med andra rabatter.

Läsarerbjudande

UGGLA, STENMARCK, JOHNSON,
TIMELL och BRONTÉN kommer. 

Gör du?
Missa inte årets roligaste tjejkväll.

LadieS Night är höga klackar, glädje 
och skratt. Känslan är svår att beskriva, 

den måste upplevas.

Showbiljett 
kategori Silver 

 -pris 295 kr (ord 395 kr)

i Stockholm den 3/11
 på Friends Arena i Solna.

Kom i stämning på ladiesnight.se

KOPPLAT
& KLART

Tvättmaskin
FT 426  
Höjd: 85 cm. Djup: 58,5 cm. Bredd: 59,5 cm. 
Energiklass: A++. Kapacitet: 8 kg. 
Centrifugering: 1600 varv. Vit.

Hemkörd & installerad. Hemkörd & installerad.

Diskmaskin
DM 820
Höjd: 82-87 cm. Djup: 55,cm
Bredd: 59,6 cm. Energiklass: A+
Kapacitet: 13 kuvert. Ljudnivå: 44 dB

Tvättmaskin
FT 364  
Höjd: 84 cm. Djup: 50 cm
Bredd: 60 cm. Energiklass: A++
Kapacitet: 6 kg. Centrifugering: 1400 varv

Torktumlare
Sverigetorken-12  
Höjd: 85 cm. Djup: 59,5 cm. Bredd: 59,5 cm
Energiklass: B.m Kapacitet: 7 kg.
Kondenstumlare. Vit.

7495:-
ord.pris 9000:- 6995:-

ord.pris 7900:-

HÄMTPRIS!

2999:-
ord.pris 5600:-

7495:-
ord.pris 9000:-

BÅLSTA • FITTJA • INFRA CITY – UPPLANDS VÄSBY
KUNGSHOLMEN • UPPSALA • ÅKERSBERGA

VI BJUDER PÅ LEVERANS, INSTALLATION  
OCH BORTFORSLING PÅ ALLA  

SVENSKTILLVERKADE CYLINDA-VITVAROR
Fri hemkörning På alla cylinda produkter över 5000:-  

(max 4 mils avstånd från butiken) Gäller t.o.m 03/07 2012.

Hemkörd & installerad.

HEMMABUTIKEN I FITTJA
FITTJAVÄGEN 23  08-531 771 70/75

Öppettider. Vardagar 10-19   Lördag 10-16  Söndag 12-16
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Ingen vanlig midsommartårta
Hilma Issa från Alby gör allt från ätbara gymnastikskor till verktyg.

De fantasifulla tårtorna kommer 
till i ett bakrum i ett radhus på Rå-
gången i Alby. Tårtor har hon gjort 
i fem år nu.

– Min dotter ville ha en tårta i 
form av en barbie-docka på födel-
sedagen. Så jag började titta lite 
på hur man gör. Sedan ville min 
son ha en Nalle Puh-tårta, säger 
Hilma Issa.

Hilma gick några kurser och 
ryktet om hennes tårtor spred sig 
bland vänner och släktingar som 
ville ha roliga tårtor på födelseda-
gar och fester. Tårtorna kan före-
ställa allt från gymnastikskor till 
verktyg och dockor.

– Jag tänkte att jag skulle gå i 
konkurs om det fortsatte så här, 
men så började jag ta betalt för rå-
varorna, skrattar hon.

Till slut kom hon fram till att 

hon kunde registrera ett företag 
för hobbyverksamhet. Nu är målet 
att försörja sig på heltid på företa-
get. I dag är hon fackligt ombud 
och skyddsombud på McDonalds.

– Jag letar efter en lämplig liten 
lokal och hittar jag en så startar 
jag, säger hon.

Då kommer hon inte bara att 
baka tårtor utan också petit choux 

och cakepops (kakklubbor).
Att det är midsommar har dock 

inte Hilmas tårtor märkt av.
– Men juni är nog bästa måna-

den på året. Det är många som vill 

ha tårtor till studenten. Annars 
gör jag också mycket tårtor till för-
lovningar och födelsedagar.

Förra veckan gjorde hon en tårta 
i form av en rosa presentask med 
en stor förlovningsring på. Att 
baka kan ta 9-10 timmar beroen-
de på detaljer. Då gör hon allt från 
grunden. Detaljerna och dekora-
tionerna är gjorda av sockerpasta.

– Allt är ätbart, även ringen.

! Anders Björklund
anders.bjorklund@mitti.se
tel 550 550 97

Vid midsommar ställer 
många en jordgubbs-
tårta på bordet.

Hos Hilmas tårtor i Alby 
är det andra bullar som 
gäller.

– Jag gör inga vanliga 
tårtor, säger Hilma Issa.

Hilma med några bakverk. Till vänster en Iphone med symboler för sms, musik, kalender och annat. FOTO: ANDERS 

"   Fira midsommar
Den som vill varva midsom-
marfikandet med dans på 
fredag har flera platser att 
välja på. Här är några:
" Hågelbyparken klockan 12–16. 
Slagsta Gille, allsång, hoppborg 
med mera.
" Trädgårdstorp, Tullinge, 
klockan 12–16. Dans, lekar med 
mera.
" Grödinge bygdegård klockan 
13–16. Dans, ponnyridning med 
mera.

UPPTÄCK STROKE I TID!
Gör AKUT-testet på STROKEKAMPANJEN.SE

NATIONELLA STROKEKAMPANJEN
Ett initiativ från Sveriges landsting och regioner

Mitti delas ut med 
Posten varje vecka

Äntligen tisdag!

TAC K  F Ö R  D I T T  VÄ R D E F U L L A  S TÖ D !

Forskning för liv och livskvalitet
Gåvor till hjärnforskningen 
räddar liv och förbättrar 
livskvaliteten för drabbade 
och deras familjer.

Fram tom den 8 juli får du, vid köp av glasögon som finns från 
395 kr, en utförlig synundersökning av en av våra legitimerade 
optiker för endast 1 kr. Kan kombineras med KomplettPris 
men inga andra erbjudanden. ©2012 Specsavers Optical Group. 
All rights reserved. www.specsavers.se

Synunder-
sökning 
för bara:

Av Socialstyrelsen legitimerade optiker

Söderort Farsta Centrum, 08-604 72 80. 
Haninge, Poseidons Torg 3, 08-745 25 25.  
Huddinge Centrum, 08-689 76 15. Liljeholmen 08-645 32 70.  
Skärholmen Centrum, 08-710 10 25.  
Tumba Centrum, 08-530 208 40. Tyresö Centrum, 08-447 78 00. 
Nacka, Sickla Galleria, 08-643 80 80. 

Ordinarie pris 295 kr

24-7 Bilverkstad
Bergsvägen 51, 144 31 Rönninge
Tel 532 550 66

INFÖR SEMESTERN.
Från 499:- exkl material.
Prisexempel Volvo V70 III 2,5T 1795:-

Hos oss kan du serva bilen när det passar dig. 
T.ex kan du lämna bilen på kvällen och hämta den 
på morgonen. Vi har öppet dygnet runt.

Hos Autoexperten ingår alltid 12 mån fri 
assistans försäkring kostnadsfritt vid service.

DAGS ATT 
 SERVA BILEN



Bli katastroffadder för 100 kr/mån på plansverige.org
SMS:a KATASTROF till 72910 för att skänka 50 kr

På plansverige.org kan 
du läsa mer om vårt arbete.

Hungersnöden i Sahel är akut. Halima och hennes fyra barn är 
några av de många människor som till följd av torkan är akut 

drabbade av hungersnöden.
Plan finns på plats med både akuta och långsiktiga insatser för att rädda liv och förhindra 
eller mildra konsekvensen av framtida torkor. Bland annat delar vi ut matkuponger under 

tre månader till ca 15 400 familjer i Niger för att bota den akuta undernäringen.

Här kan du se 
Plans medarbetare 
berätta om katastrofen.
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födda

grattis

 familj

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

BEBISFOTO
Familjefotografering varje fredag:

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

* Södersjukhuset kl 15:00-15:50

Mer info: www.bebisfoto.se 

Vår fina son Nils är äntligen här. 
Föddes den 14/5 och var hela 
51cm lång och vägde 4220 g. 
Stolta föräldrar Alexsandra och 
Dennis.

Välkommen vår lilla prins Sebas-
tian, Victor! Född 1 maj på HS. 
Stolta föräldrar Rami och Eva 
och glada syskon Christopher 
och Lovlee! 

Grattis Fabian 
på din födelse-
dag den 19/6. 
Vi älska dig! 
Pappa och 
mamma.

Världens finas-
te prins fyller 1 
år! Grattis vår 
älskade Theo. 
Många pussar 
och kramar 
Storebror 
Jhona, mamma 
och pappa. Grattis våran 

Jamie 6 år.
Grattiskramar 
till storkillen 
från systrarna 
Lova, Liv, 
mamma och 
pappa.

Grattis vår fina 
lilla prinsessa
Nova som 
fyllde 1 år den 
7/5, önskar
mamma och 
pappa.

Grattis på din 
dag moster 
Camilla.
Önskar Neo 
med familj!

Ett stort grattis 
Mattias på 
10-årsdagen 
den 4/5 önskar 
dig din mam-
ma, pappa och 
dina syskon, 
många kramar 
och pussar från 
oss.

Ett stort grat-
tis Linus på 
7-årsdagen den 
17/6 önskar 
dig din mam-
ma, pappa och 
dina syskon, 
många kramar 
och pussar från 
oss.

Grattis min 
lilla sötnos på 
2-årsdagen. 
Lev lyckligt i 
din farmtid, 
önskar dina 
systrar och din 
lillebror.

Grattis till vår 
älskade Knoxx 
som fyllde två 
år den 8/6. 
Love mamma, 
pappa, Grand-
parents, Bea, 
Benny, Emma 
and Docus.

Grattis till min 
mamma som 
fyllde 49 år 
den 25/5. Hipp 
Hipp hurra.
Wishes from 
your beloved 
kids and hus-
band.

Vår älskling
fyller år!
Grattis Alfred 
Rådbjer 3 år 
den 17/6 -12!
Pussar och 
kramar från
lillasyster 
Freja, pappa 
och mamma.

Grattis Estelle  
på din 4-årsdag,  
min solstråle 
och gnistrande 
stjärna! Mam-
ma månsken.

Grattis 
Ella Ste!en vår 
solstråle som 
fyller 4 år den 
15/6. Kramar 
från farmor 
och farfar.

2/2 föddes vår dotter, 49 cm och 
3 020 g. Välkommen till världen 
Tilde, mamma och pappa älskar 
dig! Malin och Dennis.

Märta har fått en lillebror, född 
19 maj, 54 cm och 4205 g. Vi 
önskar hela familjen Stålklinga 
lycka till. Släkten.

Den 2 maj föddes Gabriels lilla-
syster Vera på Danderyds BB. 
Stolta föräldrar är Ronny och 
Victoria Sandberg i Söderby.

Den 24/2 kom vår älskade lilla 
Axel. 3360 g och 47 cm lång. 
Stolta och lyckliga föräldrar Lou-
ise Högdahl och Kent Marshall.

Vår älskade dotter Bella föddes 
den 21/3. Hon var 50 cm och 
vägde 3270 g. Elina är stolt stora-
syster. Regina och Dane Anvemo.

Grattis vår äls-
kade prinsessa 
Maja på din 
8-årsdag den 
12/6, önskar 
Edvin, Lisa, 
mamma och 
pappa. Älskar 
dig hjärtat!

Lilla bus fyller 
3 år den 24/6. 
Grattis Emil! 
Många kramar 
från mamma, 
pappa och 
Noah.

Vår här-
liga kille Viktor 
Thörngren 
fyllde 4 år den 
17/6. Grattis! 
Önskar mam-
ma, pappa, 
Patrik, Niklas 
och Andreas.

Stort grattis till 
vår lilla Anna 
Cole som fyllde 
1 år den 5/6.
Många kramar 
från mamma 
och pappa.

Hipp, hipp 
hurra för The-
rese som blev 
18 år den 6/6. 
Grattis önskar 
pappa, Cicci, 
Nathalie, Kevin 
och Christian.

Grattis 
mormor på 
din dag.
Önskar Neo.

Tel 08-532 560 72 www.svenskakyrkan.se/salem

Vår älskade

Pirkko Lind

* 20 februari 1947
 29 maj 2012

ANNE  BRITT  LENA
Kevin  William
släkt och vänner

Hon som lyste vår stig
Hennes tid är förbi

Begravningen äger rum
onsdagen den 27 juni kl. 13.00

i Tumba Kyrka

Vår älskade

Ellert Frölid

* 9 oktober 1919
Tumba den 29 maj 2012

ELSIE
Håkan och Maj

Tommy och Gun-Britt
Barnbarn, Barnbarnsbarn

Släkt och vänner 

Jag drömmer jag vandrar
i skog och mark

Jag drömmer jag åter
är frisk och stark

Ack, låt mig vila i
dröm så skön

Låt mig få sova, 
det är min bön

Begravningen har ägt rum.
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gifta/förlovade

dödsfall
! Botkyrka
Holger Alarik Hagnäs född 1923
Marie-Louise Carlsson född 1927
Janette Badachah född 1931
Karin Naemi Lindgren född 1936
Avedis Hamayak Korban född 
1940
Per Göran Olsson född 1942
Hans Kjell Ingemar Persson född 
1946
! Grödinge
Björn Sundqvist född 1959

Fråga 
barnmorskan

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!

Aleksandra Nived Leg. Barnmorska

Vad är nyttigt och onyttigt när man är gravid?
 Hej! Jag har nyligen plussat och 

funderar lite kring graviditeten. Vad är egentligen 
nyttigt och onyttigt för en när man är gravid? 
Tänker då bland annat på vad man får äta och inte 
äta. Jag har även funderat på vad man kan och ska 
dricka?

Jag har även hört att de inte är bra att rensa 
kattlåda när man är gravid, på grund av att smitto-
risken är stor, stämmer det? 
Tacksam för svar!  
Hälsningar J

 Det vi rekommenderar när det 
gäller kosten är att gå in på Livsmedelsverkets 
hemsida och gå efter kostråden för gravida. Där 
finner du råd om mat och dryck samt hur mycket 
du behöver äta och dricka. Vad du bör undvika 
med mera.

SVAR

Det är inte heller nyttigt att nyttja alkohol, 
droger, nikotin och vissa läkemedel under 
 graviditeten. 

Motionera är bra att göra varje dag, minst 30 
minuters promenad. Motionerar eller tränar du 
något sen innan? Många träningsformer kan du 
fortsätta med när du är gravid. Motionsformer som 
är lämpliga under hela graviditeten är cykling, 
simning, yoga och promenader. Dubbelkolla med 
barnmorska.

När det gäller katter så kan deras avföring inne-
hålla toxo plasmosparasiten. Därför är det säkrast 
att låta någon annan göra rent i kattlådan under 
tiden du är gravid. Detta eftersom parasiten lättare 
smittar den som har nedsatt immunförsvar som vid 
en graviditet.  
Hälsningar Aleksandra Nived, barnmorska 
på Familjeliv.se

FRÅGA

Grattis till förlovningen mina 
favoriter!! Mattias Hanna och 
Mikaela Gabriel! Önskar Er all 
lycka och kärlek  i världen!! // 
Wivian

förlovade

Anna Samuelsson och Niclas 
Gunnarsson vigdes i Huddinge 
Kyrka den 26 maj 2012. Tack till 
familj och vänner som förgyllde 
vår dag!

Äntligen! Efter 20 underbara år 
gifter vi oss.
Carina Vidberg och Tony Åberg
i Boo kyrka den 26 maj 2012.
Tack till familj och vänner.Tittut, ett litet under har tittat ut.

Äntligen är Jennifer stolt stora-
syster till Jack! Södersjukhuset 
2012-05-11.

16 maj 2012 blev en magisk dag!
Zelda Bonnie Uma Broberg, 
mamma och pappa älskar dig 
oändligt. /Lisa Broberg och 
Fredrik Hjort.

Välkommen Daphne! Samuels 
och Millies lillasyster kom den 
16/5. Ed och Erika Howard.

Kerstis efterlängtade bröder 
föddes den 20/1. Felix var 48 cm 
lång och vägde 2605 g. Sixten 
var 47 cm lång och vägde 2700 g.

Välkommen älskade Malte!
Jacks och Mikaelas lillebror
Malin Röhr och Mats Baum
SöS 4 mars 2012.

Det finns inga gränser  
för Lions. Vi stödjer unga 
och gamla.

Lions Sverige

Pg 90 1948-0 
www.lions.se

Sveriges Lions Hjälpfond

Vi har fått en dotter, Alice har 
blivit storasyster! Ellen föddes 
på SöS den 14/3. Hon var 52 cm 
lång och vägde 3255 g.

RödaKorset
Botkyrkakretsen

Öppettider
Secondhand 
Tisdag - Torsdag
Kl 11:00 - 18:00
Lördag
Kl 11:00 - 15:00

tel: 08-530 206 02
adress: Tunatorg 3, Tumba
e-post: botkyrkakretsen@gmail.com
webbadress: www.redcross.se/botkyrka
Faceboook: www.facebook.com/ botkyrkakretsen

Mötesplats Kupans Secondhandbutik
Mötesplatsen har semesterstängt 
vardagar från 26 juni–7 augusti.
Vi har öppet alla lördagar under 
sommaren och rean fortsätter.

Vi tar tacksamt emot alla sorters 
gåvor under våra öppettider.

TACK för alla gåvor vi har fått 
under våren.
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Din lokala marknadsplats
Gå in på vår hemsida www.mitti.se där du sedan klickar 
dig vidare in på Köp och Sälj. Du får då all info om hur du 
går till väga för att lägga in din annons, samt hur man 
betalar. Sidan är för privatpersoner. 
Frågor besvaras på tel: 550 552 50. 

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

köp & sälj

Prylar

Prylar - Köpes
Antikt o äldre möbler köpes
Antika och äldre möbler köpes , por
slin,sekretär,matsalsgrupp,skåp,tav
lor,lampor,mattor,böcker,kristallkr
ona,prydnadssaker , m.m även hela 
hem éller enstaka saker 
Ring Erik tel 08-29 98 26 
även helg och kvällar .
Tel: 070-719 09 08.
 
Lp köpes allt av intresse
Lp skivor och singlar köpes. allt av 
intresse (ej klassiskt och dansband) 
. hämtar på plats. betalar kontant. 
ring till christer på 070-735 74 62 

Vårt viktigaste jobb är att rädda liv. Det tar vi självklart aldrig betalt för. Men vad många inte vet, är att det kan 
kosta båtägaren både fyr- och fem siffriga belopp om det inte är någon akut sjönöd med fara för liv – sådana är  
reglerna till sjöss. Du måste alltså ha extrem otur och hamna i livsfara för att vara säker på att få gratis hjälp. Eller 
vara medlem i Sjöräddningssällskapet. Då kostar det ingenting att få hjälp vid t.ex. motorstopp eller roderhaveri. 
Det är vårt tack till alla våra medlemmar för deras stöd. Vi får nämligen inga bidrag  
från staten utan är helt beroende av ideella insatser, gåvor och medlems  avgifter.  
Bli medlem på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.

Har du riktig otur 
plockar vi upp dig gratis.

Vi har ett 2000 person tält, tyrolerband och kall Oktoberfest öl. 
Bayerska korvar och Sauerkraut m.m.

Trädgårdstorp i Tullinge
Fredag den 22 juni 2012 kl. 12-16

Kl. 12  Öppnar vi på Trädgårdstorp.
Kl. 13  Midsommarstången reses.
Dans och lekar. Säcklöpning.
Folkdansuppvisning.
Kl. 16  Avslutas midsommarfesten.

GLASS-VARM KORV-KAFFESERVERING
TOMBOLOR-FISKDAMM

ENTRÉ
VÄLKOMNA!

Arr: Botkyrka Hembygdsgille
i samarbete med Vuxenskolan.

Hemsida: www.botkyrkahembygdsgille.se

Kommunikationer: Pendeltåg Tullinge stn,
därefter bussar 722 och 723 till Trädgårdstorp.

Vid annonsering i 
Lokaltidningen Mitt i

OBS!   TIDIGARE STOPP 
FÖR UTGIVNING V26-12

Senast onsdag 20 juni kl 13.00 behöver vi 
din bokning och ditt material.

www.mitti.se
Ränta 11% (rörl. och individuell). Effektiv ränta enl. KoV riktlinjer för ett

lån på 100 000 kr, 12 års återbetalning, uppläggningsavgift 350 kr,
aviavgift 30 kr,  blir 12,21%. Registrerad hos Finansinspektionen.

Bröstförstoring:
fr. 475:-/månad

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

Prisexempel:
Ögonlaser (FS-LASIK) ............ 22 900 kr (fr. 351:-/mån)
Linsbyte (RLE Monofokala) .... 24 000 kr (fr. 366:-/mån)
Linsbyte (RLE Multifokala) ...... 34 000 kr (fr. 504:-/mån)

VI FINANSIERAR DIN OPERATION

Vi finansierar:
Estetisk kirurgi . Ögonkirurgi . IVF . Tandvård . Håravfall

Laserbehandlingar . Överviktsoperationer . m.m.

eller maila en lista på dina skivor till 
christer.bjorsson@telia.com.
Tel: 070-735 74 62.

 

Fordon

Fordon - Köpes
---Alla Bilar Köpes---
Alla bilar köpes idag från 88–2012. 
Vill du sälja den bil? Ring mig så kö-
per jag den Alla bilar allt av intresse 
bara ring jag betala kontant eller via 
bank, ring alla dagar 07: 00–23:00 
Med vänlig hälsning, 
Sonny frid .
Tel: 0720255559.

***Alla Bilar Köpes***
Köper din bil som den står oavsett 
skick och brister. Hämtas på plats 
inom hela Sverige! Tveka Inte, Ring 
för en snabb och seriös affär! Köper 
din bil oavsett skick & Betalar i 
kontanter eller via bank! Ring och få 
din bil såld Joel! 
Tel: 073-691 04 12.
 
! Kolla Hit Bilar Köpes Omg! 
Alla Slags Bilar Köpes Kontant Fr: 
1992–2012 Audi, Bmw,Citroen,Che
vrolet,Chrysler,Ford, Fiat, Hyunda
i,Kia,Mazda,Mercedes,Mitsubishi, 
Nissan, Opel,Peugeot,Renault,Saab,
Seat,Toyota, Volvo, Vw,mm.Obes Def 
Långmil 076-590 44 66 Mvh Robert.
Tel: 076-590 44 66.
 
Alla bilar köpes idag Sehit
Alla slags bilar från 1988–2012 
köpes även Obesiktigade Oskattade 
Defekta Rostskadade Långmilare 
Cab Gds bilar Precis allt av intresse 
Har många års erfarenhet så ring för 
en snabb&smidig affär: 073-9 88 27 
47 Mvh Christopher.
Tel: 073-988 27 47.
 
Bil Köpes Idag Kontant Bet! 
Bilar Av alla slag köpes idag 
ovasset skick och märke köpes 
kontant betalt. års fr 93–2012 även 
obes+oskatt defekta långmilare taxi 
cab skåpbilar. Ring redan idag så blir 
du av med din bil snabbt och tryggt. 
Mvh/George.
Tel: 070-886 81 39.
 
Alla Bilar Köpes Kontant! ! ! 
Hej Välkommen Till En Trygg & Säker 
Affär Jag köper alla slags bilar Fr 
1992–2012 Audi Bmw Volvo Saab Vw 
renault Peugeot Hyundai Kia Mazda 
Citroen Mb mitsubishi Nissan mm 

mm.Äv obes Def Långmil Kontant 
Affär Mvh robert 076-590 44 66.
Tel: 076-590 44 66.
 
Alla Slags Bilar Köpes Idag
Alla Slags Bilar Köpes Idag Snabbt 
Smidigt Och Tryggt. Från 90–12 
ovasset märke och Skick helst besik-
tigade men även obes+oskatt defek-
ta långmilare taxi cab mm. Ring och 
bli av med din bil redan idag snabbt 
och tryggt. mvh/Mattias.
Tel: 076-927 39 67.
 
Bilbrist köper alla bilar! 
Hej köper alla bilar. oavsett märken 
elr model. från årsmod 92 till 2012 
har vart inom bil branchen länge 
så jag vet hur man värderar korekt. 
inte som alla andra som missbjuder, 
ring elr mejla robert_valander@
hotmail.com.
Tel: 076-419 98 60.
 
Sälj din bil idag (Bra bet) 
Alla bilar är av stort intresse från 
90–2012 även obesiktad, defekt, lätt 
krockad, mm. men extra bra betald 
för välvårdade bilar. korrekt värde-
ring samt en snabb affär utlovas! 
ring nu så får du såld bilen redan 
idag! mvh David A.
Tel: 073-997 84 06.
 
Bilar köpes Idag Kontantbet
Hej jag är ute efter alla slags 
bilar av olika modeller och mär-
ken.1990–2012. Jag kommer och 
värderar din bil gratis utan extra 
kostnad! Ring mig för en trygg och 
säker affär tel: 073-572 71 78. Smsa 
vid ej svar.
Tel: 073-572 71 78.
 
! Kolla Här Bilar Köpes Omg! 
Hej Välkommen Till En Trygg & Säker 

Affär Jag köper alla slags bilar Fr 
1992–2012 Audi Bmw Volvo Saab Vw 
renault Peugeot Hyundai Kia Mazda 
Citroen Mb mitsubishi Nissan mm. 
Obes Ring för en snabb kontant 
affär Mvh robert.
Tel: 076-590 44 66.
 
Alla Bilar Köpes Fr88–12 Nu
Hejsan jag är mycket intresserad 
av att Köpa Alla Slags Bilar Fr År: 
88–12 Kontant idag.Äv Defekta Obe-
siktigad Rostig Krock Taxi Företag 
Långmil M.M.Köper Alla Märken.Bra 
Betalt, Hämtas Direkt. 
Ring Nu Eller Sms/Maila 
tony_sc@live.se Mvh.
Tel: 073-788 28 39.
 
Bilar köpes omgående prova! 
Alla sorters bilar köpes oavsett skick 
och modell 95–2011 Obes oskatt rost 
defekt yrkesfordon taxi sport lyxbi-
lar Ring mejla smsa vetorna@live.
se Även helger betalar kontant Efter 
bilens skick o värde (egen bilhall 
verkstad) Rickard.
Tel: 073-855 62 99.
 
Sälj Din Bil idag Kontant! 
Hej har du en bil att sälja?Ring 
mig, Jag köper den direkt efter dina 
vilkor.Jag Köper Alla Märken Och 
alla Modeller Fr: 88–12 i Alla Skick.
Värderar och hämtar dom direkt 
kontant på plats. 
Ring El Sms/Maila 
benjamin_sck@live.se 
Mvh benny. Tel: 070-975 40 63.
 
Köper din bil idag
Hej jag köper alla slags bilar från 
1988–2008 taxi bus van lång milare 
defekta obes oska kombi sedan ring 
mig idag så får du rätt värdering 
på din bil tveka inte utan ring eller 
smsa/mejla så ringer jag dig 
mvh sam 0720445640.
 
*** Alla bilar köpes nu ***
Hejsan alla slags bilar köpes nu ! 
! ! fr.1996–2012 årsmod.Snabb o 
trygg affär på plats kont bet .Alla 
märken o mod äv defekta långmi-
lare obes tjänstebilar cabbar suv 
.mm.mm.tel.070-464 54 81 Lars äv 
sl55_d@hotmail.com.
Tel: 070-464 54 81.
 
Bilhandlare
Vill du sälja din bil till rätt pris, 
enkelt och snabbt utan krångel så 
ringer du oss. Handlar med defekta, 
arbetsbilar, låg och långmillare med 
årsmodell mellan 86 till 2012. Vi 
hörs snart! 
Tel: 076-068 74 53.
 
Mikaels Bilar
Vi är intresserade av bilar av års 
modell 86–2012, låg/långmilare, 

defekta och arbetsbilar. Vi utför 
även en korrekt värdering av ditt 
fordon på plats eller i telefon. Ring 
oss för an bra bilaffär redan idag! /
EmanuellÂ´s Bilar.
Tel: 073-318 13 36.
 
Köper Din Bil Idag Ring Nu! 
Hej! Köper allt inom fordon årsmo-
dell från 89–2012 Defekt Obesiktiga-
de Motor-Haveri I stort sett så är jag 
intreserad utav alla slags Bilar kom 
med ditt förslag Betalar Bra kan nås 
via Tel Eller via Mejl john_anders-
son58@hotmail.com .
Tel: 076-590 51 62.
 
Bilar köpes omgående prova! 
Alla sorters bilar köpes oavsett skick 
o modell 95–2010 Obes oskatt rost 
defekt yrkesfordon diesel sport 
lyxbilar betalar kontant efter bilens 
skick o värde ring mejla smsa även 
helger Vetorna@live.se 
(Egen bilhall verkstad) 
Rickard.
Tel: 073-855 62 99.
 
Göran palm köper er bil! 
Jag betalar extra för mindre bil eller 
kombi 1993–2009. Även hembesök 
om så önskas. 
Mvh Göran Palm.
Tel: 070-523 53 53.
 
Sälj bilen redan idag
Köper alla bilar fr 86–2012 oskattade 
o obes även defekt ring idag och gör 
en bra affär gör en gratis och korrekt 
värdering mvh pjär.
Tel: 070-407 59 21.
 
Köper din bil
Köper alla slags bilar fr 86–2012 
oavsett skick.
Tel: 073-679 56 49.
 
! ! Allt köpes kontant! ! 
Bil köpes kontant allt av intresse 
från 97–2011 små defekter ej hinder 
även bilar som gått lite längre seriös 
värdering hämtas även på plats ring 
så får du bilen såld idag 
mvh Lasse.
Tel: 0720223414.

 

Övrigt

Övrigt - Säljes
Flytthjälp&Transport
Janne hjälper dig snabbt och för-
månligt när du behöver hjälp med 
att transportera möbler m, m.ochså 
till tippen. Transport+2man 500/
timme Endast transport 300/timme 
utan bärhjälp eller enligt överens-
kommelse med fast pris.
Tel: 070-658 61 28.



Fixa bästa 
burgaren i sommar!

Läs hur du gör i nya Mitt i-appen. 
Gratis att ladda ner till både iPhone och Android. 

Mitt i Stockholms app är en helt ny Stockholmstidning 
som bara finns i din mobil. Du får rykande färska nyheter, 

mat- och vintips, oavsett var du befinner dig i sommar!
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reportage

Å ena sidan spottar Håkan Larsson ut 
lika mycket vin på ett år som sex ge-
nomsnittliga svenskar dricker på 
samma tid. Han har provsmakat alla 
systembolagets viner. Och han älskar 

gammal champagne, som de flesta skulle ha svårt 
att uppskatta.

Å andra sidan händer det att han köper lådvin 
och dricker i stora klunkar vid grillen. När vi möts 
i hans tegelradhus på Lidingö dricker han coca 
cola till lunchen. Och så gör han något som svens-
ka finsmakare aldrig gör: han pratar om ruset.

– Jag skäms inte för att erkänna att ett lätt rus 
kan ge välbehag. Axlarna åker ner, stämningen 
stiger. Utan att propagera för alkohol, så kan man 
ändå konstatera att för vuxna människor som inte 
har alkoholproblem fungerar vin som ett socialt 
smörjmedel, säger han.

Men han vet att det är känsligt. Fyllekulturen är 
fortfarande i högsta grad levande även om myck-
et har hänt sedan tiden när svenskarna höll på att 
supa ihjäl sig.

Spritförsäljningen har halverats och vinför-
säljningen tiofaldigats sedan motboken avska!a-
des 1955. Personalen på Systembolaget har blivit 
trevlig och kunderna slipper numera skamstäm-
peln.

När gränserna öppnades i samband med EU-
inträdet var många oroliga att alkoholrelaterade 
sjukdomar skulle öka. Men så blev det inte, visar 
nya rön. De senaste åren har totalkonsumtionen 
av alkohol till och med minskat, för även om vi 
dricker rekordmycket vin så har spritintaget mins-
kat ännu mer. En bra sak, menar Håkan Larsson.

– Man ska ha respekt för alkohol, men jag kan 
inte se att det skulle vara farligt att byta vodkan 
mot vin.

Håkan Larsson är själv del av vinvågen. Sedan 
ett år sitter han i tv-programmet Gomorron Sveri-
ges so!a och pratar vin varje fredag. Mitt på blan-
ka vardagsmorgonen.

– För inte så länge var det otänkbart. Det här är 
första gången som SVT har återkommande vin-
tips.

HAN BÖRJADE SOM lokaltidningsreporter på Got-
lands allehanda. När han flyttade till Stockholm 
halkade han in på mat och därefter vidare in på 
vin. Sedan 1993 har han jobbat heltid som mat- 
och vinskribent på flera stora tidningar och tid-
skrifter. Men det är först nu när han är med i tv 
som folk har börjat känna igen honom på stan.

– Tv har ett enormt genomslag. Jag märker att 
folk tittar men de kan nog inte riktigt placera mig.

Han har seglat upp som en av våra populäras-
te vintyckare. Folk gillar att han pratar så att man 

förstår och att han kan uppskatta ett enkelt box-
vin. Kanske bidrar namnet också – en Larsson 
bland alla Kronstam, Mölstad och Dolk.

Håkan själv tror det.
– Det hjälper mig att hålla fötterna på jorden. 

Jag är fortfarande en bondgrabb från Fårö som 
är lite förundrad över allt det här som jag får vara 
med om, säger han.

FÖRST NÄR HAN OCH FRUN flyttade in i hennes 
barndomshem på Lidingö fick han en vinkällare. 
Eller åtminstone en matkällare med vin.

– Jag hade varken råd eller utrymme innan att 
lägga vin på lager.

Men även Håkan Larssons folklighet har sin 
gräns. Den går vid Some zin, det storsäljande box-
vinet från Kalifornien.

– Det är ett tramsigt vin, med hög halt socker, 
som gjort för folk som egentligen inte gillar röd-
vin. Med lite socker i botten så går medicinen ner, 
säger han.

Håkan Larsson tycker att han har ett drömjobb 
med massor av god mat, gott vin och intressanta 
människor. Men allt är inte glamour.

– I tisdags provade jag 134 boxviner. Det är inte 

lika glamoröst. Då ser man ut som en nedbrunnen 
lada i käften. Det är alldeles svart och bara stol-
parna står, säger han.

Men det finns fler nackdelar. När Håkan Larsson 
har ätit upp sin lunch ligger risotton kvar på tall-
riken. Med nedfälld blick mumlar han något om 
att han försöker undvika kolhydrater för att hålla 
nere vikten.

– Det är ju problemet med mitt jobb. Det är 
mycket god mat och gott vin. Jag gick upp ett kilo 
om året när jag jobbade på Allt om mat.

Håkan Larssons kall är att lära folk att kombi-
nera mat och vin. En grundregel är fint vin till fin 
mat, enklare vin till enklare mat.

– Ta det inte så himla allvarligt. Vin behöver inte 
vara så märkvärdigt. Det är bara att prova.

Han kallar svenskarna för ett av världens mest 
vinkunniga folk. 

– Vi kan mycket mer vin än fransmännen, säger 
Håkan Larsson och menar att det till stor del beror 
på Systembolagets utbud som är unikt i sin bredd.

Till skillnad från många andra länders vindrick-
are håller svenskarna inte sig till ett land.

– Svenskarna är otrogna vindrickare. Och det är 
väl härligt. Prova runt! Ha kul! Var promiskuös! !

STORMÄSTARE  
I JEOPARDY
" Namn: Håkan 
Larsson.
" Ålder: 59 år.
" Yrke: Vinredaktör 
på Allt om Vin och 
vinexpert i SVT:s 
Gomorron Sverige.
" Bor: Lidingö.
" Dyrgrip i vinsam-
lingen: En flaska 
Bollinger vieilles 
vignes champagne 
från 1996.
" Aktuell: Som vin-
recensent på Mitt i:s 
mobiltelefon-app, 
samt med nya boken 
Sommarkväll med 
mat och vin.
" Oväntat: Fyrfal-
dig stormästare i 
Jeopardy.

Vintips i appen

Håkan Larsson, nybliven vinskribent på vår app Mitt i 
Stockholm, visar vägen för det alkoholängsliga folkhem-
met. Själv är han en märklig mix av finsmakare och folklig 
vindrickare.

 #  text CALLE GODANI   #  foto ANNA Z EK

Håkan Larsson har skrivit flera böcker som innehåller 
både vin- och mattips.

Hos Håkan ligger vinerna på rad.

”Ta det inte så  
himla allvarligt. 
Vin behöver inte 
vara så märkvär-
digt. Det är bara att 
prova.”

Även boxviner duger 
åt Mitt i:s nye expert
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UPPLEVELSER NI 
INTE FÅR MISSA

1 Stanna till på 
Boquerian i Mood-
gallerian, ta ett glas 
torr finosherry och 
ät tapas med lagrad 
serrano-skinka till.

2 Drick ett glas 
krispig Georg Breuer 
riesling sauvage 
(109 kronor) 
ihop med en 
skiva kallrökt 
lax på rostat 
bröd. Glöm 
inte att pressa 
några drop-
par citron 
över.

3 Ta flyget till 
världens vackraste 
vinområde Porto i 
Portugal. Ta där tåget 
längst Dourodalen, 
drick vintage-portvin 
och ät god ädelost till.

4 Köp en halvflaska 
Masi Amarone Costa-
sera (145 kronor) och 
en bit 36-månaders 
lagrad parmesan och 
njut av kombinatio-
nen med en god vän.

5 När livet känns 
tungt, köp en flaska 
Nicolas Feuillatte 
brut chardonnay (299 
kronor), det bästa 
champagneköpet just 
nu. Gör några goda 
löjromsmackor och 
dela med den person 
som betyder mest 
för dig.

Håkan Larsson gör 
något som få svenska 
finsmakare vågar: 
han pratar om det 
behagliga ruset efter 
ett glas vin.
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Kulturreporter
Anders Björklund
tel 550 550 97

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

– Leken fyller många olika funk-
tioner. Människor har behov av att 
överträda de sociala gränser som 
vanligtvis gäller. Och midsommar 
ger ett lugnt och tryggt samman-
hang där det är ursäktligt att vara 
galen och leka av sig, säger Lars-
Erik Berg, professor i socialpsyko-
logi vid högskolan i Skövde.

Men hur kul är det egentligen? 
Mitt i fick hjälp av Smilla, 4 år och 
Christer Qvarfordt, 42, plus  Smil-
las kusiner Mark, 8,  Vilja, 13 och 
William Qvarfordt Qvarnström, 
14, att testa fem typiska sommar-
lekar. 

Resultatet blev tummen upp 
från alla utom snart 4-åriga Smilla 
som tyckte att lekarna var för svå-
ra och tappade sugen.

Tråkigast av de fem lekarna var 
”Minutgång”. Högsta betyg fick 
”Norsk fylla” som alla tyckte var 
både rolig att utföra och att tit-
ta på. Samtliga blev så yra att de 
ramlade, och pappa Christer ham-
nade tio meter bort från banan 
innan han drattade omkull i grä-
set och fläckade sin vita sommar-
skjorta.

Och vuxna ska absolut inte 

skämmas för att man tycker att 
det är kul med midsommarlekar. 
Professor Lars-Erik Berg betonar 
att lek är livsviktigt även för vux-
na.

– Om man inte får utrymme för 
det mår man dåligt psykiskt. Man 

kan få depressioner. Men just mid-
sommar har det gått inflation i, 
och det finns mycket kommersia-
lism och överdrivenhet i det. Det 
finns en klar risk att när det blir för 
ordnat och schemalagt, så förlorar 
man själva leken. Det måste finnas 

spontanitet kvar, säger Lars-Erik 
Berg.

På tal om risker – undvik stövel-
kastning! Leken går ut på att man 
kastar stöveln bakåt mellan benen 
i en båge över ryggen. Men det har 

hänt att personer fallit framåt, lan-
dat på huvudet och skadat sig all-
varligt – till och med brutit nacken.

! Jonas Knutell
jonas.knutell@mitti.se
tel 550 550 75

En lekfull start på festen
Lokaltidningen Mitt i testar fem nya och gamla midsommarlekar.
På fredag trär hundra-
tusentals svenskar på 
sig sopsäckar och tappar 
ägg på gräsmattan.

Att leka är livsviktigt 
för såväl vuxna som 
barn. Mitt i:s testfamilj 
betygsätter fem mid-
sommarlekar.

Vilja hoppar tills hon skrattande stupar framför William. Christer och Mark är redan förbihoppade.  FOTO: JOHAN KINDBOM

SKEDSTAFETT – betyg  4
IDÉ: Springa bana, balanseran-
des ett ägg på en sked i mun-
nen och sedan lämna över till 
lagkompis.
SÅ GICK DET: ”Svårt men kul att 
försöka hålla balansen på skeden 
och samtidigt springa. Men 
under laget borde vara hårt så att 
ägget går sönder när man tappar 
det”, säger Vilja. ”Inte så svårt, 
det skulle behövas fler svängar 
och svårare bana”, säger Christer. 
”Det var för tungt att ha skeden i 
munnen”, säger Smilla.

NORSK FYLLA – betyg   5
IDÉ: Stafett där man snurrar 10 
varv med pannan mot en pinne för 
att sedan ta sig till lagkompis och 
lämna över.
SÅ GICK DET: Samtliga ramlade 
och skrattade hysteriskt under 
leken: ”Det var väldigt kul så länge 
det snurrade, så man bör ha korta 
sträckor eftersom ”fyllan” går över 
snabbt”, säger Christer. ”Här är det 
bra med mjukt underlag, och att 
vara ute. Jag hade nästan ner en 
dator hemma häromdagen”, säger 
Vilja. ”Lite läskigt”, tycker Smilla.

MINUTGÅNG – betyg  2
IDÉ: Gå omkring i exakt en minut 
innan man korsar en mållinje. 
Närmast minuten vinner.
SÅ GICK DET: Mark vann på sina 
46 sekunder. William – 1.28, Vilja 
– 1.29, Christer – 1.35. ”Det var 
lite roligt, men inte så att man 
skrattade. Det handlade mest 
om att vinna”, säger Vilja och får 
medhåll av William och Christer. 
”Jag tyckte det var jättekul”, säger 
Mark. ”Äh, det var bara för att du 
vann”, klagar Vilja och William.

HOPPA SÄCK – betyg  4
IDÉ: Hoppa en bana i en säck så 
snabbt man kan, antingen alla mot 
alla eller som stafett.
SÅ GICK DET: Hård dust med 
tacklingar i en alla mot alla-kamp: 
”Jätteroligt med fysisk kontakt. Men 
stafett med flera i lagen och där man 
måste byta sopsäck med varann 
skulle bli ännu bättre”, säger vin-
naren William, vars sopsäck snabbt 
gick sönder. ”Det behövs jutesäckar 
som håller bättre”, säger Christer. 
”Det var därför William vann. Han 
sprang på slutet”, säger Vilja.

TVÅLFLOPPNING – betyg  4
IDÉ: Tryck iväg en blöt tvål så 
långt du kan. Här hade del-
tagarna tre försök var och tre 
tvålstorlekar att välja mellan.
SÅ GICK DET: ”Det här var riktigt 
bra och kul”, säger Vilja som fick 
iväg den minsta tvålen drygt två 
meter. ”Det var bara för att du 
vann”, säger trean William som 
precis som Mark och Christer 
försökte med den största tvålen. 
Alla tvålade glatt in sig för att bli 
så hala som möjligt och uppskat-
tade leken som var ny för dem.

Tullinge dominerar Allsången
MUSIK Tullingebon Laleh Pourkarim medverkar för 
första gången i sommarens Allsång på Skansen. Laleh 
får äran att inleda säsongen den 26 juni. Hon slog 
igenom med hitten ”Live tomorrow” 2005 men det 
verkligt stora genombrottet i stugorna kom med förra 
höstens medverkan i tv-programmet ”Så mycket 
bättre”. Den 3 juli är det dags för nästa Tullingebo, Erik 
Hassle, att sjunga allsång (läs mer på sidan 27).

Laleh har gjort succé i både 
Sverige och Norge i år.
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Ungdomar coachas i skrivande
SKRIVANDE Hallunda bibliotek arrangerar en skrivar-
verkstad för ungdomar mellan 14 och 16 år. Pågår till 
och med torsdag klockan 12-16 varje dag. 

– Det är ingen författarverkstad, utan tanken är att 
du ska växa i ditt skrivande från din utgångspunkt 
och känna glädje över texterna, säger Pethra Öster, 
bibliotekarie.

Skrivarcoach är Eva Dahlberg. 
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Erik Hassle är tillbaka i Tullinge

När 23-årige Erik Hassle dök upp 
för några år sedan fick engelsk 
media upp ögonen för Tullinges 
popprins. 

I brittisk press talades det till 
och med om en ny 
Robbie Williams.

– Men jag förstår 
inte vad vi två skulle 
ha gemensamt. Kan-
ske en tillgänglig 
poppighet då, säger 
Erik Hassle.

Tre år efter debu-
ten är han redo för sin tredje full-
längdare. 

Förra veckan mastrade han nya 
skivan som släpps digitalt i början 
på juli. 

Det är fortfarande pop med 
soultouch det är frågan om. 

På kvällarna ser han en del fot-

boll hemma i Tullinge. Erik be-
skriver det som att han bott i en 
resväska de senaste åren. 

Senast hyrde han en lä-
genhet av en vän i 
stan.

– Jag flyttade 
till Tullinge för två 
veckor sedan. Jag 
kommer att låna 
mina föräldrars lä-
genhet i sommar.Till 
hösten kanske jag kom-
mer att jobba i Eng-
land.

Han fortsätter:
– Jag siktar absolut inter-

nationellt. På ett ganska bra sätt 
börjar jag från scratch 
gentemot press. Men 
från första skivan 
fick jag med mig en 
ganska stor grund av 
fans i olika territori-
um. Och i dag är det 
så lätt att upprätthål-
la den kontakten och 

ge dem något extra på nätet. Re-
sponsen är snabb.

Första singeln ”Stay” från nya 
skivan släpptes i maj. 

I videon finns bilder från regis-
sören Roy Anderssons storfilm 
”En kärlekshistoria” från 1970, 

för övrigt  
Eriks favorit-
film.

– Jag köpte filmen 
och klippte ihop en video. Jag 
skickade den till Roy som gillade 
det, så jag fick hämta materialet 
i högre upplösning. För mig har 
Roy Andersson Bergman-rang. 
Det var som att trä!a Zlatan, sä-
ger Erik Hassle som i ett samtal så 
här i EM-tider är full av fotbollsre-
ferenser.

! Anders Björklund
anders.bjorklund@mitti.se
tel 550 550 97

Erik Hassle är tillbaka. 
Både i Tullinge och med 
ny skiva. 

Hajpen i internationell 
media är kanske för-
svunnen, men förhopp-
ningen att slå i England 
och USA finns kvar.

”Jag komm-
mer att låna 
mina föräld-
rars lägenhet”
 ERIK HASSLE

En Nordenturné väntar i höst, men innan dess spe-
lar han på Gröna Lund den 24 juli. FOTO: ALEXANDER DAHL

Men redan i höst kan det bära av till England igen.

Du kan se din tidtabell redan nu på sl.se eller på mobil.sl.se. Från 17 juni 
kan du också hämta ditt eget tryckta exemplar på bussen, i spärren eller 
på SL Center. För mer information gå in på sl.se eller ring SL:s kundtjänst 
08-600 10 00. Trevlig resa!

SL i samarbete med

Sommaren är här!
Ny tidtabell 22 juni. 

I HÅGELBYPARKEN 2012

28 juni  ÖPPET HUS I HOGSLABY
Upplev en del av vardagens liv i järnåldersbyn. Hur gjorde man för 1000 år sedan? 
Prova på bågskytte, smide, brödbakning och mycket mer.

5 juli  NASSE HITTAR EN STOL (fr 3 år)
Nasse är en helt vanlig björn med randig mössa och en dag hittar han en stol. 
Vad är den till för? Varför då? Alla hans vänner kommer med olika förslag.

12 juli  SJUNG MED PETTSON (fr 4 år)
Pettson (Sven Hedman) har skrivit mer än 60 finurliga sånger om alla äventyr med katten 
Findus. Det händer alltid något skoj på gården bland hönor, grannar och mucklor.

19 juli  RASMUS PÅ LUFFEN (fr 5 år)
Astrid Lindgrens fina berättelse om barnhemspojken Rasmus som rymmer. 

26 juli  MEDELTIDA GYCKLAREFÖRESTÄLLNING 
MED ABELLIS MAGISKA TEATER  (fr 3 år)
Trolleri med Bissa Abelli, en av Sveriges mycket få kvinnliga trollkonstnärer. 
Medeltida musik på tidstrogna instrument som säckpipa, flöjt och luta.

2 augusti  FILIOKUS FREDRIKS HJULSHOW (fr 3 år)
Sprakande show med  trollkarlen Filiokus Fredrik på höghjuling. Han har också med 
sig en magisk loopmaskin så vi kan göra musik tillsammans. 

9 augusti  DJUROVISION SONG CONTEST  (fr 4 år)
Vild musiktävling med en olycklig kyckling, discopingvin, sköldpadda med girl power 
och en kamel som inte gillar Barsebäck. 

16 augusti  CURRY, KOMPIS OCH DEN FÖRSVUNNA SAGAN  (fr 4 år)
När Lillebror ska få höra sin saga är den bara borta! Vart i all världen har den tagit vägen? 

Tordagskul är barn- och familjeprogram varje torsdag kl. 13.00 i Hågelbyparken.
Entré 40 kr för alla över 2 år. Biljetterna köps på plats, kassan öppnar senast kl. 11.45.
Föreställningarna är cirka 40 min. Välkommen!
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MIDSOMMARFIRANDE
Fredag 22 juni
! Midsommarfest kl 12–16 
i Trädgårdstorp i Tullinge. Mid- 
sommarstången reses kl 13. 
Dans och lekar. Säcklöpning.
Folkdansuppvisning. Glass, 
varm korv, kaffeservering. 
Tombolor, fiskdamm. Entré. 
Arr: Botkyrka Hembygdsgille 
i samarr med Vuxenskolan. 
www.botkyrkahembygdsgille.
se Kommunikationer: 
pendeltåg Tullinge station, 
därefter bussar 722 och 723 till 
Trädgårdstorp. 

! Midsommarfest kl 13–16 
vid Grödinge bygdegård. Dans 
kring stången samt  lekar.  
Kaffe med hembakat. Korv- 
grillning. Skjutbana. Lotteri, 
tombola. Fiskdamm. Ponny-
ridning. Tipspromenad. Lövlund  
8. Arr: Grödinge Nya Bygde-
gårdsförening.

!PÅ GÅNG 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.

TIPSA OSS OM EVENEMANG www.mitti.se

20–27 juni

! Traditionsenligt med Slagsta 
Gille firas midsommarafton 
med dans runt stången med 
mera, kl 11–16 i Hågelbyparken. 
Entré. Arr: Hågelbyparken.

DANS
Torsdag 21 juni
! Dans – torsdagar: modernt 
till musik av Titanix kl 19–23 i 
Hågelbyparken. Kassan öppnar 
kl 18. Entré. Webbkassan för 
förköp. www.hagelby.se

Söndag 24 juni
! Söndagsdansen. Dans till 
musikanläggning. Blandad mu-
sik, kl 19–21 på Brandbergens 
dansbanan. Norra Kronans gata 
420. Entré Jubileumspris 15:-. 
www.brandbergen.net

Tisdag 26 juni
! Tisdagsdans till gammalt & 
modernt denna kväll till musik 
av Hedins kl 19–23 i Hågelby-
parken. Entré. Kassan öppnar kl 
18. www.hagelby.se

PENSIONÄR
Återkommande
! Cykelutflykter för ”Pinglor-
na” pågår på onsdagar. För 
mera information om utflykts- 
mål, samlingsplats och -tid se 
hemsidan www.pinglorna.net 
eller kontakt tel 999531 eller 
070-4363765. Arr: Pinglorna.

SPORT
Återkommande
! Nybörjarpaddling i Tullinge-
sjön varannan tisdag kl 18 
(jämna veckor till och med 
21 aug). Kom och prova på 
kajakpaddling i lugnt vatten. 
Ingen föranmälan behövs. För 
mer info se www.tullingekanot.
se Arr: Tullinge Kanotförening. 

UTSTÄLLNING
Onsdag 20 juni
! Vernissage av ”Connecting 
the Dots”. Prickar blir till 
berättelser. En jättespindel 
hänger från taket. Väggarna 
är täckta med prickar som 
hålls ihop med hjälp av bilder 
gjorda av barn och konstnärer. 
Spindeln som hänger från taket 
väver samman alla berättelser. 
Lisa Jeanning, Rolf Schuurmans 

juli i Galleri P.S.Norrbackag 48, 
Stockholm. Öppet tis-sön kl 
12-17. www.villavika.se

! Seriegalleriet firar 10 år med 
en jubileumsutställning av Ulf 
Lundkvist. Fina målningar 
utlovas och kan ses under som-
maren till och med 15 augusti. 
Öppet: månd–fred kl 11–18, lörd 
kl 12–16, sönd kl 13–16. 
www.seriegalleriet.se

! ”I purpurn född.” En liten 
utställning om kungliga födslar 
och dop visas på Livrustkam-
marens källarvalv, Slottsbacken 
3. Innehåller föremål från 
fem sekel – Karl XI:s vagga, 
dopkläder, medaljer och stats- 
dokument. Ceremonier – gläd-
jefyllda och betydelsebärande. 
www.livrustkammaren.se

VANDRING
Återkommande
! Sturehovs slott. Söndagar
 kl 13. Sturehovs slott i Norsborg 
är en vacker och välbevarad 
herrgård med medeltida anor. 
Huvudbyggnaden ritades av 
Carl Fredrik Adelcrantz och  
stod färdig 1781. Slottets sam- 
ling av kakelugnar är världsu-
nik. Samling: vid slottets entré
Längd: cirka 1 tim. Biljetter, för- 
köp på Stadsmuseet eller www.
ticnet.se

ÖVRIGT
Söndag 24 juni
! Öppet hus i Villa Skönvik 
med kaffeservering och visning  
av hembygdsmuseet, kl 13-16  
på Rönningevägen 7 i Skönviks- 
parken i Rönninge. Handikapp- 
vänligt. Arr: Salems hembygds-
förening.

Återkommande
! Bridge. Spela bridge varje 
torsdag kl 18.30 i Tumba Folkets 
hus. Du är välkommen med 
partner eller singel. För ev. 
frågor ring Willi Richter tel 
53026121 eller besök BBS saiten 
www.botkyrkabs.se

! Second hand för barn. 30 % 
Rea på allttill och med 28 juni 
sen stänger vi för semester. 
För Info om öppettider ring 
072-9053390. Kyrkvärdsvägen 
37 Segersjö/Uttran ingång på 
gården.

! Föreningen Paradiset Han-
vvedens vänner hälsar alla 
välkomna till naturreservatet 
och till torpet Paradiset. Öppet 
varje söndag. Stugvärd är på 
plats kl 10–15 och säljer kartor 
samt ger info. Flera utmärkta 
vandringsspår, rastställen med 
grillplatser, och vindskydd. Färd 
via väg 259 Huddinge-Handen 
med avfart mot Ekedal och 
Paradiset. Eller med buss 
709 hållplats Bruket. www.
paradiset-hanveden.se

! Stieg Larssons Millennium-
trilog på svenska: torsdagar kl 
18  och lördagar kl 14. Engelska: 
onsdagar kl 18 och lördagar kl 
11.30 . Följ i Lisbeth Salanders 
och Mikael Blomkvists fotspår 
runt Slussen, Mariatorget 
och Mosebacke. Vi besöker 
inspelningsplatser och jämför 
filmerna med böckerna och 
verkligheten. Samling: 
Bell-mansgatan Biljetter: 120 
kronor. Förköp på Stadsmuseet 
eller www.ticnet.se

Fira lantlig midsommar i Tyresta by
Traditionell midsommar i Tyresta by! Firandet startar kl 12 med löpartävling för vuxna 
och barn, dragkamp, grillning, fika, ponnyridning och mycket annat. Ta gärna bussen, 
antalet p-platser är begränsat. Du kan också köpa korv att grilla vid Lanthandeln i byn. 
Midsommarstången reses kl 14 med efterföljande dans. Samarr: med Jesu Kristi Kyrka av 
Sista Dagars Heliga.

22/6

Mälartorget ett av  
Mikko Lotvonens verk.

Vernissage 
av tre på 
galleri T
Eva Blomberg, Mikko 
Lotvonen och A. Bertil 
Eriksson ställer ut med 
vernissage kl 12–17 i 
Galleri T, Österlånggatan 
3. Utställningen pågår 
till och med 28 juni.

Öppet fred–sönd kl 12– 
16, månd & torsd kl 12– 
17.

KONST

22/6

och barnen som deltagit i 
3dagars-workshop närvarar 
vid invigningen kl 15 i Haninge 
kulturhus, konsthallen.

! ”Tillträde” – fotoutställning 
av Annelie Milton kan ses till 
och med 30 juni på Galleri Axel, 
Södermannagatan 16. Öppet: 
torsd kl 17–19, lörd kl 12–16. 
www.galleriaxel.se

Återkommande
! Kim Westling och Isabella 
Canales, är två 12–åriga tjejer 
som är glada i att måla och 
teckna. De har experimenterat 
med olika tekniker och utgått 
från vad de tycker är roligt för 
stunden. En stor produktion 
av ansikten, djur, och modern 
konst, som är gjorda i akryl, ak-
vareller, oljepastell, färgpennor, 
kol och blyerts, ställs ut till och 
med 28 juni i Salems Bibliotek, 
Säbyhallsv 30, Salems C. 

! Konstgruppen Rubinens ut-
ställning med verk av Birgitta 
Öqvist, Mercedez Pociello, 
Gösta Lindunger, Robert Krem- 
nitzky samt Erik Karlsson på- 
går fram till den 24 juni på 
Rosenhill. Öppet vard kl 14–17,  
lörd–sönd kl 12–17. Vid parke- 
ringsproblem  är galeriebesök-
arna välkomna att parkera inne 
på gården bakom huvudbygg- 
naden. Mer info tel 0733-  

844964. Arr: Mats Sandeberg.

! ”Den blå planeten” – en grön 
utställning. Naturen flyttar in 
i staden – och vice versa i Bot-
kyrka konsthall och Xetmuseet, 
Tumba torg 105. Tumba. Akt I: 
en grön utställning i Botkyrka 
konsthall, visas till och med 
20 oktober. Öppet tisd–fred 
kl 11–17, lörd–sönd kl 11–15. 
Konsthallen har sommarstängt 
1 juli till och med 31 juli. 

!  ”Utmärkt svensk form”. 
Tillsammans med Framtidens 
Romer i Botkyrka och Framti- 
dens Unga Romer, visas en 
utställning där små delar till-
sammans ger en bild av vad det 
innebär att vara rom, i Sverige, 
idag, ställs ut i till och med 1 juli 
i Mångkulturellt centrum, Fittja 
gård, Värdshusv 7, Fittja. Fri 
entré. Öppet tisd–onsd kl 12–17, 
torsd kl 12–20, fred kl 12–15, 
sönd kl 12–16.mkc.botkyrka.se

! Föreningen HaningeKonst-
närers sommarutställning i 
Galleri Kyrkskolan vid Öster- 
haninge kyrka.”Kom och bada i 
ett hav av konst.” I år vill vi göra 
en ”kompakt” utställning, där 
bilderna hänger tätt, tätt. Vi 
hoppas det blir roligt och spän-
nande. Öppet lö-sö 11-16 ons 
18-20 helgkafé. Presentation 
varje lö-sö kl13. För mer info 

ring tel 500 323 89 eller kolla 
www.haningekonstnarer.se

! ”God konst åt folket” – Konst-
främjandet 65 år. Utställningen 
pågår till och med 23 septem- 
ber i Litografiska Museet, ett 
levande museum för litografi, 
på Sundby Gård i Huddinge.  
Öppet: onsdagar kl 11–15, sön-
dagar kl 11–16. Liten entré, barn 
upp till 7 år gratis. Pendeltåg 
till Huddinge C, buss 709, 
tel 746 90 91. 
www.litografiskamuseet.se
info@litografiskamuseet.se

! Bo Valter Nyberg, (BoVaN), 
började måla 1998 på en kvälls-
kurs hos Huddingemålaren 
Sigfrid Grimma. Och fick 
insperation och fortsatte att 
måla. Sedan 2005 målar Nyberg 
med i konstnärsgruppen 
Stuvstamålarna. Nu ställer 
han ut sina oljemålningar 
från Stuvsta och Gamla stan, i 
Stuvsta café, Stuvsta torg, fram 
till och med augusti. 
www.bovan.se

! Konstutställning i måleri 
och skulptur med konstnärer 
bland annat från Huddinge; 
Cecelia Britten - Austin, Per 
Sundberg, Bo Bergstrand, Bodil 
P,  Lisa Hillerdal,  Matthias Ros-
sipal, Anna Kraft, Helena Prior,  
Kirsti L, ställs ut till och med 7 

Tel 08-523 014 22
www.sodertalje.se/torekallberget

Midsommar på Berget
fredag 22 juni 

Kasperteater Dansuppvisning kl. 14.00
Stången reses Entré vuxna: 50 kr  
(barn under 18 år gratis) TUMBASCENEN

Söndag 21 oktober kl 16.00

Operates under license from Glenn Miller Productions, Inc., New York, U.S.A.
Directed by Jan Slottenäs

Biljetter: Tumba Bokhandel tfn 08-530 396 60, www.folketshustumba.se, www.glennmillerorchestra.se

Sponsored by

The most popular and sought after big band in the world!
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trä!en ring telefon 0939-105 31 86
samtalet kostar 9,60 kr/min.

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

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

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

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

! Män söker Kvinnor
Mogen kvinna sökes för träffar. Din 
nationalitet saknar betydelse. Jag är 
en 45-årig kille som gärna vill träffa 
en kvinna som är äldre än mig. Jag är 
ärlig och omtänksam.
34205
 
Kille, 50 +, rök- och spritfri, söker 
attraktiv, smal tjej för gemensam 
fritid Â– och vem vet Â– kanske 
gemensam framtid. Ring nu.
34204
 
Jag är en empatisk, varm, lättsam 
och romantisk kille på 49 år med 
positiv livssyn. Tränar och sköter 
mig. Vill träffa en gullig och go tjej 
för ett seriöst förhållande.
34203
 
Välbehållen kille på 48 år söker en 
välbehållen tjej som liksom jag 
värdesätter ärlighet och respekt och 
är ödmjuk. Jag är en levnadsglad, ro-
mantisk kille med barnasinnet kvar.
34202
 
Snygg och trevlig kille, 51 år, söker en 
trevlig tjej för träffar när vi känner 
för det. Hoppas du svarar.
34201
 
Jag vill träffa en vanlig, enkel, helst 
barnfri tjej för ett kärleksfullt förhål-
lande. Själv är jag en blond, smal och 
vältränad 45-årig kille med många 
intressen.
34193
 
Glad och trevlig 37-årig kille söker 
tjej som är intresserad av att vara 
ute i naturen främst: fågelskåda, 
paddla kajak, fjällvandra m m. 
Gillar även att gå på museum, konst 
m m.
34192
 
Vill träffa en kvinna som är ungefär 
60 år för att ev bli sambos.
34191
 
En sommarromans eller kanske 
mera? Söker dig kvinna, din ålder 
och vem du är, spelar ingen roll, men 
du får gärna vara yngre, rökfri och 
inte överviktig. Jag är nära 60, 174 
cm, rökfri och skötsam.
34190
 
Mogen kvinna sökes för träffar. Din 
nationalitet saknar betydelse, men 
jag vill att du är äldre än mig. Jag 
är 45 år, blond, smal, vältränad och 
ungdomlig.
34176
 
Jag söker en barnfri, smal/normal-
byggd tjej för ett seriöst förhållande. 
Själv är jag blond, smal, vältränad 
och mycket ungdomlig 45-åring som 
tycker om att röra på mig.
34175
 
Här finns en kramgo, snäll och stabil 
man på 50+ som gärna vill träffa dig 
en dominanta kvinna. Vi ses.
34174
 
Jag är en trevlig och charmig Stock-
holmskille på 42 år som vill träffa en 
tjej, 25–45 år, för en seriös relation. 
Intressen: bio, musik, promenader, 
krogbesök, resor m m.
34172
 
Glad kille, 36 år, blå ögon, 195 cm 
lång, 95 kg. Jag är glad, sprallig och 
har humor. Vill lära känna en lite 
mullig kvinna, 36–46 år. Intressen: 
mat, resor, och natur.
34169
 
Söker en tjej som vän och flickvän, 
barnfri, gärna smal/normalbyggd. 
Själv är jag en smal, blond, ungdom-
lig och barnfri 45-årig kille. Gillar 
film, foto, natur och djur.
34168 

Jag är ca 40 och söker en tjej från 
Asien, från 25/27 år och uppåt, som 
vill träffa en svensk kille och skapa 
ett liv tillsammans. Välkommen att 
höra av dig.
34167
 
Jag är en finsk man, 60 år, stark, 
manlig, akademiker, men överviktig. 
Önskar träffa en finsktalande 
kvinna, gärna söder om Stockholm, 
dock inget krav.
34161
 
Kille på 50 år söker en äldre dam för 
rollspel. Jag bär damkläder och du 
bär herrkläder.
34159
 
Man, 60+ och ungdomlig, söker 
kvinna som vill gå med mig på 
skogspromenader och åka ut och 
fiska i galonkläder.
34156
 
Vi träffades vid Granitvägens tvätt-
stuga lördagen den 2:a juni. Vi bytte 
några ord och jag vill gärna träffa dig 
igen. Killen i svart. Tack.
34152
 
Två har roligare. Jag är trevlig 45-årig 
Stockholmskille som är utåtriktad. 
Vill gärna träffa en äldre kvinna, 
70–80 år, gärna fyllig med kvinnliga 
former.
34151
 
Trevlig svensk kille i sina bästa år, 
söker en tjej, 45–55 år, för seriös 
kontakt. Intressen: resor, bilar, natur, 
god mat, m m.
34150
 
Hej du mogna varma, men busiga 
tjej. Jag är 54 år och vill gärna träffa 
dig i passande ålder. Har allmänna 
intressen. Är även du liksom jag 
kärleks- och ömhetstörstande, så 
kanske vi hörs.
34149
 
Trevlig kille, 46 år, 183 cm lång, so-
cial, barnfri, med stil och skärpa. Vill 
gärna träffa dig kvinna, kanske lite 
äldre än mig, rätt lång, blond och lite 
bestämd av dig som kvinna.
34148
 
Är en 75-årig man, ärlig, snäll och 
hjälpsam, men saknar någon att 
dela tillvaron med. Mina intressen 
är allena. Om du vill veta mer, hör av 
dig, annonsnummer 34044.
34147
 
Söker en mogen kvinna för träffar. 
Din nationalitet saknar betydelse. 
Själv är jag en blond, smal, 45-årig 
singelkille.
34143
 
70-årig nybliven segelbåtsägare sö-
ker kunnigt, kvinnligt segelsällskap 
för dagsturer och kanske längre.
34141
 
Jag söker en tjej för vänskap och 
förhållande. Jag är blond, smal och 
vältränad, 45 år. Ger mycket av mig 
själv i en relation. Det är en fördel 
om du liksom jag inte har några 
barn.
34129
 
Vältränad, smal, blond och ungdom-
lig 45-årig singelkille söker en vanlig, 
naturlig och enkel tjej att ha kul 
med. Du är barnfri liksom jag. Gillar 
det mesta som gör livet intressant.
34128
 
Lång gentleman, ungdomlig, 56 år 
ung, seriös, söker en ung vacker tjej 
som vill bli min vän. Ej rökare.
34123
 
Romantisk o aktiv man, 60 år, söker 
äldre kvinna för romantiska träffar.
34119 

Ungdomlig man 60+, söker pigg och 
glad kvinna som vill följa med mig 
i min lilla båt och bada, fiska och 
grilla på någon ö.
34117
 
Har du gröna fingrar? Då har jag ett 
sommarnöje. Lugn kille, född 1960, 
vill träffa en bra tjej, 30 och upp till 
min ålder. Jag har borgerliga värde-
ringar, röker ej och har inga barn.
34116
 
Jag, man på 60+, söker en kvinna/
tjej, -20, för trevliga träffar. Hoppas 
du hör av dig.
34111
 
Jag en man, 60 år, som söker en 
kvinna, 60+, för att ha trevliga 
stunder med då och då. Vore trevligt 
om du ville höra av dig.
34110
 
Här finns en snäll, rar och charmig 
kille på 54 år som gärna vill träffa 
en bestämd och dominant kvinna. 
Du får gärna vara äldre än mig eller 
jämnårig. Jag vill att detta ska vara 
seriöst.
34109
 
Svensk man, 50 år, söker mörkhyad 
kramgo och kurvig kvinna för famil-
jebildning. Jag är snäll, omtänksam 
och påhittig. Du är med eller utan 
barn, men vill gärna ha fler barn.
34108
 
Letar efter en spontan och sportig 
tjej som längtar efter att ha en familj 
igen. Jag en glad, ödmjuk naturäls-
kande man, 50+, sportig, ej rökare. 
Gärna ensamstående mamma. Foto 
ger svar.
34124
 
Medelålders gentleman söker 
kontakt med en rar och trogen tjej 
att göra saker tillsammans med i 
sommar.
34104
 
Här finns en 54-årig man, mycket 
sportig, sund och rökfri, med varie-
rande intressen. Jag söker en vanlig, 
stark, busig och kramgo tjej att hitta 
på nya upptåg tillsammans nu i 
sommar.
34103
 
Jag är en tilltalande och trevlig hant-
verkare på 44 år som söker spänning 
i vardagen. Är Du i samma situation, 
hör gärna av Dig!
34102
 
76-årig handikappad man, intres-
serad av musik och kärlek, söker 
76-årig handikappad kvinna, som 

är också intresserad av musik och 
kärlek.
34096
 
En hygglig 47-årig barnfri man med 
ordnad ekonomi, hyfsat utseende 
och allmänna intressen söker en helt 
vanlig attraktiv tjej på ca 35 år för ett 
förhållande.
34092
 
Här finns en mycket bestämd man, 
50+, som gärna vill träffa en snäll 
och rar flickvän för seriöst och 
kärleksfullt förhållande med ärliga 
avsikter.
34084
 
Kille, 50+, med varierande intressen, 
söker en rökfri, romantisk tjej, 45–55 
år, att träffa på fritiden. Ring nu, alla 
får svar.
34075
 
Jag är en ungdomlig kille 47 år, med 
bra inre och yttre egenskaper, 183 
cm lång som har tröttnat på att vara 
ensam. Vill träffa en fräsch mulattjej 
för en framtid ihop.
34074
 
Här finns en lugn, snäll och mycket 
hjälpsam man, 50+ som gärna vill 
träffa dig dominanta kvinna för 
seriöst förhållande. Ålder utan 
betydelse.
34073
 
Söker tjej eller kvinna för träffar eller 
förhållande. Jag är 45 år, ungdomlig, 
smal, blond, vältränad, ärlig och om-
tänksam. Din ålder och nationalitet 
saknar betydelse.
34071
 
Kille på 46 år, normalbyggd, 183 cm 
lång, vill träffa dig TS kvinna. Vill att 
du som jag söker en ärlig tvåsamhet 
och gemenskap. Jag ser bra ut och 
har inga problem.
34069
 
Kille på 70 år söker en varm och öm-
hetstörstande kvinna. Du kan vara 
äldre än mig. Ring så svarar jag.
34067
 
Trevlig, aktiv, rökfri man 60+, om-
tänksam, ärlig söker rökfri kvinna, 
50–60 år, som är levnadsglad och 
ärlig för seriöst förhållande. 
Intressen: natur, skärgård, konst, 
kultur m m.
34066
 
Söker en mogen kvinna. Själv är 
jag en blond, smal, vältränad och 
ungdomlig 45-årig. Din nationalitet 
saknar betydelse.
34062

Svensk man, 49 år,Â†176 cm lång, 
lite överviktig, söker en svart, fyllig 
kvinna för fast förhållande. Du är lik-
som jag lugn, omtänksam, empatisk 
och klartänkt. Med eller utan barn, 
men positiv till fler barn.
34059
 
Kille på 45 år, söker kontakt med 
goa, mjuka och mulliga kvinnor för 
träffar. Ha det så bra.
34056
 
Trevlig, lugn och omtänksam man, 
43, har en son på 13 år, söker en söt, 
rar tjej/ livspartner för förhållande. 
Tycker om promenader, musik, film 
och mysiga hemmakvällar.
34055
 
Kille på 45 i norra Stockholm söker 
kontakt med kvinnor för träffar.
34054
 
Ungdomlig kille på 50 år som 
söker kontakt med kvinnor för 
träffar.
34052
 
! Kvinnor söker Män
Jag är en ungdomlig, mjuk och enkel 
tjej på 58 år som vill träffa en kille i 
passande ålder. Gillar promenader, 
kafébesök och utflykter i naturen. 
Jag är rökfri.
34197
 
Snäll, trevlig, rökfri 68-årig kvinna 
som ser mycket yngre ut, söker man, 
70–75 år, med ordnad ekonomi och 
snäll för seriöst förhållande. Lämna 
telefonnummer.
34162
 
Ungdomlig pensionär med många 
intressen önskar bekantskap med 
man för kamratlig samvaro, gärna 
dansant, men inte villkor.
34154
 
Snäll man för familj sökes av dito 
kvinna. Gärna med intresse för 
näringslära, över 55, utan barn och 
djurvän. Jag är 54, lång, smal. Endast 
seriösa svar.
34145
 
Slank, ungdomlig Stockholmskvin-
na, 57 år, 167 cm, 57 kg, varmhjärtad 
och levnadsglad söker trevlig, mysig 
och klok man för nytt kapitel i livet. 
Ej rökare.
34144
 
Jag söker en trevlig och okompli-
cerad man med stil över 40 år för 
trevligt umgänge och samvaro. Alla 
får svar.
34133 

Flexibel och spontan kvinna, 60+. 
Djur, jakt, fiske, trädgård, mat och 
vin är kärlek i mitt liv. Saknar tyvärr 
vännen med humor att dela detta 
med. Hör av dig!
34127
 
Ungdomlig och utåtriktad kvinna, 
66 år, med intressen: musik, motion, 
kultur och natur söker jämnårig, 
trevlig man som längtar efter en 
seriös relation och gemenskap.
34125
 
Jag är en nyligen pensionerad kvinna 
som behöver möta en manlig nära 
vän som ger mig trygghet. Jag är en 
vänlig själ, intellektuell och känslig. 
Du är dig själv.
34115
 
Lugn, snäll kvinna, 66 år, hoppas du 
seriösa man i samma ålder vill bli 
mitt sällskap i sommar och framö-
ver. Ej rökare. Intressen: promena-
der, bilutflykter m m.
34114
 
Hej Du, seriösa man på 70 år. 
Gemenskap, glädje, promenader, gör 
god mat. Om det är någonting som 
tilltalar Dig, hör gärna av Dig!
34097
 
Kvinna, 60 år, söker en omtänksam 
och seriös man, ca 60 år, i Stock-
holmsområdet, gärna med husvagn. 
Jag älskar att göra allt möjligt ute 
i naturen, är rökfri, har bil och har 
tidigare kört husvagn.
34089
 
Jag är en afrikansk tjej, 30 + och har 
två barn. Jag söker en seriös och 
stabil man.
34088
 
Jag är en kvinna på 52 år med två 
barn, 15 och 11 år, och söker en man 
som inte gett upp. Jag tycker om 
kultur, mys och motion, är rökfri och 
har katt.
34086
 
Jag är en kvinna på 66 år, tycker att 
det är tråkigt att leva ensam och 
skulle gärna vilja dela min tid med 
en man. Jag har allmänna intressen 
och tycker mycket om dans och 
musik.
34082
 
Jag är en välutbildad, ärlig och seriös 
46-årig kvinna som kom till Sverige 
för 14 år sedan och har egen firma. 
Jag söker en rökfri välutbildad man, 
45–53 år, med kristna värderingar, 
som tycker om sport, resor och har 
en stabil ekonomi.
34079

skönhet&hälsa

Segersjövägen 16B | Uttran | 08-530 339 70

TREVLIG MIDSOMMAR!
önskar frisörerna på

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.
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Snart är det färdigservat i Pelletäppans tennishall. Var dessa unga spelare ska ta vägen är tills vidare oklart. FOTO: CARLOS MONTECINOS

Tumba TK hemlös 
när hallen läggs ner
Pelletäppans tennishall har tjänat ut, anser kommunen.

Utomhusträningen på de två grus-
banorna har ställts in eftersom 
regnet vräker ner. I stället har man 
tagit klivet in i tennishallen vid 
Pelletäppan, och det är full fart på 
de fyra banorna.

– Här brukar det sjuda av liv, 
inte minst på helgerna, säger 
Alexander Petrovic som är före 
detta juniortränare i Tumba Ten-
nisklubb.

Nu är han på plats för att följa 
dottern Marias träning. Hon är 
en av flera mycket framgångsrika 
yngre spelare i klubben. Av Tumba 
TK:s 600 medlemmar är 250 akti-
va juniorer.

Om ungefär en vecka är Ma-
ria och alla hennes klubbkamra-
ter hemlösa. Botkyrka kommun, 
som äger anläggningen och mar-
ken vid Pelletäppan, har beslutat 
att stänga hallen i slutet av denna 

månad. Den är gammal och sliten, 
och taket läcker.

– Vi fick beskedet för bara någ-
ra veckor sedan, säger Alexan-
der Petrovic. Det slog ner som en 
bomb. Jag är så orolig för alla bar-
nen, vart ska de ta vägen?

Petrovic håller med om att hal-
len är sliten, men inte att den be-
höver stängas.

–!Man kanske kunde börja med 
att bygga om den del för del, så att 
några banor kan användas. Ett al-
ternativ är att bygga en ny hall.

Petrovic vet inte om Pelletäp-
pans hall kommer att rivas eller 
renoveras. Han är förbaskad på 

ansvariga i kommunen.
–! De har varit så sent ute med 

beskedet, och verkar inte ha nå-
gon backup-plan för vart vi ska ta 
vägen. Det hela är tragiskt, och jag 
förstår inte hur de har tänkt.

En tennispappa som går förbi 
Petrovic i hallen och morsar säger 
rakt på sak:

– Jag är så förbannad att det 
bara kokar i mig!

Kommunen har utlyst ett infor-
mationsmöte om tennisanlägg-
ningen till i kväll, tisdag. Roger 
Vintemar, verksamhetschef idrott 
& anläggning, vill inte närmare gå 
in på vad informationen består av.

– Men efter en statusbesiktning 
har vi beslutat att stänga hallen 
tills vidare. Det är sedan länge 
känt att det funnit renoveringsbe-
hov, och vi har fört en dialog med 
klubben.

Vart ska tennisspelarna ta vä-
gen?

– Jag förstår att de är oroli-
ga. Men tills vidare har jag ingen 
kommentar till det.

Alexander Petrovic tror inte att 
kvällens möte medför något posi-
tivt. Det är ju ett faktum att hallen 
stängs, och han har svårt att se var 
man i stället skulle kunna spela 
tennis.

– Hela kommunen har 86 000 
invånare. Samtidigt finns det bara 
åtta banor, fyra hos oss, tre i Tul-
linge, och en i Olligång i Hallun-
da.

Petrovic tycker att det är extra 
ledsamt att hallen stängs nu efter-
som Tumba TK är en klubb på väg 
uppåt, och flera juniorer är ranka-
de i toppskiktet i Sverige.

– Det som är speciellt med klub-
ben är att den har en salig mix av 
människor med olika bakgrunder, 
etnicitet och åldrar. Vi har många 
tjejer med invandrarbakgrund. 
Och allt fungerar klockrent.

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

Snart blir Tumba TK:s 
600 tennisspelare hem-
lösa, och de har ingen-
stans att ta vägen.

Botkyrka kommun  
har beslutat att stänga 
tennishallen vid Pelle-
täppan. Den bedöms 
vara alltför sliten.

”Beskedet slog ned som en bomb”, säger en bedrövad Alexander Petrovic, som 
är aktiv i klubben.

Windahl kvar 
i Caperiotumba
HANDBOLL Patrik Windahl 
fortsätter som tränare för 
Caperiotumbas damlag under 
det första historiska året i 
elitserien kommande säsong. 
Det blev klart i förra veckan.

Vid sin sida kommer Win-
dahl att ha Karin Nilsson, med 
13 elitseriesäsonger och 118 
A-landskamper på meritlistan 
som spelare.

För DJ- och U-lagen kom-
mer Fredrik Sjöstrand och 
Roger ”Baggen” Nilsen, som 
tar steget upp från att ha trä-
nat A-flickorna, att ansvara. 
Klubben jobbar nu vidare med 
att hitta en ny tränare till 
A-flickorna.

Tidig premiär 
för Botkyrka HC
ISHOCKEY Säsongen 
2012/13 börjar tidigt för 
Botkyrka HC, som är 
nykomlingar i division 
1. Redan den 12 septem-
ber är det seriepremiär 
i division 1D. Enligt ett 
preliminärt spelschema 
börjar Botkyrka borta 
mot Huddinge Hockey i 
Björkängshallen.

Innan dess är hittills 
hela sju träningsmat-
cher inplanerade. Den 
första är mot Väsby 
Hockey hemma den 12 
augusti.

Botkyrkaderbyt 
regnade bort
FOTBOLL Det extrema 
regnvädret i söndags gjorde 
att derbyt i division 2 södra 
Svealand mellan Arameiska-
Syrianska och Konyaspor fick 
ställas in.

Nästa match för Konyaspor 
spelas i morgon onsdag, borta 
mot Värmdö. Arameiska-
Syrianska spelar på torsdag 
och står inför en tuff uppgift 
– obesegrade serieledarna 
Enskede IK på bortaplan.

Finnkampen åter 
i Stockholm 2013
FRIIDROTT Fram till i början 
av 1990-talet avgjordes 
Finnkampen vartannat år 
i Helsingfors och vartannat i 
Stockholm. Men de senaste 20 
åren har tävlingen bara gått 
i Stockholm tre gånger. 2013 
är det dags för ”comeback” på 
Stadion, den 7–8 september.

– Vi hoppas självklart på 
härlig Finnkampsstämning 
och ett fullsatt Stockholm 
Stadion. Sist vi var här, 1997, 
vann Finland dubbelt och det 
ska vi ändra på när vi nu kom-
mer tillbaka på klassisk mark, 
säger Anders Albertsson, 
generalsekreterare i Svensk 
Friidrott.
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Hyresgästen på väg 
att bli en sällsynt art

Bostadsrätternas övertag i Stock-
holms län är unikt i landet.

– Gränsen tangerades redan 
2010. Men nu är det första gången 
som andelen bostadsrätter är fler 
– 51 procent, säger Rein Billström, 
Statistiska centralbyrån, som på 
uppdrag av Lokaltidningen Mitt i 
har tagit fram si!ror för bostads-
beståndet i flerbostadshus vid års-
skiftet.

Hyresrätterna minskade under 
fjolåret med över 2 700 till rekord-
få 344 010 stycken. Mer än hälften 
av länets kommuner har nu fler 
bostadsrätter än hyresrätter.

–"Det finns 26 kommuner i lan-
det som har den situationen. 16 av 
dem ligger i Stockholms län.

Vallentuna är den kommun som 
har både lägst andel och minst 
antal hyresrätter. Här finns 367 
stycken, vilket är nio procent av 
lägenheterna i flerbostadshusen.

– Det är en väldig brist. När jag 
skulle flytta hit ville jag byta min 
lägenhet i Årsta. Vi försökte jätte-
länge. Till slut fick min dotter gå in 
med pengar för att köpa en lägen-
het, säger Vallentunabon Annie-
Marie Ersson.

Hon beskriver bostadssituatio-
nen som bedrövlig. Eivor Sjögren, 

som tillsammans med sin man 
Göte är en av få Vallentunabor 
som är hyresgäster, håller med. 

–" Jag tycker det är skandal. 
Unga har inte råd att köpa en lä-
genhet. Jag tror det leder till att de 
flyttar härifrån, vilket inte är bra 
för kommunen, säger hon.

De flyttade in i sin lägenhet på 
Fornminnesvägen för 18 år sedan.

– Då var det lätt. Jag fick den en 
vecka efter att jag hade ställt mig 

i bostadskön, säger Eivor Sjögren.
I andra delar av länet är andelen 

hyresrätter betydligt fler. Söder-
tälje toppar med 75 procent. 

– Skillnaderna i länet är väl-
digt stora. Det finns kommuner 
där man sålt ut nästan hela all-
männyttan. Samtidigt har vissa 
fortfarande en kraftig övervikt av 
hyresrätter, säger Rein Billström 
som poängterar att ombildningar-
na dock minskade stort förra året. 

På tjugo år har antalet hyresrät-
ter bara ökat med 3 000.

–" Hyresrätter har byggts, men 
ombildningarna och nybyggda 
bostadsrätter tar ut dem, säger 
Rein Billström.

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

Hyresrätterna fortsätter 
att minska i länet. De är 
nu färre än bostadsrät-
terna.

– Ombildningsvågen 
har slagit igenom, säger 
Rein Billström, Statis-
tiska centralbyrån.

Eivor och Göte Sjögren på Fornminnesvägen bor i en av de 367 hyreslägenheterna i Vallentuna. FOTO: CARLOS MONTECINOS

Färre i länet
Fördelning av bostadsformer 
i flerfamiljshus vid årsskiftet:

Hyresrätt Bostadsrätt
Sthlms län 49 51
Riket 63 37

KÄLLA: SCB

Bostatistik: Andelen hyresrätter i lägenhetsbeståndet i procent KÄLLA: SCB

Vallentuna
Täby

Danderyd
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9
14

25
30

36404143444445464646464953555961626266
717475

377 447
personer stod i Stockholms 
stads bostadskö förra veckan. 
Det är en ökning med 3,6 pro-
cent sedan årsskiftet.

Priset på småhus 
sjunker i länet
BOSTAD Priset på småhus sjönk 
med 1 procent i länet under mars 
till april jämfört med tremåna-
dersperioden innan. Det är lika 
mycket som snittet i landet, visar 
siffror från Statistiska centralby-
rån. På ett år har priserna i länet 
sjunkit med 3 procent.

Stort behov av  
fler nya bostäder
BOSTAD Länets folkmängd beräk-
nas växa med 35 000 per år. Det är 
betydligt högre siffra än vad den 
nuvarande planeringen av nya 
bostäder bygger på. 

– Vi har en snabb befolknings-
tillväxt och ett stort behov av 
bostäder, ändå byggs det inte 
tillnärmelsevis så mycket som det 
skulle behövas, säger bostadsmi-
nister Stefan Attefall (KD).

Regeringen ger Stockholms 
läns landsting i uppdrag att 
bedöma behovet av nya bostäder 
i kommunerna i länet genom 
att ta fram aktuellt underlag för 
kommunernas och de statliga 
myndigheternas planering. 

Även Boverket får ett uppdrag: 
att göra en årlig uppföljning av 
bostadsbyggandet i kommu-
nerna.

Färre tror på  
stigande priser
BOSTAD För första gången sedan 
årsskiftet sjunker SEB:s bopris-
indikator som mäter skillnaden 
mellan andelen hushåll som tror 
på stigande priser och andelen 
som tror på fallande bostadspri-
ser. 

Indikatorn ligger nu på 13, 
vilket är en nedgång med 7 
enheter sedan förra mätningen i 
maj. Färre tror på stigande priser 
framöver samtidigt som fler räk-
nar med att de kommer att vara 
oförändrade. 

Men fortfarande tror störst 
andel – 38 procent – att priserna 
kommer att gå upp.

Boprisindikatorn låg vid fjolår-
ets junimätning på 29.
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Värdering? Låt din lokala mäklare hjälpa dig.

Ring för visning



ACCEPTERAT PRIS 2 845 000 kr. TOMT 964 kvm delvis insynsskyddad natur-/trädgårdstomt. VISAS On 20/6
18.00-18.30. Furuvägen 12. BOTKYRKA/SALEM Michael Englund 08-534 101 75.

TUMBA 5 rok, 146 + 23 kvm

Bra läge på lugn återvändsgata Barnvänligt Garage och förråd
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 300 000 kr. TOMT 321 kvm trädgårdstomt. Tomträttsavgäld 7900 kr/år till 2020. VISAS Må 25/6
17.45-18.30. Ti 26/6 18.00-18.30. Blåbärsstigen 56. BOTKYRKA/SALEM Michael Englund 08-534 101 75.

SALEM 7 rok, 126 + 30 kvm

Renoverat Barnvänligt Gott om utrymmen Garage Spapool
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 650 000 kr. AVGIFT 2 952 kr/månad. VISAS Må 25/6 18.00-18.30. Ti 26/6 17.30-18.00.
Skarpbrunnavägen 93. BOTKYRKA/SALEM Michelle Endre 08-534 101 73.

NORSBORG ERIKSBERG 2 rok, 52 kvm

Välplanerad 2:a med insynsskyddad uteplats med vidsträckt utsikt
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PRIS 1 400 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 2 080 m! (friköpt). VISAS Ring för tidsbokning. Renmossvägen 4.
BOTKYRKA/SALEM Björn Petrén 08-534 101 70.

TULLINGE Byggklar tomt 2 080 kvm

Stor tomt på lugn gata i populära Tullinge Byggrätt 200 kvm
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PRIS 3 995 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 533 m! (friköpt). VISAS Må 25/6 17.30-18.15. Katrinebergsvägen 62.
BOTKYRKA/SALEM Björn Petrén 08-534 101 70.

TULLINGE TRÄDGÅRDSSTAD 7 rok, 155 kvm

Trevlig familjevilla i populära Tullinge Nära skola och förskola
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PRIS 2 195 000 kr/bud. AVGIFT 6 818 kr/månad. VISAS Ring för tidsbokning. Päronvägen 23. BOTKYRKA/SALEM
Michelle Endre 08-534 101 73.

TULLINGE TRÄDGÅRDSSTAD 6 rok, 147 kvm

Underbart BR-parhus med härlig hörntomt i bästa solläge!
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BOSTADSRÄTTER

VILLOR

TOMTER

BOTKYRKA/SALEM GRÖNDALSVÄGEN 2 08-534 101 70 WWW.SVENSKFAST.SE/TUMBA
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING



Äntligen helg!
FASTIGHETSBYRÅN TUMBA/ SALEM 08-566 401 50 fastighetsbyran.se

Accepterat pris: 2 995 000:-
6 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 147 kvm, biarea: 35 kvm
Tomt: 924 kvm

Byggt: 1987, ombyggt 1988
Adress: Rudbecksvägen 6D
Visas ons 20/6 18.30-19.30
Sms:a: FB 1040-11020 till 72456 för beskrivning

Familjevilla med garage i populärt barnvänligt område. Stor plan trädgårdstomt med flera uteplatser i olika
sollägen. Låga driftskostnader med bergvärme. Entréplan med umgängesytor, två sovrum samt
nyrenoverat duschrum. Övre plan med sovavdelning ett allrum samt ett badrum. Välkomna.
Tel: 08-566 401 50. Snabbsök via webbnr: 1040-11020.

TUMBA VRETARNA

Accepterat pris: 1 350 000:-
Tomt: 2 327 kvm Skogs- och
naturtomt
Adress: Malmbackavägen 8
Ring för mer information. Åk gärna
förbi och titta på tomten.
Sms:a: FB 1040-10856 till 72456
för beskrivning

Stor naturtomt i omtyckt område
med högt och ljust läge på
återvändsgata med mycket lite
trafik. Kommunalt vatten och
avlopp i gatan. Här får du bygga
140 m2 i 2 plan varav 40 m2
garage. Naturnära med stora
strövområden samt golfbana i
närheten. Skola, förskola, buss
och livsmedelsbutik på bekvämt
avstånd. Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-10856.

VÅRSTA

Accepterat pris: 2 195 000:-
7 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 152 kvm, biarea: 50 kvm
Tomt: 254 kvm Friköpt
Byggt: 1969, tillbyggt 1999
Adress: Orrstigen 7
Visas mån 25/6 17.30-18.00

Påbyggt radhus som nu är i 3
plan. Totalt ca 200 kvm med
många rum. Utbytta fönster,
panna från -06 och tilläggsisolerat
med ny panel. Ombyggt kök med
bardel och klinkers på golvet med
golvvärme. Trevlig och lugn gård
med flaggstång. Stort förråd på
entrésidan. Garage i länga.
Friköpt tomt. Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-10680.

SALEM

Accepterat pris: 1 250 000:-
Tomt: 874 kvm
Adress: Sandbäcksvägen 1
Vänligen ring för visning.
Sms:a: FB 1040-5532 till 72456 för
beskrivning

Mycket centralt läge i Rönninge
nära p-tåg, skolor och centrum.
Byggnadsarea på tomten får vara
25% av tomtens area. Bostad får
byggas i 2 plan.
Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-5532.

RÖNNINGE

Accepterat pris: 1 250 000:-
Tomt: 721 kvm
Adress: Sandbäcksvägen 3
Vänligen ring för visning.
Sms:a: FB 1040-5533 till 72456 för
beskrivning

Mycket centralt läge i Rönninge
nära p-tåg, skolor och centrum.
Byggnadsarea på tomten får vara
25% av tomtens area. Bostad får
byggas i 2 plan.
Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-5533.

RÖNNINGE

Accepterat pris: 1 750 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 110 kvm
Tomt: 125 kvm
Byggt: 1991
Adress: Rådjursvägen 171
Vänligen ring för visning.
Sms:a: FB 1040-10905 till 72456
för beskrivning

Välplanerat radhus i lugnt område
med härlig uteplats i söder.
Nedre plan med umgängesytor
som kök, vardagsrum, bad samt
härlig uteplats. Övre plan med tre
sovrum, klädkammare samt
ytterligare ett bad. Utgång till
balkong från ett av sovrummen.
Närhet till förskola, skola samt
buss. Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-10905.

TUMBA LÖVHOLMEN

Accepterat pris: 2 250 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 120 kvm, biarea: 35 kvm
Tomt: 403 kvm Plan trädgårdstomt
Byggt: 1973
Adress: Barkvägen 20
Vänligen ring för visning.
Sms:a: FB 1040-10940 till 72456
för beskrivning

Ett grändhus i lugnt område med
närhet till kommunikationer,
skolor och natur. Nedre plan har
renoverat kök -08, rymligt
vardagsrum, ett sovrum, dusch
renoverad 2005 samt tvättstuga.
Övre plan har hall, tre sovrum,
samt ett badrum. Garage samt
stort förråd. Baksidan utan insyn.
Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-10940.

TUMBA

Välkommen!
FASTIGHETSBYRÅN TUMBA/ SALEM 08-566 401 50 fastighetsbyran.se

Fast pris: 1 200 000 - 2 575 000:-
2-4 rok
46-94 kvm
Hiss: Ja. Balkong: Ja.
Inflyttning: 2013/2014
Adress: Nyängsvägen/
Fagerlidsvägen
Visas ons 20/6 17.00-18.00 i
visningsboden vid Nyängsvägen/
Fagerlidsvägen (Tullinge centrum)

Ncc planerar här att bygga 72 nya
lägenher som är moderna och
genomtänkta med sovrum och
balkong eller uteplats in mot den
gröna innergården. Här bor du
alldeles intill Tullinge Centrum och
nära allt - vacker natur, all tänkbar
service och goda kommunikatio-
ner. Tel: 08-566 401 50.

TULLINGEDAL

NCC BOENDEAccepterat pris: 1 250 000:-
Boarea: 74 kvm
Avgift: 3.750:-/mån inkl. värme, VA,
kabel-TV
Hiss: Nej.
Adress: Segersjövägen 39, 1/2 tr
Visas tis 19/6 18.00-18.45
och ons 20/6 19.00-19.30
Sms:a: FB 1040-10603 till 72456
för beskrivning

Ljus och fin gaveltrea belägen
endast en halv trappa upp med
balkong i söder och nära till sjön.
Populär förening som genomgått
stambyte och har låga avgifter.
Nära kommunikationer, natur och
badplats. Välkommen på visning!
Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-10603.

3:A SEGERSJÖ

Accepterat pris: 1 295 000:-
Boarea: 92 kvm
Avgift: 7.809:-/mån inkl. värme, VA,
kabel-TV
Adress: Aftonvägen 103
Visas tis 19/6 17.30-18.00
och ons 20/6 18.30-19.00
Sms:a: FB 1040-11016 till 72456
för beskrivning

Här finner ni en välplanerad och
rymlig bostad på återvändsgata i
lugnt villaområde. Bekvämlighet-
en av ett lägenhetsboende
kombineras med "hus"-känsla
tack vare egen ingång, uteplatser
och garage. Genomgående nya
ytskikt på golv och väggar. Närhet
till kommunikationer och
barnomsorg. Tel: 08-566 401 54.
Webbnr: 1040-11016.

4:A TULLINGE RÖMOSSEN

Accepterat pris: 2 350 000:-
6 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 127 kvm, biarea: 33 kvm
Tomträttsavgäld: 8.200:-/år
Tomt: 385 kvm, Byggt 1969
Adress: Odonstigen 5
Visas mån 25/6 18.30-19.00

Kedjehus som är väl underhållet
både inomhus och utomhus.
Gången fram till ytterdörren är
lagd med marksten och kantas av
fina växter, allt iordningställt av en
trädgårdsarkitekt. Ny luft/vatten
pump, omlagt tak och nya 3-
glasfönster. 2 renoverade badrum
och renoverat kök. Inglasat
uterum och altan med högt och
fritt läge. Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-10991.

SALEM

Accepterat pris: 1 145 000:-
Boarea: 70 kvm
Avgift: 4.512:-/mån inkl värme, VA
Hiss: Ja.
Adress: Verandastigen 1, 5tr,
Visas mån 25/6 19.30-20.00
Sms:a: FB 1040-10772 till 72456
för beskrivning

Ljus lägenhet högst upp med alla
rum mot söder. Djupa, härliga
fönsternischer i alla rum. Fin vy
mot parkområde. Öppen
planlösning mellan kök, matplats
och vardagsrum. Sovrum med
rymlig klädkammare intill. Stort
badrum med egen avdelning för
tvättmaskin. Extra takhöjd om
3,10 m. Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-10772.

2:A SÖDERBY PARK

Accepterat pris: 1 950 000:-
Boarea: 114 kvm
Avgift: 6.434:-/mån inkl. värme, VA
Hiss: Ja. Balkong: Ja.
Adress: Verandastigen 3,5tr
Visas mån 25/6 18.00-18.30
Sms:a: FB 1040-10971 till 72456
för beskrivning

Rymlig lägenhet i 2 plan högst
upp i huset med balkong i
söderläge. Lägenheten har
genomgående stilrena och
moderna färg- och materialval.
Entréplan är idealisk för samvaro
med stora, sociala ytor i en öppen
planlösning. Övre plan har 2
sovrum samt förvaringsytor.
Badrum på vardera plan för att
öka bekvämligheten.
Tel: 08-566 401 54.

3:A SÖDERBY PARK

Accepterat pris: 5 350 000:-
6 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 231 kvm
Tomt: 1 046 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt: 2003
Adress: Askvägen 24
Visas ons 20/6 17.30-18.00
Sms:a: FB 1040-10865 till 72456
för beskrivning

En fantastiskt villa med högt soligt
läge i Tullinge Trädgårdsstad.Här
finns stora umgängesytor, rymliga
sovrum samt två lyxiga badrum.
Dubbelgarage, öppen spis,
bergvärme och utomhusspa.
Närhet till skola, fotbollsplan,
bussar samt Huddinge Sjukhus.
Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-10865.

TULLINGE TRÄDGÅRDSSTAD

Accepterat pris: 3 500 000:-
5 rok
Boarea: 100 kvm
Tomt: 977 kvm
Byggt: 0
Adress: Sanatorievägen 11
Vänligen ring för visning.
Sms:a: FB 1040-10790 till 72456
för beskrivning

Har ni drömt om att driva café och
samtidigt kunna bo i huset? Då är
detta ett tillfälle! Portvaktstugan
som är porten till Söderby Park är
till salu. Huset kan användas som
bostad, café eller kontor.
Helrenoverat 2005 då man lade
nytt tak, drog ny el och drog in
nya rör. Idag bedrivs café som
kan överlåtas. Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-10790.

SÖDERBY PARK



Äntligen helg!
FASTIGHETSBYRÅN TUMBA/ SALEM 08-566 401 50 fastighetsbyran.se

Accepterat pris: 2 995 000:-
6 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 147 kvm, biarea: 35 kvm
Tomt: 924 kvm

Byggt: 1987, ombyggt 1988
Adress: Rudbecksvägen 6D
Visas ons 20/6 18.30-19.30
Sms:a: FB 1040-11020 till 72456 för beskrivning

Familjevilla med garage i populärt barnvänligt område. Stor plan trädgårdstomt med flera uteplatser i olika
sollägen. Låga driftskostnader med bergvärme. Entréplan med umgängesytor, två sovrum samt
nyrenoverat duschrum. Övre plan med sovavdelning ett allrum samt ett badrum. Välkomna.
Tel: 08-566 401 50. Snabbsök via webbnr: 1040-11020.

TUMBA VRETARNA

Accepterat pris: 1 350 000:-
Tomt: 2 327 kvm Skogs- och
naturtomt
Adress: Malmbackavägen 8
Ring för mer information. Åk gärna
förbi och titta på tomten.
Sms:a: FB 1040-10856 till 72456
för beskrivning

Stor naturtomt i omtyckt område
med högt och ljust läge på
återvändsgata med mycket lite
trafik. Kommunalt vatten och
avlopp i gatan. Här får du bygga
140 m2 i 2 plan varav 40 m2
garage. Naturnära med stora
strövområden samt golfbana i
närheten. Skola, förskola, buss
och livsmedelsbutik på bekvämt
avstånd. Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-10856.

VÅRSTA

Accepterat pris: 2 195 000:-
7 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 152 kvm, biarea: 50 kvm
Tomt: 254 kvm Friköpt
Byggt: 1969, tillbyggt 1999
Adress: Orrstigen 7
Visas mån 25/6 17.30-18.00

Påbyggt radhus som nu är i 3
plan. Totalt ca 200 kvm med
många rum. Utbytta fönster,
panna från -06 och tilläggsisolerat
med ny panel. Ombyggt kök med
bardel och klinkers på golvet med
golvvärme. Trevlig och lugn gård
med flaggstång. Stort förråd på
entrésidan. Garage i länga.
Friköpt tomt. Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-10680.

SALEM

Accepterat pris: 1 250 000:-
Tomt: 874 kvm
Adress: Sandbäcksvägen 1
Vänligen ring för visning.
Sms:a: FB 1040-5532 till 72456 för
beskrivning

Mycket centralt läge i Rönninge
nära p-tåg, skolor och centrum.
Byggnadsarea på tomten får vara
25% av tomtens area. Bostad får
byggas i 2 plan.
Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-5532.

RÖNNINGE

Accepterat pris: 1 250 000:-
Tomt: 721 kvm
Adress: Sandbäcksvägen 3
Vänligen ring för visning.
Sms:a: FB 1040-5533 till 72456 för
beskrivning

Mycket centralt läge i Rönninge
nära p-tåg, skolor och centrum.
Byggnadsarea på tomten får vara
25% av tomtens area. Bostad får
byggas i 2 plan.
Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-5533.

RÖNNINGE

Accepterat pris: 1 750 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 110 kvm
Tomt: 125 kvm
Byggt: 1991
Adress: Rådjursvägen 171
Vänligen ring för visning.
Sms:a: FB 1040-10905 till 72456
för beskrivning

Välplanerat radhus i lugnt område
med härlig uteplats i söder.
Nedre plan med umgängesytor
som kök, vardagsrum, bad samt
härlig uteplats. Övre plan med tre
sovrum, klädkammare samt
ytterligare ett bad. Utgång till
balkong från ett av sovrummen.
Närhet till förskola, skola samt
buss. Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-10905.

TUMBA LÖVHOLMEN

Accepterat pris: 2 250 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 120 kvm, biarea: 35 kvm
Tomt: 403 kvm Plan trädgårdstomt
Byggt: 1973
Adress: Barkvägen 20
Vänligen ring för visning.
Sms:a: FB 1040-10940 till 72456
för beskrivning

Ett grändhus i lugnt område med
närhet till kommunikationer,
skolor och natur. Nedre plan har
renoverat kök -08, rymligt
vardagsrum, ett sovrum, dusch
renoverad 2005 samt tvättstuga.
Övre plan har hall, tre sovrum,
samt ett badrum. Garage samt
stort förråd. Baksidan utan insyn.
Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-10940.

TUMBA

Välkommen!
FASTIGHETSBYRÅN TUMBA/ SALEM 08-566 401 50 fastighetsbyran.se

Fast pris: 1 200 000 - 2 575 000:-
2-4 rok
46-94 kvm
Hiss: Ja. Balkong: Ja.
Inflyttning: 2013/2014
Adress: Nyängsvägen/
Fagerlidsvägen
Visas ons 20/6 17.00-18.00 i
visningsboden vid Nyängsvägen/
Fagerlidsvägen (Tullinge centrum)

Ncc planerar här att bygga 72 nya
lägenher som är moderna och
genomtänkta med sovrum och
balkong eller uteplats in mot den
gröna innergården. Här bor du
alldeles intill Tullinge Centrum och
nära allt - vacker natur, all tänkbar
service och goda kommunikatio-
ner. Tel: 08-566 401 50.

TULLINGEDAL

NCC BOENDEAccepterat pris: 1 250 000:-
Boarea: 74 kvm
Avgift: 3.750:-/mån inkl. värme, VA,
kabel-TV
Hiss: Nej.
Adress: Segersjövägen 39, 1/2 tr
Visas tis 19/6 18.00-18.45
och ons 20/6 19.00-19.30
Sms:a: FB 1040-10603 till 72456
för beskrivning

Ljus och fin gaveltrea belägen
endast en halv trappa upp med
balkong i söder och nära till sjön.
Populär förening som genomgått
stambyte och har låga avgifter.
Nära kommunikationer, natur och
badplats. Välkommen på visning!
Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-10603.

3:A SEGERSJÖ

Accepterat pris: 1 295 000:-
Boarea: 92 kvm
Avgift: 7.809:-/mån inkl. värme, VA,
kabel-TV
Adress: Aftonvägen 103
Visas tis 19/6 17.30-18.00
och ons 20/6 18.30-19.00
Sms:a: FB 1040-11016 till 72456
för beskrivning

Här finner ni en välplanerad och
rymlig bostad på återvändsgata i
lugnt villaområde. Bekvämlighet-
en av ett lägenhetsboende
kombineras med "hus"-känsla
tack vare egen ingång, uteplatser
och garage. Genomgående nya
ytskikt på golv och väggar. Närhet
till kommunikationer och
barnomsorg. Tel: 08-566 401 54.
Webbnr: 1040-11016.

4:A TULLINGE RÖMOSSEN

Accepterat pris: 2 350 000:-
6 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 127 kvm, biarea: 33 kvm
Tomträttsavgäld: 8.200:-/år
Tomt: 385 kvm, Byggt 1969
Adress: Odonstigen 5
Visas mån 25/6 18.30-19.00

Kedjehus som är väl underhållet
både inomhus och utomhus.
Gången fram till ytterdörren är
lagd med marksten och kantas av
fina växter, allt iordningställt av en
trädgårdsarkitekt. Ny luft/vatten
pump, omlagt tak och nya 3-
glasfönster. 2 renoverade badrum
och renoverat kök. Inglasat
uterum och altan med högt och
fritt läge. Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-10991.

SALEM

Accepterat pris: 1 145 000:-
Boarea: 70 kvm
Avgift: 4.512:-/mån inkl värme, VA
Hiss: Ja.
Adress: Verandastigen 1, 5tr,
Visas mån 25/6 19.30-20.00
Sms:a: FB 1040-10772 till 72456
för beskrivning

Ljus lägenhet högst upp med alla
rum mot söder. Djupa, härliga
fönsternischer i alla rum. Fin vy
mot parkområde. Öppen
planlösning mellan kök, matplats
och vardagsrum. Sovrum med
rymlig klädkammare intill. Stort
badrum med egen avdelning för
tvättmaskin. Extra takhöjd om
3,10 m. Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-10772.

2:A SÖDERBY PARK

Accepterat pris: 1 950 000:-
Boarea: 114 kvm
Avgift: 6.434:-/mån inkl. värme, VA
Hiss: Ja. Balkong: Ja.
Adress: Verandastigen 3,5tr
Visas mån 25/6 18.00-18.30
Sms:a: FB 1040-10971 till 72456
för beskrivning

Rymlig lägenhet i 2 plan högst
upp i huset med balkong i
söderläge. Lägenheten har
genomgående stilrena och
moderna färg- och materialval.
Entréplan är idealisk för samvaro
med stora, sociala ytor i en öppen
planlösning. Övre plan har 2
sovrum samt förvaringsytor.
Badrum på vardera plan för att
öka bekvämligheten.
Tel: 08-566 401 54.

3:A SÖDERBY PARK

Accepterat pris: 5 350 000:-
6 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 231 kvm
Tomt: 1 046 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt: 2003
Adress: Askvägen 24
Visas ons 20/6 17.30-18.00
Sms:a: FB 1040-10865 till 72456
för beskrivning

En fantastiskt villa med högt soligt
läge i Tullinge Trädgårdsstad.Här
finns stora umgängesytor, rymliga
sovrum samt två lyxiga badrum.
Dubbelgarage, öppen spis,
bergvärme och utomhusspa.
Närhet till skola, fotbollsplan,
bussar samt Huddinge Sjukhus.
Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-10865.

TULLINGE TRÄDGÅRDSSTAD

Accepterat pris: 3 500 000:-
5 rok
Boarea: 100 kvm
Tomt: 977 kvm
Byggt: 0
Adress: Sanatorievägen 11
Vänligen ring för visning.
Sms:a: FB 1040-10790 till 72456
för beskrivning

Har ni drömt om att driva café och
samtidigt kunna bo i huset? Då är
detta ett tillfälle! Portvaktstugan
som är porten till Söderby Park är
till salu. Huset kan användas som
bostad, café eller kontor.
Helrenoverat 2005 då man lade
nytt tak, drog ny el och drog in
nya rör. Idag bedrivs café som
kan överlåtas. Tel: 08-566 401 50.
Webbnr: 1040-10790.

SÖDERBY PARK
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Var vill du bo?
fastighetsbyran.se 

Accepterat pris: 2 195 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 119 kvm
Tomt: 178 kvm Lättskött
trädgårdstomt
Byggt: 1974
Adress: Slagsta Backe 60
Visas mån 25/6 18.00-18.30
och tis 26/6 18.00-18.30
Sms:a: FB 1041-10489 till 72456
för beskrivning

Välkommen till detta i gott skick,
fina välvårdade hus i trevligt
barnvänligt område. Många rum
samt två fräscha badrum. Nära till
kommunikationer, affärer,
fritidssysselsättningar samt
närhet till natur och bad.
Tel: 08-534 710 50.
Webbnr: 1041-10489.

SLAGSTA

Accepterat pris: 2 395 000:-
7 rok, varav 4-6 sovrum
Boarea: 146 kvm, biarea: 25 kvm
Tomt: 245 kvm
Byggt: 1973
Adress: Postängsvägen 254
Ring för information och visning!
Sms:a: FB 1041-5879 till 72456 för
beskrivning

Mycket väskött gavelhus med
stora utrymmen. Stora utrymmen
med bl.a. relaxavdelning och
bastu. Bra läge i området med
friköpt tomt. Tel: 08-534 710 50.
Webbnr: 1041-5879.

FITTJA

Accepterat pris: 3 995 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 113 kvm, biarea: 74 kvm
Tomt: 1 045 kvm
Byggt: 1964
Adress: Hammerstavägen 2
Visas tor 21/6 18.30-19.10
Sms:a: FB 1041-10462 till 72456
för beskrivning

En av de mest eftertraktade
adresserna i Norsborg, med
Aspen och Bornsjön runt
knutarna! Fyra sovrum, stort
rymligt kök med matplats för hela
familjen, öppen planlösning mot
vardagsrum med öppen spis,
högt i tak samt panoramafönster.
Tel: 08-534 710 50.
Webbnr: 1041-10462.

HAMMERSTA/NORSBORG

Accepterat pris: 2 500 000:-
5 rok, varav 4-3 sovrum
Boarea: 126 kvm
Tomt: 484 kvm Friköpt
trädgårdstomt
Byggt: 1974
Adress: Lavendelvägen 24 Friköpt
tomt!
Visas tor 21/6 17.30-18.10
Sms:a: FB 1041-10512 till 72456
för beskrivning

Ett mycket bra läge och ett
stenkast från Mälaren och Slagsta
badet/marina finner ni detta
hemtrevliga friliggande kedjehus i
populära Slagsta med närhet till
kommunikation, skola, dagis och
centrum. Måste ses! Välkommen
på visning. Tel: 08-534 710 50.
Webbnr: 1041-10512.

SLAGSTA.
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nya grannar Köpta och sålda 
fastigheter nära dig. 
Källa: Fastighetsdata

Din lokala bostadsmarknad

Vad kan ditt hus tänkas vara värt?
Hur ser prisbilden ut i ditt grannskap? 
Här finns information om alla fastigheter som sålts i 
ditt närområde den närmaste tiden.

botkyrka kommun

! Församl: Grödinge
Småhusenhet, tomtmark till fri-
tidshus
Fång: Vanligt köp, spec

Fastighet: Näs 1:155
Adress: Notbacken 2, Grödinge
Pris: 723.000 kr
Köpare: Jonatan Algot Vigand Larsen
Köpare: Anita Ingegärd Larsen
Köpare: Agneta Maria I Wennman 
Larsen
Säljare: Stockholms Stad

Småhusenhet, tomtmark till fri-
tidshus

Fång: Vanligt köp

Fastighet: Näs 1:114
Adress: Telefonbacken 6, 
Grödinge
Pris: 680.000 kr
Köpare: Gun Birgitta Melander
Säljare: Stockholms Stad

Småhusenhet, tomtmark till fri-
tidshus
Fång: Vanligt köp

Fastighet: Näs 1:162
Adress: Backstuguvägen 4, 
Grödinge
Pris: 765.000 kr
Köpare: Linda Ulrika Katarina Tillybs
Säljare: Stockholms Stad

Småhusenhet, tomtmark till fri-
tidshus
Fång: Vanligt köp

Fastighet: Näs 1:109
Adress: Badviksvägen 19, 
Grödinge
Pris: 1.020.000 kr
Köpare: Johan Robert Boding
Säljare: Stockholms Stad

Småhusenhet, tomtmark till fri-
tidshus
Fång: Vanligt köp

Fastighet: Näs 1:190
Adress: Getryggsvägen 14, 
Grödinge
Pris: 1.020.000 kr
Köpare: Kent Olof Forsman
Köpare: Cathrine Maria Säll
Säljare: Stockholms Stad

Småhusenhet, tomtmark till fri-
tidshus
Fång: Vanligt köp

Fastighet: Näs 1:134
Adress: Fyrslingan 28, Grödinge
Pris: 765.000 kr
Köpare: Marie-Louise Maja Domeij
Köpare: Eva-Cathrine Domeij
Säljare: Stockholms Stad

Första lyan finns 
hos din lokala 
mäklare.

Flytta hemifrån?

Kontorsrum uthyres!
Kontorsrum på populärt kontorshotell ledigt  

för omgående inflyttning. Bra kommunikationer  
samt gratis p-plats. Bredband ingår.

Pris från 2.700 kr/mån  Tel: 08-778 40 40
 Öppettider: Mån-Fre 08.00-16.30

Adress: Sadelmakarvägen 9 (Botkyrka Hantverksby)
Tel:08-778 40 40 • Fax:08-778 17 10

e-post: kontorscenteritullinge@telia.com • web: www.saljekonomen.se

motormarknaden telefon 550 553 10  
e-post motor@mitti.se

lokaler telefon 550 553 10 
e-post bostad@mitti.se

INGET ÄR SÅ DYRT
SOM BILLIGT  
UNDERHÅLL.

HSB – där möjligheterna bor
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Ring så
gräver vi!
Allt inom grävmaskiner

19 års erfarenhet20

Måla köksluckorna?
Sök din lokala målare 
på servicesidan.

FITS YOUR LIFE - MITSUBISHIMOTORS.SE

EXTRA ALLT
MITSUBISHI COLT 1,3
AS&G EDITION 30

     
    

    
  

PRIS 119.900 kr. 

ii garaa

   

Fräsarvägen 1, Skogås •  Tel. 08-448 31 50 
www.lannabilcenter.se
Öppet: mån-tors 10-18, fre 10-17. Lördagsöppet 11-14

• Antisladd och Antispinn-
system (ASTC) • Dimljus 
fram • Farthållare • Luftkon-
ditionering • Parkerings-
sensorer bak • Aluminium-
fälgar • Start-stop-system 
AS&G • CO2 119 g • Miljöbil 
- skattefri 5 år.

FITS YOUR LIFE – 
MITSUBISHIMOTORS.SE

Sveriges längsta bilgaranti

Trygghetspaket
• 8-års bilgaranti
• 3-års vagnskadegaranti
• 3-års Mitsubishi  
 Assistanspaket

ACTIVE
MITSUBISHI COLT 1,3
AS&G

PRIS 119.900 kr.

• Antisladd och Antispinn- 
system (ASTC) • Dimljus
fram • Farthållare • Luftkon- 
ditionering • Parkerings- 
sensorer bak • Aluminium- 
fälgar • Start-stop-system
AS&G • CO2 119 g • Miljöbil
- skattefri 5 år.

Bränsleförbrukning bl. körning 5,1l/100 km. CO2 119 g/km. Kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden. Samtliga priser är cirkapriser. Bilen på bilden är extrautrustad.

Med reservation för slutförsäljning

Fräsarvägen 1, Skogås •  Tel. 08-448 31 50
www.lannabilcenter.se
Öppet: mån-tors 10-18, fre 10-17. Lördagar stängt.

ROT-avdrag 50% 

på arbetskostnader!

Nytt Bad-
rum/Kök
Kompletta Kök- & 
Badrumsrenoveringar 
Våtrumsbehörig
Även snickerier  
& annan renovering. 
F-skatt.

Kontorsflytt • Magasinering
Bohagsflytt • Flyttstäd

www.flytt.se

020-25 55 00
Uppge kod ”Mitt i” så erhåller ni 600:– rabatt.

övrigt

hushållsnära tjänster

fönster&markiser

f lytt&transport

bygg&underhåll

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

• Papp • Plåt • Tegel
• Avvattningssystem

• Taksäkerhet
• Takljuskupoler

ROT-avdrag
50% på arbetskostnaden

08-530 325 25
www.huddingetak.se
Kostnadsfri besiktning/

offert

Huddinge Tak

Tel: 08-550 600 90 | Morabergsvägen 1, 152 26 Södertälje
Bilförsäljningen öppen: Mån - fre: 9 - 18, Lör: 10 - 14. Lördagsstängt t.o.m. 18/8.

www.fordsodertalje.com

Välutrustad, snygg, rymlig och kul att köra.
Nu till en otroligt låg månadskostnad!

FORD FIESTA TITANIUM
ford.se

Grattis Fordägare, 1 års vägassistens,
ingår alltid när du servar din Ford hos oss.

798:-i månaden*
Kontantinsats från: 36.870:- Restvärde: från 64.890:-

Allt detta ingår...
- Fjärrstyrt centrallås
- Färddator
- Eluppvärmd vindruta
- Dimljus fram med krominfattning
- Elmanövrerade och eluppvärmda backspeglar
- 15” 5-ekrade aluminiumfälgar
- Läderratt
- Luftkonditionering
- Ljudanläggning med radio & CD

...och mycket mer.

Fasadmålning  
& snickerier
• Humana priser
• Svenskutbildade  
 hantverkare
• F-skatt, fullförsäkring
• ROT-avdrag

www.efsbygg.se

0727-201200
EFS AB

Verkstad, Service, Försäljning

Hästmossevägen 6, Grödinge
070-530 63 18 • www.cykelcenter.se

Cykelcenter har ny adress
Reparationer / Verkstad

Har möjlighet att hämtar och lämna din cykel

AC service fr. 700:-
Service på de 
flesta bilmärken.

SEGERSJÖ 
BILSERVICE AB
Drottningvägen 12, 147 31 Tumba

Tel.verkstad: 08-530 363 61, 08-530 363 63

Välkommen! 
Benny & Michael

Glasrepara-
tioner

Fönsterglas, energiglas,
isolerglas, omkittning 
och tätning av fönster

Fönsterrenovering
F-skatt ansvarförsäkring

Rotavdrag
Castus Glas AB

Ring för snabb service
070-203 91 57, Christer

FLYTTSTÄDNING
inkl. fönsterputs UTFÖRES MED GARANTI

PRIVATSTÄDNING
Kontorsstädning • Trappstädning • Storstädning
Saneringsstäd • Fönsterputsning • Byggstädning0

8
-8

6
 1

8
 1

7

Maries Puts & Städ AB är sedan 2005 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008

PERSIENNER
Även reparationer 

ALLTID LÅGA PRISER.

Tel 530 360 17

Tumba Solskydd

kök&bad
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Många företag hittar sin personal med annons i Mitt i
- gör det ni också! För mer info ring: 550 552 70

Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag 
med ca 12 000 hyresbostäder. Vi jobbar hårt för att också vara landets 
mest kundorienterade med ledorden nära – engagerade – pålitliga. 
Botkyrkabyggen arbetar för ökad mångfald, en jämn könsfördelning 
av kvinnor och män i olika åldrar och med spridning i etnisk bakgrund 
hos personalen.

vi söker
Kundvärd, Bovärd och Reparatör

www.botkyrkabyggen.se

Vi söker
2 DUKTIGA GOLVSLIPARE

EKENHUSET ( Ekens Golv ) är ett tillväxtföretag med drygt 
170 anställda. Vi är auktoriserade inom golvbranschen och har 
hela Storstockholm som arbetsplats. Vi har en stor efterfrågan 
på arbete från våra kunder. Nu söker vi duktiga golvslipare som 
vill vara med och arbeta i vårt företag.

Du har dokumenterad erfarenhet inom ditt yrkesområde, du är 
van vid ett högt tempo och du trivs med att arbeta självständigt

Du är trygg med att använda produkter från ledande tillverkare 
såsom Bona och Welin.

Du är välkommen att kontakta avdelningschef Johan Norqvist 
på telefon 08 - 505 814 35. Du kan också maila in din ansökan 
till : johan.norqvist @ ekenhuset.se. Din ansökan vill vi ha snarast.

SÖKES

VATTENGYMPA-
LEDARE

Vi söker en vattengympaledare till vår mycket 
trevlig seniorgrupp i Fittjabadet på måndagar
 kl. 10.30–11.30 med början vecka 35 år 2012.

Vid intresse ring vårt kansli på 08-778 81 44/45

Hälsans Förskola är en ledande förskolegrupp i Stockholmsregionen. Vi 
driver åtta enheter i Stockholm och Uppsala. Nu söker vi medarbetare till 
våra förskolor i Märsta och på Södermalm.

Förskolan Galaxen på Götgatan har sex avdelningar, egen gård och eget 
matlagningskök. Galaxen är Stockholm stads enda förskola med kvälls- 
och helgverksamhet. Vi söker ! era förskollärare samt två platsansvariga 
pedagoger. 

Förskolan ligger i ett bostadsområde på Tingvallavägen och består av två 
avdelningar med en gemensam gård. Till förskolan Solen i Märsta söker vi 
två förskollärare. 

På förskolan Galaxen ska två platsansvariga leda tre avdelningar var och dela 
sin tid mellan arbete i barngrupp och chefsuppdrag. De rapporterar till en 
förskolechef som har samlat ansvar för verksamheten. Du som söker tjänsten 
ska ha förskollärarexamen och ha arbetat några år inom förskolan som 
avdelningsansvarig.

Vi söker förskollärare till våra enheter på Södermalm och i Märsta. Du ska ha 
förskollärarexamen eller vara lärare för yngre åldrar. Idrott som inriktning är 
ett plus.

rekrytering@halsansforskola.se
Malin Hökeberg 070-760 99 20 
Narges Moshiri 070-760 20 40 
www.halsansforskola.se

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

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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 2   för 

    

/kg

/kg

/kg

Salmo Salar, Odlad Norge

Naturkött, Nya Zeeland, Ca 800gNaturkött, Nya Zeeland, Ca 600g

 Garant ,  Från frigående höns inomhus, Stl L, 
Jfr-pris 1,50/st   

Max 2 köp/hushåll 

         

 /st 

/st
med

kundkort

 Arla ,  5dl, Jfr-pris 20,00/lit   
Max 2 köp/hushåll 

 Eldorado ,  200/125g, Jfr-pris 40,00/kg   
Max 2 köp/hushåll 

Priserna gäller t o m sön 24/6 2012 på alla Hemköp i Stockholm, med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. Lokala avvikelser kan förekomma.



!  Vid stationen i Tullinge är det inte säkert att ställa cykeln

Christian Karlsson, hämtar sin frus cykel från stationen i Tullinge i stället för att låta den stå där hela dagen.  FOTO: ÅSA SOMMARSTRÖM

Här försvinner 
det flest cyklar
Cykelstölderna har ökat de senaste 
två åren. Förra året stals samman-
lagt 173 cyklar i Botkyrka, 49 i Sa-

lem, allra flest vid Tullinge station 
och i Tumba centrum, visar Mitt i:s 
kartläggning. sidan 5

Klart för 
att sälja 
bostäder  
i Alby 
Trots kraftiga protester har 
kommunfullmäkte nu sagt ja 
till att tillåta Botkyrkabyggens 
försäljning av 1 000 lägenheter 
i Alby. 

Anledningen är att Botkyrka-
byggen behöver ha in pengar för 
att rusta upp det slitna miljon-
programmet. En rad krav, som 
långsiktighet och god ekonomi, 
ställs på en potentiell köpare.

– Vi ser fram emot att hitta en 
köpare som delar kommunens 
och Botkyrkabyggens ambitio-
ner, säger kommunalrådet Kata-
rina Berggren (S).

Kritiken har varit hård mot att 
de boende inte fått vara delak-
tiga.

– Vi har tyvärr inte nått ut med 
informationen tillräckligt bra. Vi 
får ta till oss det, säger Berggren 
till Radio Stockholm.

" Eric Thorsson

Snart får 
Lotta äga 
bostaden
På Eriksbergsåsen har hyres-
gäster som de första i Sverige 
fått erbjudande om att köpa sin 
lägenhet och bli andelsägare i 
fastigheten. Men eftersom det 
inte blir en bostadsrätt kommer 
andra skatteregler att gälla.

sidan 4

nyheter 
Gå på jakt 
efter glömda 
torp i Lida

sidan 10

sport
Tennisklubb 
blir hemlös 
utan sin hall

sidan 30

TISDAGEN DEN 19 JUNI 2012 · NR 1444. VECKA 25. ÅRGÅNG 31 · TELEFON 550 550 00 · WWW.MITTI.SE

WWW.SODERMAKLARNA.SE

TULLINGE 
TEL 778 86 60

NORSBORG
TEL 531 917 20
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KOPPLAT
& KLART

Tvättmaskin
FT 426  
Höjd: 85 cm. Djup: 58,5 cm. Bredd: 59,5 cm. 
Energiklass: A++. Kapacitet: 8 kg. 
Centrifugering: 1600 varv. Vit.

Hemkörd & installerad. Hemkörd & installerad.

Diskmaskin
DM 820
Höjd: 82-87 cm. Djup: 55,cm
Bredd: 59,6 cm. Energiklass: A+
Kapacitet: 13 kuvert. Ljudnivå: 44 dB

Tvättmaskin
FT 364  
Höjd: 84 cm. Djup: 50 cm
Bredd: 60 cm. Energiklass: A++
Kapacitet: 6 kg. Centrifugering: 1400 varv

Torktumlare
Sverigetorken-12  
Höjd: 85 cm. Djup: 59,5 cm. Bredd: 59,5 cm
Energiklass: B.m Kapacitet: 7 kg.
Kondenstumlare. Vit.

7495:-
ord.pris 9000:- 6995:-

ord.pris 7900:-

HÄMTPRIS!

2999:-
ord.pris 5600:-

7495:-
ord.pris 9000:-

BÅLSTA • FITTJA • INFRA CITY – UPPLANDS VÄSBY
KUNGSHOLMEN • UPPSALA • ÅKERSBERGA

VI BJUDER PÅ LEVERANS, INSTALLATION  
OCH BORTFORSLING PÅ ALLA  

SVENSKTILLVERKADE CYLINDA-VITVAROR
Fri hemkörning På alla cylinda produkter över 5000:-  

(max 4 mils avstånd från butiken) Gäller t.o.m 03/07 2012.

Hemkörd & installerad.

HEMMABUTIKEN I FITTJA
FITTJAVÄGEN 23  08-531 771 70/75

Öppettider. Vardagar 10-19   Lördag 10-16  Söndag 12-16

Nasr Matcenter
Mimers väg 1, Norsborg • Tel 531 752 21

ÖPPET ALLA DAGAR 9-21

Priserna gäller v 25 eller så långt lagret räcker. Reservation för ev. tryckfel

4499
kg

699
Flytande tvål
Botanic Garden

kg

Loka
1,5 l

Köttfärs

20:-

35:-
Solrosfrö
400 gr, Sti

Basmatiris 
5 kg, Alkaizhwan

999
Majonnäs
500 mlEldorado

Chips
300 gr, Garant

Multivitamin
1 liter. Kalas

10:-

Gräddfil 
3 dl, Garant

6:-

Strösocker
1 kg, Dan Sukker

1099

8999

25:-

Kycklingburgare  
1 kg, Rose

2999

4999

599
kg

st

Nötfransyska

Kycklingkorv
349 gr, Rose

st

st

+ pant

st

2 st

2 st

st

st

2 st

st

1799
Bladpersilja

999
Kvist tomater

kg 1499
Persikor

kg

2 st



www.hemkop.se

 2   för 

    

/kg

/kg

/kg

Salmo Salar, Odlad Norge

Naturkött, Nya Zeeland, Ca 800gNaturkött, Nya Zeeland, Ca 600g

 Garant ,  Från frigående höns inomhus, Stl L, 
Jfr-pris 1,50/st   

Max 2 köp/hushåll 

         

 /st 

/st
med

kundkort

 Arla ,  5dl, Jfr-pris 20,00/lit   
Max 2 köp/hushåll 

 Eldorado ,  200/125g, Jfr-pris 40,00/kg   
Max 2 köp/hushåll 

Priserna gäller t o m sön 24/6 2012 på alla Hemköp i Stockholm, med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel. Lokala avvikelser kan förekomma.



Priserna gäller vecka 25 eller så långt lagret räcker, med reservation för tryckfel eller slutförsäljning. Välkommen!

Alby Matcenter
MAT FRÅN HELA VÄRLDEN

ALBY CENTRUM • TEL: 531 721 71 • ÖPPET VARD. 8-21, HELG 8-20

Oxfilé
Färsk i bit 
Holland

Märgpipa
EU, Halal

Skivad Lax
Rökt/Gravad 
200 g, Sjöboden

159:-KG 5995

2495 3995

2495

4995

1000

3995

3995

500

3000

3995

1495

5495

1095

29951000

KG

FÖRP

ST

ST

ST

+PANT

ST

+PANT

ST

ST

STST

ST

ST

KGST

Kyckling 
Innerfilé
700 g, Halal, Rose

Oxpytt
1,6 kg 
Findus

Lasagne
350 g 
Dafgård 

Tigerräkor
400 g 
Fisherman

Vit ost
60% 
Nefis 

Matjessill
200 g 
Alax 

Cola-Fanta 
-Sprite  
2 liter

Redbull
4 x 25 cl
1liter 

Korvbröd
12-pack 
Pågen 

Grillkrydda
1,5 kg 
Santa Maria

Solrosolja
1 liter 
Max 3 st /hushåll 

Toapapper
Lambi
12-pack 

Glasstårta
1 liter
Joy 

Hel Lax
Färsk, Norge

2 för1595
ST

Kycklinglår
1 kg 
Lagerberg

1000

1295

1195

595

1495

Jordgubbar
500 g, Klass 1 
Belgien

KG

ST

KG

KG

KG

Kvisttomater
Holland
Klass 1

Zucchini
Vit/ Grön
Holland Klass 1

Vattenmelon
Grekisk
Klass 1

Minigurka
Holland
Klass 1

Kycklingfilé
Färsk, 800 g 
Gott från köket

4995
ST

595
Ockra
i glas, 600 g 
Alwadi

ST

895
Ägg
10-pack

ST


