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Alla firar
valborg. På
något sätt.

MED BOK
OM LÖPNING

Charlotte Årling
om valborg

I FÄNGELSE

KRÖNIKA 2

DET HÄNDER 25

FOTO: MICHAEL FOLMER

NYHETER

SOLLENTUNA-SOLLENTUNA CENTRUM

Handlare
utpressas på
Malmvägen

SIDAN 5

Visning
Bergsbovägen 14:
1/5 kl 13:00-13:30
2/5 kl 18:30–19:00
Mäklare: Jessica Gunnarsson 0708-966200
sollentuna@fastighetsbyran.se 08-96 30 00

Bergsbovägen 14. 2 rok, 63 kvm. Månadsavgift: 3 805 kr. Pris: 3 995 000 kr

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?
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HEJ SOLLENTUNA

KONTAKTA OSS...
...TWITTER:

...FACEBOOK:

...INSTAGRAM:

...MAIL:

@ViiSollentuna Vi i Sollentuna @vi_i_sollentuna redaktion@viisollentuna.se

KRÖNIKAN

Charlotte Årling

ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SEDAN

Reporter

... skrev vi om de övergivna sommarstugorna intill Anders och Karin Berggren hus på Falkberget som
under tio års tid befolkats av människor som inte hör hemma där. I samband med att Vi i Sollentuna
började skriva om stugorna valde ägaren Skanska att stängsla in stugorna.

Alla firar väl valborg

M

ed undantag för studentåren i Uppsala
förknippar jag valborg med eld och
vårförberedelser.
Under uppväxten hade vi majbrasa hemma
i trädgården och sjöng ”Vintern rasat”. Det var
alltid kallt och vi orkade aldrig riktigt vänta på
att grillkorven skulle bli genomvarm. Men riset
och grenarna hade vi själva släpat till platsen, så
vi stod ändå kvar och såg på när allt brann upp.
Under senare år har jag haft som tradition att
lägga ut balkongtrallen på valborg, som en symbol för att sommaren är i antågande. Och i fjol
hade vi en heldag på Järvafältet bland vitsippor
och fågelkvitter som avslutades med grillning
vid sjön Ravalen.
Valborg är en opretentiös helgdag för mig
som jag trodde att alla hade någon enklare
tradition kring. Det trodde dock inte
min kollega.
”Valborg är som en vanlig lördag
för mig,” sade hon.
Jag förstod ingenting. Ingen
brasa? Ingen grillning? Inget
hängande på altanen? Nepp.
Som tur var avslöjade hennes Facebookhistorik motsatsen. Visst har hon firat
genom åren. Och jag kan
leva vidare i min förvissning om att alla firar valborg.
På något sätt.
REDAKTION:
redaktion@viisollentuna.se
Växel 08-735 33 00
Box 7042, 192 07 Sollentuna
Besök: Kanalvägen 1 A, 2 tr
Infra City
WEBBADRESS:
www.viisollentuna.se
UTGES AV:
Norrort i Sthlm Tidnings AB
VD OCH ANSVARIG UTGIVARE:
Jukka Tuurala
Tel: 070-78 78 700
jukka.tuurala@direktpress.se

Chefredaktör:
Mats Hedström
Tel: 070-78 78 707
mats.hedstrom@direktpress.se
Nyhetschef:
Frida Gunner Brooke, 070-78 78 708
frida.brooke@direktpress.se
Reportrar:
Anna Wettergård
070-78 78 704
anna.wettergard@direktpress.se
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Micke har nått sitt drömmål
– klar för Bajen

2

Starka reaktioner
på larm om stök

3 Fågelsångsparken
– en grön oas mitt i stan

Charlotte Årling
charlotte.arling@direktpress.se
Tel 070-78 72 075
Jonas Carlsson
070-78 78 706
jonas.carlsson@direktpress.se
Sportreporter:
Anders Ekström
Tel: 070-78 78 702
anders.ekstrom@direktpress.se
Fotograf: Michael Folmer
Tel: 070-676 57 65
michael@folmer.se

Sollentunavägen 162 B, mittemot Sollentuna C
www.kullenstrafikskola.nu • 08-590 722 00

Gå in på viisollentuna.se
och klicka på rutan med en pil i. Välj ”lägg
till på hemskärmen”. Har du en android,
klicka på stjärnan vid adressfältet eller
den fasta menyknappen och välj lägg
till bokmärke.

Pelle Audell
Tel: 070-78 72 070
pelle.audell@direktpress.se

Olof Plym Forshell
olof.plym@direktpress.se

TRYCK:
Bold Printing Group 2016
För inskickat, ej beställt, material
ansvaras icke. Den som sänder material till tidningen anses medge
digital lagring och publicering.

Charlotte Arwedsson, charlotte.
arwedsson@direktpress.se
ANNONSER:
annons@viisollentuna.se
Katarina Zander
Tel: 070-78 72 074
katarina.zander@direktpress.se
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B-körkort
Intensivkurser • Risk 1 och risk 2
Introduktionskurser
Körlektioner alla dagar i veckan

I DIN MOBIL

Redigerare:
Sanna Tuurala
070-78 72 076
sanna.tuurala@direktpress.se

SIGTUNA SAMLARMÄSSA 40 år

- BÄSTA PRISERNA I SOLLENTUNA -

Ladda ner
bokmärket

Antikt o kuriosa
Lördag 6/5 kl. 10–16
Söndag 7/5 kl. 11-15

VIKINGAHALLEN

Vikingavägen 4, Märsta
Välkommen att fynda. Allt är till salu!
Söndag: Fri värdering av antikexpert
Inträde: 50 kr, gäller för båda dagarna.
Servering! Bra bussförbindelse och stor gratis parkering.
Arrangör: Sigtunaortens samlarförening
Tel. dagtid 070-420 05 51, kvällstid 070-535 89 29

DISTRIBUTION:
Svensk Direktreklam (SDR) till
samtliga hushåll i Sollentuna.
UTEBLIVEN TIDNING:
Ring SDR på 08-760 95 00
eller anmäl utebliven tidning
på www.utebliventidning.nu.

RS-VERIFIERAD UPPLAGA:
30 400 exemplar

Sigtunastiftelsen söker
kvalificerad
ekonom/
ekonomiassistent
www.sigtunastiftelsen.se/
lediga-jobb/
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Stora förändringar
väntar i Tureberg

J

TUREBERG

n n Västra Tureberg står inför en stor förändring. Totalt tre
höghus planeras på Malmvägen och mässområdet. Malmvägen
ska enligt planerna bli boulevard, Turebergs allé ska binda ihop
centrum med Häggvik och i hela området från Turebergsleden
till Häggviksleden ska det skapas en stadsliknande miljö.
– Vi har pratat om det här sedan jag tillträdde 2011. Nu är det
äntligen dags att ge det här området en ansiktslyftning, på
samma sätt vi har gjort med östra Tureberg. Det säger Thomas
Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

EDSVIKEN

E4

SILVERD

Anna Wettergård anna.wettergard@direktpress.se

Polishuset

Planen är att rättscentrum ska byggas ut med en
byggnad söder om nuvarande polishuset. Kommunen
väntar i dagsläget på polisens investeringsbeslut.

Mässan

Mässan kommer att rivas inom kort. Det första rivtaget är
planerat till maj.
– En gång i tiden var den ett flaggskepp för Sollentuna men den
har sjangserat. Det känns fantastiskt att få börja med att jämna
den med marken, för att lämna plats för något helt annat här,
säger Thomas Ardenfors.
Istället kommer här att byggas bostäder och kontor. Det planeras bland annat för ett höghus, eventuellt ännu högre än de
16–17-våningshus som planeras på Malmvägen, men planen
måste först prövas ordentligt.

Falska fakturor gav fängelse
En Sollentunabo har dömts för grovt bedrägeri och grovt
bokföringsbrott. Straffet blir tre års fängelse och mångmiljonbelopp i skadestånd.
Sollentunabon arbetade som projektledare hos Scandic
Hotels och var ansvarig för ombyggnationer och renoveringar. Han har i arbetet tecknat avtal och följt upp beställningar.
Under arbetet förmådde han hotellkedjan att betala ut
stora belopp till olika bolag. I vissa fall rörde det sig om
arbeten som aldrig utfördes, och i andra fall ha de fakturerade beloppen varit alltför höga.
Sollentunabon får också näringsförbud i tre år.

!

VISSTE DU ATT ...
under vecka 17
uppmärksammar skol- och
förskolerestaurangerna runt
om i Sollentuna
vikten av att äta
klimatsmart och
att välja råvaror
som finns tillgängliga på nära håll. Den
här klimatsmarta veckan
återkommer varje termin.

JO-anmäls
En Sollentunabo har JOanmält kommunen för långsam handläggning. En fråga
om en gatukostnadsutredning, som skickades in
i februari, hade fortfarande
inte besvarats två månader
senare.
Först efter en påminnelse
fick hon svar. ”Som medborgare har jag rätt (…) att
få svar inom rimlig tid”,
skriver hon.

Det känns fantastiskt
att få börja med
att jämna den med
marken.

EN BILD FRÅN VECKAN SOM GICK

SLÄCK LAMPAN. Dags att ställa om tiden på lamporna i Sollentuna? Trots att solen gått upp sedan länge lyste fortfarande
FOTO: PRIVAT
lamporna vid stationen.
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TIPSA OSS
Mats Hedström, chefredaktör
Frida Gunner Brooke, nyhetschef
Telefon: 070-78 78 707, 070-78 78 708
E-post: redaktion@viisollentuna.se

Turebergs allé
och Stinsen

Turebergs allé byggs ut i etapper, för att skapa en förbindelse mellan Sollentuna centrum och Stinsen. Vad som
händer med Stinsen är i dagsläget inte klart.
– Vi är i det läget när alla goda idéer måste kanaliseras
ner i en praktisk verklighet. Det tragglandet kan ta
enormt lång tid. Fastighetsägarna sitter just nu med Sollentuna kommun och drar upp ramar för hur det kan bli,
säger Thomas Ardenfors.

Tragglandet kan ta
enormt
lång tid.
Malmvägen i Sollentuna.

FOTO: ANNA WETTERGÅRD

Handlare på Malmvägen
utpressas av kriminella

P4 har pratat med en ano-

Malmvägen

Norra delen av Malmvägen ägs av D. Carnegie & Co, och södra delen
ägs av Sollentunahem. Båda fastighetsägarna planerar dock för ungefär samma sak: radhus på taket på befintliga hus, och varsitt höghus
på gården.
Dessutom är planen att Malmparken ska få ett rejält ansiktslyft och
att Malmvägen ska bli boulevard.
– Området runt Malmvägen är väldigt uppskattat bland många men
gestaltningsmässigt lämnar det mycket att önska idag. Men jag tror
att det här kan bli ett av de läckrare områdena i närheten. Vi vill skapa
en känsla av att ”där vill jag vara”, säger Thomas Ardenfors.

Vi vill skapa en känsla
av att ’där vill jag vara’

GRAFIK: SANNA TUURALA, ILLUSTRATION: MENTAFORM

Delat ut årets Vitsippspris
#sollentuna till Nicholas
Roman initiativtagare till
Spring för livet.
@Ramstrand, Magnus Ramstrand (KD)
kommunalråd i Sollentuna.

nym handlare som säger att
han måste betala mellan
20 000 och 40 000 kronor i
månaden till ett kriminellt
gäng. Betalar han inte utsätts han för hot, våld och
skadegörelse.
Emil Andersson säger att
polisen har fått in några anmälningar om den här typen av brottslighet och att
de jobbar utifrån hypotesen
att det förekommer.
– Men vi vill uppmana
fler att anmäla. Det behövs
att brotten anmäls annars
kan vi inte göra någonting.
Det är bra att den här frågan
kommer upp så kanske fler
tar det på allvar och vågar
anmäla.

Johan Lundgren, kommunpo-

lis i Sollentuna, tror också
att den här typen av brottslighet förekommer, och att
mörkertalet är stort.
– Det finns information

Ytterligare en JO-anmälan
Sollentuna kommun blev nyligen JO-anmäld av en Sollentunabo som hade begärt ut ett antal e-postmeddelanden,
som skickats inom, från och till barn- och ungdomskontoret.
Sollentunabon hade begärt ut mailen i slutet av förra
året, men fortfarande inte fått dem när han gjorde anmälan
i februari. Detta trots att lagen säger att offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt.
”Barn- och ungdomsnämnden konstaterar att man inte
lyckats leva upp till den skyndsamma hantering av ärendet
som lagen påbjuder”, skriver kommunen i sitt yttrande till
JO, och konstaterar att ”tekniska och praktiska hinder orsakat stora fördröjningar”.

om att kriminella gäng har
ägnat sig åt den här typen av
utpressning mot företagare
och vi arbetar med att försöka få det bekräftat, säger
han till Vi i Sollentuna och
fortsätter:
– Utmaningen är bevisläget. Det handlar om att skapa en miljö där de som blivit
utsatta känner sig trygga
med att berätta vad de blivit
utsatta för. Det är en svår
brottslighet att jobba med,
men det är väldigt viktigt att
vi tar oss an den.
polisen handlar det
mycket om att vara närvarande i området.
– Vår målsättning är att
etablera oss i området och
bygga upp relationer med
företagarna så att de vågar
berätta.
– Malmvägen är ett område där det har pågått
otrygghet och brottslighet
under många år så för oss
handlar det om att arbeta
både kort- och långsiktigt.
Tillsammans med kommunen, med invånare, besökare, föreningar och företagarna. De är jätteviktiga aktörer
i det brottsförebyggande arbetet.

Det är en svår
brottslighet
att jobba med,
men det är
väldigt viktigt
att vi tar oss
an den.

För

Han tror också att den före-

stående upprustningen av
Malmvägen, som vi också

Emil Andersson, Lokalpolischef för Sollentuna.

skriver om i detta nummer
av tidningen, kan hjälpa.
– Det finns en broken
windows-teori som säger
om ett område ser trasigt ut
så drar det till sig brottslighet. Så det handlar om att
skapa en trevlig miljö. Och
får man in en blandning av
människor så tror jag att det
kommer att öka den positiva
känslan i området.
Anna Wettergård

anna.wettergard@direktpress.se

266 208
SÅ MYCKET får Sollentuna i år i statsbidrag
för barnomsorg på
obekväm tid (nattis).
Beloppet är i 944 kronor
per plats och månad.

FOTO: MOSTPHOTOS

Handlare kring Malmvägen utsätts för hot och
utpressning av kriminella, rapporterar P4 Stockholm.
– Det är bra att den här
frågan kommer upp så
kanske fler vågar anmäla, säger lokalpolischef
Emil Andersson till Vi i
Sollentuna.
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Kultur kan återvinnas med bokställ
Kulturåtervinning. Så
kallar Sollentuna författarsällskap sitt nya förslag på bokställ i anslutning till återvinningsstationer; bokställ där
Sollentunabor ska kunna
lämna eller hämta
begagnade böcker. Förslaget lämnades in till
kommunen på bokens
dag förra söndagen.
Peter Yngen är ordförande i
Sollentuna författarsällskap.
Han säger att det här med
bokställ för att byta böcker
är ett förslag som många
skulle vinna på.
– Kommunen vinner på
det eftersom de vill vara i
framkant vad gäller kultur,
miljö och att ta hand som
sina invånare. Och för den
enskilde invånaren är det
också positivt: ju mer vi läser desto mer förstår vi och
då blir vi också tryggare
som människor.
Dessutom, menar Peter
Yngen, vore det ett bra sätt
för författarsällskapet att nå
ut till fler människor.
– Vi är ju en ideell förening som inte har någon plats
att kommunicera på. Det
här blir ett sätt för oss att
kunna nå ut. Vi får en yta
där vi skulle kunna sätta

BOKSTÄLL. Här lämnar författarsällskapet över förslaget till kommunen. Mushtaq Ahmad, Peter Yngen, Göran Lager, Magnus Ramstrand, Moa Rasmusson, Conny Knutsson, Veronica
FOTO: KALLE ALTIN
Macoveanu, Ingri Heldt, Eva Giese, Ulrika M Lindgren och Barbro Holdar.

BOKSTÄLL. I ett sådant här ställ skulle Sollentunabor i framtiden kunna återbruka böcker, om författarsällskapet får som
det vill.

upp lappar om vi vill tipsa
om något evenemang, till
exempel.

– Kommunen tyckte att
det var en jätterolig idé. Nu
ligger det på deras bord, så
vi får bara hoppas att de
kommer med ett positivt besked, avslutar Peter Yngen.

Idén till bokställen kom faktiskt från tidningen Vi i Sollentuna. För en tid sedan
skrev vi om en privatperson
som satt upp en bokholk på
en gata, och då började författarsällskapet fundera på
hur de kunde utöka idén.
De prövade flera olika
tankar. De funderade på om
man kunde placera ett bokställ i centrum, men det föll
på att det skulle konkurrera

med bokhandeln. De funderade på ett slags ambulerande boksläp – i stil med glassbilen – men lade ner även
den idén. De kontaktade
också dem som driver återvinningsstationerna för att
höra om de fick placera bokställen inne på deras område, men fick nej.
Då kom de fram till denna
nya idé: att kommunen upplåter en bit mark i anslutning till några olika återvinningsstationer. Kommunen
finansierar också själva bok-

För mer
information ring:
Akedo omsorg AB
tel. 08 626 20 00
Mobil 076-2132799

Å RE TS FÖ R E TAG AR E I S OL L E NT U NA 2 0 1 5

ställen, medan författarsällskapet åtar sig att sköta driften av dem.
– Vi tar på oss att åka dit
en gång i veckan och se till
att det sköts. Om vi börjar
med bokställ på fyra olika
platser, till exempel, kan vi
utöka sedan när vi har visat
att det går att sköta snyggt.
På bokens dag förra söndagen presenterade författarsällskapet sin idé för
kommunen och lämnade
över en modell av ett bokskåp. Nu är det upp till kommunen att processa frågan.

Ramstrand (KD),
ordförande i kultur- och fritidsnämnden, var en av de
som tog emot förslaget:
– Jag ser det som ett intressant förslag från Sollentuna författarsällskap om
hur invånarna i Sollentuna
kan återvinna böcker till
glädje för fler. Förslaget är

Magnus

ett sätt att stärka bokens värde. Det passade ju bra att vi
fick detta förslag på Bokens
dag, säger han och fortsätter:
– Vi får återkomma när vi
i kommunen ser hur vi kan
lösa detta praktiskt och om
vi exempelvis kan testa en
pilot vid någon av våra återvinningsstationer.
Anna Wettergård
070-78 78 704
anna.wettergard@
direktpress.se

Vi i Akedo Omsorg AB erbjuder individer som är beviljade hemtjänst, ledsagarservice och personlig assistans av högsta kvalitet.
Ett flexibelt och engagerat team med lång erfarenhet inom vården
som sätter fokus på människans drivkraft att vilja styra över sitt eget
liv. Vi utgår ifrån dina behov och önskemål i vårt dagliga arbete.

Matglädje och personlig service!
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Med extra mycket matglädje och en rejäl portion personlig service vill vi på Percys och ICA Nära Norrviken
välkomna dig. Hos oss ﬁnner du alltid kunniga medarbetare, gedigna råvaror och en äkta kärlek för mat och människor.
Hjärtligt välkommen till Norrvikens torg!

Grillat är alltid lika gott
– veckans alla dagar!

ICAs matkasse
– bra mat, varje dag!

Nu är grillsäsongen här och vi är väl förberedda att serva dig – med riktiga
råvaror och grilltips. Vill du ha det absolut bästa nötköttet – välj Black Angus.
Det är lite dyrare men suveränt prisvärt. Prova gärna att grilla flankstek, en
saftig och välsmakande avlång bit eller tre-tip-steken som är en melerad bit
av Black Angusdjuret.

Gör härliga hamburgare
av nymald Black Angus
Köp vår grovmalda högrev av Black Anguskött – nymald i butiken. Bättre råvara finner
du inte. Gör saftiga, välsmakande riktiga hamburgare på färsk färs. Grilla riktiga burgare,
snabbt, enkelt och gott. JUST NU 119:-/kg
(ord. pris 168:-/kg). Gäller 2-5 maj.

JUST NU

119:/kg

Beställ Helgens grillpåse – gratis leverans!
JUST NU 440:- (ord. pris 535:-). Gäller 2-5 maj. I denna nya välkomponerade grillpåse finner du något som passar alla smaklökar. Köttet är som alltid
välputsat. Grillpåsen måste beställas och du får den hemkörd gratis – eller
så hämtar du själv i butiken. Längre ner kan du läsa mer om hur du beställer.

Vi på ICA Nära Norrviken har tagit fram våra matkassar för att
förenkla för dig. Vi vill ge dig goda, varierande och näringsrika
middagar. Recepten
är framtagna och
ICAs
provlagade av
matkasse Vego
3 middagar för 4
ICAs kockar.
personer, prova på-pris:
Med en enklare

299:-

vardag får du
mer tid över till
annat. Beställ
Ordinarie pris
matkassen på vår
469:hemsida www.ica.se
och hämta den i butiken
på måndagar klockan
15.30-21.00.

Priset gäller vid start
av abonnemang utan
bindningstid.

JUST NU

440:-

NYHET! ICAs vegetariska matkasse
Vego – gröna och sköna maträtter!
Prova vår 3-dagars vegetariska (lakto-ovo) kasse för fyra personer
med gröna, inspirerande recept som lagas från grunden och som
hjälper dig att äta nyttigare samt minska klimatpåverkan. Recepten
tar ca 30-40 minuter att laga. Nedan ser du rätterna som ingår i
Vegokassen vecka 18. Läs om kommande menyer på hemsidan.

Innehåll: 4 st (1,0 kg) rejäla välputsade skivor fläskkarré med ben. 4 st
(0,6 kg) hamburgare, grovmald färs av Black Angus-högrev. 5 st Chorizokorvar, en grill- och stekkorv med lite styrka. 10 st Godingar, korv för både
små och stora. 1,5 kg kamben, välputsade och köttiga som alltid. 0,3 kg
Cole slaw, fräsch vitkålssallad från vårt eget kök. Fläskarrén, hamburgarna
och kambenen levereras styckefrysta.

Sparris med vitlök- och
persiljepappardelle

Korvar av högsta
kvalitet
Många kunder efterfrågar välgjorda och
välsmakande korvar. Du kan nu välja att
köpa korvar med varierande smaker från
de bästa charkleverantörerna i Sverige:
Stensåkra i Småland, Bromma Charkuteri
med mångårig tradition och Specialchark.

Shaksuka med
tre sorters paprika

Gratis hemleverans på torsdagar
Komplettera gärna Helgens grillpåse eller köp vad du vill. På hemsidan finner
du hela sortimentet. Vad du än väljer får du välsmakande mat från våra
kyldiskar eller kök. Minibeställning 300 kr. Beställ senast onsdag på telefon
08-754 43 30 så får du i Sollentuna och centrala Väsby leverans torsdag 17-21.

Bönbiffar med krämig
kålsallad och pepparrot

Måndag 1 maj har vi stängt – annars öppet som vanligt. Hjärtligt välkommen
till matbutiken med personligt engagemang – vi vet vad vi pratar om!

Percys

50 år

Percys

Enkelt
och billigt
– Varje
dag!

Mycket mer än kött!

Toivo och Lasse

Måndag-fredag 8-18
Telefon 08-754 43 30
www.percys.se

Måndag-fredag 8-22
lördag-söndag 9-22
Telefon 08-754 17 75

Magnus och Johan

8 29 5april–5
maj 2017
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BO & FYND
Lägenhetsbyten
Våning på Mosebacke bytes!
En lugn oas med stor uteplats
och egen trädgård, privat
ingång. Makalös utsikt över
Gamla Stan och Saltsjön. Ljus
och luftig 2,5:a, 72 kvm, 8200
kr. Vi står för flyttkostnader vid
intressant byte. Önskas: 4-5
rum, balkong/uteplats på Östra
Södermalm. Tel. 076-026 75 05

1,5a i Vasastan bytes mot
större
Välplanerad sekelskiftslägenhet om 30kvm på Sveavägen.
Separat hall, stambytt badrum
med badkar, separat kök, sovalkov med inbyggda garderober,
öppet och ljust vardagsrum
med utsikt över Vanadislunden. Måste ses! Hyra: 4800 kr
Önskar: Större.
Emma 070-941 74 33

NYHETER
PRIVATANNONSER

FRÅN 200 KRONOR

Sökes
58-årig änka från Skåne, designer, som hela sitt vuxenliv bott
på Östermalm vill tillbaka hit.
Söker rum eller liten lägenhet.
Kan vara behjälplig med enklare
sysslor. Tel 070-7144692

GynStockholmUthyres

GynStockholm

Ta chansen!
Jag har en fin liten 1:a vid
Hornstull,Bostadsrätt.Du har
en 1:a Hyresbostad i Stockholm
eller närförort.Vid affär får du
köpa min lägenhet till fast pris
utan prishöjande budgivning.Ta
chansen och flytta in till ”Stan”!
070-842 06 02.

3:a i söderläge på Gärdet
Finnes: 3:a på 59 kvM på
Gärdet, Sandhamnsgatan.
Hyra 6700 kr. 2 sovrum,
vardagsrum, kök. Balkong
i söderläge. Öppen spis (fn
eldningsförbud). Högst upp 3
tr. Sökes: Större 3:a eller 4-5:a
innanför tullarna med hiss.
Tel: +4670 740 64 52 eller
swirremail@yahoo.se

Marbella
Trevlig ljus lgh c:a 70 kvm, 1
sovr., v.rum m bäddsoffa, 2
badr. fullt utrustat kök, balkong
i väster mot park m pool, tennisbana, havsuts, nära strand,
restauranger o affärer. 2.5002.800:-/vecka för 2 pers. Info:
0708-66 66 37.

P-böter makuleras
efter terrordådet

intresse.
Mejla: uffe.ragnar@icloud.com
eller ring 072-174 57 01

Bilar köpes
Hejsan jag köper alla slags bilar
årsmod&miltal spelar ingen
roll. Obes/def är inget hinder!
– Vi
vill absolut inte
Alla
märken&modeller
är avatt
folk skaTveka
lidainte
ännu
intresse.
att mer
ringa på
grund
avblidet
din
bil kan
såldsom
redaninträfidag!
fat. Så säger Q-parks vd,
Hp37@hotmail.se
angående
att de var ute
Mvh
076-226-82-07

och lappade bilar som
stod kvar på infartsparkeringarna
timmar
Klassiska
vinylskivor
köpes
efter terrorattentatet
Även jazz, rock, pop mm är av
i Stockholm. Nu erbjuder
intresse. Hämtar och betalar på
de sig att makulera böter
plats,
kontant betalning.
från den här dagen.

Nya som
kunder
är välkomna
att
Nyagamla
som gamla
patienter
är
bokavälkomna
tid hos våra
erfarna
att boka
tid gynekologer.
hos våra
erfarna behövs
gynekologer.
Remiss
inte.
Köpes
Remiss behövs inte.
Silverföremål
Silverföremål ljusstakar vaser
skålar kannor brickor vinkylare
mm även smycken och klockor
tel 08-22 95 14

Önskar byta 1a mot större
Önskar byta ljus och trevlig
etta på Lundagatan Södermalm, med hiss, hyra 4400 kr,
bra värd, fransk balkong, fina
allmänna utrymmen och trevlig
trädgård. 3min t tunnelbana.
större lägenhet önskar helst
Södermalm eller inom tullarna.
Tel 0739 77 60 30 /Krister

GynStockholm
Önskas hyra JakobSbeRG,
Birgittavägen 4
önskas
Besöksadress:Rum
Jakobsbergs
Närsjukhus,
Kvinna,
senior, önska hyra rum
Kristallkrona
med renove10-30 november och eventuellt
ringsbehov
1-7 december.
rök.
Önskar köpa kristallkrona med
177
31IckeJärfälla
Ref finnes. Endast Östermalm,
stort eller litet renoveringsbeGYNSTOCKHOLM
KISTA,
26 smutsig
Kungsholmen,
Vasastan. Kistagången
hov.00
Defekt elektricitet,
Telefon:
08-120
755
070-404
82 51www.gynstockholm.se
eller delar som saknas inget
Telefon: 08-120tel:755
00,
hinder. Även lösa prismor av
www.gynstockholm.se

Mejla gärna en lista till: altitune@comhem.se
Annika
Sollentunabon
eller
ringvar
Arneen
på 070-564
92
Sjödin
av dem 71som
fastnade inne i stan efter det
misstänkta terrorattentatet.
– Man tog sig med mycket möda hem från stan. Det
pratades mycket om solidaDiverse
ritet
och medmänsklighet.
Men när hon kom tillbaka till infartsparkeringen i
Efterlysning
Häggvik
hade henneshankatt
bil fått
Ollie
18 år bruntigrerad
parkeringsböter.
utan
halsband försvann från
– AllaBangata
visste 59
attden
man
inte
Katarina
11 okt.
kunde
ta sig
hem
stan. På
Om
någon
i tron
omfrån
att han
parkeringen
jaghonom
stod får
är
hemlös tagitdär
sig an
pendlare
ståer.fram
klockan
snälla
hör av
Han till
är mycket
18,
och
de
hade
varit
och
saknad. Hittelön till den där
person
lappat 18.10. Det säger Annisom kan ge tips som leder till
ka Sjödin, och fortsätter:
att jag får återse honom. Ring
– Jag kan acceptera att det
072-250-10-04,
070-461
758 var
65
finns regler men
det här
ett katastrofläge.

ÅDERBRÅCK?
ÅDERNÄT?
Med hjälp av moderna metoder
försvinner samtliga åderbråck med
mycket gott kosmetiskt och funktionellt
resultat. Inga snitt, inga stygn! Du går
hem samma dag. Vi är specialister
inom modern åderbråcksbehandling.
Vårt team som består av enbart
kärlkirurger och legitimerade sjuksköterskor erbjuder Dig bästa tänkbara
resultat, i bästa tänkbara miljö.

FÖRE

Beställ din Bo & Fyndannons på:
ostermalmsnytt.se under menyn ”Annonsera”.

Klockreparation
Lagar din golv, vägg och bordsklocka. Eventuell transport.
Ring Kerstin på: 070-726 39 73

Solveckor för alla
DECEMBER - MARS i Puerto
Mogán GRAN CANARIA
Strandnära charmigt litet hotell
med genuint läge i gamla stan!
Takterrass Grill Havsutsikt.
VALFRITT: Vattengympa
Yoga Vandra EGEN ATELJÉPLATS JUL-NYÅR! Veckokurser:
Akvarell Skriva AllaKanMåla
(ArtVedic) rehabvecka och
60plus-kvinno-vecka!
Maila: mmolarin@hotmail.com
eller sms:a Monika:
+467 08 96 18 43

Hundsällskap/promenader
3-4 dagar/v
Liten mysig dvärgtax önskar
sällskap och/eller promenader
3-4 dagar/v (ej fre, lö, sön).
Ersättning enl ök. Bor på Kungsklippan. Mejla: vintagerepris@
gmail.com alt. 072-580 25 41.
Hälsningar, Malin

det är så här
framtid börjar:

BÖTER. När Annika Sjödin till slut lyckades ta sig tillbaka till

Personsökning
Sollentuna efter det misstänkta terrorattentatet hade henDu
ägarinna
FOTO: PRIVAT
nesvackra
bil fått
böter.till en ung
fantastisk labradoodle. Jag
inte förstod att de som stod
Q-parks
vd Peder Ståhlträffade
dig i Nyckelviken
för
berg
blir sedan
förvånad
han parkerade där reste inifrån
nio
veckor
och dunär
gjorde
får enormt
höra att
bilarpåfick
ett
intryck
mig.böter i stan.
Häggvik.
Tyvärr
skulle jag strax åka ut– Vi saVar
attsnäll
vi skulle
väldigt
Så han uppmanar alla som
omlands.
(jag ber
dig)
försiktiga
med
att lappa
bilar lappade
och
skicka din
mejladress
till bi- fått
Blisina
Planfadder
påpå
lar
efteråt.
Vi
skickade
hem
grund
av
att
de
inte
kunde
ta
mig: 77forester77@gmail.com
allakan
deinte
p-vakter
sigplansverige.org
hem från stan efter terroJag
glömmasom
dig. jobbaJorge
de inne i stan, och släppte ut rattentatet, att skicka in sina
bilar gratis ur parkeringsga- böter.
rage. Men det kan kanske
– Då makulerar vi dem,
vara så att de vakter som ar- avslutar Peder Ståhlberg.
betade i Sollentuna inte visAnna Wettergård
ste vad som hänt, eller att de
anna.wettergard@direktpress.se

MED EN säker
VÄG TILL SKOLAN

Alla åderbråck går att ta bort!

EFTER

FÖRE

EFTER

ÅDERBRÅCK? ÅDERNÄT?
Alla
åderbråck går att ta bort! Med ÅDERNÄT?
hjälp av moderna metoder försvinner samtliga åderbråck med
ÅDERBRÅCK?

mycket gott kosmetiskt och funktionellt resultat. Inga snitt, inga stygn! Du går hem samma dag.
Alla åderbråck går att ta bort! Med hjälp av moderna metoder försvinner samtliga åderbråck med
Vi är specialister inom modern åderbråcksbehandling. Vårt team som består av enbart kärlkirurger och
mycket gott kosmetiskt och funktionellt resultat. Inga snitt, inga stygn! Du går hem samma dag.
legitimerade sjuksköterskor erbjuder Dig bästa tänkbara resultat, i bästa tänkbara miljö.
Vill Du veta mer eller
en konsultation
med
ultraljud, ring 08Vårt666
Vi ärfå
specialister
inom modern
åderbråcksbehandling.
team20
som30
består av enbart kärlkirurger och
Vill Du veta mer eller få enVanlig
konsultation
med ultraljud, ringgäller
08 666för
20 30
gå in på www.narvakirurg.s
eller gå in på www.narvakirurg.se.
landstingsavgift
allaellertänkbara
legitimerade sjuksköterskor erbjuder Dig bästa tänkbara resultat, i bästa
miljö.
Vanlig
landstingsavgift
gäller
för
alla
bedömningar
och
vid
behandlingar
som
är
bedömningar och vid behandlingar som är medicinskt motiverade. Privat medicinskt motiverade.
Vill Du veta mer eller få en konsultation med ultraljud, ring 08 666 20 30 eller gå in på www.narvakirurg.s
sjukvårdsförsäkringPrivat
accepteras.
sjukvårdsförsäkring accepteras.
Vanlig landstingsavgift gäller för alla bedömningar och vid behandlingar som är medicinskt motiverade.

Våra kärlkirurger

Privat sjukvårdsförsäkring accepteras.
Marianne Thor

Stefan Nydahl

Rabbe Takolander

Ove Thott

Henrik Åkesson

NARVA KIRURG CENTER
Narvavägen 30, 115 22 Stockholm
08 666 20 30
NARVA KIRURG CENTER
NARVA KIRURG CENTER
Narvavägen 30, 115 22 Stockholm
Narvavägen 30, 115 22 Stockholm
08 666 20 30

08 666 20 30

VI I SOLLENTUNA

29 april–5 maj 2017

15kK
KVISTTOMATER

Nederländerna. Klass 1.

FLÄSKYTTERFILÉ

49)=
/kg

3 FÖR

79k

HANDLA ANDRA VAROR FÖR MINST 200:- SÅ FÅR DU KÖPA MAX 2 ST/HUSHÅLL.

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL.

SVENSK FLÄSKYTTERFILÉ

KAFFE Arvid Nordquist Classic. Välj mellan olika sorter

Sverige/Nybergs Deli. I bit. Ca 1000 g.

och rostningar. Gäller ej Eko, Reko, Solid, Amigas. 500 g.
Jfr-pris 52:67/kg.

KANONPRIS

KANONPRIS

10k/st
FÄRSKOST

Philadelphia. Välj mellan olika sorter orginal 175-200 g
och whipped. 140 g. Jfr-pris 50-71:43/kg.

10k/st

29)=
/kg
FÄRSKA KYCKLINGBEN

Sverige/Guldfågeln. Ca 900 g.

AKTUELLA ERBJUDANDEN 1/5–7/5
ROTEBRO

KANONPRIS

MAX 3 ST/HUSHÅLL.

SCHAMPO/BALSAM Respons.

Välj mellan olika sorter. 200-250 ml. Jfr-pris 40-50:-/liter.
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HUS & TRÄDGÅRD

Triss i grönt i årets
trädgårdstrender

GRÖNT TAR ÖVER. 2017 ser vi många roliga växtinnovationer.

FOTO: MINNA MERCKE SCHMIDT

I år intar teknologin våra trädgårdar, gröngölingar börjar odla och vegetariskt står på menyn. Ledorden är more is more och trädgårdarna fylls med
extra klorofyll.
Vi kommer att få se ett stort inslag av gröna växter, och det
minimalistiska och sparsmakade får ta ett steg åt sidan. Det
berättar Blomsterfrämjandet, som tillsammans med Elmia
Garden har tagit fram 2017 års trädgårdstrender.

ALLT FLER INTRESSERADE

2017 är året då odling och trädgård inte längre bara är ett
fritidsintresse hos en utvald grupp, utan blir en övergripande trend som dyker upp på de mest oväntade platser. Många
nybörjare börjar odla, och mode- och inredningsintresserade väljer grönt.
Trenden är ungdomlig och färgglad. Många unga odlare
har ingen egen trädgård, utan använder sig av balkonglådor. Lämpliga växter där är lättskötta sommarblommor
som småpetunia, pelargon och lobelia i härliga färger.

Växtförslag för de olika trenderna:
 Grön i trädgården: Lobelia, nejlika, småpetunia,
ormbunke, nemesia, trädgårdsverbena, ampellilja,
hängpelargon.
Gröna labbet: Lobelia, petunia, trädgårdsverbena,
pelargon, penningblad, småpetunia, hängpelargon,
dahlia, monstera.
Vegofest: Pelargon, tagetes, tomat, persilja, salvia,
lavendel, timjan, kungsmynta, blomstertobak, chili.
KÄLLA: ELMIA GARDEN/BLOMSTERFRÄMJANDET

Trädgårdsnejlikor är också helt rätt och passar fint till
både gamla och moderna miljöer. Att växter ska vara lätta
att sköta har hög prioritet för många och inomhus ser vi
lättskötta krukväxter som ampellilja, calandiva, kornettblomma och monstera.

Odla utan jord eller solljus?
 På Ikea experimenterar man med odlandet. Odlingskitet
Krydda/Växer är utvecklad i samarbete med forskare
på Svenska lantbruksuniversitetet och den gör det
möjligt att odla sallad och örter utan varken jord eller
solljus, tack vare en metod som kallas hydroponi som
FOTO: KIMME PERSSON
endast kräver frön och vatten.

GRÖNA LABBET

Vart ska vi odla, vad ska vi äta och hur ska vi leva i framtiden? Hur kan tekniken hjälpa oss i miljöarbetet och vad
kan vi göra med nyheter i vår egen trädgård?
Innovationer som kopplar ihop natur och teknik är mer
populära än någonsin. Förra året vann en italiensk arkitektbyrå en internationell idétävling med ett förslag där en förskola istället för mer digitalisering satsat på en köksträdgård för att undervisa barnen.
I Sverige pågår flera liknande projekt och det visar att
experimenterandet och lärandet är viktigt. Vi ser också
många roliga växtinnovationer. TomTato har till exempel
både tomat och potatis i samma planta. Först skördas tomaterna, och när den säsongen är över är det dags att ta upp
potatisen.

VEGOTRÄDGÅRDEN

Just nu är vegetariskt helrätt; något som syns i kokböcker,
matlagningsprogram och på restauranger. Många väljer
ekologisk och hälsosam mat, gärna så närodlad som möjligt.
Med detta har kopplingen mellan vad vi äter och vad vi
själva odlar blivit starkare än på länge. Självförsörjning har

blivit trendigt och många restauranger skyltar tydligt med
lokala varor. Att välja svenskodlade växter är helt rätt. De är
odlade på ett bra sätt, både för människor och miljön, och
det finns mycket ätbart att välja bland, till exempel tomat,
chili, aubergin och gurka.
Även ätbara blommor som tagetes, krasse och pelargon
syns i sommar, liksom väldoftande lavendel till lavendelskorpor och kryddväxter till dekoration och smaksättning.
Även insekterna ska få sitt, här hör blomstertobak och
lavendel till favoriterna.
Erika Lindén Jansson
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www.romabo.se

08-631 07 07

Köp dina solskydd nu
och betala i höst!

Prisexempel
TERRASSMARKISER

TERRASSMARKISER

Kvalitetsmarkis med 5 års garanti.

Kvalitetsmarkis med 5 års garanti.

- Stort urval av vävar
- Går att kombinera med alla
typer av styrningar och
motoriseringar.
- Finns i vitlackerat
aluminiumstativ

- Stort urval av vävar
- Går att kombinera med alla
typer av styrningar och
motoriseringar.
- Flera olika färger på
aluminiumstativet.

Pris exempel bredd 500 cm x utfall 250 cm
Standard utan tak / manuellt manövrerad

11´650 kr

TERRASSMARKISER MED KASSETT

Kvalitetsmarkis med 5 års garanti.

- Stort urval av vävar
- Går att kombinera med alla
typer av styrningar och
motoriseringar.
- Flera olika färger på
aluminiumstativet.

- Stort urval av vävar
- Går att kombinera med alla
typer av styrningar och
motoriseringar.
- Flera olika färger på
aluminiumstativet.
- Led ljus under kassetten

23´225 kr

VERTIKALMARKIS MED KASSETT & MOTOR

Kvalitetsmarkis med 5 års garanti.
- Stort urval av vävar
- Går att kombinera med alla
typer av styrningar och
motoriseringar.
- Flera olika färger på
aluminiumstativet.

Pris exempel bredd 250 cm x höjd 200 cm
Manövrerad med motor RTS

20´737 kr

TERRASSMARKISER MED KASSETT & MOTOR

Kvalitetsmarkis med 5 års garanti.

Pris exempel bredd 590 cm x utfall 360 cm
Manuellt manövrerad

Pris exempel bredd 600 cm x utfall 360 cm
Standard utan tak / manuellt manövrerad

Pris exempel bredd 500 cm x utfall 260 cm
Manövrerad med motor RTS

25´675 kr

Måttbeställda persienner för frihängande
eller mellanglas montering.
Lameller av aluminium bredd 25mm.
Massor med olika färger att välja mellan.

320 kr/kvm

min. debitering 1 kvm, persienn/fönster.

6´112 kr

Öppettider
Måndag-torsdag 08.00-17.00
Fredag 08.00-16.00
Lördag 11.00-14.00

Generella villkor kortkredit: Eﬀektiv ränta vid kreditbelopp 30 000 kr, återbetalningstid 12 månader, räntefri period om 30 dagar och därefter årsränta f.n. 16,85 %, administrativ avgift efter räntefri period 45 kr och årsavgift 195 kr är 19,87 %.

Djupdalsvägen 23 - SOLLENTUNA - Tel 08-631 07 07- sollentuna@romabo.se
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SÄTT ATT
SKAPA VÅR
HEMMA

I takt med att dagarna blir varmare, kvällarna längre och naturen grönare så kryper vi sakta ut
från våra iden. Ta in vårkänslan
och solljuset i hemmet – och
rensa ut det gamla när du ändå
är igång.

D

et finns ingen känsla
så tillfredsställande
som att sätta sig ner i
ett välstädat, sommarljust
hem. Säg hejdå till vinterdova pasteller, tjocka täcken
och vinterkläder och hälsa
det ljusa, skira och väldoftande välkommen.
1. VÅRSTÄDA
När solen ligger på syns alla
skavanker, så en ordentlig
vårstädning är på sin plats
efter en lång och frusen vinter. För att få in känslan ordentligt; städa inte som vanligt, utan gör ett event av det
hela. Investera i nya dammsugarpåsar, trasor, borstar
och gummihandskar, och
skrubba tills solen går ned.
Eller, lägg upp ett schema
och gör lite varje dag.
2. TVÄTTA
ALLA FÖNSTER
Det säger sig självt att rena
fönster släpper in mer solljus. Det finns en uppsjö av
olika hjälpmedel för ambitiösa fönstertvättare, men med
en fönsterraka, mikroduk
och massor av ljummet vatten kommer du långt. Ett
tips är att använda diskmedel
istället för fönsterputsmedel,
som ibland kan lämna en
flammig hinna bakom sig.
3. RENSA HALLEN
Gå igenom ytterkläder och
skor i hallen, plocka undan
vintergrejerna och ta fram

vårens och sommarens
plagg. Det brukar ge en helt
ny färgskala i hallen och en
härlig känsla av att våren
verkligen är på väg. Tvätta
vinterskor, jackor, vantar
och mössor innan du hänger undan dem.
4. FUNDERA ÖVER
GARDINERNA
I sovrummet kan du behöva
mörkläggande gardiner året
om, men kosta på dig att
byta till skirare gardiner där
du kan. Om du vet att solen
kommer ligga på under eftermiddagarna kan du behöva välja en tätare textil,
men i övrigt är det ganska
skönt med tunna gardiner
som släpper in ljus även under molniga dagar. Välj gärna vårmönster för att förstärka känslan av levande
grönt.
5. BYT UT TEXTILIERNA
Det är inte bara gardinerna
som kan behöva ses över,
utan även övriga textilier,
som till exempel kuddfodral, plädar, överkast och
soffklädsel. Stoppa undan
tunga och mörka textilier
och inred istället lätt, ljust
och luftigt. Textilier som ger
en härlig vårkänsla är till exempel bomull och linne,
gärna med naturinspirerade
mönster.
6. MÅLA OM
Stör du dig på den där väg-

gen som är lite gulaktig, på
borrhålen som aldrig riktigt
försvinner bakom silikonet
eller är du lite trött på allt
det vita? Ta ett ryck och
måla om! Det är inte så
svårt, gör underverk för
rummet och är lätt att reparera om resultatet inte blir
som du tänkt.
7. TA HAND OM
BLOMMORNA
Sticklingar, lökar,
penseer och gyllenlack; nu andas
trädgården, uteplatsen, balkongen
och fönsterbrädorna sina riktiga första andetag.
Plantera i vackra stilleben inomhus och
samplantera i
stora krukor utomhus. Ge även
detaljerna lite
uppmärksamhet. Vackra
krukor, glasburkar och hinkar i passande färger ger
hela arrangemanget ett lyft.
8. GLÖM INTE
SOVRUMMET...
Sovrummet glöms ofta av,
men glöm inte att även här
kan en uppfräschning vara välkommen. Byt vinterns varma täcken
mot sommartäcken
och bädda med svala
påslakan i ljusa toner.

Pasteller och blommiga
mönster ger ett vårfräscht
intryck. Ju tätare påslakanet
är vävt desto svalare och
lyxigare är känslan. Komplettera med filtar och extra
kuddar för svala vårnätter.
9. ... OCH INTE HELLER
BADRUMMET
Ur ett skönhetsperspektiv
kan du behöva byta ut några av dina produkter; satsa på lättare lotions
som skyddar mot solens strålar. Passa
även på att rensa ut
gamla produkter
med passerade utgångsdatum. Sortera
i fin förvaring och
dölj det du inte vill
ha framme. Avsluta
med att göra vackert;
ett fat med dina finaste produkter, vikta stora handdukar,
en morgonrock och rökelse
gör rummet extra lyxigt.
10. LEK MED SINNEN
Glöm inte bort luktsinnet!
Få hemmet att dofta som en
vårträdgård med doftspridare och doftljus i friska,
blommiga dofter. Det finns
en uppsjö av snygga ljushållare och flaskor
som inte behöver
skämmas för sig.
Även blommor och
växter sprider god
doft omkring sig.
Erika Lindén Jansson

VÅRERBJUDANDE!

STÄDHJÄLP

Prova städhjälp

99:-/tim
efter RUT-avdrag

Fönsterputsning 159:-/tim

Vi utför alla typer av uppdrag inom ramen för RUT och ROT.

FLYTTSTÄDNING - STORSTÄDNING - FÖNSTERPUTS

Vi utför alla typer av uppdrag inom ramen för RUT och ROT.

- Fönsterputsning och storstädning
- Datorhjälp och storstädning
Fönsterputsning
• Datorhjälp
- Snöskottning
Datorhjälp
- Målning och Tapetsering
Snöskottning
• Trädgårdsskötsel
- Veckostädning och Flyttstädning
Målning
och Tapetsering
- Golvläggning
Snickeriarbeten
• Målning &ochtapetsering

Veckostädning och Flyttstädning
Golvläggning
och Snickeriarbeten
• Veckostädning
& flyttstädning

Kontakta oss på tel: 08-410 24 704 eller e-mail:
stefan.uveskog@femtiofem.se
för mer information.
• Golvläggning & snickeriarbeten

www.femtiofem.se/sollentuna
för en
lista på
våra tjänster.
Kontakta
oss på tel: 08-410
24fullständig
704 eller
e-mail:
Vi har Ansvarsförsäkring och är medlemmar i tjänsteförbundet ALMEGA
• Fönsterputsning & storstädning
tefan.uveskog@femtiofem.se
för mer information.

ww.femtiofem.se/sollentuna för en fullständig lista på våra tjänster.
har Ansvarsförsäkring och är medlemmar i tjänsteförbundet ALMEGA

Kontakta oss på tel: 08-410 24 704 eller e-mail:
stefan.uveskog@femtiofem.se för mer information.
www.femtiofem.se/sollentuna för en fullständig lista på våra tjänster.
Vi har Ansvarsförsäkring och är medlemmar i tjänsteförbundet ALMEGA.

Ring 08-410 115 20 eller fyll i en
intresseanmälan på www.hemfresh.se
* Rabatten gäller bara första städningen

08-410 115 20 • www.hemfresh.se

Vill du synas i våra kommande
teman för Hälsa & Skönhet?
Den 10:e juni och 4:e november kommer tidningen Vi i Väsby ut med
specialsidor om Hälsa & Skönhet. Utbudet som företagen inom området har
att erbjuda våra läsare har naturligtvis en central plats på temasidorna.
Boknings- och manusstopp fredag den 2 juni. Utgivning vecka 23, 10 juni.
Boknings- och manusstopp fredag den 27 oktober.
Utgivning vecka 44, 4 november.
För annonsbokning och information är
du välkommen att kontakta mig:
Jukka Tuurala, 070-78 78 700
jukka.tuurala@direktpress.se
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Invigning av vår
ombyggda badrumsbutik!
Välkommen 6-7 maj!
Nu öppnar vi vår ombyggda badrumsbutik. Den är full av inspiration, fina badrumsmiljöer
och kunnig personal. Vi bjuder på fest på lördag 6 maj och söndag 7 maj med kaffe, saft,
bullar, kakor och ballonger till barnen. Passa på att fynda fantstiska erbjudanden.
Vi har 20% rabatt på allt i butiken. Välkommen!
INSTALLERAT & KLART 2.049:-*
Priset ovan gäller produkt inkl. installation

699:Tvättställsblandare Damixa Space

Visste du att vi är
superduktiga på
att renovera badrum!

INSTALLERAT & KLART 2.345:-*
Priset ovan gäller produkt inkl. installation

995:-

Comfort Färdigt Badrum är ett tryggt
och bekvämt koncept som innebär
att du låter oss hjälpa dig hela vägen,
från första idé till färdig installation.

INSTALLERAT & KLART 6.370:-*
Priset ovan gäller produkt inkl. installation

3.995:-

Tvättställsblandare Mora Cera B5

INSTALLERAT & KLART 4.874:-*
Priset ovan gäller produkt inkl. installation

2.499:-

INSTALLERAT & KLART 3.049:-*
Priset ovan gäller produkt inkl. installation

1.699:WC-stol Ifö Spira 6260

WC-stol Ifö Sign 6860

* Priset gäller t.o.m. 2017-05-13 för produkt inkl. installation och ROT-avdrag.
Fullständiga villkor för Installerat & Klart finns på comfort.se

Öppettider under invigningshelgen:

** Gäller på ordinarie pris t.o.m. 2017-05-13.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Lördag 6 maj kl 10.00-15.00
Söndag 7 maj kl 11.00-15.00
Ordinarie öppettider: Vardagar kl 10:00-18:00
Lördagar kl 10:00-15:00

Köksblandare Tapwell SK New 184

Kanalvägen 69, 191 23 Sollentuna
08-594 777 70 • www.comfortsollentuna.se
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HUS & TRÄDGÅRD

19

90

Hemmaodlat

Kryddväxter Välj bland basilika, timjan, rosmarin, kungs-

mynta (oregano), persilja, mynta och salvia. Ord. pris 2990

TJUSIGT. Ett vackert trädäck uppskattas av många.

FOTO: MYRESJÖHUS/NORDSJÖ

Ta hand om
ditt trädäck

För att din altan ska hålla sig snygg behöver du underhålla den med jämna mellanrum. Det är inte ett speciellt avancerat arbete, men några småsaker kan vara bra
att hålla koll på.

3 FÖR 2

Vi bjuder på
den billigaste

Bärbuskar

Välj bland röda och svarta vinbär, hallon, björnbär, havtorn och
krusbär. Ord. pris 99–199:-

Sköt om ditt trädäck; det gör
att det är finare längre och
du ökar livslängden avsevärt. Hur ofta du behöver
behandla beror på vilken typ
av trädäck du har samt vilken ytbehandling du väljer.
Att välja ”rätt” ytbehandling

1990

Busktomat

’Totem’. Köp till kruka.
Ord. pris 2990

Från

299:-

Citrusträd

Brett sortiment av medelhavsväxter.

Med rätt medel står trädäcket bättre emot fukt och andra angrepp, vilket ökar livslängden. Men kom ihåg att
även om du behandlar så
förändras utseendet. Du kan
sätta hållbarheten först och
välja behandling utifrån det,
men du kan också välja en
kortare livstid där träet åldras naturligt, en stil som
uppskattas av många. Olika
träslag har olika behov, så
undersök alternativen för att
välja rätt typ av lack eller
olja. Är du osäker är det alltid bäst att fråga någon som
vet, till exempel personalen
på ditt lokala byggvaruhus.
Utgå gärna från att använda
olja med hög linoljehalt.
Tänk på brandrisken

Det kan verka till synes
riskfritt att arbeta med träolja, men se till att ha koll
på brandrisken. Var noga

KÄNSLIGARE. Du kan också använda lack eller målarfärg för
att behandla din uteplats, men tänk på att den då blir känsliFOTO: NORDSJÖ
gare för repor.

med att inte spilla olja på fel
ställe, speciellt om du förvarar mycket textilier på trädäcket. Lägg alltid trasor
och penslar i vatten när du
är klar.
Underhåll mellan
behandlingarna

Ytbehandlingar i all ära,
men du vinner också
mycket på att underhålla
mellan inoljningarna. Ett
enkelt sätt att se till att alta-

nen håller längre, och att
den håller sig fin, är att se
till att den är ren och fri
från smuts. Det minskar
också risken från algangrepp,
mögel
och
svamp. Du kan använda
särskild trärengöring, men
lika gärna vanlig såpa i vatten. Tänk på att vara försiktig med trycket om du använder en högtryckstvätt.
Erika Lindén Jansson

Så gör du

Lev livet lite grönare
Häggvik Norra Malmvägen 80 A
Öppet: vardag 10-19, lördag 10-17, söndag 11-17
Pris avser växt om inget annat anges. www.blomsterlandet.se
Priserna gäller t o m sön 7/5 2017

1. TVÄTTA OCH SLIPA
Rengör ytorna noggrant
med tvättborste och målartvätt. Slipa av träet för
att få bort smuts, vassa
kanter vid ändträ, stickor
och ojämnheter.
2. INNAN DU BÖRJAR OLJA
Se till att ha allt du behöver innan du börjar; tillräckligt med rätt olja,

penslar, en roller, ett tråg,
trasor att rengöra med
och handskar. Skydda
omkringliggande ytor och
undvik att olja in ytorna i
starkt solsken. Då kan oljan hinna torka innan den
har trängt in i träet. Börja
inte heller olja för sent på
kvällen, eftersom det
finns risk att dagg lägger

sig på ytan innan den
hunnit torka.
3. OLJA IN
Mätta ändträet noggrant
med olja genom att stryka
det minst 3–4 gånger. Olja
resten av däcket 1–2 gånger med olja. Torka bort
överflödig olja efter cirka
10–25 minuter.
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ENKEL. Glaskulan för
självbevattning
kommer från Lagerhaus och kostar
49 kronor.

PLATS. Blomhyllan i metall
kommer från Åhléns och
kostar 399 kronor.

VÄGG. Den svarta väggkrukan från Lagerhaus
kostar 99 kronor.

ORDNING.
Odlingsstickan från Ernst kostar 85 kronor hos
RoyalDesign.

HÄNG. Blomlådan som kan

hängas på ett räcke kostar
349 kronor hos Åhléns.

KLÄDD.

SVARTVIT. Blomkru-

Förklädet med öglor att
hänga redskapen
i finns i Ikeas sommarkollektion och kostar 59
kronor.

kan i stengods kostar 149 kronor hos
Indiska.

Odlingsglädje
Känner du att det börjar bli dags att sätta dina gröna
fingrar i arbete? Här är tips på prylar för årets odlingar.

GULDIG. Den lilla vattenkannan i
metall kommer från H&M Home
och kostar 199 kronor.

Klipp häcken!
Varje år skadas människor i
trafiken för att sikten är skymd.
Du som tomtägare kan rädda liv
genom att klippa din häck.
Enligt plan- och bygglagen är du som
fastighetsägare ansvarig för trafiksäkerheten runt din tomt. Hjälp oss att skapa
en säkrare trafikmiljö. Med några enkla
åtgärder kan du som tomtägare se till att
sikten är fri i till exempel korsningar.
Dålig sikt påverkar trafiksäkerheten.

Se till att...
• Höjden på häckar, plank och murar inte överstiger 80 cm i gatukorsningar, helst 10 m åt
vardera hållet räknat från korsningen.
• Häck och buskar växer inom din egen tomt.
• Höjden på växterna vid din infart inte är högre
än 80 cm.
• Plantera buskar och träd som växer sig stora minst
2 m innanför tomtgränsen. Mindre buskar bör du
plantera minst 60 cm innanför tomtgränsen.
• Grenar och kvistar inte skymmer trafikmärken,
gatunamnsskyltar eller gatubelysning.
Fler tips hittar du på:
www.sollentuna.se/klipp_hacken

Tack för att du bidrar till en säker trafikmiljö i Sollentuna!
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INSÄNDARE

SKRIV TILL OSS!
Skicka e-post till: redaktion@viisollentuna.se eller fyll i formuläret under fliken ”Debattera” på www.viisollentuna.se

DEBATT. I senaste numret av Vi i Sollentuna (nr 16) skriver R.
Ufert om min kritik mot nedskärningarna på polisområde
Nord och menar att detta skulle kunna finansieras ur det
kommunala bostadsbolaget.

Sollentunaborna
förtjänar trygghet
och fler poliser

MINDRE. Tjejers idrottande får mindre pengar än killars.
FOTO: MOSTPHOTOS

Glad att frågan lyfts
om tjejers idrottande

 Jag vill först klargöra att poli-

Magnus Ramstrand, KD

ordförande kultur- och fritidsnämnden

■ HÖR AV DIG! Skicka dina synpunkter eller bildbidrag till
redaktion@viisollentuna.se eller Vi i Sollentuna, Box 7042, 192
07 Sollentuna. Om du använder signatur måste du uppge
ditt riktiga namn för redaktionen.
Insändare får vara 1 000 tecken. Redaktionen förbehåller
sig rätten att korta insänt material.

Skicka en insändare
www.viisollentuna.se

Brooke skrivit en krönika om kommunens satsningar på
ungdomars idrott med särskilt fokus på tjejernas idrottande.
Noterar med glädje att tidningen på reportageplats lyfter
upp frågan om tjejernas idrottande. Eller rättare sagt varför
det både i Sollentuna och i resten av landet är så att fördelningen av resurser är ungefär 60/40 till pojkarnas fördel.
Men det är inte som Frida Gunner Brooke skriver att Sollentuna kommun anser att det är tjejernas fel. Förvaltningschef Niklas Roos af Hjelmsäter konstater att det faktiskt ser
ut så att fler pojkar är medlemmar i idrottsföreningar och
vill träna oftare.
Hur jobbar vi då för att få en mer jämställd situation?
Vi tar upp jämställdhetsfrågan i våra samtal med klubbarna och jag vet att klubbarna själva jobbar med den här
frågan. Det finns en strävan att ha ett jämställt kultur- och
fritidsutbud.
Vi kommer att jobba mer med att se till att vi har öppna
tider i hallarna för spontanidrott. Det kan locka fler tjejer.
När vi bygger nya hallar kommer vi att se till att de byggs
också för att fylla behov som tjejer efterfrågar.
Och vi kanske kan få till ett system som även kan stödja
de enskilda ungdomars gymtider.
Jag är dock tveksam till att blocka särskilda tider för tjejer
såsom Frida Gunner Brooke verkar tycka är bra utifrån erfarenheter från Fryshuset.
Som ansvarig i kultur- och fritidsnämnden är det viktigt
för mig att stödja förvaltningen i arbetet att se till att vi har
ett arbete inom kultur- och fritid som lockar och attraherar
alla.

GÖR DIN RÖST HÖRD

 I nr 16 av Vi i Sollentuna har nyhetschef Frida Gunner

sen är en statlig myndighet som
inte finansieras av kommunen.
Att jag kritiserar de nedskärningar som ska genomföras är
däremot självklart. I polisområde Nord har utvecklingen under
senare tid gått åt fel håll och att
då minska resurserna ytterligare är oacceptabelt. I Sollentuna
behövs en ökad synlig polisiär
närvaro och Sollentunaborna
ska känna sig trygga med att
polisen kommer om de ringer.
Vi fortsätter påverka för att
detta ska bli verklighet, men
samtidigt genomför vi från
kommunens sida extra insatser
för att öka tryggheten i Sollentuna. Sådant som genomförts
under senare tid är exempelvis
att utöka antalet väktare och

POLISCHEF. Patrick Ungsäter, polis och chef för Stockholm Nord.
FOTO: MARIA LILJA/DIREKTPRESS

under våren anställs fler fritidsledare som ska röra sig ute
bland ungdomarna.
Alla Sollentunabor ska kunna känna sig trygga överallt i
kommunen, alla tider på dygnet. För att uppnå detta ska
kommunen fortsätta utveckla

 Bygget av Förbifart Stock-

holm är i full gång. Större delen
går under mark men inte i redan bullerutsatta Töjnan och
Häggvik, vilka alltså kommer
att utsättas för ännu mer buller
och partiklar då åtgärderna
som Trafikverket planerar i
samband med bygget är minimala och trafikvolymen bara
kommer att öka.
Jag förväntar mig att våra
folkvalda bevakar Sollentunabornas intressen genom att kräva höjning av bullerskydd, hastighetssänkning med fartkame-

BULLER. Insändarskribenten efterlyser bullerskydd på E4:an.
FOTO: MICHAEL FOLMER

Varje dag dör nästan 900 barn på grund av smutsigt vatten.
För 200 kr kan du ge ett barn tillgång till rent vatten som förändrar liv.

Swisha 200 kr till 900 16 29

Sept/16

Henrik Thunes (M)
kommunstyrelsens ordförande

Bygg bättre bullerskydd längs E4

Tänk om du bara hade det här vattnet att ge ditt barn?

Tack!

det trygghetsskapande arbetet,
men det krävs också ett rättsväsende som upprätthåller lag och
ordning, inte som kapitulerar
för brottsligheten.

ror, bullerdämpande asfalt m m
längs hela E4 vid Töjnan ner
mot Helenelund och inte bara
pliktskyldigt runt trafikplats
Häggvik.
Medan andra kommuner
däckar över och förbättrar sin
miljö händer inte mycket i Sollentuna. Man kan t ex undra
varför de nya skärmarna på
Stockholmsidan mot Kista är så
rejäla medan de gamla planken
längs Töjnan är mycket lägre?
Dessutom har de luckor där ljudet kan läcka igenom.
Tinnitus
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Edsvikens Seglarskola Jolle med Fredrik Tengstrand,
Ellen Otticia Warli, Anna Ernfors, Irmelie Olander,
Fredrik Björnberg och Anna Bark i främre raden.
Och i bakre raden Elsa Svedenheim, Elisabeth Stark,
Johannes Bolander, Johan Emilson och Mathias
Tengstrand.

Vi äger.

Här i Sollentuna är det invånarna som äger sitt elbolag.
Det är du, dina grannar och medlemmarna i Edsvikens Seglarskola Jolle.
Inte något stort multinationellt elbolag. Inte något som har
huvudkontoret i annat land eller i en kommun långt ifrån där du bor.
Vi är helt enkelt ditt lokala elbolag. Som finns här i Sollentuna.
Som bara erbjuder 100 % förnybar el*. Och som du äger.
*All vår el är vattenkraftsbaserad och du får den till priser som tål att jämföras med alla
elleverantörer som fortfarande använder kol, olja och kärnkraft för att producera din el.
Information om konsumenträtt hittar du på www.seom.se/elhandel
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FAMILJ

TIPSA MIG
Frida Gunner Brooke, nyhetschef
Telefon: 070-78 78 708
E-post: frida.brooke@direktpress.se

Funkismello för
Felicia Kamsvåg
Sedan starten 2011 har funkismello varit ett årligen återkommande och mycket
uppskattat evenemang. Årets upplaga gick av stapeln i måndags på Cirkus
i Stockholm, och melloveteranen Felicia Kamsvåg representerade Sollentuna.

Sudoku

Placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att varje vågrät rad, lodrät rad och låda på 3×3
rutor innehåller varje siffra exakt en gång. Lösningen publiceras i nästa veckas nummer.

Konferencierer i år var Anna

SUDOKU medium

3
9

8

5
2 1 5
7
6
6
7
2 7
5
3
4
6
4 3
5
1 9
1 5

D

et var fullsatt på Cirkus och stämningen
var som vanligt på
topp. Alla låtar framfördes
live med en stor orkester och
kör under ledning av PerOve ”Knappen” Stålknapp.
– Jag har varit med i alla
år och blandningen i årets
startfält är kanske det bästa
vi haft. Det ska vara storstilat och glittrigt med Funkismello, och de handplockade proffsen i orkester, juryn och konferenciererna gör allt magnifikt.
Det sade Per-Ove ”Knappen” Stålknapp, kapellmästare sedan starten 2011,
i ett pressmeddelande.
Ringström som själv har en
funktionsnedsättning och

Lösningen på förra
veckans sudoku:

3

SUDOKU

9
1
7 8
5
4

8
5
3
6
2
9
4
7
1

2
1
7
8
5
4
9
6
3

4
9
6
1
3
7
5
2
8

SOLLENTUNAS BIDRAG. För Sollentuna tävlade Felicia Kamsvåg
FOTO: MICHAEL FOLMER
med låten ”The power of love”.

Linda Bengtzing, artist och
programledare.
Melloveteranen Felicia
Kamsvåg från Sollentuna
framförde låten ”The power
of love”, proffsigt som alltid.
Till skillnad från 2014, då

hon vann hela finalen, gick
det dock inte hela vägen i år.
Det var i stället Martin
Hagen från Järfälla som
kammade hem det med sin
egen hårdrockslåt ”One of a
million”.
Anna Wettergård

medium lösning

1
2
5
9
4
8
6
3
7

7
6
4
5
1
3
2
8
9

9
3
8
2
7
6
1
4
5

6
4
9
3
8
5
7
1
2

3
7
1
4
9
2
8
5
6

5
8
2
7
6
1
3
9
4

VECKANS ROS
Jag vill ge ett stort tack till
personalen på Tors Backe
för att ni tagit hand om min
mamma May-Britt på bästa
sätt. Hon fick också sluta
sina dagar i en varm och
kärleksfull miljö. Stor kram
från Kicki med familj!
VINNARE. För Järfälla tävlade Martin Hagen med låten ”One
of a million” som blev vinnare av 2017 års Funkismello.

GRATTIS
Bröllop Ateljé Företag
tel: 0735-101 400

www.studio12.se

LENAS KERAMIK
KRUKMAKERI & KONSTHANTVERK

VÅRENS ÖPPETTIDER:
TIS–FRE KL. 11–16 ELLER ENLIGT Ö.K.
1

MA

J 2 0 17

Fira första maj
med Sollentuna
Arbetarekommun!
Samling kl. 8.30
utanför Netto, Malmvägen 2
Avgång kl. 9.30
Tal i Malmparken kl. 10.00
Talare:
Freddie Lundqvist, oppositionsråd (S),
Matilda Möller (SSU) med flera

KONSTRUNDAN
LÖR–SÖN 29–30 APRIL KL. 11–16

PELARGONDAGEN
SÖN 21 MAJ KL. 12–16

VÄLKOMMEN!
GAMLA APOTEKET, VÄSBYVÄGEN 36, UPPLANDS VÄSBY. TEL. 070-212 49 87
www.lenaskeramik.se

Vår prinsessa Millie 4 år den
29 april. Lyckönskar gör
gammel-mormor och morfar. Brittis och Bosse.

Störs du av trafikbuller?
Sollentuna kommun erbjuder dig som fastighetsägare och
boende i kommunen att söka bidrag för bullerdämpande åtgärder,
förutsatt att bullret är orsakat av trafik på kommunala vägar.
Om fastigheten uppfyller kriterierna kan du söka bidrag till
fönsteråtgärder och ljuddämpande uteluftdon samt lokal skärm
på uteplats.
Ansökningstiden för att söka bidraget är 2017-04-01 – 2017-05-31
Ansökningsblanketter samt kriterier för att söka bidraget finns på
www.sollentuna.se/trafikbuller
Frågor
Kontaktcenter 08-579 210 00 eller kontaktcenter@sollentuna.se

Vår älskade son Lucas fyller
ett år den 4:e maj och vi vill
gratulera honom.

Passa på att fira någon du
tycker om på familjesidan

GRATIS

Födda
Grattis
Gifta
Skicka gärna ett foto
antingen via e-post:
frida.brooke@direktpress.se
eller till Direktpress Norr,
Kanalvägen 1 A, 2 tr,
194 61 Upplands Väsby
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www.sollentuna.se/krisberedskapsvecka

AKTIVITETER I SOLLENTUNA 8 - 14 MAJ:
8 och 9 maj: Informationsträff med Försvarsutbildarna - alla som deltar får en praktisk första hjälpen-väska.
8 maj: RISKBUSSTUREN arrangerad av Sollentuna kommun och FRG kl 18 - 20.
11 maj: Lottakårens utbildning “När Det Oväntade Händer”
13 maj: Träffa FRG Sollentuna och Sollentuna kommun och andra aktörer på Turebergs torg
Du kan också titta på de krislådor som finns uppställda på våra bibliotek, i kommunhusets entré,
på Sollentuna Energi och Miljö (SEOM)s kontor, hos Brandkåren Attunda och på Sollentunahems kontor.
Läs mer och anmäl dig på www.sollentuna.se/krisberedskapsvecka
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Syskonen förenas i Linköpings HC
SPORT

KUL med spännande klubbbyten av lokala spelare.

LÄS MER LOKAL SPORT www.viisollentuna.se

Efter många år ifrån varandra är nu hockeysyskonen från Rotebro återförenade. Jimmy Andersson
skrev nyligen på för Linköpings HC och blir därmed klubbkamrat med
systern Emilia Ramboldt.
– Det kommer bli jätteroligt, säger Jimmy.
Vi får gå tillbaka till sent 90-

ÖSTERGÖTLAND. Syskonen Emilia Ramboldt och Jimmy Andersson tillhör numera samma
FOTO: LHC
klubb. Högsta ligalaget, för både herr och dam, Linköpings HC.

tal för att hitta när syskonen
Andersson senast tillhörde
samma klubb. Då i Spånga
IS där Emilia spelade med
brorsan Jimmy i västerortsklubbens pojkar-89.
Mycket vatten har runnit
under broarna sedan dess.
Emilia, numera gift Ramboldt, är en av Sveriges bästa
spelare på damsidan genom
tiderna.
I prisskåpet finns flera
SM-guld, ett VM-brons och
dessutom är hon lagkapten i
damkronorna.
För Jimmy tog det lite
längre tid att nå eliten. Efter
spel i bland annat Vita Hästen kom han till Karlskrona
HK 2013, som efter två allsvenska säsonger gick upp
till SHL.
– Det har gått bättre än
jag kunnat tänka mig i
KHK. Vi gick upp andra året
och det kändes fantastiskt

LHC är det
optimala.

bra, säger Jimmy Andersson
som hunnit bli 27 år.
Den senaste säsongen,
där KHK blev elva i SHL, är
Rotebrosonen nöjd med.
– Ja, jättenöjd. Jag är defensiv forward och ska vara
jobbig att möta på isen.
Trots det gjorde jag en del
poäng (17). Jag kände att jag
utvecklades och fick ut
mycket på isen av mitt kunnande, fortsätter Jimmy som
ändå är lite besviken med
lagets säsong.
– Vi började serien bra
och låg bra till vid jul. Men
sedan dippade vi och hade
13 raka torsk. Vi kom tillbaka hyfsat, men missade
ändå slutspel. Det var ju ett
nederlag såklart, dippen
blev för lång.
Efter säsongen valde han att
lämna Blekinge. Norrköping
känns numera som hemma
för Jimmy, detta efter fyra
fina år i staden samt en sambo därifrån.

TRIST att Sollentuna
BwK:s herrlag åker ur.

– Målet var att komma
närmare hemåt och Norrköping känns som hemma.
Valet föll på topplaget
Linköpings HC.
– LHC är det optimala.
Det känns fantastiskt att det
blev så. Linköping är en jättebra förening med en hög
kravbild. Man ska verkligen
komma till slutspel varje år.
Så var det inte riktigt i Karlskrona.

Nu blir han även återförenad

med storasyster Emilia, 28.
Hon har gjort fyra raka
säsonger, innehållande två
SM-guld, i klubben.
Två Gillbo IF-produkter i
samma klubb, alltså.
– Det kommer bli jätteroligt. Nu kommer jag kunna följa henne på närmare
håll och se hennes matcher.
Det känns bra att ha familjen på nära håll, Emilia har
tjatat ett par år om detta, säger Jimmy och får medhåll
av storasyster.
– Faktiskt lite av en dröm
man haft att få spela i samma klubb igen. Det känns
jättekul att kunna träffas
mera. Vi har ju inte spelat
ihop sedan typ 90-talet i
Spånga, säger Emilia Ramboldt.
Anders Ekström

Andreas från Viby årets rookie
Debutsäsongen i SSL
var en enda lång succé
för Andreas Stefansson.
Nyligen blev han utsedd
till ”årets rookie” för
sina fina insatser i AIK
2016/17.

kvitto på att man gjort något
bra under säsongen. Jag är
både glad och stolt. Men jag
hade kunnat göra det ännu
bättre. Både jag och laget
har ännu mer att ge, säger
Andreas Stefansson.

50 mål och tio assist. Andreas Stefansson, från Viby,
gjorde det mesta rätt under
sin debutsäsong i AIK
innebandy i SSL. För sina
insatser i den svartgula tröjan 2016/17 blev 23- åringen
nyligen utsedd till ”årets
rookie”.
– Det känns sjukt bra. Ett

Varför tror du att du får
priset?
– Jag var överlägsen poängmässigt mot de andra
rookiekonkurrenterna. Jag
var en bidragande orsak till
att AIK gick mot oddsen i
SSL,
säger
Andreas
Stefansson.
Nyligen skrev Sollentuna-

Drömstart för Sollentuna

Ett kvitto på
att man gjort
något bra
under
säsongen.

Anders Ekström

VECKANS BILD

FOTBOLL. Sollentuna FK:s herrlag har fått en dröm-

start på säsongen i Division 1 norra. Premiärvinsten mot Enskede (2-0) följdes upp av en seger
även i hemmapremiären. Nyköping BIS slogs då
med 2-1. Två raka segrar i starten är därmed ett
faktum. Nästa match spelas hemma på söndag.

Tre pinnar i premiären

FOTBOLL. Även damlaget i SFK fick en fin start

på säsongen. I premiären av Division 2 besegrades
FC Djursholm med 3-0 (2-0) hemma på HIP. Skyttedrottningen Mathilda Örbom gjorde två mål.
Nästa match spelas på lördag borta (Gimo).

grabben på nytt kontrakt
med Solnagänget.
– Ja, tre nya år. Det känns
jättebra att få vara med i
AIK:s 2.0-satsning från början. Det är kul att vi fortsätter med vår Stockholmsförankring. Vi ska vara en
Stockholmsklubb på alla
plan.
– Och det började ju bra
för oss, över alla förväntningar. Med ett par bra nyförvärv in och mera erfarenhet kan det bli riktigt bra.
Nu är det bara att gasa.

Albin helt klar SM-brons för Oskar Daniels
Attunda orienteringsklubbs Oskar Daniels
för Almtuna IS ORIENTERING.
har skrivit klubbhistoria. Förra helgen tog han nämligen
ISHOCKEY. I två säsonger

BOWLING. Det blev en säsong
i Allsvenskan för Sollentuna
BwK:s herrar denna gång.
Den gångna helgen åkte de
FOTO: ANDERS EKSTRÖM
ur.

TREA. Andreas Stefansson, 23, blev trea i SSL:s skytteliga på
FOTO: ANDERS EKSTRÖM
50 mål. Inte illa av en rookie.

har Vaxmoragrabben
Albin Lundin delvis varit
utlånad till allsvenska
Almtuna IS från Djurgården.
I våras fick 21-åringen
besked att han inte fick en
plats i DIF:s trupp, varpå
han i stället skrev på ett
kontrakt för just Almtuna
IS från Uppsala.

brons i natt-SM:s H21-klass, vilket var AOK:s bästa seniorresultat någonsin. På den drygt 13 kilometer långa banan i
Örebro var han 45 sekunder efter vinnaren.

Jansson blev matchvinnare
FOTBOLL. Emma Jansson blev matchvinnare för sitt KIF
Örebro i hemmapremiären. Hon gjorde nämligen enda målet för hennes KIF då de vann hemmapremiären
mot Kristianstad med 1-0. Lagets första trea
2017. Nästa match spelades på fredagen, hemma
mot Hammarby IF.

VI I SOLLENTUNA
Anders Ekström,
sportredaktör
Telefon: 070-78 78 702
E-post: anders.ekstrom@direktpress.se

Micke har nått sitt
mål – klar för Bajen

29 april–5 maj 2017

RESTAURANG
& NÖJEN

En barndomsdröm går
i uppfyllelse. HIK-produkten Mikael Svensson är
klar för Hammarby IF
i Elitserien.
– Det är en dröm för
mig att få spela för
Hammarby på Zinken,
säger han.

Invigning av
ny lunchbuffé!

Redan i tidig ålder såg han

sina första bandymatcher på
Zinkensdamm. Med en pappa från bandymetropolen
Hälleforsnäs kom intresset
för den klassiska issporten
tidigt. Likaså fallenheten för
Hammarby IF.
– Jag såg min första SMfinal när jag var sex år och
sett varje år därefter. Jag har
även sett mängder med
matcher på Zinken genom
åren, säger Mikael Svensson
som är uppväxt i Solängen
och Häggvik.
Såklart började Mikael
Svensson med bandy själv.
Efter bandyskolan i Helenelund IK:s regi spelade han i
klubbens P93 och framför
allt i P92-laget. Från tidig ålder var det målvakt som
gällde.
Därefter blev det fyra
säsonger i HIK:s a-lag som
förstamålvakt, innan allsvenska Tellus tog vid. Där
blev det tre säsonger. Förra
säsongen spelade han i
HIK:s
seriekonkurrenter
GT/76.
– Det var lärorikt i GT
och jag fick spela mycket. En
bra säsong för mig och laget,
säger Micke.

Målvaktens tidigare klubb
Tellus har sedan länge en
bra relation med Hammarby. De spelar båda två på
Zinken. Och redan förra säsongen var 23-åringen aktuell för att spela med Hammarby i Elitserien. Men de
valde ett annat spår och
Micke hamnade i GT/76.
Men till den här säsongen
blev det aktuellt igen. På tisdagen skrev han på kontrakt
med sin hjärtas klubb.

Asiatiskt och husmanskost.

BARNSBEN. Micke Svensson, 23, har varit bajare sedan barnsben. Nu får han chansen att representera sitt hjärtas klubb.

Fräscha råvaror från
Martin & Servera och Axfood.

FOTO: ANDERS EKSTRÖM

– Det känns jättebra och
ska bli enormt kul. Det är en
dröm för mig att få spela för
Hammarby på Zinken. Jag
ser framför allt fram emot
annandagen och dess inramning.
– Jag har länge haft som
målsättning att få spela med
Bajen.
I Bajen tar han upp kampen
med
landslagsmålvakten
Patrik Hedberg.
– Han är en riktigt grym
målvakt. Det ska bli riktigt
roligt att bilda målvaktsduo
med honom i vinter.
Bakom beslutet låg en
förstående sambo.
– Jag har en nyfödd dotter hemma i Silverdal, så
utan min sambo Kajsa hade
detta aldrig gått. Hon har
stöttat mig mycket i detta
val.
Micke blir den första
HIK:aren på många år som
går till högsta serien. Tidigare har klubben bland annat fostrat elitspelarna Jo-

MER Mikael
Svensson

Det var på
Vallen allt
startade.
han Helander, Mattias Forsberg, Mattias Andersson
och inte minst målkungen
Björn ”Butta” Johansson.
Nu alltså även målvakten
Micke Svensson.
– En stolthet, såklart. Det
var ju på Vallen allt startade.
Det känns kul att föra en fin
tradition vidare.
I vinter väntar även
matcher mot Tellus. De gör
nu sin andra raka säsong i
Elitserien.
– Det ska bli jättekul eftersom jag fick lämna dem
när de gick upp. Det ska bli
kul att möta gamla lagkamrater. Bland annat Martin
Krigh och Fredrik Larsson,
som jag även
spelade med
i Lunden.

P Lunch
P Catering
P Bröllop
P Förlovning
P Barnkalas
P Stora fester

Bergkällavägen 32, Sollentuna

Vår i sikte!
Fira med en kryssning

Anders
Ekström

■ ÅLDER: 23 år, född
1993.
■ MODERKLUBB: Helenelunds IK bandy.
■ BOR: Silverdal.
■ AKTUELL: Nyligen
skrivit på för Hammarby
IF i Elitserien.

CINDERELLA
Nöjen varje dag,
22 timmar. Hitta din
dag på Vikingline.se

foox

Fördel Täby i kvalet till Ettan
HANDBOLL. Sollentunas handbollsherrar fick en tuff start

i kvalet om fortsatt existens i Division 1 norra. Den första
matchen mot Division 2-laget Täby slutade med förlust
24-25 borta. Därmed måste SHK vinna de två efterföljande kvalmatcherna (båda hemma). Nästa
match spelas på söndag.

Nyförvärv till Sollentuna HC
ISHOCKEY. Sollentuna HC har gjort klart med säsong-

ens två första nyförvärv. Det rör sig om Gustav Skyttvall
från DIF J20 och Filip Lindgren från Nacka. Dessutom
flyttas Elias Lindskog från klubbens J20-lag. SHC är nu
14 man i truppen.

Snart dags
för TFK:s lopp
LÖPNING. Den 13 maj

genomförs ”Klara milen –
vinn bilen”. Det är ett nytt
millopp som genomförs på
Järvafältet av Upplands
Motor och Turebergs
FK. Alla de som tar sig i mål
i loppet har chans att vinna
en splitterny bil. Anmälan
går ut 5 maj men det går att
efteranmäla sig fram till tävlingsstart.

VIKING GRACE
Östersjöns lyxigaste
kryssare. 11 timmars
dagsutflykt i skärgården.

100:-

prisex per person

75:-

prisex per person

Boka på Vikingline.se
Vid bokning på 08-452 40 00 tillkommer serviceavgift.
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TJÄNSTER & HANTVERK

DET HÄNDER

AVLOPP
lhjg

VI KAN AVLOPP!
Vi hjälper både privatpersoner och företag med
avloppsrensning och underhåll av avloppssystemet
info@spoltjanst.se
08-508 65 508
Utnyttja rotavdraget

Djupdalsvägen 7
Sollentuna

30

30

APRIL

Valborgsmässofirande

Gillberga Byalag anordnar valborgsmässoeld. Rotebro
Innebandysektion (PF03) anordnar försäljning från
20.00. Elden tänds vid 21.00 och fyrverkeri vid 21.30.

Akut avloppshjälp dygnet runt!

BYGG

Vi renoverar badrum
Trygg helhetslösning – en kontakt!
Vi renoverar ca 100
badrum om året
Tel 08-594 777 70
www.comfortsollentuna.se

Valborgsfirande i Tegelhagen

Vi välkomnar våren med vårt traditionella valborgsfirande i Tegelhagen. Under kvällen finns det lotterier
och aktiviteter. Vi får höra körsång vid braständningen
och se ett storslaget fyrverkeri. Mycket gott att äta gör
att hela familjen orkar hela kvällen! Lämna bilen hemma, ont om parkering. Välkomna från kl 18 önskar Sollentuna Södra Scoutkår.

Traditionellt valborgsfirande

Vi kan till exempel
hjälpa dig med:

• Köks-/badrumsrenoving
• Golvläggning
• Målning / Tapetsering
• Byggnation av
altan/uteplats
• Yttre skötsel
• Ihopmontering av möbler
• Upphängning av
tavlor/hyllor mm

Välkomna till traditionell valborg på Stallbacken med
Stallbackens vänner för sista gången? 17.30 Servering
av kaffe och korv i Duvslaget. Ponnyridning för de små
18.45 Samling, inledning av ordf. Jan R Nilsson. Sollentunakören sjunger, Lennart Högman vårtalar, Sollentunakören sjunger, Sollentuna Folkdansgille dansar
Elddans. Cirka 19.30–19.45 Elden
tänds. Välkomna!

070 934 90 51 – www.dahlkarbygg.se

HYR
SKYLIFT!
– SKYLIFT
–

Valborgsfirande

DÄCK

10
och 17
meters
uthyres.
Tremeters
storlekar,
12–17
m uthyres.
10
meters
uthyres!

revligare vardag

TT FÖRVALTARE TILL DIN FASTIGHET?
Aldrig mer behöver
–MINIGRÄVARE
MINIGRÄVARE!–

30 APRIL–7 MAJ

APRIL

Sagans Sjöberg

Myter, litteratur och verklighet möts i både forntidens
och 1800-talets Sjöberg. Guidetur om ca 1,5 km på
cirka en timme. Vi startar från och återvänder till Sätra
prästgård i Danderyd (parkeringen, nära granne till
Sjöberg i söder). OBS! Det är en brant backe upp och
ner på Sjöbergs fornborg. Kostnad: 50 kr, ingen föranmälan. Tid: kl 12.00.

3

MAJ

Onsdagsjazz

Onsdagen den 3 maj är
vårens sista spelning och
kl 10 kommer Mississippi
Seven Jazz & Blues Band och spelar för
oss. Kom därför till vår ordinarie spel
lokal, Amorinasalen (under biblioteket i
Sollentuna C). Den som kommer i tid får
bra sittplats. I pausen kaffe och bulle för
20 kr. Entré 60 kr för medlemmar övriga
80 kr. Höstens 9 spelningar startar onsdagen den 30 augusti. Arr: Vuxenskolan och
SPF Tunasol.

vid idylliska Torparängen
kommer att hållas kl 20.
Vi har vacker körsång och
talare, vårt evenemang
brukar vara mycket uppskattat. Arrangör: Norrvikens Villaägareförening.

Skicka in dina
evenemangstips
senast 14 dagar innan
evenemanget äger rum så
kommer de med i tidningen
(i mån av plats).
Vi förbehåller oss rätten
att redigera texterna.

du hantera smutsiga

Markarbeten
med professionella
Vi utföres
erbjuder
samdäckoch
eller
ta upp
liten skada på villatomten.
tidigt
konkurrenskraftiga
alternativ
dyrbar
förvaringsÄven Pordrän källarisolering.
i ditt hem.
Ev. ROT-BIDRAG.
för både stora och småplats
arbetsgivare.

BJÖRN RANDE
ENTR. lösningarLåt
Skräddarsydda
utifrån
dina
oss sköta
0739-84 74 35
jobbet istället!

behov inom ekonomisk och teknisk
Däckhotell • Fälghall
förvaltning.

behov inom ekonomisk
Se även www.bjornrande.se

Bilvård

Stockholm Däckhotell
kurantreklam

Bergkällav. 39, 192 79 Sollentuna
Tel. 070-665 25 25
info@stockholmdackhotell.se
www.stockholmdackhotell.se

DATOR- OCH MOBILSERVICE

Dator- och mobilservice

Sollentunavägen 139, Sollentuna • 08-408 06 005
www.xpressreparation.se • info@xpressreparation.se
Vardagar: 10.00–18.00, Lör- och söndag: Stängt

Dator-

Service
Sollentunavägen 227
Edsbacka

.se

FASTIGHETSSERVICE

Fastighetsförvaltning
& fastighetsservice

ÅTERKOMMANDE
RCA (Recovering Couples
Anonymous)
Ett tolvstegsprogram för par.
Sollentunagruppen: Tors kl
19–20.30. Sköldv. 10, Församlingshuset, Sollentuna.
Träffpunkten
Du som är senior är varmt
välkommen till Träffpunkten på Turebergsalle 16 för
att umgås, fika och delta i
våra trevliga aktiviteter. Kafét är öppet torsdagar kl
13–15. Ett fräscht programblad finns att hämta varje
månad. Mer info tel. 08–128
243 82 eller www.solom.se.
Arr: Solom i samarbete med
volontärverksamheten.
Seniorträff
Malmgårdens Seniorträff,

FOTO

Malmvägen 12 A, Sollentuna
har öppet för seniorer måndag, tisdag, torsdag
9–15.30 och onsdag 9.30–
15.30. Se program www.solom.se/seniorträffar. Välkommen till våra aktiviteter
som du ser i vårt månadsblad. Hämta det på Seniorträffen eller www.solom.se.
08-128242 22. Arr: Solom
med Malmgårdens Trivselförening.
Seniorträff Gillegården
För dig som är pensionär.
Välkommen in på trevliga
aktiviteter och gemenskap.
Det finns kaffe med tilltugg
att köpa. Mer info på tel 08–
128 242 92 eller på www.solom.se. Välkomna!
Al-Anon
Ett tolvstegsprogram för an-

höriga till alkoholister. Sollentunagruppen: Tisdagar kl
19–20.30. Sköldv. 10, Församlingshuset, Sollentuna.
NA-Anonyma Narkomaner
Drogproblem? Du är inte ensam om du vill sluta, kanske
vi kan hjälpa till. Sollentunagruppen onsdagar 18.45–
20.00. Sköldvägen 10B.
Församlingshuset Sollentuna. www.nasverige.org.
Hjälptelefon 0771-13 80 00.
Surfa med oss
Gratis datasurf för alla Sollentunaseniorer. Om du är
senior och inte kan detta
med data, kom ner till Internetcaféet. Öppet med värdar
kl 11–14, måndag–torsdag.
Mer info på www. seniornetsollentuna.se. Datakurser
startar under jan/febr 2017.

Anmäl utebliven
RenewService AB
94 45 UPPLANDS VÄSBY TEL
08-34 38 00 på
WWW.RENEWSERVICE.SE
INFO@RENEWSERVICE.SE
tidning
Lövängsv.
10, Uppl. Väsby
www.renewservice.se
utebliventidning.nu
Tel: 08-34 38 00
info@renewservice.se

Bridge
Välkommen till Rotebro Bridgesällskap. Vi spelar bridge
måndagar kl. 9–11.30, samt
måndagar och onsdagar kl
12.30–16.30. Plats: Platåvägen 20, Sollentuna. För mer
info, ring 070-8419355 alt.
070-6978600.

ande
Månadens erbjud

20 %

s och få gratis trappstädning i
info@tranfor.se
alla nya kunder).
anmälan direkt med din
Kan det bli enklare?

4 66 UPPLANDS VÄSBY TEL 08-400 250 04 WWW.RENEWSERVICE.SE INFO@RENEWSERVICE.SE

Träna svenska med Röda Korset
Du som vill träna svenska är
välkommen till Sollentuna
bibliotek varje tisdag och
torsdag kl 16–18. Ingen anmälan, ingen registrering
och ingen kostnad.

FRISÖR

08-625 01 00

KONTAKTA OSS FÖR
MER INFORMATION.
VÄLKOMNA!

För dig som släktforskar
finns program för Arkiv Digi
tal. Plats: Internetcaféet,
Tors Backe, Servicehus, Turebergsvägen 12. För info: 0737156048.

RABATT

BARBERARE
20 års erfarenhet

på färgning och
permanent
Drop in & Tidsbeställning

Tel. 08-35 61 41, Edsbergs Centrum
Öppet: Mån–fre 10.00–18.30, lör 10.30–16.00

Agneta

Nu är jag i Häggviks
centrum på salong
Divo & Diva 08-35 32 00
Ring för tidsbokning
0706-38 15 85

VI I SOLLENTUNA

29 april–5 maj 2017

23

TJÄNSTER & HANTVERK

SKICKA IN DINA EVENEMANGSTIPS!
E-post: frida.brooke@direktpress.se eller fyll i formuläret under fliken ”Det händer” på www.viisollentuna.se

FRISÖR

Edsbergssalongen

3

Herr & Dam

Varmt
välkomna önskar vi
nya och gamla kunder!

MAJ

Drop in

Musikcafé Eldqvarn

Tidsbeställning

Musikcaféet riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Du är välkommen oavsett vilken kommun
du bor i. Caféet är öppet onsdagar 18.30–20.30. Vi fikar, umgås, dansar och lyssnar på livemusik. Musikcaféet följer skolans terminer och stänger på loven. Plats: Restaurang Eldqvarn, Häggviks gymnasium,
Häggviksvägen 4 i Sollentuna.

Omid

EDSBERGS CENTRUM
Öppet: Må–Fre 9–18, Lör 9–15

Tel 08-35 19 61

FOTVÅRD/NAPRAPAT
ONT I RYGGEN

HUVUDVÄRK

NACKVÄRK

ISCHIAS

SMÄRTLINDRING

ONT I RYGGEN?
25 år i yrket

ÖHRNS NAPRAPAT-/AKUPUNKTURMOTTAGNING

6

Leg. Naprapat Kurt-Olof Öhrn

Norrviken runt

Vi tar hand om dina fötter

Den 6 maj arrangerar vi 28:e upplagan av Norrviken
runt. Det blir en folkfest med en blandning av elitkanotister, SUP-paddlare, motionärer och ungdomar. De två
senaste åren har vi haft runt 100 deltagare och lika
många åskådare. Även vädret har ställt upp i god ordning. Kom och inled din paddlingssäsong med en runda
på Norrviken! Det finns inga krav på att tävla utan motionärer är lika välkomna som eliten.
Medlemmar i Sollentuna Kanot deltar kostnadsfritt.
Men du måste anmäla dig i tid så vi hinner med
arrangemangen.

MAJ

Medicinsk Fotvård Sonja Öhrn
Tingsvägen 17, Sollentuna C
www.naprapatsollentuna.se, Tel. 08-35 30 44

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER

7DKDQGRPGLQOLYVPLOM|
Vi utför städning i hem och på arbetsplatser.
”Fairtrade” städning med Kollektivavtal.



Med eller utan RUTAVDRAG

SUP-PADDLING. Riktigt så här varmt kanske det inte blir på
Norrviken runt, men drömma går ju...

e-post: info@lyckostad.se
hemsida: www.lyckostad.se

FOTO: FRIDA GUNNER BROOKE.
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SOLLENTUNA FOTVÅRD

KÖKSLUCKOR

SOLLENTUNA INTERIÖRLACK AB

MAJ

Årstider på Överby Gård

Tel. 08-92 01 48 • Fax 08-626 81 52

Välkommen till Överby Gård där ”Årstider” visar akvarell av Margareta Öhberg. Vernissage lördag 6 maj. Utställningen pågår till söndag 21 maj. Öppet lör–sön 12–
16. overbygard.se.
Tenor sökes
Amorosokören söker tenorer
och basar. Vi repeterar tisdagar i Rotebro, se mer information på vår hemsida
http://www.amoroso.se/.
Välkommen att öva med oss
på prov några tisdagar!
Dräll in öppen förskola
Onsdagar kl 9.30–12, pingstkyrkan, Sollentunavägen
193. Här kan mammor och
pappor pratas vid, låta de
lite större barnen leka med
varandra eller pyssla, fika
och delta i småbarnsmusik.
Korpen Sollentuna
Dansa zumba, träna cirkelträning eller gympa i någon
av tre nivåer – bas, medel eller intensiv. Vi finns i Rotebro, Tureberg, Häggvik, Viby,
Helenelund och Vaxmora. Vi
hoppas att få se dig på våra
träningspass i höst, varmt
välkommen att träna med
oss! Läs mer på www.
korpen-norrort.se.
Musikcafé Eldqvarn
Musikcafét riktar sig till
personer med funktionsnedsättning. Du är välkommen
oavsett vilken kommun du
bor i. Cafét är öppet onsdagar 18.30–20.30, vi träffas
och lyssnar på livemusik,

dansar och umgås. Musikcafét följer skolans terminer
och stänger på loven. Plats:
Restaurang Eldkvarn, Häggviks Gymnasium, Häggviksvägen 4 i Sollentuna.
Seniorträff Edsberg
Nytt telenr 08-128 242 42.
Vi finns till för dig som är
pensionär i Sollentuna. Var
nyfiken och besök Ribbingsväg 91, 6 tr. Mer info på
www.solom.se. Välkommen!
Seniorträff Helenelund
För dig som är pensionär.
Välkommen in på aktiviteter
och gemenskap. Det finns
kaffe med tilltugg att köpa.
Mer info på tel 08- 128 243
22 eller på www.solom.se.
Torsdagscafé
Välkommen till Rotebrokyrkans Torsdagscafé. Kl
11–14. Lunchpajer, soppor,
kaffe och bakverk. Adress:
Ytterbyvägen 4, Rotebro.
Välkomna på torsdagar kl
11–14. Kontakt: 08-594 814
Träna svenska
i Röda Korsets regi äger
rum i Sollentuna bibliotek
tisdagar och torsdagar kl.
16–18 samt onsdagar 14–15.
Ingen anmälan eller registrering. Ingen kostnad.

Tisdagskafé
Tisdagskaféet är i Sankt
Larsgården intill Sollentuna
kyrka. Det är öppet huskaraktär kl 11–13. Fikar, umgås, kanske spelar pingis
eller biljard och när årstid
och väder är lämpligt boule.
Pysselklubb
Pysselklubb på Sollentuna
bibliotek. Måndag 24/4. Kl
15.30–16.30. Vi pysslar, fikar och pratar om böcker.
Från 7 år. Ingen anmälan.
Öppen körrepetition
Välkommen på öppen körrepetition kl 19–21.15 i
Kummelby kyrka med Kummelby kyrkokör. Vi söker
fler sångare – är du intresserad? Sjung med oss och
vår nya körledare Ewa Lena
Kansbod. Kontakt: ewa.
lena.kansbod@svenskakyrkan.se. 076-851 99 18.

or att deltaga i vår härliga
senioranpassade gymnastik! För mer information,
prisuppgifter & anmälan
hittar du bäst på vår hemsida: www.sollentunaseniorgymnastik.se eller ring oss
på Tel: 070-440 02 05 eller
maila: info@sollentunaseniorgymnastik.se.
Dragspelsdrömmar?
Dragspelsklubben Bälgarna
söker dig som har prövat på
dragspelandet och nu vill
göra en nystart i ”vårat
gäng”! Vi träffas varje tisdag och spelar 3–4 timmar
i Tegelhagen, Sollentuna.
Bälgarna är en studiecirkel
i samarbete med ABF. Vi
övar under ledning av Conny Österlund. För info kontakta Per Isaksson 070-633
93 83 eller Conny Österlund
076-770 78 88 www.dragspelstorget.se

Språkcafé
Kom och träna svenska och
träffa nya vänner torsdagar
kl 10.30–12.00 i Pingstkyrkan, Sollentunav. 193. Ingång bottenvåningen.
Sollentuna seniorgymnastik
Nu har vi reducerade priser
för resten av terminen. Vi
håller på fram till vecka 24!
Vi välkomnar dig som seni-

www.koksentreab.se

POOL & POOLTILLBEHÖR

Kompletta pooler
med hög kvalité!
Totalentreprenad – Butik – Poolservice

Stockholmsvägen 35 InfraCity
Tel 08-560 053 00 • www.nordicpool.se

TRÄDGÅRDSMASKINER

DIN BUTIK FÖR SKOG OCH TRÄDGÅRD
Försäljning • Verkstad • Reservdelar
Optimusvägen 14, Tel: 08-590 88 122, www.åes.se

RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR GER BÄTTRE RESULTAT

Med reservation för
eventuella ändringar.
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DET HÄNDER

En ung, högutbildad man med fast jobb döms till ett flerårigt fängelsestraff. För att klara livet inne på den slutna
anstalten börjar han springa på ett löpband och blir så småningom alltmer seriös i sin löparsatsning. ”Dömd att
springa” är namnet på Sollentunabon, Turebergstränaren och tidigare elitlöparen Fredrik Svanfeldts debutroman.

Om löpningen som utväg
F

örfattaren Fredrik
Svanfeldt och romankaraktären Johan Dahlberg har
flera likheter. De är
båda högskoleutbildade och
satsar, respektive har satsat,
seriöst på långdistanslöpning. Den stora skillnaden
är dock att författaren Fredrik Svanfeldt aldrig har satt
sin fot inne i ett fängelse.
Även om många som läser
hans debutroman, Dömd att
springa, tror det.
– Den frågan får jag av
flera: Är det självupplevt?
Men det är det inte. Jag har
två kompisar som jobbar
som kriminalvårdare och
det finns mycket information på nätet om hur det är
att sitta i fängelse. Så den researchen är jag väldigt nöjd
med, säger Fredrik Svanfeldt.
Fredrik Svanfeldts egen
bakgrund förklarar varför
han ville skriva om en persons löparutveckling. Sollentunabon var själv motionslöpare fram till 37 års
ålder och gick sedan med i
den framgångsrika klubben
Hässelby SK där han började träna med dameliten.
– Min träningsdos ökade
trefaldigt och helt plötsligt
gick jag ned till precis under
32 minuter på milen, vilket
jag aldrig hade trott att jag
skulle klara.

Vid 40 års ålder gjorde han

en maratontid på 2:25:58
och låg sexa på årsbästalistan i Sverige. Tre år i rad var
han bland de 20 bästa på
Stockholm maraton. Som
bäst kom han på plats 13.
– Mitt mål var aldrig att
ta mig till VM, utan jag ville

ELITLÖPARE. Fredrik Svanfeldt
har som bäst sprungit maraton på tiden 2:25:58. Det var
för tretton år sedan, då han
tränade två gånger om dagen. Nuförtiden nöjer han
sig med tre, fyra gånger i
FOTO: PRIVAT
veckan.

se: Hur bra kan jag bli? Hur
snabbt kan jag springa?
Under de här åren var
han småbarnsförälder, men
det stoppade honom inte
från att springa två pass om
dagen, varav ett innan frukost.
– Jag blev otroligt mycket
bättre som
löpare när
jag fick
barn. Jag
tvingades
bli mer disciplinerad
och då
ökade min
träningsmängd. Jag
insåg att jag
har tiden att
träna om
jag vill.
Fredrik Svanfeldt hade all-

MER Fredrik
Svanfeldt
■■ÅLDER: 53
■■FAMILJ: Fru och två
barn
■■BOR: I villa i Edsviken.
■■YRKE: Är civilingengör
och jobbar på Ericsson.
Är även löptränare i Turbergs friidrottsklubb.
■■AKTUELL med: Debutromanen ”Dömd att
springa”, som ges ut av
bokförslaget Sol och
släpps den 2 maj.

DEBUTROMAN.
Dömd att
springa.

tid närt en idé
om att skriva.
FOTO: BOKFÖRHans begagLAGET SOL
nade löpband
– som tidigare hade stått på
fängelset Hall – inspirerade
honom till att berätta om en
person som börjar löpträna
inne på en anstalt för att må
bättre.
– Jag började tänka: Tänk
om du sitter i fängelse och
får träning som recept på
sysselsättning. Du får obegränsat med träning och
återhämtning utan att ”besväras” av vänner, familj, li
vet. Samtidigt skulle jag
vilja beskriva hur det är för
en helt vanlig person att
vara nykomling i ett fängelse. Kunde jag göra något av
det här?

Fredrik
Svanfeldt skriva en synopsis, men blev inte nöjd. Våren 2015 tog han upp projektet igen och hade till
sommaren 100 punkter över
vad som skulle ingå i handlingen. Under sommaren
satt han ett par timmar varje
dag och gjorde om punkterna till en roman.
– Det tog ganska lång tid.
Man måste vara ganska
målmedveten. Då är det bra
att man är maratonlöpare
och väldigt envis.
Att det blev en roman i
stället för en faktabok var
ganska givet. Även om den
innehåller många löpartips.
– Jag ville dela med mig
av det jag kan. I stället för en
tråkig träningsbok, kan en
roman inspirera folk till att

foox

År 2007 började

ROMANDEBUT. Fredrik Svanfeldt debuterar med romanen Dömd att springa, som ges ut av bokförlaget Sol. FOTO: MICHAEL FOLMER

börja träna eller att förstå
mer av det som de redan är
intresserade av. Den kan läsas som en spänningsroman, om man vill förstå
fängelselivet, eller om man
känner någon som är löpare
och vill veta vad som driver
en sådan här person. Egentligen är det också en utvecklingsroman, vi får både följa

Johans inre och hans yttre,
fysiska utveckling.
De stora förlagen refuserade

romanen, men Fredrik Svanfeldt lät Stockholm maratonvinnaren Anders Szalkai och
löparlegenden Rune Larsson
läsa den. De tyckte båda att
den var löpmässigt bra.
Fredrik Svanfeldt anlitade

då en professionell lektör,
som förutom att ge romanen
ett positivt omdöme erbjöd
sig att ge ut den på det nystartade bokförlaget Sol.
Den släpps i början på maj,
lagom till Stockholm maraton som går av stapeln i juni.
– Det känns otroligt kul
att äntligen få hålla i boken,
sammanfattar han.

Blir det någon uppföljare?
– Den var rolig att skriva,
men om jag skriver en ny
bok är jag inte så säker på att
den skulle handla om löpning igen. Däremot skulle
det gå mycket fortare, för nu
vet jag hur man gör.
Charlotte Årling
charlotte.arling@direktpress.se
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Museer, Sevärdheter & Utställningar
28 april – 5 maj
Anpassat
Café

Audioguide
Guidad visn.

Ej barnvagnar
Nära SL

Välkommen till Arkitektur- och designcentrum. Kultunatt 29 april 1824. Fri entré. Följ med på visning av
utställningen Josef Frank – Against
Design, workshops och aktiviteter
på temat Josef Frank. Utställningar:
Josef Frank – Against Design, Ung
Svensk Form, Arkitektur i Sverige.
Visningar av Josef Frank: Tis kl 17,
tor och lör kl 12. Familjehelg kl 13:
Inred hos Josef Frank.
Öppet tis 10-20, ons-tor 10-18, fre
10-20, lör-sön 11-18, mån stängt.
www.arkdes.se

Upplev hur krig och fred har format Sverige från 1500-talet till idag!
Öppet tis 11-20, ons-sön 11-17.
Fri entré. Riddargatan 13.
Tel 08-519 563 00.
www.armemuseum.se

Utställning: Morandi / Edmund de
Waal. Den kultförklarade, italienske
stillebenmålaren Giorgio Morandi
möter brittiske konstnären och författaren Edmund de Waal. Brunchbuffé
serveras helger och helgdagar och
lunchbuffé på vardagar.

Hör/Teleslinga

Restaurang

Butik

Kulturnatt Stockholm, Erotikon
och Nosferatu, piano: Edward von
Past 29/4, Apocalypse Now på
70mm 4/5, besök av hyllade filmfotograferna Sophia Olsson och
Guldbaggevinnaren Ita ZbroniecZajt 6/5, teman: Hasse Alfredson,
Buster Keaton, Miguel Gomes,
Hammer Films. Cinemateket har fri
entré för alla under 15 år.

Filmhuset, Borgvägen 1.
Buss 76, 72, 1, 4.
T-bana Karlaplan.
Botanisk trädgård med växthus. Caféet öppet före varje visning.
Torsdag 4 maj kl 13: Möt våren i Program och biljetter:
Bergianska trädgården. En vandring cinemateket.se

bland vårens blommor i trädgården, 80 kr. Samling utanför Edvard
Andersons växthus. Victoriahuset
öppnar för säsongen den 1 maj! Se
näckrosor och tropiska vattenväxter.

NY

FI
LM

SE JORDEN MED NYA ÖGON

Öppet i parken dagl.
EA växthus vard 11-16, helg 11-17.
Victoriahuset öppnar 1 maj, vard
11-6, helg 11-17. Gustafsborgsv 4,
T-Universitetet. Tel 08-16 35 00.
www.bergianska.se

Få en oförglömlig upplevelse!
Cosmonova tar dig med till jordens
alla hörn i världens största filmformat IMAX. Upplev vår fantastiska
planet från rymden i nya filmen
A Beautiful Planet. Från 5 år. Se hemsida för alla våra filmer.
Visningar tis-fre 10-15, lör-sön 1116.30. T-bana Universitetet.
Buss 50/540.
För lov- och helgdagar, se
www.nrm.se/cosmonova

VIKINGARNA
ÄR TILLBAKA.
IGEN.
Öppnar 29 april

Gustavsbergs porslinsmuseum är
en keramisk skattkammare. I utställningarna visas konst- och bruksföremål av porslin och keramik, samt
föremål av emalj och plast tillverkade i Gustavsberg.
Porslinsmuseet är tillfälligt stängt
för besök. Förberedelser pågår inför
överlämning från Värmdö Kommun
till statliga Nationalmuseum som
övertar driften av Porslinsmuseet
under våren. Museet planeras att
öppna igen för besökare tidigast i
mitten av juni.
För ytterligare information:
www.nationalmuseum.se,
www.gustavsbergsporslinsmuseum.se

Öppet ons 12-20, tor-sön 12-17.
Torsg 19, T-bana S:t Eriksplan.
Tel 08-736 42 48.
www.bonnierskonsthall.se

Öppet 1 oktober-14 maj fredagsöndag 10-15. (Opening hours
Friday-Sunday 10 am to 3 pm.)
Fri entré. Mellersta Koppartältet.
Tel 08-27 42 52.
www.hagaparkmuseum.se

Öppet lör 18-24 (drop-in), sön, tor
12-16 (visningar). Tel 08-612 65 60.
www.eldhsatelje.se

Öppet tis-fre 11-17, lör-sön 12-16.
Drottninggatan 17.
www.dansmuseet.se

Kulturnatt Stockholm
lördagen 29 april.
Gömda berättelser blir
levande historier.

Lyssna till gömda berättelser om
spår av liv som utspelat sig på platsen vid Stockholms äldsta bevarade synagoga, där ett nytt judiskt
museum håller på att växa fram.
Under Kulturnatten blir det smygpremiär på projektet Traces of existence som ska visas på 7 platser i
Sverige under 2017. Kring kastanjeträdet precis utanför det ännu ej
öppnade museet, kommer några av de första berättelserna iscensättas i konstnärliga gestaltningar
som synliggör det judiska kulturarvet i det svenska samhället samt
belyser frågor om att “hitta hem” i
ett nytt land.
22.15. Adress: Själagårdsgatan 19.
T-bana: Gamla stan. Buss:
Räntmästartrappan. Anmäl er till
museets nyhetsbrev för information
på www.judiska-museet.se Följ oss
också på facebook och instagram.
www.judiska-museet.se

Natura Dentata. Konst och mode i
en mörk omfamning, t o m 10 juni, Galleri 3. Pettson & Co. Av Sven
Nordqvist, t o m 10 september,
Ett privatpalats fr sekelskiftet 1900.
Visn varje dag! Utställn: Barn av Galleri 5. Kulturnatt Lördag 29 april
sin tid. Från Hallwylska palatset till kl 18-24. Fri entré till utställningarna och guidade visningar.
Hammarkullens miljonprogram.

ny utställning

Premiär för ett världsunikt vikingamuseum på
Djurgården i Stockholm. Läs mer på vikingaliv.se
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Hagaparken är Sveriges främsta
exempel på en engelsk park. I museets utställningar berättas om
Hagaparkens historia, byggnader
och 200 år av folkliv och teater.
Dessutom visas den samtida modellen av det som skulle bli Gustav
III:s storslagna slott. Hämta kostnadsfritt broschyren Hagapromenader Samling vid den stora kastanjen
eller lyssna på parkens audioguide. 19-19.15, 20-20.15, 21-21.15 och 22-

Öppet tis-fre 12-16, ons till 19
kvällsvisn, lör-sön 11-17. Stängt 1
maj. Fri entré. Hamngatan 4.
www.hallwylskamuseet.se

Dancing Men – en utställning om
män och dans 21 april-20 augusti.
Extra öppet på Kulturnatten lör Öppen visning söndagar kl 13. För
Öppet i Konsthall, Designbutik,
29/4 kl 18-24, fri entré. Ny utställ- fler program se hemsida.
Bådan Buffet & Café tis-sön kl 11-17. ning, Maria Miesenberger öppnar
Extra öppet mån 1 maj kl 11-17.
tor 4 maj, se annons.
Artipelagstigen 1, Gustavsberg.
Tel 08-570 130 00.
www.artipelag.se

Fotografiska är mötesplatsen för alla
som uppskattar fotografi av världsklass. Förutom intressanta utställningar kan du äta och dricka gott
i vår prisbelönta restaurang som
har fokus på det gröna, ekologiska
Öppet alla dagar året runt.
och närproducerade. På helgerna
www.fjarilshuset.se
har vi ofta liveband eller DJs i vår
bar. Aktuella utställningar: Weegee
/ Extra! Weegee. Cooper & Gorfer / I
Know Not These My Hands. Till minne av Lennart Nilsson / Delar ur utSista veckan för utställningen Anne ställningen Ett Barn Blir Till. Patrick
Frank – ”Om jag bara får vara mig Demarchelier / Lumière.
själv”. Guidad visning lör 13.
Öppet sön-ons 9-23, tor-lör 9-01.
Öppet mån-fre 12–17, lör 12-16.
Stadsgårdshamnen 22.
Stängt 1/5. Fri entré.
Stora Nygatan 10, T-bana Gamla Stan. Tel 08-509 005 00.
www.fotografiska.eu
www.levandehistoria.se

www.biologiskamuseet.com

Svensk och internationell samtidskonst i hjärtat av Stockholm. Fri entré till alla utställningar. Lost in Space
– en soloutställning med Susan
Philipsz. 22 feb-7 maj 2017. Lör 29
april kl 12 och kl 14 Konstnärer visar
konst – Stina Wollter ger en personlig visning av utställningen Lost in
Space. Lör 29 april kl 18-24 Kulturnatt
Stockholm. Introduktioner varje heltimme. Upplev utställningen i totalt
mörker när konsthallen släcker lamporna sista kulturnattstimmen. Sön
30 april kl 14 En timme konst – fördjupande visning.

Ny utställning ”Farliga Djur” – lär
dig om några av världens farligaste djur. Upplev exotiska fjärilar i frodig regnskogsmiljö. Se pilgiftsgrodor, sköldpaddor, rockor och söta
frigående fåglar. Ställ dig framför
det 1,2 milj liter stora havsakvariet
och se revhajar och färglada fiskar.
Lär dig om den mytomspunna vithajen. Butik, växthuscafé och segway uthyrning.

29 april–5 maj 2017

Välkomna till Sveriges första slagfältsmuseum! Museet Hamn berättar platsens historia med spår från
300-talet och vikingatiden fram till
idag. Utställningen flätar ihop fynd
från slagfältet på Skogsö och forskning om 1700-talets rysshärjningar i
skärgården, med fynd och berättelser
från Fisksätra i dag. Formgivningen
av utställningen är pedagogisk och
interaktiv och balanserar lekfullhet
med faktaförmedling och lockar besökaren att upptäcka mer och se
sig själv och sin relation till platsen
och historien.
Öppet fram till 1 juni 2017: Lördagsöndag kl 11-17. (Grupper går att
boka tisdag-fredag.) Vuxna: 80 kr,
pensionär 50 kr, barn gratis.
Adress: Brantvägen 3, Fisksätra.
400 m från Saltsjöbanan.
www.hamnmuseum.se

Se vår webb för info om öppettider
och visningar!
www.kulturhusetstadsteatern.se/
konstdesign

Kungliga
kulturarvet
www.kungligaslotten.se

Utställningen
´Den tänkande handen´
Se vårens utställning med unga
tecknare som öppnar 28/4. Visas
på Kungliga Slottet i Gustav III:s
Antikmuseum.
www.kungligaslotten.se/
dentänkandehanden

Kulturnatten 29 april

H.M. Konungens stipendietävling för unga tecknare

Utställning av nominerade bidrag
28 april - 25 juni 2017
Gustav III:s Antikmuseum
Kungliga Slottet
www.kungahuset.se/dentänkandehanden
#dentänkandehanden

DESIGNSAMTALET
ONS 3 MAJ KL 17.30
Kulturprofilen Ulrika Knutson samtalar om
minnesutställningen Raine Navin & Gunilla
Skyttla – Konsten & livet ett fullskalelabb med
Lena Eriksson, Nationalmuseum. Personliga
barndomsminnen av konstnärernas kladdkurser för barn blandas med reflektioner om
hur begrepp som lek, kladd och kreativitet
förändras med tidsandan.

S l o t t s k y r k a n , G u s t av I I I : s
Antikmuseum, Logården, Norra
Kulturmötesplats för utställningar
valvet och Hovstallet öppna kl 18och eget skapande tillägnad den
24 under Kulturnatten 29/4.
banbrytande skulptören och keraProgram på
mikern Hertha Hillfon.
www.kungligaslotten.se
Öppet ons-sön kl 12-16.
Entré 80 kr, stud/pensionär 70 kr,
barn 6-19 år 40 kr. Inklusive lera.
KULTURNATTEN 29 april öppet
kl 18-24 – fri entré.
Svensksundsvägen 21,
Skeppsholmen. Buss 65,
Djurgårdsfärjan. Tel 076-610 33 51.
www.herthahillfonskeppsholmen.se

Blomstrande Vårfest!
Blomsterutställning i Orangeriet i
Ulriksdals slottspark t o m 1/5 kl 11-17.
www.ulriksdalsslott.se

Kungliga besöksmålen
Upplev de kungliga besöksmålen i vår.
Datum och tider på
www.kungligaslotten.se

Butiken Slottsboden
Butik på Kungliga Slottet.

Nationalmuseum Design, våning 4 i
Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg.
www.nationalmuseum.se

Öppet tis-sön kl 10-16.30.
www.kungligaslottet.se

Utställn History Unfolds – samtidskonst möter historia, visas fre 14 och
sön 15.30. Ett av Sveriges största
museer med tusentals föremål och Lär mer om pengars betydelse gelika många berättelser. Läs mer på nom tiderna. Besök basutställningen
”All världens pengar” och ”Sveriges
historiska.se
mynt”. Prova om du kan lyfta världens största mynt.
Öppet tis-sön 11-17, ons 11-20.
Öppet mån 1 maj 11-17. Fri entré!
Narvavägen 13-17.
Tel 08-519 556 00.
www.historiska.se

Öppet dagligen kl 11-17. Fri entré.
Slottsbacken 6, Gamla stan.
www.myntkabinettet.se
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Strindberg i centrum

nsen.se

12-20. Öppna visningar tis & lör kl
14 ingår i entréavg. Stockholms
Pass samt Prepaid gäller.
Sjötullsbacken 8, Djurgården.
Buss 69 mot Blockhusudden.
a i Stockholms
Tel 08-662 58 84.
banan i bilderCafé Monika Ahlberg.
anans bygg-www.thielska-galleriet.se

n – fotografiAnnonskonst
Londons tundag 3/5 kl 18
msbanan, från
ursholm och
n.”Pris 50 kr in-Drop in ”prova på” handpappersKulturnattentillverkningen.
hemsida förÖppet i sommar ti-sö kl 11-16.
lbanan rull-Vsning kl 11.30 och kl 14.
Fri entré. Café & butik.
www.tumbabruksmuseum.se

gymnasieingenjör!

Öppet dagl 10-17, on 10-20.
Tel 08-519 548 00.
www.vasamuseet.se

Spritmuseum.
rige med
- Absolut Art
Öppnar lördag 29/4
att kl 18-00. Fri
Vikingaliv är ett nytt museum som
angen öppen.
Thielska Galleriet
lia GonzalezSeparatutställning: Konstnärlig visar vikingarnas egen historia via
blomstring. Art nouveau från en dramatiserad berättelse i en unik
Rörstrand,1895-1920, t o m 4/6 2017. vikingafärd, utställning, restaurang
Missa inte 29/4 Kulturnatten öppet och butik. Vikingaliv vilar på histo17, tis-fre kl
12-24, läs mer på websidan. I sam- riska fakta kombinerat med de allra
kl 12-16.
lingarna välkända nordiska konstnä- senaste upptäckterna om vikingarl fredag.
rer från sekelskiftet 1900, B Liljefors, nas historia. Fakta förmedlas lekfullt
C Larsson, E Munch, E Jansson m fl. och interaktivt. Vikingaliv kommer
se
att bjuda på illusioner, fantasi och
Öppet tis-sön 12-17, kvällsöppet tor spännande berättelser. Välkommen.
Öppet 10-20.
För mer information
www.vikingaliv.se

Jag hjälper
dig gärna
med din
annonsering!

Läs mer på
www.rudbeck.se
www.viisollentuna.se

SKOUTFÖRSÄLJNING pågår

r 12-17,
!
la,

70%

Gerda Wegener, Lili med solfjäder, 1920. Foto: Morten Pors

museum.se

ning
Öppet: Tis – sön, 11–17. Introduktion till utställningen tis och tor
kl 13:15 ( kvart över ett ). Herserudsv. 32, Lidingö, millesgarden.se

SIS
CHANSTA
EN!

Maj på Historiska
Begränsat antal platser. Bokas på historiska.se
Tis 2 maj

Boksläpp kl. 15: 100 % kamp – Mänskliga
rättigheter och kulturarv. Kl. 17–18: Mingel
och förfriskningar.

Ons 3 maj

Kl. 17: Spiritualizing the Museum, Museet
– en plats för religionsmöten och andlighet.
Dialogvisning, boksläpp och föredrag.
Programmet hålls delvis på engelska.

Fre 5 maj

Möt experten kl. 15: Kyrkan som sprängdes.
En samling skulpturer från västra Ed.

Ons 10 maj

Rättvis historia – visor på ackord kl. 18.
Tina Wilhelmssons föreställning om kvinnor
inom industrin. Pris 150 kr.

Fre 12 maj

Möt experten kl. 15: Modets makt.
Klädedräkt i altarskåp.

Ons 17 maj

Kl. 18–21: Historiebaren. Guld- och
magivisningar. Gör din egen magiska ring!
Bar i Restaurangen.

Fre 19 maj

Kl. 13: Meet the Expert – the Power of
Fashion. In English!

Ons 31 maj

Bok på Historiska kl. 18: Kyrkornas
hemligheter – Stockholm.
Bokförsäljning. I samarbete med
Medströms förlag.



Anders Zorn”
når offentligsning av utl 12, ons 3/5
gen förboket. Den 29/4
museet har fri
a rundvandtaket om 15
rköp gäller,
a dag.

aparken.
iksplan.

klockan
17.30

Katarina Zander
070-78 72 074
katarina.zander@
direktpress.se

Öppet må-sö kl 11-16. Bålsta.
Tel 08-411 00 40.
www.abergsmuseum.se
www.abergsshop.se

la Stockholms
marbete med
Ny utst Tuskaft
n.

och kl 18-24,
8/4 stängt,
ons 3/5-fre

Eftergymnasial
påbyggnadsutbildning
Infomöte
för tekniker
9 maj

Utställning: 5/4-1/10 17. Jan Lööfs
Värld – en utställning med serietecknaren och barnboksförfattaren Jan
Lööfs klassiska figurer som Felix, Ville,
Fiffige Alf, Bellman och Skrotnisse.

ör-sön 11-16.
aj.
s 2 & 66
t.
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strindbergsmuseet

Strindbergs sista bostad och bibl. Visas
av guide to-sö 13. Utställn: Strindberg
i centrum och Svartsjukans natt.
Öppet Kulturnatten 29/4 18-24,
fri entré. Ti-sö 12-16. Drottningg 85.
Tel 08-411 53 54.
www.strindbergsmuseet.se

29 april–5 maj 2017

Visningar, tema Vikingar, onsdagar kl. 17
(utom 24 maj) och fredag – söndag kl. 14.
Narvavägen 13–17 Stockholm
historiska.se

PÅ HELA SORTIMENTET SluTSpurT!

ALLT SKA BORT!

VÅR - SOMMAR - HÖST - VINTERSKOR
MASSOR AV BARNSKOR100:-/par
Graninge

Väsbys k
uti
äldsta b

Antonios Skor

Parkerin
utanför g alldeles
dörren

OBS! Nya öppettider: Må–Ons 11–17, Tors 11–16, Fre STÄNGT, Lör 10–15
Väsbyvägen 2, vid Väsby station | Tel 08-590 300 17 | Parkering utanför dörren
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Finns i
rum 4 & 5 i
Sollentuna C

Sol är nyt

tigt!

Sollentunavägen 163, Sollentuna Centrum (vid infarten till P-huset) Tel 070-456 09 31. Öppet alla dagar 6-23
Gå in på www.TanExpress.se och bli medlem för att få massor av kanonerbjudanden!
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FLYTTFIRMA!
Bohags-, kontorsflytt,
städtjänst och
magasinering
Vi kommer till dig på utsatt tid. Våra offerter ger
dig alltid en klar överblick
över vad det kostar. Här
finns inga dolda avgifter
eller andra konstigheter.
Vi tar med oss allt som
behövs för flytten, t.ex.
kartonger så att du slipper tänka på det.
Hos vår erfarna kundtjänst får du svar på
alla dina frågor, vare sig det gäller flytt av
dina egna tillhörigheter eller företagets.
Vi erbjuder även magasinering t.ex om
du skall ha en visning.

Tack vare vår långa erfarenhet och utbilutbil
dade personal klarar vi att hantera alla
sorters flyttuppdrag.

NYHET!
Nu gäller även
RUT-avdrag för flytt.

Boka er flytt dygnet runt på flyttofferter.se!
En flyttfirma du kan lita på!
Vi är godkända transportörer
och medlemmar i Almega
Flyttjänsteföretagen.

Tel 08-25 55 00

www.flytt.se
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BIL & MOTOR

I SAMARBETE MED

Elegant men trång sportbil
MER Mazda MX-5 1.5 RF

Med hårt fällbart tak får lilla MX-5
bredare användningsområde och
elegantare profil. Operationen har
dock biverkningar.

Ä

ven föregående generation av Mazdas
lilla sportbil MX-5, i
folkmun kallad Miata, fanns att få med fällbart
tak. Då kallades versionen
Roadster Coupé och kom att
locka upp mot 80 procent av
de svenska kunderna av den
lilla japanska sportbilen.
2015 kom en ny generation
MX-5, lättare, mindre, sportigare och roligare än kanske
någonsin tidigare.
Under förra året såldes
den med sufflett i 425 exemplar i Sverige varav Vi Bilägare köpte en som sedan
fick göra tjänst i vårt långteststall i 4 000 mil. Bilen gillades av långteststallet, fungerade felfritt och drog dessutom exakt lika mycket i
verklig körning som vad
bränsledeklarationen utlovat!
Teslaget klagade bland an-

nat på bullret men ljudkomforten är förbättrad i RF.
Tydligt är att det hårda taket
av aluminium, stål och plast
stänger ute en god del av
oljudet från omgivande trafik. De spanska långtradare
vi passerar väsnas betydligt
mindre än vad vi är vana att
höra från diton i Sverige.
Mazda måste dock se till att
hålla skärpan i produktkontrollen. Några av de bilar vi
fick köra var behäftade med
en hel del vindbrus.
Vi svänger av motorvägen, drar upp värmen, ned
mössan samt trycker på
knappen som elektriskt fäller taket på 13 sekunder.
Manövern kan utföras i hastigheter upp till tio km/tim.
Takkonstruktionen adderar 45 kg vikt, stjäl tre liter bagagevolym samt 1,5
cm huvudutrymme. Av

ELEGANT. Det hårda taket ger Mazda MX-5 RF en riktigt elegant coupéprofil. Konstruktionen väger bara 45 kg. 


dessa nackdelar lär den
sistnämnda vara svårast att
svälja, i alla fall för personer längre än 185 cm. Redan i vanliga MX-5 har
långskånkar det trångt för
håret med taket på.
Även den extra vikten känns
när vi provar RF med den
minsta motorn på 1,5 liter.
Då bilen bara väger strax
över ett ton, gör varje kilo
skillnad. Det är inte så att

FOTO: MAZDA

MX-5 blivit slö men lite av
sufflettvariantens
ystra
bubblighet har lagt sig och
RF kommer mer till sin rätt
med den vridstarkare 2,0-litersmotorn. Den mer avskärmade tillvaron i den
mer välisolerade bilen gör
också upplevelsen av att
vara nära naturen mindre
påtaglig.
För övrigt är det mesta
sig likt. Sittbrunnen är trång
och man saknar ett handsk-

■■VAD NYTT?
– Elektriskt manövrerbart tak gör MX-5 till coupé.
■■FÖR VEM?
– Den mer komfortsugne Miata-entusiasten.
■■ PRIS, från kr: 248 400.
■■SÄLJSTART: Säljs nu.
■■MÅTT, cm: L 392/B 174/H 123.
bagagevolym, liter: 127.
■■TJÄNSTEVIKT, kg: 1 090.
■■MOTOR: Rak fyrcylindrig bensinmotor. Volym 1 496
cm3. Max effekt 131 hk vid 7 000 v/min. Max vridmoment 150 Nm från 4 800 v/min.
■■KRAFTÖVERFÖRING: Sexväxlad manuell låda.
Bakhjulsdrift.
■■PRESTANDA: Toppfart 203 km/tim. Acceleration 0–100
km/tim på 8,6 s.
■■DEKLARERAD FÖRBRUKNING: 6,1 l/100 km.
CO2-utsläpp: 142 g/km.
■■KONKURRENTER: Toyota GT-86, Subaru BRZ, Audi TT,
BMW 2-serie, Mini Cabrio.

fack. Köregenskaperna är
jättefina, fjädringskomforten bäst i bilarna med 1,5-litersmotor tack vare deras
mindre hjul, växellådan en
njutning, bagageutrymmet
ynkligt och vägen plötsligt
verkligen mödan värd!
Att taket på RF gör lilla
Miata lite tyngre, lite dyrare

och lite mer distanserad är
kanske inget stort problem
men det lägger en smula
sordin på stämningen. Och
stämningen är ändå det viktigaste när det kommer till
den här bilen.



Tommy Wahlström

VÄL KOMN A U T MA NI NG E N
SE VA RT D EN T A R DI G

PREMIÄR FÖR HELT NYA HONDA CIVIC

Privatleasa från ca 2.795
Pris från ca 181.900 kr

Civic 5D har fått en helt ny design med teknik som speglar Hondas
innovativa själ och strävan efter teknisk briljans. Resultatet är en bil • Säkerhetssystemet Honda
SENSING som standard
med en unik och sportig personlighet. En bil med dig som förare i
• Två helt nya turbomotorer
fokus. Välkommen in och provkör!

kr/mån inkl. fri service*

• Andra generationens infotainmentsystem Honda CONNECT med
bland annat Apple Car Play ®

Motor Civic 5D: 1.0 VTEC TURBO, 129 hk / 1.5 VTEC TURBO, 182 hk. Bränsleförbrukning blandad körning: 4,7–6,1 l/100 km. Koldioxidutsläpp: 106–139 g/km. Miljöklass: EURO 6. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Metallic tillkommer.
*Rörlig månadshyra, f.n. 2.795 kr inkl. moms erbjuds via Honda Finance, 36 månader, max. 4.500 mil körsträcka, övermil debiteras. Kampanj giltig till 170630 eller så länge lagret räcker och kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter.
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Sedvanlig kreditprövning sker. Läs mer på honda.se.

Råbäcksvägen 1, Upplands Väsby
Tel. 08 590 78880
www.fordonsbolaget.se

Öppettider:
Verkstad Mån-Fre 07:00-16:00
Försäljning Mån-Fre 09:00-18:00
Lör 11:00-15:00

Lätt
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att byta däck!

ProDOB AB

Kanalvägen 3d • UPPLANDS VÄSBY
08-410 400 67 • Mån-tors 07.30-17.00
Fre 07.30-1600 • Lunch 12.00-13.00
www.prodob.se • info@prodob.se

Lördagsöppet 22/4 och 29/4 kl. 10–14
vet vilka däck du behöver
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BOSTAD

TIPSA REDAKTIONEN
E-post: redaktion@viisollentuna.se
Tel: 070-78 78 707

Ska du bygga hus? Vare sig du bygger efter en mall eller efter eget huvud så är du säkert medveten om att valen
är många, stora som små. Planlösningen är något av det viktigaste; här sätter du grunden till hur vardagslivet
kommer se ut och vilka möjligheter som finns för förändringar.

Planera planlösningen
A
tt bygga hus är en lång process. Och det behöver
inte vara dåligt, med tanke på hur mycket som
ska hinnas med och hur många beslut som ska
tas. Det kan kännas långdraget, men använd tiden väl och fundera över dina val. I ett relativt tidigt skede behöver du dock bestämma själva planlösningen.
Vad som funkar bäst för dig och dina eventuella medboende beror helt på smak, tycke och familjesituation. Innan

du trycker på bygg-knappen, fundera på vilka som kommer
vistas i rummen och när. Kommer släkt och vänner ofta att
sova över, finns det barn i hushållet som ofta tar hem kompisar eller kommer du vara ensam härskare på täppan? Vore
ett attefallshus eller en friggebod en bra idé? Bygg upp ett
drömscenario och kompromissa utifrån det.
Aleksandra Ohlson, chefsarkitekt på Myresjöhus, menar att

dina egna behov självklart ska styra vilket hus du väljer att
bygga, men att det också finns yttre faktorer och förutsättningar du måste väga in.
– Titta på den bebyggelse och miljö som finns i närheten
av din tomt, och tänk sedan vilken typ av hus som skulle
passa in. Det kan ju också finnas krav reglerade i detaljplanen att huset ska smälta in i den befintliga bebyggelsen.
I detaljplanen finns också angivet vilka mått huset får ha –
till exempel byggyta och byggnadshöjd. Det får konsekvenser för hur stort hus du kan bygga och i hur många plan.

MER Några frågor att besvara:
■ VILKA rum prioriterar du?
■ VILKA rum vill du ska ligga i söderläge?
■ SKA kök/matplats vara på samma eller motsatt sida
om entrén?
■ HUR många stolar ska rymmas runt matbordet?
■ VILL du kunna gå ut på terrassen från vardagsrummet?
■ VAR ska balkongdörren i så fall placeras?
■ HAR tomten en utsikt som du vill se från
vardagsrummet?
■ HUR många sovrum behöver du i ditt nya hus?
■ SKA det vara några stora eller flera mindre rum?
■ BEHÖVS det något gästrum, kontor eller arbetsrum?
■ SKA det stora sovrummet ha altandörr till uteplats?

Ta gärna hjälp av vänner och familj som du känner förtroende för och hör vad de tycker. Gå på husvisningar, kika runt
på nätet och lär dig av andras lösningar. Försök att ha ett
öppet sinne och väg olika lösningar mot varandra. När det
gäller husets utseende och planlösning behöver du också
tänka på att det ska passa tomten.
Vare sig om du har tänkt bygga ett hus helt utifrån dina

KEDJEHUS KVARNSKOGEN

Erika Lindén Jansson

Välkommen till ett trivsamt radhus om totalt 127 kvm med 5
möjliga rum, uppväxt och prunkande tomt - allt i ett lugnt läge!
ADRESS PORSVÄGEN 438 BOAREA 112 M² BIAREA 15 M²
4 ROK TOMTAREA 188 M²
PRIS 4 000 000 KR/BUD
VISAS MÅN 1/5 11:45-12:30 & TIS 2/5 17:30-18:00
MÄKLARE SARA WISTRAND TELEFON 0733-16 77 00

Sara Wistrand

Maria Andersson

Magnus Berg

Nina Gillvén

Reg. Fastighetsmäklare

Reg. Fastighetsmäklare

Koordinator/Blivande fastighetsmäklare

Reg. Fastighetsmäklare

0733-16 77 00

070-162 71 52

sara.wistrand@lansforsakringar.se

maria.andersson@lansforsakringar.se

Sollentuna Sollentunavägen 153 Tel: 08-562 889 60 E-post: sollentuna@lansfast.se

lansfast.se

egna idéer, eller om du bestämmer dig för att göra förändringar utifrån en befintlig planlösning, är det viktigt att du
kan förmedla de tankarna till din arkitekt eller säljare på ett
tydligt och bra sätt.
Idag finns det många digitala verktyg som du kan ladda
hem till din dator och använda. Men det går såklart också
bra med papper och penna.

RADHUS VAXMORA

Välkommen till ett fint hus med 5 möjliga rum på 119 kvm med
en stor altan i söder mot en underbar trädgård i oslagbart läge!
ADRESS MURKELVÄGEN 60 BOAREA 119 M² / 4 ROK
TOMTAREA 489 M²
PRIS 6 000 000 KR/BUD
VISAS MÅN 1/5 13:15-14:00 & TIS 2/5 18:45-19:15
MÄKLARE SARA WISTRAND TELEFON 0733-16 77 00

Varför inte sälja med
mäklaren som har
Sveriges nöjdaste
kunder?
Varmt välkomna att
kontakta oss!

MILJÖANPASSA. Ta hänsyn till den bebyggelse och miljö som
FOTO: NORDSJÖ
finns i närheten av din tomt.

070-511 65 25
magnus.berg@lansforsakringar.se

0708-33 33 70
nina.gillven@lansforsakringar.se
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FASTIGHETSBYRAN.SE

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

Sollentuna | Tureberg
Merkurigränd 7
Äntligen ges tillfälle att förvärva detta smakfulla radhus i centrala Sollentuna med gångavstånd till
allt. Bostaden bjuder på utbyggt kök med helglasade dörrpartier som går att öppna upp mot den
insynsskyddade uteplatsen. Huset har genomgått löpande renoveringar de senaste åren med bland
annat nya våtrum, målning av fasad, nytt tak, nytt kök samt utbyggnation.
Utgångspris 5 495 000 kr Rum 5 rum, varav 2-3 sovrum Boarea 125 kvm + 15 kvm Tomt 136 kvm
Byggt 1983 Visas Mån 1/5 11.30-12.15 Tis 2/5 17.30-18.00
Mäklare Jessica Gunnarsson 0708-966200

3:a Sollentuna | Kärrdal
Lomvägen 42

2:a Sollentuna | Centrala Sollentuna
Bergsbovägen 14

Fin 3:a på så kallade "gräddhyllan" i Kärrdal. Två uteplatser som ger sol hela dagen. Baksidan
vetter mot skogsdunge och grönområde som ger en väldigt lummig känsla och fritt från insyn.

Högst upp i huset finns denna fantastiska och unika tvåa med en stor terrass med utsikt mot
villaområdet. Lägenheten har fönster i tre väderstreck som ger ett fint ljusflöde. Välkomna!

Utgångspris 2 450 000 kr Avgift 4 037:-/mån (inkl V/VA, kabel-TV & hushållsel) Boarea 83 kvm
Energiprestanda 142 kWh/kvm år Visas Mån 1/5 14.00-14.45 Mäklare Caroline Åström 0709-96 00 33

Utgångspris 3 995 000 kr Avgift 3 805:-/mån (inkl värme, kallvatten, kabel-tv, bredband, ip-telefoni)
Boarea 63 kvm Vån 4 av 4 (Hiss) Energiklass D Visas Mån 1/5 13.00-13.30 Tis 2/5 18.30-19.00
Mäklare Jessica Gunnarsson 0708-966200
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Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

NYPRODUKTION

Sollentuna | Häggvik
Folkungavägen 39
Visionen i Brf Spiken har varit att ta fram unika bostäder där innovativ arkitektur
samspelar med funktionell planlösning. Vi har i nära dialog med arkitekten tagit
fram hur vi själva skulle vilja bo. Vi hoppas ni gillar dem lika mycket som vi. Det
kommer finnas lägenheter i storleken 1 rok 32 - 35 kvm och 2 rok 40 - 46 kvm.

Boarea 32-46 kvm
Mäklare Thomas Wallin 0708-16 88 12
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VISNINGSGUIDE
1–8 MAJ Telefon: 070-78 78 705 E-post: annons@viisollentuna.se

VILLOR & RADHUS
Datum Klockan

Adress

Område

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
7.5
8.5

Merkurigränd 7
Porsvägen 438
Murkelvägen 60
Sunnebovägen 20
Alvägen 26
Solvägen 14
Porsvägen 438
Murkelvägen 60
Tunbergsvägen 8
Tunbergsvägen 8

Tureberg
Radhus
Vaxmora
Radhus
Kvarnskogen Kedjehus
Töjnan
Villa
Edsviken
Villa
Centrala Väsby Villa
Vaxmora
Radhus
Kvarnskogen Kedjehus
Solängen
Villa
Solängen
Villa

11.30-12.15
11.45-12.30
13.15-14.00
Ring för info
Ring för info
Ring för info
17.30-18.00
18.45-19.15
15:00-15:45
17:30-18:00

Typ

Antal rum

Boarea

Tomtarea

Pris

Mäklare/Telefon

5 rok
4 rok
4 rok
5 rok
7 rok
6 rok
4 rok
4 rok
3 rok
3 rok

125 kvm
109 kvm
119 kvm
92 kvm
182 kvm
170 kvm
109 kvm
119 kvm
70 kvm
70 kvm

136 kvm
188 kvm
489 kvm
895 kvm
1 477 kvm
1 025 kvm
188 kvm
489 kvm
984 kvm
984 kvm

5 495 000:4 000 000:6 000 000:6 495 000:12 900 000:6 875 000:4 000 000:6 000 000:4 950 000:4 950 000:-

Fastighetsbyrån Jessica Gunnarsson, 0708-966200
Länsförsäkringar Fast.förmedling, 08-562 889 60
Länsförsäkringar Fast.förmedling, 08-562 889 60
SkandiaMäklarna, Sollentuna, 08-96 51 00
SkandiaMäklarna, Sollentuna, 08-96 51 00
SkandiaMäklarna, Sollentuna, 08-96 51 00
Länsförsäkringar Fast.förmedling, 08-562 889 60
Länsförsäkringar Fast.förmedling, 08-562 889 60
SkandiaMäklarna, Sollentuna, 08-96 51 00
SkandiaMäklarna, Sollentuna, 08-96 51 00

BOSTADSRÄTTER
Datum Klockan

Adress

1.5
11.30-12.00
1.5
11:00-11:30
1.5
13.00-13.30
1.5
14.00-14.45
1.5
14.15-14.45
1.5
Ring för info
1.5
Ring för info
1.5
Ring för info
1.5
Ring för info
1.5
Ring för info
2.5
17:30-18:00
7.5
15:00-15:30
7.5
Kommande
7.5
Kommande
7.5
Kommande
7.5
Kommande
Ring för visning
Ring för visning
Ring för visning
Ring för visning
Ring för visning
Ring för visning
Ring för visning
Ring för visning
Ring för visning

Studievägen 13
Häggvik
Vänortsstråket 29
Töjnan/Tureberg
Bergsbovägen 14
C Sollentuna
Lomvägen 42
Kärrdal
Kruthornsvägen 34 A Edsberg
Lomvägen 609,1tr
Kärrdal
Engelbrekts v 69,nb Tureberg
Lillebovägen 19b
Fågelsången
Lillebovägen 19c
Fågelsången
Lillebovägen 19a
Fågelsången
Vänortsstråket 29
Töjnan/Tureberg
Vänortsstråket 47 b Töjnan/Tureberg
Kung Agnes väg
Sollentuna
Lillies väg
Viby
Djupdalsvägen 4 c
Edsberg
Kruthornsv 16, 1tr
Edsberg
Lomvägen 613, bv
kärrdal
Skogstorpsvägen 108 Tegelhagen
Tegelhagsvägen 8 F Silverdal
Murkelvägen 17
Kvarnskogen
Frejavägen 13
Töjnan
Turebergs Allé 24
Tureberg
Turebergs Allé 30
Tureberg
Vänortsstråket 59 B Töjnan
Solängsvägen 2 A
Edsängen

Område

Antal rum

Boarea

Avgift/mån

Pris

Mäklare/Telefon

2 rok
2 rok
2 rok
3 rok
3 rok
3 rok
2 rok
2 rok
1 rok
6 rok
2 rok
3 rok
3 rok
5 rok
4 rok
3 rok
2 rok
2 rok
2 rok
4 rok
5 rok
1.5 rok
1.5 rok
1 rok
4 rok

63 kvm
64 kvm
63 kvm
83 kvm
70 kvm
83 kvm
55,1 kvm
50 kvm
34 kvm
171 kvm
64 kvm
86 kvm
87 kvm
118 kvm

3 531:3 170:3 805:4 037:3 372:4 633:3 950:2 395:1 795:5 695:3 170:4 035:5 157:5 284:4 994:3 160:3 701:4 159:3 338:4 652:5 130:2 750:2 750:2 379:3 979:-

2 495 000:2 395 000:3 995 000:2 450 000:2 395 000:2 195 000:2 200 000:3 495 000:1 995 000:6 695 000:2 395 000:2 375 000:Ring för info
Ring för info
3 650 000:2 150 000:2 100 000:2 995 000:2 495 000:4 995 000:4 650 000:2 500 000:2 350 000:1 695 000:3 995 000:-

Fastighetsbyrån Hanna Ekfäldt, 0764-229000
SkandiaMäklarna, Sollentuna, 08-96 51 00
Fastighetsbyrån Jessica Gunnarsson, 0708-966200
fastighetsbyrån Caroline Åström, 0709-960033
Fastighetsbyrån Jessica Gunnarsson, 0708-966200
SkandiaMäklarna, Sollentuna, 08-96 51 00
SkandiaMäklarna, Sollentuna, 08-96 51 00
SkandiaMäklarna, Sollentuna, 08-96 51 00
SkandiaMäklarna, Sollentuna, 08-96 51 00
SkandiaMäklarna, Sollentuna, 08-96 51 00
SkandiaMäklarna, Sollentuna, 08-96 51 00
SkandiaMäklarna, Sollentuna, 08-96 51 00
SkandiaMäklarna, Sollentuna, 08-96 51 00
SkandiaMäklarna, Sollentuna, 08-96 51 00
SkandiaMäklarna, Sollentuna, 08-96 51 00
SkandiaMäklarna, Sollentuna, 08-96 51 00
Fastighetsbyrån Jessica Gunnarsson, 0708-966200
Fastighetsbyrån Hanna Ekfäldt, 0764-229000
Fastighetsbyrån Viktor Ekman, 0704-444213
Fastighetsbyrån Jessica Gunnarsson, 0708-966200
fastighetsbyrån Caroline Åström, 0709-960033
Fastighetsbyrån Jessica Gunnarsson, 0708-966200
Fastighetsbyrån Hanna Ekfäldt, 0764-229000
Fastighetsbyrån Jessica Gunnarsson, 0708-966200
Fastighetsbyrån Jessica Gunnarsson, 0708-966200

66 kvm
69 kvm
69 kvm
50 kvm
106.6 kvm
120.5 kvm
44 kvm
44 kvm
48.4 kvm
81 kvm

Notera att visningstider och andra uppgifter kan komma att ändras och objekt kan säljas innan visning. Kontrollera därför gärna tiderna på mäklarens hemsida innan du går på visning.

Den lokala
bostadsmarknaden
följer du hos oss!

www.viisollentuna.se
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RSÄKR

TÖJNAN — FIN 60-TALSKLASSIKER MED HÄRLIGA SÄLLSKAPSYTOR!
Välkommen till en mycket stilfull och representativ 60-talsvilla om totalt ca 265
kvm inkl. dubbelgarage. En fantastiskt trevlig planlösning med stort entréplan
med härliga sällskapsytor och 2 halvetage. Passar de flesta familjer då 4 av 5

sovrum är på samma plan. Representativa sällskapsytor med 2 stora vardagsrum i
vinkel med 2 fina eldstäder, hemtrevligt kök med stor köksö och utgång till
stenlagd uteplats med sol hela dagen. Fräsch SPA-avdelning med bastu.

PRIS 9 150 000 KR/BUD BOAREA 165 KVM BIAREA 100 KVM ANTAL RUM 8 ROK (VARAV 5 SOVRUM) BYGGÅR 1965 TOMTAREA 1 069 KVM
ADRESS VILLAVÄGEN 23A VISAS SÖN 7/5 KL. 12.00-12.45, MÅN 8/5 KL. 17.30-18.00. KONTOR SOLLENTUNA 08-96 51 00 MÄKLARE CAMILLA FRANK 070-696 51 04 SMS:A S 2949967 TILL 72456
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RSÄKR

VIBY — RENOVERAT RADHUS MED 4 SOVRUM!

SOLÄNGEN — LITET FUNKISHUS MED RENOVERINGSBEHOV!

Välkommen till detta fina, helrenoverade bostadsrättsradhus på 118,5 kvm med genomgående
ekgolv, 2 renoverade fräscha badrum och nytt hemtrevligt kök. Visning 7/5 & 8/5.

Litet funkishus med högt, attraktivt läge! Trevlig utsikt mot Edsberg, helt insynsskyddat. Hus om
totalt 109 kvm med stort renoveringsbehov!

PRIS 3 875 000 KR/BUD AVGIFT 5 284 KR BOAREA 118.5 KVM BIAREA 7 KVM ANTAL RUM 5 ROK BYGGÅR 1992
ADRESS LILLIES VÄG 23VISAS SÖND 7/5 & MÅND 8/5 MÄKLARE CAMILLA FRANK 070-696 51 04

PRIS 4 950 000 KR BOAREA 70 KVM BIAREA 43 KVM ANTAL RUM 3 ROK ( 2 SOVRUM) TOMTAREA 984 KVM
ADRESS TUNBERGSVÄGEN 8 VISAS SÖN 7/5, 15.00-15.45, MÅN 8/5, 17.30-18.00. MÄKLARE FREDRIK NILDÉN 070-830 01 62

TÖJNAN/TUREBERG — VÄLPLANERAD 2:A I CENTRALA SOLLENTUNA!

SOLLENTUNA CENTRUM — LJUS OCH FIN 3:A MED INGLASAD BALKONG!

Ljus, fin 2:a med ett centralt läge vid Sollentuna Centrum. Rymlig lägenhet med välplanerade
ytor och balkong i soligt västerläge. Stort badrum & kök med matplats. Stabil förening. El ingår.

Välplanerad lägenhet med mycket centralt läge. Högst upp i huset. Stort modernt kök, kaklat
badrum och två bra sovrum. Solig inglasad balkong. När till Sollentuna C och kommunikationer.

PRIS 2 395 000 KR/BUD AVGIFT 3 170 KR BOAREA 64 KVM ANTAL RUM 2 ROK ADRESS VÄNORTSSTRÅKET 29, 1 TR EP 145
KWH/M²/ÅR VISAS MÅN 1/5 KL. 11.00-11.30, TIS 2/5 KL. 17.30-18.00. MÄKLARE NIKLAS KRISTERSSON 070-160 00 80

PRIS 4 200 000 KR AVGIFT 5 157 KR BOAREA 87 KVM ANTAL RUM 3 ROK BYGGÅR 2008 ADRESS KUNG AGNES VÄG 8, 4 TR
EP 112 KWH/M²/ÅR VISAS SÖN 7/5 KL. 13.45-14.30, MÅN 8/5 KL. 18.30-19.00. MÄKLARE FREDRIK NILDÉN 070-830 01 62

rekommenderas
av villaägarnas
riksförbund.

skandiamäklarna Sollentuna, Sollentunavägen 46, 1tr, 08-96 51 00
sollentuna@skandiamaklarna.se, www.skandiamaklarna.se/sollentuna

