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Expert: Husen byggs
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En rapport från ett statligt institut varnar för att gaser från
deponin vid 800 planerade bostäder intill Råstasjön kan orsaka en explosion. Oppositionen för fram mot kritik mot att
man inte informerats om expertomdömet:
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Jag kan dansa ut allt alla mina
känslor, den får mig att må bra.

HEJ solna

Tamara Jovanovic, 16, i dansföreningen
Blue Hill i Hagalund.
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Patrik Ekström

Spänning i vardagen är viktigt

E

n del får sin dos genom Paradise Hotel, andra genom extremsporter. För mig räcker
det att titta ut genom kontorsfönstret och
ner på korsningen Frösundaleden och Ankdammsgatan. Här pågår varje dag en lek med döden som
får Jack ass-gänget att blekna i jämförelse.
Från början skakade jag på huvudet åt alla
människor som inte orkar vänta på grön gubbe
utan tog sina chanser och sprang.

Man väntar
och väntar,
men den
där gröna
gubben
dyker aldrig upp.

Men så en vacker dag var jag förstås en av dem.
För man väntar och väntar, men den där gröna
gubben dyker aldrig upp.

Klädstilen i Solna kf
uppenbarligen sober.
Saknar de riktiga färgklickarna.

Och till slut tröttnar man på att vänta. Det
spelar ingen roll att det är halt och att bilarna
susar förbi i över 100 kilometer i timmen.
Dumt, jag vet.
Men det finns faktiskt människor som
är ännu dummare.
En del bryr sig varken om den röda
gubben eller trafiken på Frösundaleden, utan promenerar till synes obekymrade över vägen och räknar kallt
med att bilarna stannar.
Där är jag inte riktigt än.
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visste du att ... Garvis Carlssons gata blir ett av två nya gatunamn
när kvarteret på den gamla Råsundatomten står klart. AIK-aren Henry
”Garvis” Carlsson är den spelare som gjort flest mål på Råsunda, 60 i
allsvenskan och åtta i landslaget. Han dog den 28 maj 1999 i Solna.

Så tycker vi

Ska man bygga
vid Råstasjön?

Johanna Rönnqvist, 43, grundskolelärare, Råsunda
– Nej, det tycker jag inte.
Hela familjen brukar promenera där. Det är synd att förstöra en sådan fin möjlighet
till rekreation.

Malin Ullberg, 37, inköpare, Råsunda
– Nej, jag bor väldigt nära
sjön och brukar promenera
där. Man har redan byggt
mer än tillräckligt i Arenaområdet. Det räcker nu.

INTILL. Nära Råsstasjön – och på en gasalstrande deponi – planeras det för 800 nya lägenheter. 

Foto: Leif Oldenburg

Gaser kan orsaka explosion
Giancarlo Stinga, 68, pensionär,
Huvudsta
– Nej, det är jag verkligen
emot. Visst måste man bygga bostäder men det borde
finnas bättre platser än vid
Råstasjön.

Drygt 800 nya lägenheter eller ett promenadstråk förbi en myllrande
fågelsjö? Om en dryg
månad avgörs Råstasjöns framtid. Nu har
motståndarna till
byggprojektet fått
nytt bränsle.
En ny expertrapport varnar

för att giftiga markgaser kan
tränga upp i de planerade
bostäderna och i värsta fall
orsaka en explosion. Oppositionen har inte känt till rapportens existens och antyder
att den kan ha mörklagts
medvetet.
Jörgen Sillén, 46, vaktmästare,
centrala Solna
– Nej, det tycker jag inte. Jag
brukar gå på AIK-matcher
och tycker att det är ett väldigt fint område som man
inte ska förstöra.

Johanna Österberg, 33, inköpare,
Råsunda
– Nej, speciellt inte sedan
det kommit fram att det
finns farliga gaser i marken.
Sjön är fantastisk och fåglarna lockar turisterna från hela
världen.

Detaljplan
Den nedbantade detaljplan som alliansen i Solna drev igenom i fullmäktige i somras innebär att 800-900
lägenheter byggs vid
den östra delen av Råstasjön som ligger närmast Arenastaden. Enligt aktionsgruppen
Rädda Råstasjön hotas
ett värdefullt naturområde med flera sällsynta
fågelarter om bygget
blir verklighet. Drygt
22 000 personer har
skrivit på en protestlista. Planen har överklagats till länsstyrelsen
som tar beslut i februari
eller mars.

– Det hela är mycket
märkligt. Jag har kollat ärendelistorna. Ingenstans har
jag sett någon uppgift om
rapporten. Vi kan ju inte gå
igenom tjänstemännen mail,
det vore lite väl magstarkt,
säger oppositionsrådet Arne
Öberg (S).
I rapporten, som länsstyrelsen har begärt in från Statens geotekniska institut,
SGI, slås fast att det alltid är
olämpligt att bygga på en
nedlagd soptipp (deponi).
Om man ändå måste göra
det så fordras ordentliga
analyser och ett omfattande
saneringsarbete.
I rapporten skriver SGI
bland annat om markområdet där lägenheterna planeras: ”Resultat från gasmätningar i utredningen tyder
på att det fortfarande bildas
deponigas inom deponiområdet”.
Och SGI fortsätter:
”…byggnaderna kommer
att behöva anläggas med
höga krav på skydd för gasinträngning”.
Framför allt handlar det om

metangas och koldioxid som
lagrats under marken i det
gamla deponiområdet.
Under normala förhållanden
avsöndras gaserna genom
markytan och utgör ingen
fara för omgivningen. Men
placerar man huskroppar på
området kan gaserna komprimeras i slutna utrymmen i
framför allt byggnadernas

MER Så här skriver SGI i sin
expertutredning om deponin

MAGSTARKT. Arne Öberg anser att det hela är mycket
märkligt, och att det vore
för magstarkt att behöva gå
igenom tjänstemännens eFoto: Michael Folmer
post. 

bottenplan och i värsta fall
orsaka en explosion.
Enligt SGI krävs det ytterligare utredningar och undersökningar ”för att kunna
utforma en strategi för hur
risker ska kunna hanteras
både i byggskedet och efter
avslutad byggnation”.
Rapporten skickades från SGI

till Solna stads miljö-och hälsoskyddsförvaltningen i slutet av förra året – men ingen
tycks ha sett den. Inte ens
byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M).
– Jag blev medveten om
rapportens existens först när
man började prata om den
för en vecka sedan, säger
han.
Enligt honom förändrar
rapporten ingenting i sak.

■■ De planerade bostäderna bör ifrågasättas utifrån
gassäkerheten.
■■ Riskanalyser med avseende för gassäkerheten bör
genomföras både med avseende på byggande på deponin och på angränsande befintliga byggnader.
■■ Behovet av skyddsåtgärder för befintliga byggnader
behöver utredas.
■■ Byggande av bostäder inom deponin bör ifrågasättas
utifrån gassäkerheten.
■■ Om byggnation ska tillåtas bör avfallet först avlägsnas
och området saneras till den renhetsgrad som markanvändningen och/eller den omgivande miljön kräver.
■■ Hur nära deponin man kan bygga är avhängigt av
vilka föroreningar som förekommer, föroreningsnivån,
föroreningarnas farlighet, vilka spridningsvägar och
exponeringsvägar som föreligger både vid nuvarande
markanvändning samt den som planeras. Denna riskanalys bör göras oavsett om området ska bebyggas
eller inte.
Källa: SGI

”Solna blir inget
trevligt ställe att
bo på om man fortsätter så här.”

– Man försöker ge en bild
av att det här är stort och
spännande, men vi har hela
tiden känt till att det handlar om en gammal deponi.
SGI säger att området ska
saneras och det är precis vad
vi tänker göra.

Ann Häggmark Bell i aktionsgruppen Rädda Råstasjön tror att möjligheterna
att länsstyrelsen river upp
planen ökat efter SGI-rapporten:
– Absolut. Det står ju
klart och tydligt i rapporten
att det aldrig är bra att bygga
på en deponi. Solna genomkorsas redan nu av vägar
och nybyggen. Nu är ännu
ett unikt område i farozonen. Solna blir inget trevligt
ställe att bo på om man fortsätter så här.
Leif Oldenburg

leif.oldenburg@direktpress.se
070-78 72 073

VI I solna

31 januari –6 februari 2015

1947

köpte Solna marken i Bergshamra av staten.
De första husen byggdes 1953-55 på Mårdstigen och Lostigen. I dag har Bergshamra cirka
9 000 invånare, vilket utgör drygt tio procent
av kommunens befolkning.

Direktrapport från fullmäktige

”Nästa gång får du sanda själv”
Det hettade till ordentligt när sandningen av
Solnas trottoarer debatterades i fullmäktige.
Socialdemokraternas
Jenny Hjalmarson undrade vart invånarna ska
vända sig i akuta lägen
när ishalkan slår till. Hon
var inte nöjd med svaret
från tekniska nämndens
ordförande Magnus Persson (C):
– Nästa gång det är
isgata utanför ICA i
Bergshamra så får du
komma ut och sanda
själv, hotade hon.
De senaste veckorna har kriti-

ken varit hård mot bristen på
sandning av Solnas trottoarer. Mängder av inlägg på
sociala medier har berättat
om äldre som inte vågar gå
ut och om barn som inte kan
leka på gården på grund av
halkrisken.
”Min mamma riskerar att
bryta benet”, skriver en uppretad Solnabo på Facebook.
Entreprenören Peab har
varit alldeles för sent ute när
ishalkan har slagit till, anser
kritikerna.
– Hur gör man för att
akutanmäla en isig trottoar
och hur lång tid tar det innan problemet åtgärdas? undrade Jenny Hjalmarson (S).
Tekniska
nämndens
ordförande Magnus Persson hänvisade till kommunens nya växelnummer
och webben.
– Meningen är att det ska
gå snabbt. Men man kan
inte materialisera en grusbil
med en gång, sa han.
Jenny Hjalmarson var inte nöjd

med svaret:
– Häromdagen handlade
jag i min ICA-affär i Bergshamra. Utanför stod det flera pensionärer som inte
kunde ta sig därifrån på
grund av isiga trottoarer. I
Södertälje har man affischerat på bussar och liknande
med ett direktnummer och
skrivit ungefär ”ring så fixar
vi sandningen”.
– Varför har vi inte något
liknande i Solna? Man ska
inte behöva gå in på internet
för att få sandat akut. Ett
vanligt telefonnummer duger. Halkbekämpningen i
Solna har inte funkat i år.
Riktigt pinsamt, sa Jenny
Hjalmarson.

5

Mai Lönnkvist,
93, gör tv-debut
i morgonsoffan
Nu är Mai Lönnkvist, 93, från
Ankdammsgatan
i Solna på väg att
bli rikskändis.
FOTO: LEIF
Sedan Vi i Solna OLDENBURG
skrivit om landets äldsta förtroendevalda
politiker blev hon uppringd
av TV4 som ville ha med
henne i morgonsoffan. På
torsdag morgon berättar
Mai om sitt händelserika liv
för TV4:s reporter.
– Det ska verkligen bli
roligt. Det är första gången
jag är med i tv så man kan
verkligen tala om en sen debut, säger Mai Lönnkvist till
Vi i Solna.
Mai Lönnkvist föddes
1921, samma år som landets
kvinnor fick rösträtt. I Solna
fullmäktige representerar
hon Moderaterna.

Kvinna lurade
kommunen
på bidrag

POLITIKER. Solnas folkvalda politiker höll ett sammanträde som kan ha varit rekordkort. 

Foto: Michael Folmer

SJÄLV. Jenny Hjalmarson (S)
tyckte att Magnus Persson
(C) gott kunde bege sig till
Ica i Bergshamra och sanda
Foto: Michael Folmer
själv. 

”Halkbekämpningen i Solna har inte
funkat i år. Riktigt
pinsamt.”
Magnus Persson hänvisade än en gång till kommunväxeln och det nya kontaktcentret:
– Det har inrättats just för
den här typen av frågor, sa
han.
Leif Oldenburg

MER Sandningen
■■ Solna stads avtal med Peab om snöröjning och halkbekämpning är nytecknat. I avtalet anges när halkbekämpning ska utföras och vilka områden som är prioriterade. Tidigare ansvarade stadsbyggnadsförvaltningen
för snöröjning och halkbekämpning, men nu har frågan
lagts över på den tekniska förvaltningen.

foto: colourbox

Var är cykelplanen..?
För två år sedan beslöt
kommunstyrelsen att
en plan skulle upprättas för att underlätta
cykelpendlingen i Solna. I budgeten för 2014
avsattes en miljon kronor för att genomföra
åtgärderna i planen.
Men ingenting hände. Fortfa-

rande finns ingen cykelplan. Anledning: den tjänsteman som hade huvudansvaret bröt benet.
Den förklaringen fick
Miljöpartiets Tobias Österberg av tekniska nämndens
ordförande Magnus Persson (C) när han undrade

varför cykelplanen dröjde.
– Man känner igen en surdeg när man ser den. Så fort
det byggs något i Solna så
kommer cykelbanorna på
undantag. Det är dags att
börja bygga för cyklarna,
kommenterade Österberg.
– Vi har inte nått upp till
det vi lovat, medgav Magnus
Persson som menade att det
hade varit fel att hasta fram
en cykelplan.
Den avsatta miljonen har
kommentera artikeln
Gå in på www.viisolna.se
och säg vad du tycker!

”Så fort det
byggs något i
Solna så kommer
cykelbanorna på
undantag.”
i stället bland annat använts till att måla linjer för
att separera biltrafiken
från cyklisterna.
Arbetet med cykelplanen ska, enligt Persson,
förhoppningsvis avslutas
under första kvartalet i år.
Därefter ska planen skickas ut på remiss.
Leif Oldenburg

En kvinna har dömts till
skyddstillsyn efter att bland
annat ha lurat Solna stad på
bidragspengar. Kvinnan,
som är i 40-årsåldern, har
arbetat utan att redovisa inkomsterna under tiden hon
har fått försörjningsstöd.
Totalt handlar det om drygt
22 000 kronor som kvinnan
fått utan att ha rätt till det.
Samtidigt döms kvinnan
för att ha haft en morakniv
på sig vid tunnelbanan i Solna centrum. Hon hävdar att
hon hittat kniven och tagit
hand om den för att den inte
skulle kunna användas till
brott. Men då hade hon haft
ett utmärkt tillfälle att lämna
över kniven till de poliser
som kom fram till henne,
konstaterar Solna tingsrätt
som inte köper förklaringen.

Ringde 72
gånger – döms
för ofredande
Under närmare två veckor
ringde Solnakvinnans expojkvän till henne 72 gånger. Kvinnan hade svårt att
sova på grund av signalen
och hon blev rädd.
Att kvinnan sa att hon
inte ville ha kontakt hjälpte
inte. Av bevisningen framgår att han även skickat
meddelanden under flera
timmar vid flera tillfällen.
När polisen pratade med
mannen förstod han att han
inte skulle ringa mer, förklarade han under rättegången.
Ett kontaktförbud har utfärdats mot mannen.
Mannen, som är i 30-årsårsåldern, har nu dömts av
Solna tingsrätt för ofredande. Påföljden blir att betala
dagsböter.
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Nyheter

Från Jamaica till Hagalund
Från gathörnen i Kingston på Jamaica till vinterrusket på Hagalundsgatan i Solna – den tuffa,
explosiva dansen som
inte liknar något annat
har vandrat en lång väg.
I förra veckan hade föreningen Blue Hill i Hagalund premiärvisning på
sin egen dokumentärfilm
om dancehall.
Filmen, som producerats med

stöd av kultursatsningen
Mitt kvarter, spelades in
under sommarhalvåret 2014.
Mycket kretsar kring förberedelserna inför en streetdancetävling vid Galärvarvet
på Djurgården. En av eldsjälarna bakom filmen är Amal
Lehtinen Gaé.
– Jag och koreografen
Francisca Beckert satt och
pratade om hur vi skulle få ut
vad dansen betyder för ungdomarna här i Hagalund. Så
föddes idén att göra en film.
Det behövdes någon som
kunde filma och klippa. Amal
och Francisca kontaktade
Stockholms dramatiska högskola. Många var intresserade
– valet föll på Ellen Fiske.
– Hon förstod direkt vad
vi ville få fram, säger Amal
Lehtinen Gaé.

I centrum för handlingen
står den 16-åriga Hagalundstjejen Tamara Jovanovic som
går första året på Solna gymnasium.
Tamara började
dansa när hon var i tioårsåldern och dansen är fortfarande en viktig del av hennes liv.
– Dansen är en stor grej
för mig. Jag kan dansa ut allt
alla mina känslor, den får
mig att må bra.
Filmen heter #ettsamtalomdancehall och har visats två fredagar i Blue Hills
lokal i Hagalund.
– Vi hoppas kunna köra
den på flera ställen i Solna
som exempelvis i Filmstaden.
Målet är att visa den i på SVT,
säger Amal Lehtinen Gaé.
Oppositionsrådet Arne Öberg
(S) fanns på plats vid den
andra fredagsvisningen i
Hagalund. Han var klart
imponerad och gav filmen
högsta betyg:
– Jättegrymt. Jag tror att
det är få Solnabor som förstår vilka kvaliteter som
finns i Hagalund, sa han efter visningen.

Känslor. Tamara Jovanovic, 16, och Amina Cole, 15, lever ut sina känslor i dansen. 

MER Blue Hill

Leif Oldenburg
070-78 72 073
leif.oldenburg@
direktpress.se

Premiär. Anna-Linda Egland, danslärare från Kulturskolan,
Tamara Jovanovic och Amal Lehtinen Gaé serverade alkoFOTO: LEIF OLDENBURG
holfri champagne. 

Nytt år
Nytt självförtroende
Ny motivation
För

FOTO: AMAL LEHTINEN GAE

bättre hälsa

Drop in tider

■■ Blue Hill startades 1994 och är en oberoende dansförening i Hagalund. Trots att föreningen håller till lite i
skymundan på Hagalundsgatan är den på väg att bli
känd även utanför landets gränser. Flera av världens
främsta streetdansare har besökt Blue Hill.
■■ Föreningen, som har cirka 200 medlemmar, driver
även danskurser som vänder sig till alla över 13 år.
■■Musikstilen dancehall har sina rötter i Jamaicas populärkultur och var till en början portförbjuden i radio på
grund av sina vulgära texter. I stället framfördes den på
enkla utomhusdiskotek i gathörnen.

Unna dig lite lyx i vardagen?

HEMSTÄDNING

Första städningen

99:-/tim
efter RUT-avdrag
Prova oss – ring 08-410 115 20 eller fyll
i en intresseanmälan på www.hemfresh.se

08-410 115 20 • www.hemfresh.se

Spara tid och pengar med

Kuponger
KUPONGER
Ii mobilen
DIN MOBIL!
Massor
lokala
erbjudanden
och och
rabattkuMängderavmed
lokala
erbjudanden
rabattponger
påpå
ettett
ochoch
samma
ställe!
ned
kuponger
samma
ställeLadda
i din mobil.
appen
Rabble via
www.rabble.se/appen
Spara massor
av tid
och pengar, ladda ner apeller
hämta påvia www.rabble.se/appen
pen ”Rabble”
eller hämta på
08-515 10 118
sundbyberg@curves-sverige.se
Curves Sundbyberg
Vintergatan 4
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299:Prova på-pris fr

4 middagar
2 personer
Ord pris 479:-

En skönare vardag!
Mer inspiration och mindre stress. Med Linas Matkasse får du noga utvalda råvaror och recept levererat direkt
hem till dörren. Majoriteten av våra kunder tycker dessutom att matkontot minskar eller förblir oförändrat med vår
genomtänkta matkasse. Nu får du LINAS FRUKTKASSE och FILMNET i 3 månader på köpet* när du beställer
den kasse som passar dig bäst innan den 28/2 2015. Boka på linasmatkasse.se, ange koden: NORR

Specialerbjudande!
Beställ din matkasse senast 28/2
2015, så får du prova på-pris på
första kassen + Linas Fruktkasse
+ FILMNET, 3 månader*.
TOTALT VÄRDE FRÅN 586:-

På köpet

297:Värde

På köpet

109:Värde

4 kg frukt
Se massor av film och
serier, när och var du vill.

Boka på linasmatkasse.se, ange koden: NORR
* Erbjudandet inkluderar frakt och gäller nya prenumeranter på Linas Matkasse.
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lunchpatrullen

Ät, bli mätt – och glöm
Bistro Wamas, Postgången 20, Solna
Lite i skymundan från huvudstråken inne i Solna centrum ligger Bistro Wamas.
Det är oklart varför ordet ”Bistro” lagts till som prefix. I Frankrike används ordet oftast som beteckning på
ett mindre matställe som visserligen serverar enklare
rätter, men som tillagats på fina råvaror och med mycket kulinarisk kärlek.
Så icke på Wamas.

D

et är bara att hoppas att ingen vilsegången fransman hittar vägarna hit.
För det finns inte mycket på Wamas som påminner om en klassisk fransk
bistro. Maten smakar inte illa, långt därifrån.
På Wamas ramlar man in för att för att få
något i magen till hyfsat pris eller dricka en
snabb kopp kaffe.
Lunchpatrullen började med ett helgbesök och möttes av trevlig betjäning i lördagsruschen – men servitrisen var ack så
ensam. Och frågan är vad kocken hade för
sig? Vi var ensamma matgäster, men fick
ändå vänta i minst 15-20 minuter på en
högst ordinär bacon & cheeseburgare.
Helt okej när den väl kom in, men knappast oförglömlig.
På vardagar serverar Wamas lunchbuffé med

tre till fem rätter för 89 kronor inklusive salladsbord, bröd och kaffe. Vid Lunchpatrullens besök bjöd man på fläskschnitzel, sejfilé
och köttfärslimpa. Vi satsade på schnitzeln

På Wamas ramlar
man in för att för att
få något i magen till
hyfsat pris eller dricka
en snabb kopp kaffe.

LÄGET. Bistro
Wamas ligger lite i
skymundan inne i
Solna centrum.
FOTO: LUNCHPATRULLEN

som visade sig vara rejält tilltagen men lite
väl hårt panerad för patrullens smaklökar.
Sammanfattningsvis: Wamas är ett enkelt
ställe som man besöker för att bli mätt till
hyfsade priser. Inte bra, inte dåligt – men
snabbt glömt.

VÄNTAN. Lunchpatrullen fick vänta
länge på sin
hamburgare.

Lunchpatrullen

HÅRBORTTAGNING
Hela ansiktet
Armhålor, axlar
Hela armar (båda)
Bikini
Bikini samt insidan av lår
Brasilianskt
Hela ben (båda)
Armar, ansikte & armhålor
Ben, bikini & armhålor
Hela kroppen - kvinna
Rygg, axlar & nacke

210:210:350:210:350:280:700:665:980:2100:560:-

30%

På all hårborttagning!
(gäller ej Högdalen)

FILLER BEHANDLINGAR
Filler Face 1 ml
Filler Lips 1 ml
Botox 3 områden

1500:1500:3000:-

BOKNING 010-33 333 13
www.lifetimeclinic.se

KISTA – KISTAGÅNGEN 26 • HÖGDALEN – HARPSUNDSVÄGEN 76
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Nu finns DirektPress i hela Storstockholm!
29 tidningar med en samlad upplaga på 850.000 ex.

kurantreklam

kurantreklam
kurantreklam

DirektPress
TY

CI
A
R
INF

- Vi fångar livet där du bor!

OM PRIS OCH KVALITET FÅR AVGÖRA ÄR VALET ENKELT

Vi erbjuder bl.a:

INFRA KÖK

Termolaminatluckor
Massiva luckor • Fanerade luckor
Lackerade luckor • Bänkskivor
Diskbänkar • Skåp
Fläktar • Kaklingsarbete
Golvläggning • ROT

Erbjudandet gäller t.o.m. 20 februari 2015 eller så långt lagret
räcker och kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Först till kvarn gäller! Vi reserverar oss för ev. tryckfel och slutförsäljning.
Öppettider:
Mån-Fre 10-18, Lör-Sön 11-15
Varmt välkomna!
Kanalvägen 5B, 194 61
Upplands Väsby / INFRA CITY
Tel: 08-590 735 00 • Fax: 08-590 726 62
E-post: info@infrakok.se • www.infrakok.se
OM PRIS OCH KVALITET FÅR AVGÖRA

Alla

som köper ett komplett
kök får häll, ugn och
diskmaskin från Electrolux/
Husqvarna utan
extra kostnad.
(värde 25.000 kr)

Utnyttja ROTavdraget
50% av arbets
kostnaden
dras av.

FRÅN KÖKSDRÖM
FRÅN
KÖKSDRÖM!
TILL DRÖMKÖK
TILL DRÖMKÖK !
Hos oss finner Du allt från nya luckor till kompletta kök. Vi hjälper Er med kostnadsfri köksplanering. Fullständig monteringsservice. Fem års garanti. Allt måttanpassas. Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök!
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Politik

Telefon: 070-78 78 707 E-post: redaktion@viisolna.se

KRÖNIKA
Chefredaktör

Mats Hedström

Skolan är politik

J

ag röstade på Tallbackaskolan. Då
hade jag ingen aning om asbestproblematiken. Men som Solnabo sedan ett
decennium tillbaka och som förälder under
aningen kortare tid är jag väl bekant med
andra problem i skolorna i kommunen.
Resultaten, bakläxor, kritik från Skolinspektionen och pedagoger som säger upp
sig. När jag skulle rösta där på Tallbacka
hade, såvitt jag minns, alla etablerade partier en man eller kvinna på plats för att
dela ut valsedlar.
Den som saknades var mannen eller
kvinnan från ett icke-etablerat men ändå
välkänt parti i Solna – BUS-Partiet, som
enligt sin facebook-sida ”kommit till för att
främst arbeta för barnomsorg, skol- och
ungdomsfrågor i Solna och Sverige”.
BUS-Partiet kom inte in i fullmäktige.
Den här gången. Men varje
gång vi får anledning att
skriva om asbest, den
försenade upprustningen
av skolgården på
Skytteholmsskolan
eller liknande, kan
de räkna hem några röster till – och
bli tungan på vågen efter nästa
val? Något för de
etablerade partierna att tänka
på kanhända.

2

Tvåa i landet

PÅ

TAPETEN

Alla Solnas bibliotek är nu regnbågsbibliotek, rapporterar Solna stad på sin hemsida. Vid en ceremoni på
stadsbiblioteket överlämnade RFSL diplom som visar
att biblioteken nu är hbt-certifierade: Stadsbiblioteket
i Solna centrum, Bergshamra bibliotek och biblioteket
i Solna gymnasium, och samtidigt också stadens enhet för kultur och evenemang. Solna är den andra
kommunen i landet, efter Sollentuna, att hbt-certifiera sina bibliotek.

Asbesthanteringen i skolan anmäls

”Man tar inte vår
oro på allvar”
”Asbestrivning pågår”,
står det på varningsskyltarna. Men bilderna visar
plast som hänger i trasor
eller är tillfälligt lagad
med tejp. En förälder har
anmält saneringsarbetet
vid Tallbackaskolan till
Arbetsmiljöverket.
– Det här är under all kritik.
Varken kommunen, skolan
eller entreprenören har tagit
vår oro på allvar, säger den
förälder som tagit bilderna
och lämnat in anmälan till
Arbetsmiljöverket.
Vi i Solna skrev i förra
numret om asbestsaneringen i Tallbackaskolan i Huvudsta. När renoveringen av
skolans toaletter inleddes i
höstas upptäcktes asbest i
väggarna. Arbetet stoppades
och entreprenören kallade
in en saneringsfirma. Helt
enligt regelverket, enligt Solna stads fastighetsavdelning.
Enda missen var att föräldrarna informerades först två
veckor senare.
– Det blev galet men vi
ville komma igång snabbt,
förklarade Anders Samuelsson, projektledare på fastighetsförvaltningen
Bilderna här är från slutet av
förra året när asbesten upptäcktes i skolan i samband
med att flera toaletter renoverades och byggdes om.
– Jag var på väg till biblioteket med min dotter när
jag såg trasig plast som bara
hängde, berättar föräldern.
Föräldern
kontaktade
Solna stadsbyggnadsförvaltning och fick besked av upphandlaren att ”ungarna får

Enkelt. Barnen kan lätta krypa under plasten.

”Asbestfibrer kan
finnas kvar i luften
länge.”
väl läsa vad som står på
skyltarna och sluta ha sönder plasten”.
– Bortsett från det otrevliga bemötandet så finns det
faktiskt förskoleelever i Tallbacka som inte kan läsa eller
förstår vad asbest är.
Föräldern är även besviken på den information som
skickats ut.

Utan dem som
invandrat till Sverige
stannar samhället.
Talia Svensson, Solnabo och
ersättare (M) i Sveriges riksdag (2006-2014)

februari
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■■MÖTS
Ledamöterna i barn- och
utbildningsnämnden
sammanträder.

– Man har informerat om
asbest i största allmänhet,
men inte vilka specifika säkerhetsåtgärder som skolan
har vidtagit.
Enligt Anders Samuelsson har föräldrarna missförstått plastskynkets funktion.
– Plasten avgränsar bara
arbetsområdet. Det område
där själva saneringen pågår
är tillslutet av en luftsluss
längre in där det dessutom
finns en fläkt med baksug.
Om barnen hade tagit sig
förbi luftslussen hade det
varit farligare, säger han.

foto: privat

Renoveringen av Tallbackaskolans toaletter kommer att
fortsätta i ytterligare två etapper. Asbest förbjöds 1982,
men eftersom skolan byggdes
på 1960-talet finns det risk att
man stöter på asbest även under det fortsatta arbetet. Föräldern som anmält hanteringen hoppas nu att man besiktigar luften på skolan.
– Asbestfibrer kan finnas
kvar i luften länge. Som förälder vill jag veta vilka risker mitt barn utsätts för.
Leif Oldenburg

leif.oldenburg@direktpress.se

Det v isste du inte om..
... den grekiska krisen
Alla har hört talas om att det är illa ställt i Grekland. Men
visste du att man infört fem olika åtstramningspaket –
där bara det sista innehöll dessa åtgärder?
• En 22-procentig sänkning av minimilönen
• En minskning av antalet anställda i den statliga sektorn
med 150 000 jobb fram till 2015
• En sänkning av pensionerna med totalt 300 miljoner
euro under 2012
• Lagar som underlättar för avskedande
• Sänkta utgifter för hälsovård och
försvar
• Att industrisektorn skall ges
rätt att förhandla om lägre
löner beroende på ekonomisk
utveckling
• Att öppna upp för mer konkurrens inom hälsovård, turism och
fastighetsbranschen. Foto: Colourbox
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Insändare & Debatt
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FÖLJ vår reporter ulrica andersson
på twitter @evaulrica

SKriv till oss! E-post: redaktion@viisolna.se Telefon: 070-78 78 707

”Någon
måste börja”

Debatt. I debatten om invandringsspolitiken sägs det att den har misslyckats. Så länge det pratas i termer av vi och dom kommer vi inte ens i närheten av något vi kan kalla en lyckad integration. I ett integrerat samhälle
finns bara vi!

n Vi måsta sluta se och behandla alla

dem, som av olika anledningar sökt sig
till vårt land, som en homogen grupp
människor som vi kallar invandrare
och i stället se mer till varje individ.
Att tidigt få möjlighet till ett arbete
är det bästa sättet att komma med i gemenskapen och i samhället, det är en
av nycklarna till en lyckad integration.
Den andra nyckeln är att lära sig språket så fort som möjligt. Här vilar ansvaret tungt på dem som kommit hit
och på politiker, myndigheter och arbetsmarknadens aktörer.
Integrationsfrågorna måste tas på
allvar. Det är fortfarande samma debatt nu som när jag kom hit som invandrare för drygt 23 år sedan!
Möjligheten att arbeta och försörja
sig är en av de viktigaste delarna av en
fungerande integrationspolitik. Arbetsmarknaden måste öppnas för de
människor som idag stängs ute.
Våga utmana SD i denna fråga innan det är för sent. Utan dem som invandrat till Sverige stannar samhället.

”Utan dem
som invandrat till Sverige stannar
samhället.”

Skicka en insändare
redaktion@viisolna.se

Utmana SD om
invandringspolitiken

Gör din röst hörd

n ”Öppna din dörr och säg att du vill

ha mig här” sjunger Tommy Nilsson i
balladen En kvinnas man. Nyss har
folkpartisterna Marianne Damström
Gereben och Peter Edholm offentliggjort att de vill ha öppna dörrar till sitt
gemensamma rum i stadshuset. Alla är
välkomna in och lyfta frågor som berör
deras nämnder, KFN (kultur och fritid) och BUN (barn och ungdom).
Väl så! Men hur är det med nämndedörrarna? BEP
(Bergshamrapartiet) står utanför
och knackar på ”Det är inte
deras dörrar men
seriöst att
de öppnas inte.
prata om
Det är inte seriöst
att prata om öpöppenhet
penhet och samoch samtitidigt stänga ute
ett parti från de
digt stänga
nämnder man är
ute ett parti
ordförande i.
från de
Vi är i början
av mandatperionämnder
den och min förhoppning är att man är ordkommunfullmäkförande i.”
tige tar till vara all
den kunskap och
kompetens som
finns representerad, oavsett hur många
mandat man har. De båda nämnda
nämnderna är viktiga för Bergshamra
att få sin stämma hörd i. Det är sannerligen märkligt att BEP med frågor om
skolan och kultur och fritid inte ska få
möjlighet att dryfta dessa i rätt forum,
viktiga för vår stadsdels fortsatta levnad.
Marianne och Peter, visa handling
med ”öppna dörrar”! Ni är företrädare
för ett ”liberalt idéparti som vill skapa
förutsättningar snarare än hinder.” Någon måste börja!
Göran Thingwall

Ledamot för BEP i kommunfullmäktige

Talia Svensson
Ersättare (M) i
Sveriges riksdag (2006–2014)

INDIVID. Solnabon Talia Svensson skriver om integration och
Foto: Privat
om att se till varje individ. 

■■Hör av dig! Skicka dina synpunkter eller bildbidrag till redaktion@viisolna.se eller Vi i Solna, Ankdammsgatan 35, 171 67
Solna. Om du använder signatur måste du uppge ditt riktiga namn för redaktionen.
Insändare får vara 1 000 tecken. Redaktionen f örbehåller sig rätten att korta insänt material.

Tjänster & Hantverk

Önskas hyra

LOKAL/

LAGER
omkring 20 kvm

i Bergshamra eller Solna
Ring Stig 070-756 24 18

Lokala
företag
nära dig!

IRONI. ”Förgätmigej växer fritt i Bergshamra och valet av partisymbol kan
ses som en ironisk gest åt stadshuspolitikerna i Solna som alltför länge
glömt bort Bergshamra”, skriver BEP
Foto: Privat
på sin hemsida. 

ekonomi

Vad vill du
läsa om?

För bättre företagande

För annonsering
under denna vinjett
kontakta mig

Tipsa oss!

redaktion@
viisolna.se
070-78 78 707

www.abcrevision.se

Gustav III:s Boulevard 76 • Solna • 08-121 379 50

www.viisolna.se
www.viisolna.se

Jessica Granudd
070-78 78 709
jessica.granudd@direktpress.se
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Deltagarna. Hela gänget från årets Funkismello i Solna.

Målad. Mattias Tarantino
var läckert stilad.

Sommar. Amina Mokhtari
sjöng ”Sommartider”.

Gitarr. Peter Tiholt drar loss på gitarren.

Vinnaren. Henok Ghebreghergis får åka till finalen på Cirkus.

Peter Gabriel tog Henok till mellofi
Nervösa deltagare, jublande publik, blixtrande kameror och gemensamt
mingel under juryns hemliga sammanträde. Och sedan kom beskedet:
Henok Ghebreghergis från Huvudsta representerar Solna när den stora
finalen i Funkismello avgörs på Cirkus i april. Juryn föll direkt för hans
version av Peter Gabriels ”Wallflower”. ”Han ägde scenen, rent
magiskt”, hette det bland annat i motiveringen.

H

enok Ghebreghergis var både glad, stolt och
smått chockad när han, precis som vid den
stora Melodifestivalen, ropades in på scenen
för att sjunga vinnarlåten en gång till.
– Det här hade jag aldrig trott. Wow! Tacka
alla i publiken, tacka alla artister, sa Henok
innan han drog vinnarlåten en extra gång.
Elva artister ställde upp när tävlingen avgjordes i Kulturskolans lokaler. Låtvalen spände ifrån gamla svensktopphits
som Sten & Stanleys ”Jag vill vara din Margareta” till Molly
Sandéns mer moderna ”Så vill stjärnorna”. Eva Natalie Sandberg hade valt Loreens vinnarlåt från 2012, ”Euphoria”.
– Bara jag kommer ihåg texten. Det känns lite pirrigt,
men det är nog bra. Då presterar man bättre, sa hon några
minuter innan det var hennes tur att kliva upp på scenen.
Melodifestivalen för personer med funktionsnedsättning bör-

jade i Väsby och har vuxit snabbt de senaste åren. I år avgörs
finalen på Cirkus i Stockholm med riktig kör och levande
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... i solna
31 januari–8 februari E-post: redaktion@viisolna.se

Det är jättekul
att Solna har
hakat på eftersom jag bor
här. Henok är
verkligen en
värdig vinnare. Han ägde
scenen.

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.

5

februari

Filmafton

31

Foto: Privat

januari

ZiggaZing
Självklart får alla vara med när vi bubblar, trollar,
kvackar som ankor och flaxflyger ända till Draken Pyrs
grotta! Sång, rytm och rörelse som stimulerar språk,
motorik och fantasi. Ett musikäventyr med Yria. Passar
barn 1-5 år och likasinnade. Fribiljetter hämtas i bibliotekets reception från 15/1. Tid: 13.00. Plats: Lilla Lila,
Biblioteket Solna C.

Torsdagen den 5
februari 2015 ordnar
Solna hembygdsförening och föreningen Gamla Hagalunds vänner gemensamt en filmafton i
Solna gymnasiums
aula. Vi kommer då
att visa flera unika
filmer från gamla
Hagalund. Entré: 50
kronor. Tid: 18:00.
Plats: Råsundavägen
80. Entré: 50 kronor.
Arrangör: Solna hembygdsförening.

8

februari

Fotovernissage

5

foto: michael folmer

Leif Oldenburg

leif.oldenburg@direktpress.se

februari

Vernissage skulpturer 8B

ofinalen på Cirkus
musik. Finalens kapellmästare Per-Ove Ståhlknapp var på
plats i Kulturskolan.
– Det är jättekul att Solna har hakat på eftersom jag bor här.
Henok är verkligen en värdig vinnare. Han ägde scenen, berömde Per-Ove Ståhlknapp som till vardags kallas ”Knappen”.
När Henok Ghebreghergis hade framfört Peter Gabriels
ballad en andra gång var det dags för blommor, gratulationer och vinnarintervjuer.
– Sången är en rolig hobby och Peter Gabriel är en av
mina favoriter. Jag ser upp till hans sociala engagemang, berättade Henok Ghebreghergis.
Solnas deltävling arrangerades av kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med omsorgsförvaltningen.
– Festligt, roligt men ändå seriöst, sammanfattade Kulturskolans chef Inger Carlonberg eftermiddagen.
Den 13 april är det dags för den stora finalen på Cirkus.
– Det kommer bli en riktig höjdare, tror Peter Ståhlknapp.

Illustration: Solna Stad

           
Utställningen i Solna Centrum presenterar fantasifulla
skulpturer grundade på idén om ”en krypande revolution”. Skulpturerna i utställningen är ett skolprojekt
med uppgiften att skapa nya insektsarter med förmåga att lösa globala kriser. Till exempel är ”AIK-myran”
väldigt mättande och proteinrik enligt sin upphovsman. Projektet är ett ämnesintegrerat samarbete i bild
och naturvetenskap i klass 8b på Tallbackaskolan i Solna. Utställningen pågår t o m 15 februari. Tid: 18.00–
19:30. Plats: Torget, Solna Centrum.

MER Det här
är Funkismello
n Funkismello är en
melodifestival för personer med funktionsnedsättning. I år arrangerar tio kommuner i
Stockholms län samt
Örebro och Halmstad
deltävlingar. Vinnaren i
varje deltävling går till
finalen på Cirkus i
Stockholm den 13 april.
Se även #funkismello
på Twitter.

Har du koll på
vad som händer i
kommunen?
Skicka gärna in dina
tips till mig Elin Nordlund på redaktion@
viisolna.se. Det är gratis
för föreningar i Solna.
Vi hörs!

Fotovernissage för
vårens utställning på
Charlottenburg. Temat
är Gamla Hagalund. Vi
kommer att kunna
visa ett flertal fotografier från ett privat arkiv, vilka inte har visats offentligt tidigare. Vi visar också Kent
Fernströms modell
över kvarteret Valhall.
Tid: 13:00-16:00. Arrangör: Solna hembygdsförening
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BIL & MOTOR

tipsa redaktionen Telefon: 070-78 78 707 E-post: redaktion@viisolna.se

2014 ett bra år för bilmarknaden
2014 var ett bra år för bilmarknaden. 303 948 personbilar nyregistrerades, en siffra som sätter fjolåret
på en sjundeplats över de bästa bilåren. Och prognosen för 2015 ser bra ut.

2

014 blev ett mycket starkt bilår med
303 948 nya personbilar, vilket är
en ökning med
12,7 procent jämfört med
2013 och det sjunde bästa
året någonsin för personbilar sedan vi började mäta
1946, säger Bertil Moldén,
vd för Bil Sweden, som genomfört mätningen.
Även lätta lastbilar gick
mycket starkt och ökade
med 12 procent till 42 000
fordon. Det innebär att 2014
blev det tredje bästa året hittills för lätta lastbilar.
Förutsättningarna beräknas vara goda även under
2015. Disponibla inkomster,

nollränta, att hushållens finansiella förmögenhet ökar,
låg inflation, stabilt konsumentförtroende, ökad sysselsättning och minskade
varsel beräknas vara bidragande faktorer. En annan
positiv faktor för nybilsförsäljningen är situationen på
begagnatmarknaden,
där
det råder brist på begagnade
bilar inom bilhandeln, vilket gör att nybilsköparen
kan få bra betalt för sin inbytesbil. Samtidigt innebär
amorteringskrav och en politisk osäkerhet risker på
nedåtsidan, men de positiva
faktorerna tros väga över.
– Vi tror på en fortsatt
stark bilmarknad i år och

MER +7,5 % miljöbilar 2014
■■Nyregistreringar. Antalet nyregistreringar av miljöbilar under 2014 uppgick till 53 027 och miljöbilsandelen till 17,5 %, enligt den nya skärpta miljöbilsdefinition
som gäller från 1 januari 2013. Under 2013 uppgick motsvarande miljöbilsandel till 11,1 %. 
KÄLLA: BIL SWEDEN

vår prognos är 290 000 personbilar. Genomsnittet för
de senaste tio åren är
278 000 bilar, så 290 000 bilar är en mycket bra siffra.
Om prognosen slår in blir
2015 det tionde bästa året
någonsin, säger Bertil Moldén.
Nyregistreringarna av su-

försäljning. Volvo V70 var en av de bilar som sålde bäst 2014. 

volkswagen. Volkswagen Passat och Golf hör också till de bilar som sålde bäst 2014. 

permiljöbilar uppgick till
drygt 4 600 bilar under
2014, vilket är en tredubbling jämfört med året innan.
Registreringarna hade kunnat bli ännu fler om inte tilldelade medel till supermiljöbilar hade tagit slut redan
under augusti, berättar Bil
Sweden.

– Vi varnade redan för ett
år sedan om att tilldelade
medel inte skulle räcka till
alla nyregistrerade supermiljöbilar under 2014. Vi
har varit starkt kritiska till
politikernas
senfärdighet
med att ge besked om ytterligare medel. Det är glädjande att riksdagen nu äntligen beslutat om att tilldela
215 miljoner kronor till supermiljöbilspremien
för
2015, som även kan användas för retroaktiv utbetalning till de bilar som registrerats under 2014 som inte
fått någon premie, berättar
Bertil Moldén. 


Erika Lindén Jansson

De bästa bilåren
Antal nyregistrerade bilar

1. 1988

343 963

2. 1987

315 950

3. 1976

312 880

4. 1989

307 104

5. 2007

306 794

6. 2011

304 984

7. 2014

303 948

8. 1999

295 249

9. 2000

290 529

10. 2010 289 684
Källa: Bil Sweden

foto: Volvo

foto: volkswagen

VI I solna

31 januari –6 februari 2015

Vintererbjudande

Glöm inte att lackskydda din bil – vi har den
marknadsledande produkten (Deep Crystal Coating) för din lack.

Handtvätt

fr.

200:-

1.000:Ord pris 1.420:-

Lackkonservering

fr.

fr.

Ord pris 360:-

Heltvätt+Vax

fr.

Heltvätt in/ut

2.500:Ord pris 4.700:-

300:-

Ord pris 520:-

Lackförsegling

fr.

2.000:Ord pris 3.100:-

Helrekonditionering

fr.

3.000:Ord pris 5.800:-

NYHET! Nu erbjuder vi däckhotell

De 50 första kunderna betalar endast 300:-/per säsong det första året.
Ord.pris 600:-/per säsong.
Erbjudandet gäller endast t o m 15-02-28

Bäckvägen 17
192 54 Sollentuna
Tel: 08-120 574 04
info@autodetailcenter.se

Vi finns på Facebook

Öppettider
Mån–Fre 08.00 –18.00
Lör 10–16
Sön 10–16

www.autodetailcenter.se

Vi finns på Instagram
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tipsa redaktionen Telefon: 070-78 78 707 E-post: redaktion@viisolna.se

Nytt hus 2015? Här är tipsen
för dig som letar bostad
Känner du på dig att 2015 blir året då du hittar hem? Att köpa hus är ett av livets största beslut – här ingår mycket tanke, efterforskningar och ekonomi. Ha på fötterna innan du bestämmer dig.

A

tt börja med planeringen är alltid bra. Skriv listor och diskutera i familjen vad
som är viktigt. Vilka planlösningar fungerar bäst, behövs närhet till skolor, är
ni beredda att utföra renoveringar efter inflyttning? Och – kanske viktigast av
allt – gör en ordentlig budget. Vad klarar familjen per månad, och hur stora
förändringar kan ske? Gå igenom intäkter och utgifter, ta fram papper på lån
och sparande.
Erika Lindén Jansson

visning. Känn in området och huset på första visningen. 

Foto: colourbox

Strosa runt

Börja med att kolla upp de områden du är intresserad av, och
följ annonsutvecklingen ett tag via nätet och i tidningar. Gå
på många visningar, det är kul och håller motivationen uppe.
Här kan du också “träna” genom att lära dig granska och
ställa rätt frågor till mäklaren.

Dags att ge sig in i budgivningen

Låt spänningen börja! Som spekulant gäller det att tänka
sig för när man ger sig in i en budgivning. Det är lätt att bli
påverkad och stressad. En budgivning kan gå väldigt
snabbt, men den kan också dra ut på tiden. Det bästa är att
inte låta sig dras med eller bli otålig, utan att ha gott om
tid att buda på flera olika objekt. Tumma aldrig på priset.

Var noga med besiktningen

Undersökningsplikten av ett hus ligger hos dig som köpare.
När budgivningen är över, innan affären är klar, kan det vara
en god idé att låta en godkänd besiktningsman gå igenom
bostaden. Be om kvitton och garantier på jobb som är utförda i huset.

detaljer. Var noggrann med
detaljerna när du köper hus. 


Foto: Sadolin

Fixa lånet

Har du fastnat för ett boende? Då är det dags att skaffa
lönelöfte från en bank. Varje
bank erbjuder mer eller mindre fördelaktiga bostadslån
– det är en god idé att jämföra olika alternativ. När du
vet vilket boende du vill
buda på är det viktigt att du
först hör av dig till banken,
som måste godkänna objektet. Efter det kommer beslutet om fast eller rörlig ränta,
och då kan det vara skönt
att ha en klar budget att falla tillbaka på.

hus. Att köpa ett nytt hus är en stor investering. Se till att allt blir rätt från början.
Foto: Sadolin


Avsluta köpet

Nu är det dags att skriva ett slutgiltigt kontrakt. Samtidigt som kontraktet skrivs ska
köparen betala handpenning till säljaren. Det kan vara fördelaktigt att hyra in en juridisk person, eller någon annan med rätt kompetens, i samband med kontraktskrivandet. Ofta kan det löna sig i slutändan om man känner sig osäker. När kontraktet är
skrivet är det bara att vänta på inflyttningsdatumet!

MER Tänk på det här
n lånelöfte Se till att ha ett aktuellt lånelöfte från banken.
n budgivning Var redo inför budgivningen. Det är alltför lätt att dras med och förköpa sig.
n var påläst Läs på om huset innan du tittar.
n grannar Prata med grannarna. Ett hus kan ha defekter som går att komma tillrätta med, men en surkart till granne går inte att göra något åt.
n extrakostnader Räkna med extrakostnader. Gå igenom med banken vilka extra kostnader ett husköp innebär.
n överenskommelser På det sättet minskar risken för missförstånd och konflikter. 

Källa: Villaägarna
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FASTIGHETSBYRAN.SE

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

Mäklare är som lunchställen.
De som är fullsatta brukar
vara bättre än dem som är
öde. Så varför inte ringa
Stockholms största mäklare?

4:a Solna | Vireberg Virebergsvägen 16, 5tr
Accepterat pris 2 895 000 kr Avgift 5 427:-/mån (inkl värme, VA) Boarea 85 kvm Vån 5 av 7 (Hiss)
Energiprestanda 131 kWh/kvm år Visas Sön 1/2 13.00-13.45 Mån 2/2 17.30-18.00
Mäklare Björn Olmats 0709-820 111

1:a Solna | Frösunda Signalistgatan 14, 4 tr

2:a Solna | Ulriksdal Drottning Kristinas Esplanad 59, 3tr

Accepterat pris 2 195 000 kr Avgift 2 841:-/mån (inkl värme, VA och kabel-TV(basutbud)) Boarea 42 kvm
Vån 4 av 5 (Hiss) Energiprestanda 128 kWh/kvm år Visas Sön 1/2 12.00-12.45 Mån 2/2 17.15-17.45
Mäklare Armin Siggesjö 0709-810 230

Accepterat pris 2 295 000 kr Avgift 2 990:-/mån (ink värme, VA, kabel-TV) Boarea 52 kvm
Vån 3 av 5 (Hiss) Visas Sön 1/2 14.15-15.00 Mån 2/2 18.30-19.00
Mäklare Björn Olmats 0709-820 111

Vi säljer flest bostäder,
och övning ger som bekant
färdighet.
Varför inte ringa Sveriges
största mäklare?

1:a Solna | Råsunda Östervägen 25B, 4tr
Accepterat pris 1 895 000 kr Avgift 2 247:-/mån (ingår värme, vatten och ComHem grundutbud)
Boarea 36 kvm Vån 4 av 4 Energiprestanda 179 kWh/kvm år Visas Sön 1/2 14.00-14.45
Mån 2/2 18.00-18.30 Mäklare Mikael Grans 0709-820 380
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FASTIGHETSBYRAN.SE

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

Ju fler bostäder man säljer,
desto bättre blir man på det.
Något att tänka på när du
vill ha en fri värdering.
2:a Solna | Vireberg Brommavägen 8, 4tr

Så varför inte ringa Stockholms största mäklare?

Accepterat pris 2 495 000 kr Avgift 1 343:- Boarea 57 kvm Vån 4 av 4 (Hiss)
Energiprestanda 115 kWh/kvm år Visas Sön 1/2 13.00-13.45 Mån 2/2 18.00-18.30
Mäklare Daniel Löf 0709-820 868

1,5:a Sundbyberg | Centrala Sundbyberg Fredsgatan 12A, 3tr

2:a Sundbyberg | Centrala Sundbyberg Starrbäcksgatan 9A, EP

Accepterat pris 1 995 000 kr Avgift 2 633:-/mån (inkl värme, VA) Boarea 38 kvm Vån 3 av 3 (Hiss)
Energiprestanda 139 kWh/kvm år Visas Sön 1/2 13.00-13.30 Mån 2/2 17.00-17.30
Mäklare Ramin Jahangiri 0709-821 270

Accepterat pris 2 595 000 kr Avgift 3 600:-/mån (inkl värme, VA, bredband, ip-telefoni och kabel-TV)
Boarea 62 kvm Vån 1 (Hiss) Energiprestanda 157 kWh/kvm år Visas Sön 1/2 11.00-11.30
Mån 2/2 19.00-19.30 Mäklare Ramin Jahangiri 0709-821 270

2:a Sundbyberg | Centrala Sundbyberg Vattugatan 14A

2,5:a Sundbyberg | Centrala Sundbyberg Tulegatan 61 A, 3tr

Accepterat pris 2 995 000 kr Avgift 2 797:-/mån (inkl värme, VA och kabel-TV(basutbud)) Boarea 54 kvm
Vån 2 av 4 Energiprestanda 115 kWh/kvm år Visas Sön 1/2 12.00-12.30 Mån 2/2 20.00-20.30
Mäklare Ramin Jahangiri 0709-821 270

Accepterat pris 3 295 000 kr Avgift 1 201:-/mån (inkl värme, VA och kabel-TV(basutbud)) Boarea 71 kvm
Vån 3 av 3 Energiprestanda 119 kWh/kvm år Visas Sön 1/2 14.00-14.30 Mån 2/2 18.00-18.30
Mäklare Ramin Jahangiri 0709-821 270

Alla kommande försäljningar
ﬁnns på vår hemsida.
Varför inte ringa Stockholms
största mäklare?
FASTIGHETSBYRÅN.SE

2:a Sundbyberg | Centrala Sundbyberg Vintergatan 17, ½ tr
Accepterat pris 2 495 000 kr Avgift 2 380:-/mån (inkl värme, VA och kabel-TV(basutbud)) Boarea 46 kvm
Vån ½ av 6 (Hiss) Energiprestanda 96 kWh/kvm år Visas Sön 1/2 15.00-15.30 Mån 2/2 18.00-18.30
Mäklare Ramin Jahangiri 0709-821 270
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3:a 78kvm - Skytteholm/Solna - HR 2:a önskas i inbyte!

6:a Huvudsta

3,5:a Råsunda

Har du en hyresrätt 2:a i Solna/Sundbybergs området? Då har du chans att få köpa denna väldisponerade 3:a med närhet till
Solna C. Säljarna har ett önskemål och ser gärna att köparen har en hyresrätt 2:a som de kan få ta över i samband med
försäljningen. För vidare information, kontakta ansvarig mäklare!
Accepterat pris: 2 650 000kr Avgift: 4184 kr Byggår: 1957 Visning: Ring ansvarig mäklare för en visning!
Mäklare: Ferhat Can: 0708-997917

Accepterat pris: 4 795 000kr
Boarea: 152kvm Avgift: 7 029kr
Energi: 123kWh/kvm/år Byggår: 1968
Visning: 1/2 13:00-13:45, 2/2 18:15-19:00
Mäklare: Farzad Nourozian Tel: 0708-67 70 35

Accepterat pris: 3 495 000kr
Boarea: 75kvm Avgift: 4 348kr
Byggår: 1952
Visning: 1/2 12:00-12:40, 2/2 18:00-18:30
Mäklare: Ulrika Detlofsson Tel: 0708-99 79 45

3:a Huvudsta

3:a Järvastaden/ Solna

2:a Gamla Råsunda

2:a Råsunda

Accepterat pris: 2 695 000kr
Boarea: 72,4kvm Avgift: 3 364kr
Byggår: 1983
Visning: 1/2 12:00-12:45, 2/2 17:15-18:00
Mäklare: Farzad Nourozian Tel: 0708-67 70 35

Accepterat pris: 2 695 000kr
Boarea: 75kvm Avgift: 4 421kr
Byggår: 2007 Energi: 136 Kwh/kvm/år
Visning: 1/2 13:00-13:40, 2/2 17:15-17:45
Mäklare: Elin Johansson Tel: 0708-99 79 75

Accepterat pris: 2295 000 kr Boarea: 45 kvm Avgift:
3190 kr Energi:186 kWh/kvm/år Byggår: 1939
Visning: 1/2 12:00 - 12:45, 2/2 17:30-18:00 Mäklare:
Olof Petersén 0708677030

Accepterat pris: 2 695 000kr
Boarea: 57kvm Avgift: 3 156kr
Energi: 213kWh/kvm/år Byggår: 1943
Visning: 1/2 14:45-15:30, 2/2 19:30-20:00
Mäklare: Olof Petersén Tel: 0708-67 70 30

2:a Råsunda/Vasalund

2:a Norra Frösunda/Ritorp

2:a Sundbyberg

2:a Centrala Sundbyberg

Accepterat pris: 2 995 000kr
Boarea: 65kvm Avgift: 2 723kr
Energi: 130kWh/kvm/år Byggår: 1961- 1963
Visning: 1/2 13:20-14:00, 2/2 17:00-17:30
Mäklare: Ulrika Detlofsson Tel: 0708-99 79 45

Accepterat pris: 1 850 000kr
Boarea: 53kvm Avgift: 4 265kr
Byggår: 2005-2006
Visning: 1/2 12:00-12:45, 2/2 17:30-18:00
Mäklare: Olof Petersén Tel: 0708-67 70 30

Accepterat pris: 2 195 000kr
Boarea: 49kvm Avgift: 2 984kr
Energi: 148kWh/kvm/år Byggår: 1943
Visning: 1/2 13:00-13:30, 2/2 17:30-18:00
Mäklare: Michelle Colegate Tel: 0708-99 79 01

Accepterat pris: 1 995 000kr
Boarea: 51kvm Avgift: 2 763kr
Energi: 168kWh/kvm/år Byggår: 1931
Visning: 1/2 12:00-12:45, 2/2 18:30-19:00
Mäklare: Michelle Colegate Tel: 0708-99 79 01

1,5:a Centrala Sundbyberg

1:a Råsunda

Accepterat pris: 2 095 000kr
Boarea: 48kvm Avgift: 3 113kr
Energi: 165kWh/kvm/år Byggår: 1937
Visning: 1/2 12:00-12:45, 2/2 17:30-18:00
Mäklare: Hanna Rosenqvist Tel: 0709-99 79 21

Accepterat pris: 1 695 000kr
Boarea: 26kvm Avgift: 1 517kr
Energi: 194kWh/kvm/år Byggår: 1929
Visning: 28/1 17:00-17:30, 1/2 15:45-16:15
Mäklare: Olof Petersén Tel: 0708-67 70 30

Nybodagatan 12, 1tr

Storgatan 50

Honnörsgatan 1

Gustafsvägen 12, 3tr

Bergsgatan 16B, vån 2

Mäster Simons väg 6B, 3 tr

Råsundavägen 69 C, 1/2 tr

Bygatan 29, 5tr

Råsundavägen 156, 3tr

Uppfartsvägen 8, 3 tr

Friluftsvägen 5B

Algatan 13, 1tr

Tulegatan 58 a

Ditt livs bästa af fär
www.notar.se

Råsundavägen 118, 169 50 Solna · Tel 08-470 33 50 · solna@notar.se
Besök www.notar.se för att se f ler av våra bostäder till salu
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www.onemakleri.se

One Fastighetsmäkleri AB A: Råsundavägen 123, Solna T: 08-522 191 30

1:a
Pris
1 495 000 kr
Avgift
2 372 kr/mån
Storlek
41 kvm
Visas
Sön 1/2 12:00–12:45
Mån 2/2 17:30–18:00
Mäklare
Jennifer Malmström
0707-88 28 27

Jungfrudansen 5 bv, • Solna • Renoveringsobjekt i suveränt läge, nära till allt!

nytthem

www.onemakleri.se

www.onemakleri.se

One Fastighetsmäkleri AB A: Råsundavägen 123, Solna T: 08-522 191 30

3:a
Pris
2 895 000 kr
Avgift
3 121 kr/mån
Storlek
81,5 kvm
Visas
Sön 1/2 14:00–14:40
Mån 2/2 18:00–18:30
Mäklare
Jonathan Moberg
070-410 95 07

Krysshammarvägen 6, vån 5 • Huvudsta • Underbart ljus 3:a högt upp med inglasad balkong och stor potential

www.onemakleri.se

One Fastighetsmäkleri AB A: Råsundavägen 123, Solna T: 08-522 191 30

3,5:a

G
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Bollgatan 5, vån 4 • Gamla Råsunda • Underbart ljus 3,5:a med balkong & garage i skuldfri brf

55

Pris
VkrM”
K
/
4 975
000
R
K
600

Avgift
1 797 kr/mån
Storlek
98 kvm
Visas
Sön 25/1 14:00–14:40
Mån 26/1 17:30–18:00
Mäklare
Fredrik Johansson
070-796 63 18
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SMS:A 84907 TILL 71122

BOSTADSRÄTTER
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RÅSUNDA 1 rok, 26 kvm

Högst upp i huset

Stor balkong

Helkaklat badrum

SOLNA 2 rok, 65 kvm

SOLNA CENTRUM 3 rok, 68 kvm

Balkong mot lugn innegård

Nära tvärbana

Välplanerad

Utmärkt läge

Fungerande öppen spis!

ACCEPTERAT PRIS 2 895 000 kr/bud. AVGIFT 3 256 kr/månad.. EP I.U. VISAS Sö 1/2 11.45-12.30. Ti 3/2
17.30-18.00. Sagagatan 14, 1 tr. SOLNA Robert Fridh 0703 93 22 03.

SMS:A 81405 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 2 695 000 kr/bud. AVGIFT 2 764 kr/mån inkl V/VA/TV. HISS Ja. EP I.U. VISAS Sö 1/2
15.00-15.45. Må 2/2 17.15-17.45. Nordstjärnegatan 2, 1 tr. SOLNA Robert Fridh 0703 93 22 03.

JÄRVASTADEN 4 rok, 99 kvm

Stor balkong

Attraktivt läge

SMS:A 84793 TILL 71122

Anno 1909

SMS:A 81657 TILL 71122

SMS:A 84939 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr/bud. AVGIFT 1 638 kr/mån inkl V/VA/TV. EP I.U. VISAS Sö 1/2 14.00-14.45.
Må 2/2 18.00-18.30. Östervägen 25 B, 4 tr. SOLNA Robert Fridh 0703932203.

HAGA NORRA 2 rok, 60 kvm

Barnvänligt

Genomgående planlösning

Furugolv, högt i tak

HUVUDSTA 4 rok, 105 kvm

Gavellägenhet

2 balkongar

Insynsskyddat

SMS:A 84349 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 3 895 000 kr/bud. AVGIFT 5 901 kr/mån inkl V/VA/TV/BB/IP-telefoni. HISS Ja. EP I.U.
VISAS Sö 1/2 12.45-13.30. Må 2/2 19.00-19.30. Ängkärrsgatan 19, 3 tr. SOLNA Robert Fridh 0703 93 22 03.

HAGALUNDSPARKEN 4 rok, 79 kvm

Balkong i öst samt stor altan i väst

Yteffektiv och fin

Bå 1932

ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 kr/bud. AVGIFT 2 991 kr/månad. VISAS Sö 1/2 14.30-15.15. Må 2/2.
Ring för tidsbokning. Råsundavägen 7, 2 tr. SUNDBYBERG Jonas Franzén 08-514 843 55.

SMS:A 84940 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 3 795 000 kr/bud. AVGIFT 5 308 kr/månad. HISS Ja. EP 65 kWh/m²/år. VISAS Sö 1/2
13.15-14.00. Må 2/2 17.15-17.45. Fridensborgsvägen 25, 3tr. SOLNA Anna Eggert 08-514 84 359.

Bra läge!

ACCEPTERAT PRIS 3 495 000 kr/bud. AVGIFT 4 539 kr/månad. . HISS Ja. VISAS Sö 8/2 12.00-12.45.
Ring för tidsbokning. Solgatan 34. SOLNA Manuel Campos 08-51484352.

SOLNABUTIKEN RÅSUNDAVÄGEN 141, 08-514 843 50 SUNDBYBERGSBUTIKEN STUREGATAN 3, 08-520 245 40 WWW.SVENSKFAST.SE/SOLNA ALT /SUNDBYBERG

Vo
Ä lS n
Ba
Y
VI I s

22 31 januari –6 februari 2015

14–20 januari 2012

1

bostad

Mäklarfrågan med

Fråga: Vissa mäklare använder inte en så kallad frågelista som säljaren fyller i.
Hur gör ni och varför har ni
valt att göra så?
Svar: Frågelistan är något
som vi på Fastighetsbyrån
anser vara ytterst relevant
eftersom mäklaren skall verka för att säljaren lämnar
alla uppgifter som är viktiga
för försäljningen. Normalt
sett i en bostadsrättsförsäljning är köparens undersökningsplikt starkare än säljarens upplysningsplikt och
har man då tillgång till en

Elisabeth Strandenborg
Fastghetsmäklare

frågelista underlättar man
processen för köparen. Enligt mig kan man aldrig få
för mycket information, så
det är relevant att man belyser allt som har med lägenheten att göra i det mån
man kan.
Det viktigaste för parterna
är dock att dessa är helt
överens om lägenhetens
skick. Ett tips om man köper
av en mäklare som inte gått
igenom frågelistan är att
faktiskt våga ställa frågan
öppet om vilka fel och
brister som faktiskt finns i
bostaden.

■■Fråga MÄKLAREN
Skicka dina frågor till
mäklaren via e-post
redaktion@viisolna.se. Håll
frågan kort!
■■Fråga mäklaren
-spalten publiceras varje
vecka i anslutning till
bostadssidor.
■■Frågorna kan handla
om alla ämnen som gränsar till bostadsförsäljning.

VISNINGSGUIDE

1–2 FEBRUARI Telefon: 070-78 78 700 E-post: annons@viisolna.se, annons@viisundbyberg.se
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Starrbäcksg 9A, EP Sundbyberg
Sagagatan 14, 1 tr
Solna C
Vattugatan 14A
Sundbyberg
Signalistg 14, 4 tr
Solna
Råsundavägen 156 Råsunda
Uppfartsvägen 8
Råsunda
Storgatan 50
Huvudsta
Bergsgatan 16B
Sundbyberg
Tulegatan 58A
Sundbyberg
Ängkärrsg 19, 3 tr
Huvudsta
Fredsgatan 12A, 3 tr Sundbyberg
Tallgatan 15, 2 tr
Sundbyberg
Virebergsv 16, 5 tr
Solna
Brommav 8, 4 tr
Solna
Honnörsgatan 1
Järvastaden
Brogatan 4
Järvastaden
Bygatan 29
Huvudsta
Fridensborgsv 25, 3 tr Järvastaden
Gustafsvägen 12
Råsunda
Idrottsgatan 3
Råsunda
Friluftsvägen 5B
Sundbyberg
Tulegatan 61 A, 3 tr Sundbyberg
Östervägen 25B, 4 tr Solna
Dr Kristinas Espl 59, 3 tr Solna
Östervägen 25B, 4 tr Råsunda
Råsundavägen 7, 2 tr Frösunda
Algatan 13
Råsunda
Vintergatan 17, ½ tr Sundbyberg
Nordstjärneg2, 1 tr Gamla Råsunda
Råsundavägen 69C Råsunda
Fredsgatan 12A, 3 tr Sundbyberg
Signalistg 14, 4 tr
Solna
Virebergsv 16, 5 tr
Solna
Gustafsvägen 12
Råsunda
Honnörsgatan 1
Järvastaden
Storgatan 50
Huvudsta
Uppfartsvägen 8
Råsunda
Brogatan 4
Järvastaden
Bergsgatan 16B
Sundbyberg
Friluftsvägen 5B
Sundbyberg
Brommavägen 8, 4 tr Solna
Tallgatan 15, 2 tr
Sundbyberg
Tulegatan 61 A, 3 tr Sundbyberg
Vintergatan 17, ½ tr Sundbyberg
Östervägen 25B, 4 tr Solna
Dr Kristinas Espl 59, 3 tr Solna
Råsundavägen 156 Råsunda
Bygatan 29
Huvudsta
Idrottsgatan 3
Råsunda
Tulegatan 58A
Sundbyberg
Starrbäcksg 9A, EP Sundbyberg
Algatan 13
Råsunda
Vattugatan 14A
Sundbyberg
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57 kvm
75 kvm
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Fastighetsbyrån, Ramin Jahangiri, tel 0709-821 270
Svensk Fastighetsförmedling, Robert Fridh 0703-93 22 03
Fastighetsbyrån, Ramin Jahangiri, tel 0709-821 270
Fastighetsbyrån, Armin Siggesjö 0709-821 230
Notar, tel 0708997945
Notar, tel 0708677030
Notar, tel 0708677035
Notar, tel 0709997921
Notar, tel 0708997901
Svensk Fastighetsförmedling, Robert Fridh 0703-93 22 03
Fastighetsbyrån, Ramin Jahangiri, tel 0709-821 270
Fastighetsbyrån, Ramin Jahangiri, tel 0709-821 270
Fastighetsbyrån, Björn Olmats, tel 0709-820 111
Fastighetsbyrån, Daniel Löf, tel 0709-820 868
Notar, tel 0708997975
Notar, tel 0708997917
Notar, tel 0708677035
Svensk Fastighetsförmedling, Anna Eggert 0768-53 83 74
Notar, tel 0708997945
Notar, tel 0708677030
Notar, tel 0708997901
Fastighetsbyrån, Ramin Jahangiri, tel 0709-821 270
Fastighetsbyrån, Mikael Grans, tel 0709-820 380
Fastighetsbyrån, Björn Olmats, tel 0709-820 111
Svensk Fastighetsförmedling, Robert Fridh 0703-93 22 03
Svensk Fastighetsförmedling, Jonas Franzén 0702-548 548
Notar, tel 0708677030
Fastighetsbyrån, Ramin Jahangiri, tel 0709-821 270
Svensk Fastighetsförmedling, Robert Fridh 0703-93 22 03
Notar, tel 0708677030
Fastighetsbyrån, Ramin Jahangiri, tel 0709-821 270
Fastighetsbyrån, Armin Siggesjö 0709-821 230
Fastighetsbyrån, Björn Olmats, tel 0709-820 111
Notar, tel 0708997945
Notar, tel 0708997975
Notar, tel 0708677035
Notar, tel 0708677030
Notar, tel 0708997917
Notar, tel 0709997921
Notar, tel 0708997901
Fastighetsbyrån, Daniel Löf, tel 0709-820 868
Fastighetsbyrån, Ramin Jahangiri, tel 0709-821 270
Fastighetsbyrån, Ramin Jahangiri, tel 0709-821 270
Fastighetsbyrån, Ramin Jahangiri, tel 0709-821 270
Fastighetsbyrån, Mikael Grans, tel 0709-820 380
Fastighetsbyrån, Björn Olmats, tel 0709-820 111
Notar, tel 0708997945
Notar, tel 0708677035
Notar, tel 0708677030
Notar, tel 0708997901
Fastighetsbyrån, Ramin Jahangiri, tel 0709-821 270
Notar, tel 0708677030
Fastighetsbyrån, Ramin Jahangiri, tel 0709-821 270

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.
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Ska bli kul att
följa systrarna
Pasanen i
framtiden!

–

23

Trist att inte naturisarna håller just nu.
När kommer kylan
tillbaka?
Anders Ekström

veckan som gick

Viktig
bottenseger
INNEBANDY. AIK:s inne-

bandyherrar tog en viktig
seger den gångna helgen i
Svenska Superligan. På
hemmaplan i Solnahallen
kunde hemmalaget vinna
mot bottenkollegan, IK Sirius, från Uppsala. Rickie
Hyvärinen gick i bräschen
för de svartgula och gjorde
tre mål i matchen som slutade 5-3(1-1,2-0,-2-2).
AIK ligger på elfte plats i
tabellen och har åtta poäng
upp till fast mark.

Vände rejält
underläge
FOTBOLL. AIK:s fotbolls-

FRAMGÅNGsRIKA. Systrarna Pasanen har stått högst upp på pallen vid ett flertal gånger. Senast i Stenungsund då alla tre vann medaljen av högsta valör. 


FOTO: ANDERS EKSTRÖM

Höll guldet inom familjen
Systrarna Pasanen från
Solna Karateklubb hade
en lyckad tävlingshelg i
Stenungsund. Alla tre
kom nämligen hem med
varsin guldmedalj till
den redan digra medaljsamlingen och syskonen
siktar högt med sina
karatedrömmar.
Högst uppe i en kontorslokal i

Solna strand har Oyama
Karate Kai sin så kallade
dojo. För den oinvigde är
Solna Karateklubb och träningslokal aningen mer lättbegripliga begrepp. Klubben
flyttade in i de nya lokalerna
för ett halvår sen, men har
bedrivit verksamhet i Solna
sen 1969. En verksamhet
som systrarna Ki, Py och Mi
Pasanen känner väl till.
Redan från unga år har alla
tre varit med och tränat i
Solna Karateklubb. Och
framgångarna har inte låtit
vänta på sig. I Julcupen i Stenungsund tog nämligen alla
tre guld i sin respektive
åldersklass.
– Det kändes roligt. Alltid
kul att vinna. Alla fyra tävlande mötte varandra och
den sammanlagda poängen
räknades, berättar den äldsta systern Ki Pasanen, 13,
som har 127 medaljer totalt.
Även mellansystern Py, 12, och

den yngsta systern Mi, 10,
gick segrande från sin res-

Livsstil. Lars Sjöberg, huvudinstruktör och Sensei, har
hållit på med karate i Solna
sedan 1985.

”Den ömsesidiga
respekten är alltid
väldigt viktig.”

pektive klass. Efter att ha
testat sporten på öppet hus
blev alla tre fast. Systrarna
tränar nu mellan fyra och sex
gånger i veckan och målen
med karaten är klara. Nå
landslaget.
– Mitt mål är att komma
med i seniorlandslaget och

få tävla i ett VM. Tyvärr är
karate ingen OS-sport men
de kämpar för att den ska bli
det. I Tokyo-OS 2020 är den
en uppvisningssport, säger
Py Pasanen.
Även lillasyster Mi siktar
på landslaget i framtiden
medan Ki har siktet ännu
högre.
– Jag vill först komma
med i juniorlandslaget och
tävla i VM och EM. Sen vill
jag även bli den andra
kvinnliga Shihan. Det betyder mästare och det finns
bara en kvinna i världen
som är det i vår organisation. Det vore coolt att bli
det, säger Ki Pasanen.
Oyama Karate Kai startade sin

verksamhet i Hagalund och
har även huserat i bland
annat Vasalundshallen. Med
sina drygt 100 medlemmar
är Solna Karateklubb en av
de större i Sverige och på
70-talet arrangerade klubben
landets allra första tävlingar i
karatestilen. Kyokushinkai är
en av världens största karatestilar och kännetecknas av
hård träning och disciplin
men även ödmjukhet,
respekt och lojalitet. Karaten
bygger vidare på det mytomspunnen och traditionell
som finns inom sporten med
ursprung från Japan.
– Det är som en livsstil.
Jag har hållit på med detta i
Solna sen 1985 och lägger

herrar spelade under lördagen årets andra träningsmatch. Det finska ligalaget,
FC Lahti, kom på besök till
Skytteholm och efter en
mållös första halvlek rivstartade gästerna. På drygt
tjugo minuter gick Lahti
upp till 0-3 och hade Gnaget i brygga. Men sen kom
vändningen.
På matchens sista tolv
minuter gjorde AIK fyra
raka mål och vände helt på
matchen. Stor hjälte blev
inhopparen, Niclas Eliasson,
som gjorde två mål varav
det sista blev direkt matchavgörande och fastställde
slutresultatet till 4-3(0-0).
Den unga yttern visar nu
gryende form i början på
2015 och kan efter ett tungt
2014 vara på gång efter flytten från Falkenberg inför
förra säsongen.
Nästa match spelas på
träningslägret i Dubai i början på februari.

AFC vann derbyt

MER Oyama Karate Kai
■■ Grundad 1969 i Solna. Har sin dojo belägen i Solna
strand.
■■ Har runt 100 medlemmar.
■■ Har fem aktiva seniorer och tio barn som tävlar kontinuerligt.
■■ Bedriver stilen, Kyokushinkai, som är en världens
största karatestilar.
■■ Har tre barngrupper: katter, tigrar och drakar. Har
även en nybörjargrupp och en vuxengrupp.
■■ Har aktiva medlemmar mellan 6-60 år.

FOTBOLL. Nyblivna Superettalaget, AFC United, vann
årets första match mot
lokalkonkurrenten Vasalunds IF. På Skytteholms IP
kunde AFC till slut vinna
med 0-3(0-1) trots en försiktig start.

Dubbla segrar
för AIK
BANDY. AIK:s bandyherrar

ner runt 15 timmar i veckan
på träning och administration, säger Lars Sjöberg, huvudinstruktör och Sensei,
svart bälte med graden fjärde Dan.
Hur ser karatens framtid
ut i Solna?
– Den är god. Vi är en
riktig Solnaförening och har
alltid funnits här. Jag tror att
vi är rätt välkända fi Solna.

Många känner någon som
är eller har varit med i klubben. Samtidigt står vi inför
en utmaning att locka ungdomar i konkurrens med
främst MMA. Vi har en väldigt viktig värdegrund och
kamparten omhuldas av
Samurajens kodex. Den ömsesidiga respekten är alltid
väldigt viktig, säger Lars
Sjöberg.
Anders Ekström

är återigen vinnare efter att
ha besegrat Bergets BK med
7-5(3-1) på söndagen. Stor
segerorganisatör var den
nyligen comebackande
anfallaren, Henrik Hermansson, som gjorde fyra
mål. AIK passerade därmed
GoIF Kåre i botten av Division 1 Östra.
Dessutom vann damlaget
mot HaparandaTornio med
6-3(2-3) och ligger fortfarande tvåa i Damelit.
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30% rabatt!

...på både material och arbete vid reparationer
och service enligt biltillverkarens serviceplan.

BÄST
I TEST

Gäller under februari.
Erbjudandet gäller alla och är begränsat till
de första 100 000 servicebokningarna.

enligt

KALLA
FAKTA

Volvo V70 2,5T (III) 2010, 231HK, bensin

Volvo V70 D5 (III) 2011, 215HK, diesel

Prisexempel efter avdragen rabatt på service
enligt serviceplan inkl material:

Prisexempel efter avdragen rabatt på service
enligt serviceplan inkl material:

Antal mil

Ord. pris

Pris efter
30% rabatt

Antal mil

Ord. pris

Pris efter
30% rabatt

3000 mil

3813:-

2669:-

3000 mil

4047:-

2833:-

6000 mil

6133:-

4293:-

6000 mil

7002:-

4901:-

9000 mil

3813:-

2669:-

9000 mil

4624:-

3237:-

12 000 mil

7285:-

5099:-

12 000 mil

7002:-

4901:-

15 000 mil

3813:-

2669:-

15 000 mil

4047:-

2832:-

18 000 mil

11 517:-

8062:-

18 000 mil

13 444:-

9411:-

Vi använder endast original eller premiumdelar som
kan spåras till tillverkare och tillverkningsland.
För mer detaljerad info om vad som ingår
i servicen gå in på solnabilteknik.se.

GRATIS BILTVÄTT!
Bli medlem i vår kundklubb så får du en
värdecheck på
in- och utvändig
biltvätt!
Värde 395:-

Har du en annan modell eller bil?
Ring 08-735 71 00 för kostnadsförslag eller gör din förfrågan på
vår hemsida.
Hos oss får du alltid fri lånebil
och utvändig tvätt vid service!

Våra priser är alltid inkl. moms, material och arbete. Erbjudanden kan inte kombineras. Vi reseverar oss för eventuella fel.
Självklart accepterar vi alla betalkort. För gällande beställningsvillkor se hemsida.

Solna Bilteknik AB | Löfströmsvägen 1, Sundbyberg | 08-735 71 00 | www.solnabilteknik.se
Öppet måndag-fredag 07:00-17:30, Lördag 9:00-14:00

