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Vi fi rar med att bli ännu mer lokala under 2016!

BROMMA TIDNING FYLLER

  s. 10–11Hallå stockholmare

Prova Sveriges snabbast 
växande mäklare 
du också!

Prova oss! 08-562 887 50  
lansfast.se/snabbastvaxande

PROVA OSS!

Vi visar din bostad 

på flera av Sveriges

största sajter.

Prova Sveriges snabbast 

Vi visar din bostad 

på flera av Sveriges
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VECKANS FRÅGA

 Olivia Taiba, 27, Alvik, student :
 – Att all snö ska försvinna. Gillar inte när det 
är såhär. 

 Vad längtar du mest till just nu? 

 Hugo Dahlquist, 16, Höglandet, student :
 – Sommaren. Då är vi lediga och jag behöver 
inte plugga då. 

 Linus Olofsson, Traneberg, 33, föräldra-
ledig, verksamhetschef :
 – Det jag längtar mest till gör jag redan. Jag 
är föräldraledig. Dricker gott kaffe och tar 
det lugnt. 

 Birgit Bergström, 66, Alvik, pensionär :
 – Våren. Jag gillar våren. Det är så skönt då. 

Ditt Bromma:  ”Jompa” för 50 år sen 

� �      Dåtidshäng. ”Knoppen”, ”Tårtan”, ”Rogge” och ”Tosse” (på Zündapp-
moppen) tar det lugnt på Johannesfredsvägen i mitten på 60-talet. Fler 
kuriosa bilder fi nns på Facebook-sidan ”Vi från ’Jompa’” .

Gå in på brommatidning.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 meny-

knappen och välj lägg till bokmärke. 

MEST LÄST PÅ BROMMATIDNING.SE I VECKAN

 Skridsko-Johan lockar 
hela världen till Blackan  1
 Ciggfritt hyreshus i 
Blackeberg väcker känslor  2
 Höjd beredskap i Alvik efter 
dödsskjutningen i Akalla  3

Gå in på brommatidning.se
och klicka på rutan med en pil i. Välj ”lägg till 

på hemskärmen”. Har du en android, klicka på 

I VECKAN

Ladda ner
bokmärket

I DIN MOBIL

 Nya fenomen i jakten på 
drömkåken i Bromma 
 Nya fenomen är alltid tacksamt för oss journalister att skriva om och, tror jag, 

även kul att läsa om. I särskilda och nya uppkomna situationer uppstår nya 
lösningar. De kan komma i form av motkraft, nya affärsidéer eller smarta 

lösningar. Den här veckan har jag stött på två lokala exempel.
1. Jättekonkurrens om Brommavillor får spekulanter att ta 
till nya metoder i form av personliga brev och annonser 
riktade till möjliga säljare. Sidan 4.
2 Ensamhet bland äldre samt nedskuren utevistelse får en 
Brommabo att skapa RUT-tjänster i form av ett prome-
nad- och samtalsföretag. Sidan 8.

Har du ett lokalt tecken i tiden som du vill dela med 
dig av? Gör det via min mail tomasz.pozar@direkt-
press.se. 

Tomasz Pozar  � Reporter
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SKIDSKOLA – FÖR BARN OCH VUXNA. 
Stockholms bästa skidskola kör i Väsjöbacken. 

Du åker gratis med vår skidleasingbuss 
från Kungsholmen direkt till backen.

Väsjöbacken • Flottsbro • Ekebyhov

Boka plats nu! 

BUTIK: Lindhagensgatan 57, Stockholm • Ons-fre 12-18 • Lör-sön 11-15

1

1

1
SWEDENSNOWSPORTS .SE

SWEDENSNOWSPORTS .SE

SWEDENSNOWSPORTS .SE

Boka plats nu! 

 Ekebyhov
SKIDSKOLA START 1 FEBRUARI!

SKIDUTRUSTNING?
Kolla supererbjudanden 
på www.skidleasing.se

Komplett skidutrustning fr. 500:-/år.

Restaurang • Pub • Live musik • Karaoke

Pub & 
Indisk mat 

även för avhämtning

Karaoke Party 
fredagar–lördagar 21–01

Shalimar
Drottningholmsvägen 322  •  Telefon: 08  80 00 30 

Öppettider: mån stängt,  tis-tor & sön 16-21, fre-lör 16-01
www.shalimar.nu

Nya luckor är
lösningen!

Ring för
kostnadsfritt
hembesök

08-40 83 28 99
Ny katalog -

ring och beställ!

08-12 22 55 50



VÄRDE 180:-
SPECIALERBJUDANDE – KLIPP UR OCH TA MED

GÅ 2 FÖR 1
OCH FÅ GRATIS TRAVPROGRAM

Betala 100:- för entré och ta med en kompis utan 
kostnad. Dessutom får ni var sitt travprogram värda 80:-. 
Gäller mot uppvisande av denna kupong i entrén på Solvalla den 31 januari 2015.

Läs mer på solvalla.se

✁

Entré: 100 kr, barn och ungdom under 18 år fri entré. 
Entrén öppnar: 11.00. Första start: 12.45. V75-1: 14.30. 
Direktbussar från CityTerminalen tur och retur. Tidtabell på solvalla.se. 
Boka bord i restaurangen: 08-627 98 60, bokning@solvallarestauranger.se. 

V75-tävlingar på Solvalla samtidigt som Prix d’ Amérique 2016 avgörs i Paris. 
Följ dramat på Vincennes direkt på storbildsskärmar och TV-apparater. 

I Kongressen serveras en härlig fransk måltid,
Bienvenue à Solvalla!

FRANSK 
SÖNDAG 

på Solvalla 31 januari.

Prix d´Amérique

MENY
Chèvre chaud med rostad 

brioche, bakat f
ärskt fi kon 

och lavendelhonung

Grillad kalventrecôte 

med Café de Parissmör, 

bacon- och bön
ragu, rödvinssky 

och friterad klyftpotatis

Fransk chokladtårta med 

ganache, färska
 hallon och 

vaniljmascarpone

3 rätter 475:-
2 rätter 375:-

BOKA BORD
IDAG!
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 Råd från Sverker Thorslund, 
pensionerad expert på bo-
stadsfrågor vid Konsument-
verket:

 � Köpare och säljare ska 
vara noggranna vid en 
eventuell affär.

 � Säljaren bör exempelvis 
fundera på om den inte 
skrivit under ett ensam-
rättsavtal med en mäklare 
och köparen ska vara med-
veten om sin undersök-
ningsplikt.

 � Vänd dig till Brommas 
konsumentvägledare om 
du har fl er frågor. 

 Att tänka på 

 De köper annons för 
att hitta drömhuset 

  Trycket på bostäder i stan 
fortsätter vara mycket stort. 
Den offi ciella visningsdagen 
ställs inte sällan in när för-
handsvisningar och privata 
”VIP-visningar” redan hållits.

Nu tar potentiella bostads-
köpare till unika knep i jakt 
på ett hus i ett specifi kt om-
råde. Att få förfrågningar och 
lockande brev om husens 
värde från mäklare är ju ing-
et nytt, men i Blackeberg fi ck 
radhusägare ett personligt 
brev direkt från en familj 
som skrev att de var intres-
serade av en affär.

”Bra sätt att nå ut”
En annan spekulant tar det 
hela ett steg längre. Eller vad 
sägs om att köpa annonsut-
rymme i Bromma Tidning på 
jakt efter drömboendet? ”Ar-

kitektfamiljen” är intresserad 
av köpa hus i Ängby, Nocke-
byhov och Olovslund med 
omnejd där ”originalutfö-
rande utan tillbyggnad är en 
fördel”.

– Vi tror att det är ett bra 
sätt att nå ut på och att det 
fi nns husägare som kan till-
talas av att sälja på detta sätt. 
Eftersom vi söker något gan-
ska specifi kt tänkte vi att det 
var bättre att söka upp sälja-
ren än att sitta och vänta på 
rätt hus, berättar en av famil-
jemedlemmarna.

För ”arkitektfamiljen” är 
byggnadsvården viktig och 
det kan vara ett argument att 
sälja till just dem.

– Vi vill antingen bevara 
ett originalhus med bra 
 arkitektur eller förädla det på 
ett varsamt sätt som passar 

��  Flera familjer tar till nya grepp för att 
få bo i ett Brommahus med personliga 
brev och annonser i lokaltidningen.  

huset och våra behov.
Annonsen har redan gett 

effekt.
– Ja, vi har fått några svar 

men vill gärna ha fl er.

Ta andra vägar
Sverker Thorslund, idag pen-
sionär men tidigare expert på 
bostadsfrågor vid Konsu-
mentverket i trettio år, har 
inte hört talas om fenomenet 
i någon vidare utsträckning. 
Han kan dock förstå dem 
som tar andra vägar.

– Tänk dig att du bott ut-
omlands i 30 år och vill fl ytta 
tillbaks till ditt barndoms 
Bromma. Så ser du ett fint 
hus, då kan man ju ringa på 
och höra sig för. Det är inget 
konstigt, säger Sverker Thor-
slund som dock påpekar att 
både köpare och säljare ska 
vara noggranna vid en even-
tuell affär (se faktaruta). 

 Tomasz Pozar 
073-600 69 31

tomasz.pozar@direktpress.se 

 VILL KÖPA. Potentiella huskö-
pare kommer på nya knep 
att hitta intresserade säljare. 
Norra Ängby är ett hett 
område på marknaden.    

 FOTO: TOMASZ POZAR 

  SÄG VAD DU TYCKER 
BROMMATIDNING.SE


 INNOVATIVT. Nya knep på Brommas överhettade bomarknad 

 BP:s mittfältare   Hampus Findell gratuleras av klubben 
till kontraktet med holländska FC Groningen. Hampus 
spelar dock med BP till sommaren. 

 Grattis och lycka till 
i framtiden!  

 TRÄDKONST. Det hungriga monstret längs Drott-
ningholmsvägen blir titt som tätt ifyllt med ny 
färg.    FOTO: HENRIK PRÜZELIUS 

GAPAR EFTER MYCKET

 100 000 samtal. Så stort är intresset för ett 
restaurangbord till travklassikern Elitloppet på 
Solvalla. På måndag öppnar bokningen.  

 Klockan 08.59 på måndag den 1 februari sitter ett mas-
sivt gäng hungriga travälskare och fi ngrar på mobi-
lerna. 08-6279860 är redan inknappat inför 09-slaget. 
Troligen kommer det tuta upptaget. Solvalla öppnar 
nämligen sin bordsbokning till Elitloppet – som avgörs 
sista helgen i maj – och det lär vara Sveriges i särklass 
mest eftertraktade bord som står på spel.

– Förra året fi ck vi cirka 100 000 samtal, vi försöker 
varje år öka antalet restaurangplatser då efterfrågan är 
enorm, säger Mats Rosén, tillförordnad VD på Solvalla.

Hur snabbt tar platserna slut? 
– Platserna har ett antal år tagit slut samma dag, vil-

ket också skedde förra året.
Alltifrån krabba och gårdsgris till oxfi lé och hum-

mersallad kommer att fi nnas på Målläktaren, Valla krog 
och Kongressens menyer. Men inget hästkött serveras.

– Nej, det gör vi inte, hälsar Mats Rosén. 
Tomasz Pozar 

 Hundratusentals slåss om 
krogplatserna på Elitloppet 

 MAT OCH HÄST. Elitloppet är hett eftertraktat.   

 FOTO: BERTIL SELANDER/MOSTPHOTOS 

 ANNONSPLATS. En familj 
a nnonserar i Bromma Tid-
ning på jakt efter sitt dröm-
boende. 

 FK Bromma får nytt klubbhus 
 Det ska byggas vid Södra Ängby BP i Blackeberg, därför 
behöver BK Brommas klubbstuga rivas. Som kompensa-
tion får klubben en ny och större byggnad i närheten. 
 Huset kommer bli runt hundra kva-
dratmeter större än i dag. Brom-
ma tidning har varit i kontakt 
med klubben som hälsar att 
man välkomnar nybygget. 
När det befi ntliga klubbhuset 
rivs är inte klart i dag. Kost-
naden beräknas bli runt 12 
miljoner kronor, pengar som 
staden står för. 

 2 
 Bromma vill ha 16 parkmiljoner 
 Brommas stadsdel söker 16,5 miljoner hos trafi kkontoret till fem investe-
ringsprojekt mellan 2017 och 2019. Dessa projekt rör ansökan:
1) Fortsatt utveckling av strandpromenaderna i Bromma. 
2) Trevligare parkytor i Beckombergaområdets parkytorna samt en allmän 
lekplats. 
3) Upprustning och utveckling av lekplat-
serna vid Ståltrådsvägen och Osmunds-
vägen i Johannesfred. 
4) Gubbkärrsskogen strandpromenader 
behöver förbättras med belysning. 
5) Utveckling av Grottparken, ytorna ska 
blir trevligare att vistas på och parkens 
”sagolika” karaktär förstärkas. 

 PROCENT   av av Brommabefolkning-
en mellan 18-64 år är öppet arbets-
lös. Sett i hela Stockholms stad 
 ligger siffran på 3 procent. 
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TIPSA OSS
Hampus Jarnlo: 073-600 69 30
Tomasz Pozar: 073-600 69 31
E-post: bt@direktpress.se

 PÅ VÄG. Tunneln 
under Ulvsunda-
vägen ska knyta 
ihop Annedal 
och Solvalla.   
 FOTO: ÅF LIGHTNING 

 Om två veckor klubbas 
investeringen på 75 miljo-
ner som läggs på att 
ytterligare knyta ihop Sol-
valla och Annedal med en 
gångtunnel.  

  Det kommer krävas en ny 
koppling mellan Annedal och 
Solvalla så att Annedalsborna 
kan ta sig till den tvärbanans 
framtida hållplats på Solval-
lasidan (Kistagrenen). Lös-
ningen blir en gång- och cy-
keltunnel via Pettsons gata 
och under Ulvsundavägen, 
ett projekt som med största 
sannolikhet kommer att 

klubbas i stadens exploate-
ringsnämnd om två veckor. 
Några kolonilotter kommer 
behöva ge plats åt den nya 
vägen. Utgiften landar på, i 
runda slängar, 75 miljoner 
kronor.

Samtidigt kommer när-
mare tjugo miljoner kronor 
läggas på att öka bredden på 
Bällstavägen. En 650 meter 
lång sträcka väster om kors-
ningen med Dartanjangs gata 
och öster om Tappvägen 
kommer få 2 meter breda cy-
kelbanor istället för som i 
dag, 1,5 meter.

Samtidigt ska en så kallad 

cykelbox till vid trafi ksigna-
len för vänstersväng, dit man 
leds in från den vanliga cy-
kelbanan. För att markera 
distans läggs även smågatsten 
på 0,3 m mellan gång- och 
cykelbanorna. Dessutom 
kommer ett signalreglerat 
övergångsställe anläggs i höjd 
med Mariehällstorget.

Invigning av Kistagrenen 
planeras i två etapper. 2021 
ska man kunna ta sig till Ur-
svik och 2023 ända till Hele-
nelund. Sträckan Alvik–He-
lenelund beräknas då ta 23 
kollektivminuter. 

 Tomasz Pozar  

 Ett steg närmare gångtunnel
till nya stationen på Solvalla 

 Nu fyller Bromma Tidning 
1 år – och blir ännu mer lokal   
 Bromma tidning fyller ett 
och vi ser redan fram 
emot att bli äldre med er. 
Nu satsar vi på ännu fl er 
lokala kanaler! Först ut: 
Ängby.   

  För ett år sedan startades 
Bromma Tidning. Ett behov 
av mer lokala nyheter i 
Bromma fanns och under 
året har många av er läsare 
hört av sig med stort som 
smått vilket nyhetschefen 
Hampus Jarnlo hoppas fort-
sätter:

– Vi har haft otroligt kul 
under vårt första år i Brom-
ma! Framförallt på grund av 
alla engagerade läsare som 
hört av sig med roliga, spän-

nande och galna tips, säger 
han.

För att komma ännu när-
mare våra läsare startar 
Bromma Tidning nya kana-
ler. Vi börjar i Ängby – både 
norra och södra sidan.

– Vi fortsätter på den in-
slagna linjen och vill satsa på 
att komma ännu närmare er 
läsare – både på gator och 
torg men även i sociala me-

dier. Ett första steg är att vi 
nu startar Facebookgruppen 
”Vi i Södra och Norra Äng-
by”.

Utanför butiken Ombonat 
på Ängby torg stöter vi på 
Ängbybon Lena som tycker 
det är ”mysigt” att få hem lo-
kaltidningen. Beträffande 
ämnen om Ängby efterfrågar 
hon mer tips på föreningsak-
tiviteter.

– Jag vill veta vad som är 
på gång och få tips på saker 
som händer. Och om fl er för-
eningar än BP och Ängby, det 
bor så många barn här i om-
rådet, säger Lena. 

 Tomasz Pozar 
073-600 69 31

tomasz.pozar@direktpress.se  MYSIGT. Lena i Norra Ängby gillar att ha koll på vad som händer i området.    FOTO: TOMASZ POZAR 

Vi har haft 
otroligt kul 
under vårt 

första år i Bromma! 

GÅ IN PÅ 
FACEBOOK

OCH GILLAOCH GILLA
Vi i Södra och Norra Ängby

GÅ IN 
FACEBOOK

 Sedan 24 november råder 
parkeringsförbud i hela 
Annedal. Efter den senas-
te tidens förvarningar har 
Europark nu börja bötfälla 
felparkerarna. 

  Annedalsbor gör nog bäst i 
att använda de boendeparke-
ringar som tillhandahålls av 
fastighetsägarna i området. 
Sedan 24 november råder 
nämligen p-förbud i hela An-
nedal och gatuparkering är 
bara tillåten i de speciella 
parkeringsfi ckor som märkts 
ut med p-skyltar. Enligt tra-
fi kkontoret i Stockholm är de 

platserna dessutom främst 
avsedda för besökare.

Europark, som har hand 
om tillsynen av parkeringen 
i Annedal, har de senaste må-
naderna informerat felparke-
rare om det nya parkerings-
förbudet.

– När det är en ny bestäm-
melse som är mer restriktiv 
så upplyser vi de som parke-
rar fel för att de ska kunna 
lägga märke till detta, säger 
Jan-Erik Andersson, arbetsle-
dare på Europark.

Efter förvarningarna har 
Europark nu börjat bötfälla 
felparkerna på de gator där 

skyltningen om p-förbudet 
är uppe. Vid infarten till Dar-
tanjangs gata och Tappvägen 
från Bällstavägen finns det 
zontavlor som visar exakt var 
i området det råder parke-
ringsförbud.

Så var ska folk stå då?
– Parkeringsmöjligheter 

ska framför allt tillhandahål-
las inom bostadstomterna 
och det är beräknat att det i 
området totalt ska fi nnas en 
parkeringsplats per lägenhet, 
säger Sandra Sigebrant kom-
munikatör på trafi kkontoret 
i Stockholm. 

 Samuel Bargabriel 

 Nu har felparkerarna börjat 
lappas på riktigt i Annedal 

 FELPARKERAT. I Annedal är 
parkering endast tillåten 
i parkeringsfi ckorna som är 
märkta med ett P. Enligt 
trafi kkontoret är dessa främst 
tänkta för besökare. Boende 
i området är hänvisade till 
fastigheternas egna p-platser.  
  FOTO: SAMUEL BARGABRIEL 

 Hål i gatan och sly i Eneby 
 Varje år arrangerar Brommas stadsdelsför-
valtning trygghetsvandringar i samarbete 
med närpolisen och trafi kkontoret. Tanken 
är att på plats kunna bedöma vad som 
krävs för en bättre och tryggare närmiljö. 
Den 1 december var det bostadsområdet 
Enebys tur att stå som värd för promena-
den och nu har förbättringsmöjligheter re-
dovisats av stadsdelen. Bland annat hittade 
man hål i gatan på Enebyvägen och alltför 
mörka ytor på Enebyvägen, Hallonvägen 
och vid trappan mellan Jordgubbsvägen 
och Plommonvägen. 

 Därför står rulltrappan still 
 I-landsproblem eller inte, den titt som tätt stilla-
stående rulltrappan upp till tunnelbaneperrong-
en stör många Brommabor som ska ta tuben 
från Alvik mot stan. Vi lyfte luren och frågade SL 
om de återkommande problemen.

– Det stämmer att det varit felanmälningar på 
rulltrappan på Alviks station. De har berott på 
olika problem och vi har den på vår bevaknings-
lista, berättar Hanna Wilkinson, kommunikatör 
på SL.

Felen som ledde till ett och annat svärord se-
nast i januari ska bort och man har bland annat 
reparerat handledare och andra detaljer. 

 Alviks rulltrappa stod still, igen, för några 
veckor sedan.   

VISSTE DU ATT… 
 Ålsten-konstnären 
Anders Gabriels-
son ställer ut tav-
lor pizzeria Kaktu-
sen i Abrahams-
berg?  
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 BLIR FÖRSKOLA. En del av M ariehällskyrkan kommer med största sannolikhet att fungera som förskola.    FOTO: MIKAEL ANDERSSON 

 Förskola fl yttar in 
i Mariehällskyrkan 
 Mariehällskyrkan kom-
mer få nya hyresgäster i 
form av förskolebarn. De 
små änglarna kan börja 
gå där redan nästa år. 

 I oktober kunde Bromma 
Tidning berätta att k-märkta 
Mariehällskyrkan sålts för 16 
miljoner kronor till fastig-
hetsbolaget Stoppnålen AB 
som drivs av paret Stefan och 
Susanne Sydfors.

Nu är det klart att företa-
get erbjudit stadsdelsförvalt-
ningen att hyra delar av kyr-
kan för förskola, något som 
bör glädja många familjer i 
barntäta Annedal. ”Fastig-
hetsägaren har erbjudit för-
valtningen att hyra del av 
lokalen för förskoleverksam-

het efter det att fastigheten 
byggts om och anpassats till 
verksamhetens behov”, skri-
ver stadsdelsförvaltningen.

Fastighetsägaren bekräf-
tar:

– Det stämmer att det på-
går en förhandling och vad 
jag förstår kommer det bli så 
även om inget kontrakt är 
påskrivet än, säger Stefan 
Sydfors som bara ser positivt 
på de framtida hyresgästerna:

– Jag tror det kommer bli 
väldigt bra, inga problem.

Måste fl yttas ut
Sex av stadsdelsförvaltningens 
förskoleavdelningar som i dag 
ligger i Mariehällsskolan är 
bara tillfälliga och tre av dem 
måste flyttas ut sommaren 

2017. Flyttlasset kommer då 
med största sannolikhet att gå 
till just Mariehällskyrkan, 
skriver stadsdelsförvaltningen. 
Enligt Stefan Sydfors kan kyr-
kan redan komma att hyras ut 
redan från januari 2017.

– Det är ambitionen.
Förskolan planeras för 

runt 55 barn och de kommer 
att ha en lokalyta på knappt 
600 kvadratmeter.

Kyrkan, som har ett stort 

renoveringsbehov, såldes av 
Bromma församling för 16 
miljoner kronor. Kyrkoher-
den Torbjörn Gustavsson 
ansåg priset var det rätta när 
vi talade med honom efter 
försäljningen.

”Ingen vanlig fastighet”
– Det är ingen vanlig fastig-
het. Man kan inte göra för-
ändringar utan tillstånd från 
länsstyrelsen och den kräver 
mycket underhåll till stora 
kostnader. Det fanns fl er in-
tressenter som inte var be-
redda att betala lika mycket, 
det här är inget underpris, sa 
han i oktober. 

 Tomasz Pozar 
073-600 69 31

tomasz.pozar@direktpress.se 

Jag tror det 
kommer bli 
väldigt bra, 

inga problem.

 Bromma   stadsdel gillar 
förslaget för Södra 
S olvallastaden. 

 En levande stadsdel med en 
god och trivsam boendemiljö.  

 Ny våg av bildelsstölder i Bromma  

POLISRAPPORTEN VÄSTERORT

�  Återigen har bildelsstölderna ökat kraftigt i Bromma. Från 
förra fredagen till i tisdags skedde 17 stölder.

– Det är utspritt över hela Bromma. Från Alvik, via Äng-
byområdet till Annedal. De riktar in sig på ett par modeller, 
i första hand BMW men även Mercedes, säger Tommy Stier-
nerlantz, kommunpolis i Bromma.

Det som stjäls är rattar, airbags och hela paneler. Det van-
liga är sedan att delarna förs ut ur landet.

– Oftast hamnar de i öststatsländer. Man hämtar krock-
skadade bilar från USA och lagar dem med de stulna delarna. 
Sedan skeppas bilarna tillbaka till Sverige och andra länder 
och säljs som importerade bilar, säger Tommy Stiernerlantz.

– Det är organiserad brottslighet över fl era kontinenter, 
Det fi nns mycket pengar i detta men det krävs nätverk, fort-
sätter han.

Om man funderar på att köpa till exempel en importerad 
BMW kan det vara bra att vara vaksam.

– Ibland lagas inte de krockskadade bilarna ordentligt vil-
ket kan innebära risker. Och om bilen är schysst lagad, men 
råkar ha stulna delar så är det häleri. Då får man lämna ifrån 
sig delarna om det upptäcks, säger Tommy Stiernerlantz.  

?Veckans fråga
 Hur kan man undvika att 
köpa krockskadade bilar 
lagade med stöldgods?
– Be att få chassinumret, 
som också kallas VIN-
nummer. Då kan man sö-
ka bilens historik, även 
om den krockat i USA. 
Kolla också Motormän-
nens tips och Råd och 
Röns svarta lista över bil-
handlare. 

!
Veckans tips

 Det är svårt att skydda 
sig mot bildelsstölder 
men en bra grej är att 
märka bilden med 
märk-DNA. Dels kan 
det ha avskräckande 
effekt om man sätter 
upp dekaler, dels fi nns 
en chans att få tillbaka 
stöldgodset. 

 Ny våg av bildelsstölder i Bromma  

Har du en fråga till din lokalpolis?
Mejla oss på bt@direktpress.se så ställer vi den!

Hjälp oss att hålla Sverige rent
Skräp skadar, skräp kostar pengar och skräp skapar otrygghet.  
Helt i onödan. Hjälp oss i kampen mot nedskräpningen genom 
att  lämna ett bidrag på vårt 90-konto, PlusGiro 90 02 81-7

Mer om oss och vårt arbete hittar du på www.hsr.se

Hjälp oss att  
hålla Sverige rent
Lämna ditt bidrag på vårt 90-konto, 
PlusGiro 90 02 81-7  

Läs mer om oss på www.hsr.se

Hjälp oss att hålla Sverige rent
Skräp skadar, skräp kostar pengar och skräp skapar otrygghet.  
Helt i onödan. Hjälp oss i kampen mot nedskräpningen genom 
att  lämna ett bidrag på vårt 90-konto, PlusGiro 90 02 81-7

Mer om oss och vårt arbete hittar du på www.hsr.se

solvalla.se

UNNA DIG EN 
TRAVLUNCH PÅ FREDAG!
Långlunch med vällagad mat, spännande 
travsport och chans att vinna storkovan. 

TRERÄTTERSBUFFÉ 5 FEBRUARI
Förrätt

Het bläckfi sksallad

Varmrätt
Fisk- och skaldjurspaella med saff ran 
och tomat, citron- och chilidressing 

…
Helstekt örtkryddad fl äskkarré 

med rostade grönsaker, 
roro mojo dipp och 

klyftpotatis 

Dessert
Creme Catalan

Med reservation för ändringar.

110:-
Travprogram ingår. 

Fri entré och 
parkering.

Apotekare Johan Bergheden

Hej! Vårt recept är enkelt. 
Hälsa först!

Apoteksgruppen 
Sköndal
Sköndalsvägen 87
Tel: 08-93 32 58
Öppet: 9-19, 
lör 10-15, sön 11-15

Apoteksgruppen 
Bromma
Vid Tranebergs vårdcentral
Tel: 08-25 88 37
Öppet: 8-18, lör 10-15

Hej! Vårt recept är enkelt. 
Hälsa först!

Välkommen 
 till ditt lokala 
apotek!
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Hitta den rätta
Vi har samlat och kontrollerat över 13 000 tjänsteföretag så 
att du också kan hitta den rätta. Gå in på Off erta.se, beskriv 
dina behov och få gratis off erter från lokala byggfi rmor.
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VI ÄR BROMMA

Bettina snackar bort 
ensamheten i Bromma
n n Bettina Stewart från abrahamsberg ser 
ensamheten bland de äldre. För ett år sedan 
startade hon företaget Promenadsällskapet 
Walkie Talkie. Här berättar hon varför.

Berättat för: Tomasz Pozar  Foto: Mikael Andersson

I 
tio års tid har jag jobbat på en stressmottagning 
och har arbetat som fritidsledare på Riksteatern 
och stadsteatern. Jag har alltid jobbat med männ-
iskor! Så tog jag hand om min mormor Astrid, när 

hon blev änka. Hon kunde inte gå och var beroende av 
min morfar. Hennes liv tog i princip slut när han dog.

Det var henne och alla änkor och änklingar som jag 
tänkte på när jag startade Promenadsällskapet Walkie 
talkie för ett år sedan. Ni vet de som aldrig får besök. 
Som sitter mol allena på våra äldreboende runt om  
i Sverige. Eller hemma i sina små hus eller lägenheter. 
Eller ensamma på en bänk. Min främsta uppgift är att 
ge och att samtala, att umgås och prata om allt mellan 
himmel och jord. Att behandla dessa personer som de 
individerna de är.

Jag samarbetar med äldreboende dit jag kommer och 
pratar och promenerar med äldre, ofta dementa. Jag 
tror det är viktigt att träffa någon som inte har arbets-
kläder på sig, utan någon som har klänning på sig, har 
fixat håret och satt på rött läppstift, någon som inte är 
stressad. Jag har också fått kontakt med lite olika per-

soner här ute i Bromma, små äldre damer som jag hjäl-
per till affären eller går till doktorn med, där jag styr 
upp lite. Många har sina barn, om de har barn, i en 
annan stad eller utomlands. Vissa barn är för stressade. 
Det är flera som har kontaktat mig men jag märker att 
det finns en rädsla; att bli överfallen, att man är farlig 
och att det kostar för mycket pengar.

Jag tar 400 kronor i timmen men med Rut blir det 
200. Det är mycket för vissa, ofta dom jag verkligen 
skulle vilja hjälpa. Jag har alltid noterar den äldre ge-
nerationen, jag ser dem och hjälper dem på gatan. Jag 
får ofta höra: ’Jag visste att det skulle bli svårt att bli 
gammal, men att det skulle vara så hemskt och ensamt 
som det är, det kunde jag aldrig föreställa mig.’ Och när 
man hör det, ja, då går det inte, då måste jag göra något.

Jag tror det är viktigt 
att träffa någon som 

inte har arbetskläder 
och inte är stressad.

Bettina Stewart
Gör: driver företaget Prom
enadsällskapet Walkie Talkie 
som erbjuder äldreboenden och 
privatpersoner tjänster i form av 
promenader och samtal.
Ålder: 55
Bor: abrahamsberg
Älskar: ”att få människor  
att skratta”

PÅ GÅNG. Bettina Ste
wart (till höger) går på 
promenader med äldre 
i Bromma. Här på tur  
i abrahamsberg med 
moster Ulla Sylvan 
midby.
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VÄSTERORT

 200 miljoner krävs för att rädda ån 
 Bälstaån riskerar att i 
framtiden översvämma 
nya bostadsområden i 
Solvalla, Bromsten och 
Barkarby om inget görs. 
Det är dags för politiker 
att agera, anser en 
expert. 

  Den milslånga Bällstaån rin-
ner igenom det som planeras 
bli våra stora, nya bostads-
områden framöver. Barkarby, 
Bromsten, Solvalla och, sedan 
tidigare, Annedal, ska till-
sammans stå som värd för 
tusentals stockholmares liv. 
Det fi nns dock ett stort pro-
blem: Bällstaån.

Nyligen blev Stockholm 
stad klar med rapporten ”Lo-
kalt åtgärdsprogram för Bäll-
staån” och i den framkom-
mer hur pass allvarligt vi 
måste se på åns vattenkvalitet 
och risken för framtida över-
svämningar. Miljöutredaren 
Stina Thörnelöf vid miljöför-
valtningen i Stockholms stad 
har skrivit rapporten.

– Mitt primära område är 
vattenkvalitetsfrågor, Bäll-
ståns vatten är av dålig kvali-
tet. Men det kommer också 
behövas jobbas med åtgärder 
för att minska riskerna för 
översvämningar, säger hon.

Översvämningar har vi 

redan sett i bland annat 
Spånga och Annedal och en-
ligt Stina Thörnelöf finns 
klara risker även i Bromsten 
och Barkarby. Problemen har 
varit kända länge men:

– Om man ska vara ärlig 
har det inte hänt så mycket. 
Det kostar mycket pengar.

Hisnande summor
Enligt rapporten rör det sig 
bara för Stockholms stads del 
om hisnande 200 miljoner 
kronor för att förhindra att 
miljögifter rinner ut i ån och 
för åtgärder för att minska 
riskerna för översvämning.

– Det är väldigt grova be-
räkningar som jag inte själv 
har gjort. Men det är viktigt 
att våra politiker tar det här 
på allvar nu, säger Stina 
Thörnelöf.

På papperet är det kom-
munala Stockholms vatten 
som ansvarar för den del av 
Bällstån som ligger i vår 

Stockholms stad. Mats Lind-
qvist (MP) är ordförande i 
Stockholm vattens politiskt 
satta styrelse och är mycket 
medveten om arbetet som 
måste göras.

– Bällstaån är Stockholms 
mest förgiftade vattendrag 
och vi måste ta itu med de 
här problemen, säger han.

Viktigt att bygga rätt
Stan måste också bli bättre på 
att bedöma översvämnings-
risker, anser politikern. Det 
gäller både stadsplanerare 
och byggbolag.

– Man kan bygga i områ-
den med översvämningsrisk 
men man måste veta att ris-
ken fi nns och känna till se-
kundärfl ödena, det vill säga 
ha kunskap om hur vattnet 
rör sig efter stora skyfall och 
hur man kan leda vattnet.

Det kan röra sig om att 
bygga på ett sätt så att vattnet 
svämmar över ”rätt” platser 
utan risk för stora materiella 
skador.

Under året kommer det 
nya åtgärdsprogrammet 
skickas ut på remiss hos be-
rörda aktörer. 

 Tomasz Pozar 
073-600 69 31

tomasz.pozar@direktpress.se 

 ÖVERSVÄMMAT. Så här såg det ut i Spånga i september när Bällstaån svämmade över. 
   FOTO: PRIVAT 

Bällstaån är 
Stockholms 
mest förgif-

tade vattendrag.

 Trots att duscharna på 
Nälstabadet var trasiga, 
höll badet öppet för för-
eningar.  

  Kylan har skapat problem 
för Nälstabadet vars duschar 
varit ur funktion de senaste 
veckorna. Men simhallen 
har varit öppen ändå.

– Min dotter skulle på 
simträning. Men när vi kom 
dit stod det bara på en skylt 
att duscharna inte fungera-
de, men att verksamheten 
var igång. Att bada när det 
inte går att duscha känns 
inte fräscht, säger Annsofi  

från Vällingby som valde att 
åka hem med sin dotter is-
tället.

Enligt Idrottsförvaltning-
en har föreningarna själva 
fått välja hur de vill göra.

– Vi informerade fören-
ingarna om problemet, och 
de fi ck avgöra själva om de 
ville avbryta träningarna el-
ler inte. Föreningarna tyckte 
då att man kunde ha träning 
i alla fall, säger Eric dos San-
tos, enhetschef på Idrotts-
förvaltningen.

Får simhallen hålla öppet 
utan fungerande duschar?

– Det är inte optimalt. 

Samtidigt har vattentekni-
kerna gjort dagliga kontrol-
ler av vattnet och inte märkt 
av att vattenkvaliteten skul-
le vara sämre. Bassängen är 
så pass stor, säger Eric dos 
Santos.

Är duscharna lagade nu?
– Hela systemet brakade 

ihop. Damduscharna var 
igång igen i måndags. Sen 
har vi väntat på reservdelar 
för att kunna laga duscharna 
på herrsidan som nu är fi x-
ade, säger Eric dos Santos. 

 Sofi a White
073-600 69 37

sofi a.white@direktpress.se 

 Nälstabadet höll öppet – 
utan fungerande duschar 

   NÄLSTABADET. Duschar-
na slutade funka på 
grund av kylan.  
  FOTO: MIKAEL ANDERSSON 

 KF Stormarknadsfas-
tigheter vill bygga 136 
lägenheter vid Coop 
forum i Vinsta. Det blir 
det första steget i att 
göra om industriområ-
det till mer blandade 
kvarter. 

  Idag är hela Vinsta industri-
område planlagt för indu-
striändamål vilket innebär 
att andra typer av verksam-
heter endast har tillfälliga 
bygglov.

KF Stormarknadsfastig-
heter är ett dotterbolag till 
Kooperativa förbundet, som 
driver Coop-butikerna. De 
äger fastigheten där Coop 
forum ligger och har länge 
drivit frågan om att ändra 

detaljplanen för marken.
– För oss handlar det 

framför allt om att säkra 
handelsverksamheten. Men 
tanken är också att göra om 
en del av de tomma kontors-
lokalerna och att bygga till 
fastigheten för att skapa bo-
städer, säger Rolf Andersson, 
fastighetsutvecklare på KF 
fastigheter.

Vällingby Tidning har 
tidigare berättat om företa-
garföreningen Vinsta-Häs-
selby-Vällingbys vision att 
göra om Vinsta till levande 
stadskvarter. I förslaget på 
ny detaljplan nämns också 
att detta är ett första steg i 
att utveckla Vinsta ”till ett 
område med blandade funk-
tioner”.

Nu ingår alltså 136 lägen-
heter i förslaget men detal-
jerna är inte färdiga.

– Det är ett väldigt tidigt 
skede och kommer nog att 
dröja upp till fem år innan 
bostäderna byggs. Helheten 
med skolor och förskolor är 
viktig. Ska man fl ytta in be-
höver man ha en bild av hur 
området ska utvecklas fram-
över, säger Rolf Andersson.

Nästa vecka ska ärendet 
upp i exploateringsnämn-
den och Rolf Andersson 
hoppas att detaljplanen kan 
antas av fullmäktige efter 
sommaren. 

 Stella Papapanagiotou
073-600 69 36

stella.papapanagiotou@

direktpress.se 

F örsta bostäderna planeras 
i Vinsta – vid Coop forum 

 HEM? Fastigheten där 
Coop forum i Vinsta lig-
ger kan byggas ut och få 
136 lägenheter inom 
några år.    FOTO: STELLA 

 PAPAPANAGIOTOU 



Besök Öppna förskolan i 
Blackeberg
Öppna förskolan i Blackeberg har öppet: 
måndag, torsdag, fredag kl 9–16 och ons-

dag kl 9–14 för alla åldrar. Tisdag kl 
9–16 är det babycafé för barn 0–8 må-
nader. Sångstund varje dag. Vinjegatan 
8 i Blackeberg.08-50806150 

Besök Växthuset i Vällingby
Växthuset är en öppen mötesplats med 
anhörigstöd för seniorer. Beök oss på  
Ångermannagatan 162 i Vällingby C.

På gång i februari 
8 februari kl 13 Anhörigcafé • 10 februari 
kl 13 Film: Kvinna av guld • 10 februari 
kl 14–16 Ipad Café • 12 februari kl 13 
Underhållning med Daniel Yngwe. • 15 fe-
bruari kl 13 Anhörigcafé. 08 508 04 355

Skridskoåkning på Lillsjön
Om du har utrustning, kunskap och sällskap 
erbjuder Lillsjöns sjöisbana härliga skridsko-
möjligheter, om isen är tillräckligt tjock. 
Sjöisbanan är 1 000 meter lång och  plogas 
när isen så tillåter och är öppen för allmänhe-
ten på egen risk. Vid ihållande minusgrader 
kan skridskoåkning även erbjudas på utvalda 
bollplaner. Läs mer om stadens natur- och 
sjöisbanor på stockholm.se/skridsko

Nämnden 
samman- 
träder 
Torsdag den 4 februari, kl 18.30 i 
Alviks medborgarhus, Brommasalen 
Gustavslundsvägen 168 A, 2 tr. 

Mötet börjar med Öppet forum då du 
är väkommen att ställa frågor och 
diskutera med dina politiker. 

Några aktuella nämndärenden:
•	Verksamhetsberättelse 2015
•	Begäran till trafiknämnden om eko-

nomiska medel för parkinvesteringar 
under 2017–2019

•	Förskola i Mariehäll
•	Svar på remiss om Stockholms miljö-

program för 2016–2019
•	Programförslag Solvallastaden

Alla nämndhandlingar finns på vår 
webbplats insynsverige.se/stockholm

Välkommen, hälsar Cecilia Obermüller 
(MP), Stadsdelsnämndens ordförande

Stadsdelsnämndens möten 2016
4 februari, 10 mars, 14 april, 19 maj, 16 
juni, 25 augusti, 22 september, 27 
oktober, 17 november, 15 december

Förvaltningen
Mer information och nyheter hittar du 
på  stockholm.se/bromma

Ställ frågor och lämna synpunkter på  
bromma@stockholm.se

Du når oss på 08-508 06 000

Bromma

Hallå 
stockholmare

februari 2016
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Välkommen till invigningen av medborgarkontoret och biblioteketet i Blackeberg. Vi visar 
dig vår nyrenoverade lokal med plats för läsning, möten och aktiviteter. Till det nya med-
borgarkontoret vänder du dig när du behöver information och vägledning i samhällsfrågor. 

Välkommen till invigningen av medborgarkontoret och biblioteketet i Blackeberg. Vi visar 

Medborgarkontor
     Bibliotek      Bibliotek 

Invigning på Alla    dag

14 februari klockan 11–15 • Blackebergsplan 5

Sagor om kärlek & vänskapKulturskolan uppträder

Nya bekantskaper för 65+

Gör ditt eget       pyssel

Personalens bästa       tips

Träffa deckarförfattaren 
Sofie Sarenbrant 

Bibliotekarie Eva har sagostund för alla 
barn. Efter sagan blir det ansiktsmålning och 
ballonger. För barn 4–6 år. Klockan 11.15.

Kulturskolans musikelever bjuder på kon-
sert. I Kulturskolan kliver du in i en värld 
full av kreativitet. Klockan 14.

Träffa personalen som tipsar dig om sina 
bästa boktips och aktiviteter på Alla hjär-
tans dag i Bromma. Klockan 11–15.

Sofie Sarenbrants deckare har rönt stor fram-
gång. Sofie har även en deckarskola och en 
podcast om sitt skrivande. Klockan 13.

I Bromma finns många aktiviteter för dig som 
är äldre. Kom och prova på seniordejting och 
knyt nya bekantskaper. Klockan 11.15.

Under invigningen kan du skapa ditt eget 
Alla hjärtans dag-pyssel, till exempel tyg-
kassar, pins eller virkning. Klockan 11–15.

+

Foto: Björn Rosenberg

Sagor om kärlek & vänskapKulturskolan uppträder
Bibliotekarie Eva har sagostund för alla 
barn. Efter sagan blir det ansiktsmålning och 
ballonger. För barn 4–6 år. Klockan 11.15.

Kulturskolans musikelever bjuder på kon-
sert. I Kulturskolan kliver du in i en värld 
full av kreativitet. Klockan 14.

dag kl 9–14 för alla åldrar. Tisdag kl 
9–16 är det babycafé för barn 0–8 må

kassar, pins eller virkning. Klockan 11–15.

Personalens bästa       tips

Nu är det möljigt att söka föreningsbi-
drag för 2016. 

Bromma stadsdelsnämnd kan bevilja 
bidrag till ideella föreningar och orga-
nisationer som har verksamhet riktad 
till barn och ungdomar, personer med 

Från januari 2016 tar Stockholms 
stads idrottsförvaltning över driften 
av Beckomberga sim- och idrottshall.

Idrottsförvaltningen ska utveckla 
det värdefulla arbete som Stockholms 
Handikappidrottsförbund bedrivit.

Beckomberga sim- och idrottshall är 
Stockholms centrum för handikappidrott 
och har därför god tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning. Läs 
mer på stockholm.se/simma

funktionsnedsättning, personer med miss-
bruksproblematik och äldre i stadsdelen.

Bidraget beviljas ett år i taget. Ansökan 
ska ha inkommit till stadsdelsförvalt-
ningen senast den 28 februari. Läs mer på 
stockholm.se/bromma

Dags att söka föreningsbidrag 2016

Beckomberga sim- och idrottshall – 
ett centrum för handikappidrott
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Gör ditt eget       pyssel

» Månadens klimatsmarta exempel

Mer information och kontaktuppgi� er 
hi ar du på stockholm.se
Ställ frågor och lämna synpunkter på 
stockholm.se/tycktill
Svar på frågor om kommunens service 
får du på 08-508 00 508

Information från Stockholms stad – februari 2016

Äldre direkt svarar på dina frågor 
om äldreomsorg 08-80 65 65
Trafi k Stockholm tar emot felanmälningar på 
08-651 00 00 eller stockholm.se/felanmalan
Följ oss på Twi er:
twi� er.com/stockholmsstad

Ny energismart teknik värmer och
kyler Kulturhuset Stadsteatern
Kulturhuset Stadsteatern rymmer 
mycket av stadens kulturutbud och 
många av teaterscenerna och utställ-
ningarna kräver ljud- och ljusteknik 
som avger mycket värme. Det innebär 
a  fastigheten har e  kylbehov året om.

Med ny teknik kan översko svärmen 
återvinnas och fastigheten blir också 
självförsörjande med förnyelsebar 

kyla under sju månader per år. Energi-
besparingen motsvarar 10 procent 
av fastighetens totala energianvänd-
ning, eller en miljon kronor årligen. 

Satsningen ingår som en del 
av fastighetskontorets strategi a  
återvinna redan producerad energi. 

Läs mer på stockholm.se/
klimatsmartastockholm

Nyfi ken på kollo?
Har du barn i årskurs 1 till 9 och vill få en 
försmak av sommaren? Den 27 februari 
klockan 11–17 samlas kolloledare och 
personal från stadens olika förvaltningar 
på Kulturhuset för att svara på frågor om 
sommarkollo. På plats kan du även göra en 
ansökan. Läs mer på stockholm.se/kollo 
där du även kan ladda ned kollo katalogen 
samt ansöka på 13 olika språk. Mer in-
formation fi nns även på facebook.com/
sommarlovochkollo 

Koll på din ska� 
Genom Skattekollen kan du snabbt och 
enkelt se hur skatten från just din lön för-
delas över stadens många verksamheter. 
Uträkningen är baserad på stadens bud-
get för 2016. Läs mer på stockholm.se/
ska� ekollen

Dags a�  nominera till 
Nelson Mandela-priset
Priset, som har delats ut sedan 1998, blir 
varje år en påminnelse om att det görs fan-
tastiska insatser för att skapa mötesplatser 
mellan nya och etablerade stockholmare. 
Nomineringen kan gälla en enskild per-
son, en arbetsgrupp, ett projekt, en insti-
tution eller en förening som är verksam i 
Stockholms stad. Prissumman är 50 000 
kronor och delas ut på nationaldagen den 
6 juni. Nominera direkt på stockholm.se/
nelsonmandelapriset mellan 1 och 31 
mars, eller följ oss på facebook.com/
nelsonmandelapriset

Vårsalongen 2016
Vårsalongen är Liljevalchs stolta tradi-
tion från 1921 men året 2016 blir på fl era 
sätt ovanligt. Hela salongen fl yttar till city 
och för första gången kan vi visa utomhus-
konst. Vårsalongen i city har vernissage 
12 februari. Från 23 februari visas också 
Ung Vårsalong, med verk av ung domar 
födda 1998 och 1999. 

Läs mer på liljevalchs.se 

Sommarjobba i staden
Om du är mellan 16 och 19 år och folkbok-
förd i Stockholms stad, kan du ansöka om 
sommarjobb hos oss mellan 19 februari 
och 11 mars: stockholm.se/sommarjobb 
Du kan också läsa mer på facebook.com/
sommarjobbistockholm
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Så många fl er förskolebarn väntas 
i staden under åren 2016–2018. 
Du vet väl a  du kan jämföra 
förskolor, skolor, äldreomsorg, 
idro shallar, bibliotek, miljösta-
tioner och en mängd andra av 
stadens tjänster på stockholm.se/
jamfor

1 800

Så jobbar staden med 
fl yktingar
På stockholm.se/fl yktingar kan du 
läsa om Stockholms stads arbete 
med fl yktingmo agande.

Stockholm – The 
Capital of Scandinavia
Planerna inför Eurovision Song 
Contest i maj tar form. 25 januari 
tog Stockholm offi ciellt över värd-
skapet och redan nu är fl era av 
hjärtpunkterna för festen utsedda. 
Läs mer på stockholm.se/esc

Träna med oss i simhallarna!
Bada, gymma, gruppträna, på lunchen, på 
morgonen, gammal, ung, rund, smal, i stan, 
vid jobbet, runt hörnet, för att det är kul, för 
att komma i form, för att du älskar det.

På stadens simhallar kan du bada, gå 
på simskola eller vattengympa, basta och 
mycket mer. I de fl esta fi nns det även gym, 
gruppträning samt kurser som du kan delta i.
Läs mer på stockholm.se/simhallarna  

Tack för a�  du hjälper till!
När det har snöat ska över 3 600 gator i 
Stockholm snöröjas, sandas och saltas. 
Du kan hjälpa till, bland annat genom att 
följa parkeringsreglerna så att plogbilar 
kommer fram både dag- och nattetid, ta 
bort föremål som är i vägen för plogbilarna 
på trottoaren, och genom att använda rätt 
utrustning såsom vinterdäck och refl exer 
när det är mörkt och halt. Om du ser far-
liga istappar eller snö som kan rasa ner från 
taken, ring 020-47 82 77 (020-ISTAPP) 
eller gå in på istappstelefonen.se

Läs mer om stadens arbete med snö-
röjning på stockholm.se/sno

Alla på snö
Fram till den 3 mars ordnar vi många eve-
nemang i staden med snö som tema. Ett av 
dem är Alla på snö på Gärdet mellan den 
1 och 28 februari. Där kan alla barn prova 
på att åka skidor och få tips och råd från 
några av Stockholms skidklubbar. Du kan
ta med egna skidor eller låna på plats.

Fler vinterevenemang som Världs-
 cupen i parallellslalom i Hammarbybacken 
23 februari eller Olympic Day i Kungsträd-
gården 27 och 28 hittar du på allapasno.se



Besök Öppna förskolan i 
Blackeberg
Öppna förskolan i Blackeberg har öppet: 
måndag, torsdag, fredag kl 9–16 och ons-

dag kl 9–14 för alla åldrar. Tisdag kl 
9–16 är det babycafé för barn 0–8 må-
nader. Sångstund varje dag. Vinjegatan 
8 i Blackeberg.08-50806150 

Besök Växthuset i Vällingby
Växthuset är en öppen mötesplats med 
anhörigstöd för seniorer. Beök oss på  
Ångermannagatan 162 i Vällingby C.

På gång i februari 
8 februari kl 13 Anhörigcafé • 10 februari 
kl 13 Film: Kvinna av guld • 10 februari 
kl 14–16 Ipad Café • 12 februari kl 13 
Underhållning med Daniel Yngwe. • 15 fe-
bruari kl 13 Anhörigcafé. 08 508 04 355

Skridskoåkning på Lillsjön
Om du har utrustning, kunskap och sällskap 
erbjuder Lillsjöns sjöisbana härliga skridsko-
möjligheter, om isen är tillräckligt tjock. 
Sjöisbanan är 1 000 meter lång och  plogas 
när isen så tillåter och är öppen för allmänhe-
ten på egen risk. Vid ihållande minusgrader 
kan skridskoåkning även erbjudas på utvalda 
bollplaner. Läs mer om stadens natur- och 
sjöisbanor på stockholm.se/skridsko

Nämnden 
samman- 
träder 
Torsdag den 4 februari, kl 18.30 i 
Alviks medborgarhus, Brommasalen 
Gustavslundsvägen 168 A, 2 tr. 

Mötet börjar med Öppet forum då du 
är väkommen att ställa frågor och 
diskutera med dina politiker. 

Några aktuella nämndärenden:
•	Verksamhetsberättelse 2015
•	Begäran till trafiknämnden om eko-

nomiska medel för parkinvesteringar 
under 2017–2019

•	Förskola i Mariehäll
•	Svar på remiss om Stockholms miljö-

program för 2016–2019
•	Programförslag Solvallastaden

Alla nämndhandlingar finns på vår 
webbplats insynsverige.se/stockholm

Välkommen, hälsar Cecilia Obermüller 
(MP), Stadsdelsnämndens ordförande

Stadsdelsnämndens möten 2016
4 februari, 10 mars, 14 april, 19 maj, 16 
juni, 25 augusti, 22 september, 27 
oktober, 17 november, 15 december

Förvaltningen
Mer information och nyheter hittar du 
på  stockholm.se/bromma

Ställ frågor och lämna synpunkter på  
bromma@stockholm.se

Du når oss på 08-508 06 000

Bromma

Hallå 
stockholmare

februari 2016
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Välkommen till invigningen av medborgarkontoret och biblioteketet i Blackeberg. Vi visar 
dig vår nyrenoverade lokal med plats för läsning, möten och aktiviteter. Till det nya med-
borgarkontoret vänder du dig när du behöver information och vägledning i samhällsfrågor. 

Välkommen till invigningen av medborgarkontoret och biblioteketet i Blackeberg. Vi visar 

Medborgarkontor
     Bibliotek      Bibliotek 

Invigning på Alla    dag

14 februari klockan 11–15 • Blackebergsplan 5

Sagor om kärlek & vänskapKulturskolan uppträder

Nya bekantskaper för 65+

Gör ditt eget       pyssel

Personalens bästa       tips

Träffa deckarförfattaren 
Sofie Sarenbrant 

Bibliotekarie Eva har sagostund för alla 
barn. Efter sagan blir det ansiktsmålning och 
ballonger. För barn 4–6 år. Klockan 11.15.

Kulturskolans musikelever bjuder på kon-
sert. I Kulturskolan kliver du in i en värld 
full av kreativitet. Klockan 14.

Träffa personalen som tipsar dig om sina 
bästa boktips och aktiviteter på Alla hjär-
tans dag i Bromma. Klockan 11–15.

Sofie Sarenbrants deckare har rönt stor fram-
gång. Sofie har även en deckarskola och en 
podcast om sitt skrivande. Klockan 13.

I Bromma finns många aktiviteter för dig som 
är äldre. Kom och prova på seniordejting och 
knyt nya bekantskaper. Klockan 11.15.

Under invigningen kan du skapa ditt eget 
Alla hjärtans dag-pyssel, till exempel tyg-
kassar, pins eller virkning. Klockan 11–15.

+

Foto: Björn Rosenberg

Sagor om kärlek & vänskapKulturskolan uppträder
Bibliotekarie Eva har sagostund för alla 
barn. Efter sagan blir det ansiktsmålning och 
ballonger. För barn 4–6 år. Klockan 11.15.

Kulturskolans musikelever bjuder på kon-
sert. I Kulturskolan kliver du in i en värld 
full av kreativitet. Klockan 14.

dag kl 9–14 för alla åldrar. Tisdag kl 
9–16 är det babycafé för barn 0–8 må

kassar, pins eller virkning. Klockan 11–15.

Personalens bästa       tips

Nu är det möljigt att söka föreningsbi-
drag för 2016. 

Bromma stadsdelsnämnd kan bevilja 
bidrag till ideella föreningar och orga-
nisationer som har verksamhet riktad 
till barn och ungdomar, personer med 

Från januari 2016 tar Stockholms 
stads idrottsförvaltning över driften 
av Beckomberga sim- och idrottshall.

Idrottsförvaltningen ska utveckla 
det värdefulla arbete som Stockholms 
Handikappidrottsförbund bedrivit.

Beckomberga sim- och idrottshall är 
Stockholms centrum för handikappidrott 
och har därför god tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning. Läs 
mer på stockholm.se/simma

funktionsnedsättning, personer med miss-
bruksproblematik och äldre i stadsdelen.

Bidraget beviljas ett år i taget. Ansökan 
ska ha inkommit till stadsdelsförvalt-
ningen senast den 28 februari. Läs mer på 
stockholm.se/bromma

Dags att söka föreningsbidrag 2016

Beckomberga sim- och idrottshall – 
ett centrum för handikappidrott
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Gör ditt eget       pyssel

» Månadens klimatsmarta exempel

Mer information och kontaktuppgi� er 
hi ar du på stockholm.se
Ställ frågor och lämna synpunkter på 
stockholm.se/tycktill
Svar på frågor om kommunens service 
får du på 08-508 00 508

Information från Stockholms stad – februari 2016

Äldre direkt svarar på dina frågor 
om äldreomsorg 08-80 65 65
Trafi k Stockholm tar emot felanmälningar på 
08-651 00 00 eller stockholm.se/felanmalan
Följ oss på Twi er:
twi� er.com/stockholmsstad

Ny energismart teknik värmer och
kyler Kulturhuset Stadsteatern
Kulturhuset Stadsteatern rymmer 
mycket av stadens kulturutbud och 
många av teaterscenerna och utställ-
ningarna kräver ljud- och ljusteknik 
som avger mycket värme. Det innebär 
a  fastigheten har e  kylbehov året om.

Med ny teknik kan översko svärmen 
återvinnas och fastigheten blir också 
självförsörjande med förnyelsebar 

kyla under sju månader per år. Energi-
besparingen motsvarar 10 procent 
av fastighetens totala energianvänd-
ning, eller en miljon kronor årligen. 

Satsningen ingår som en del 
av fastighetskontorets strategi a  
återvinna redan producerad energi. 

Läs mer på stockholm.se/
klimatsmartastockholm

Nyfi ken på kollo?
Har du barn i årskurs 1 till 9 och vill få en 
försmak av sommaren? Den 27 februari 
klockan 11–17 samlas kolloledare och 
personal från stadens olika förvaltningar 
på Kulturhuset för att svara på frågor om 
sommarkollo. På plats kan du även göra en 
ansökan. Läs mer på stockholm.se/kollo 
där du även kan ladda ned kollo katalogen 
samt ansöka på 13 olika språk. Mer in-
formation fi nns även på facebook.com/
sommarlovochkollo 

Koll på din ska� 
Genom Skattekollen kan du snabbt och 
enkelt se hur skatten från just din lön för-
delas över stadens många verksamheter. 
Uträkningen är baserad på stadens bud-
get för 2016. Läs mer på stockholm.se/
ska� ekollen

Dags a�  nominera till 
Nelson Mandela-priset
Priset, som har delats ut sedan 1998, blir 
varje år en påminnelse om att det görs fan-
tastiska insatser för att skapa mötesplatser 
mellan nya och etablerade stockholmare. 
Nomineringen kan gälla en enskild per-
son, en arbetsgrupp, ett projekt, en insti-
tution eller en förening som är verksam i 
Stockholms stad. Prissumman är 50 000 
kronor och delas ut på nationaldagen den 
6 juni. Nominera direkt på stockholm.se/
nelsonmandelapriset mellan 1 och 31 
mars, eller följ oss på facebook.com/
nelsonmandelapriset

Vårsalongen 2016
Vårsalongen är Liljevalchs stolta tradi-
tion från 1921 men året 2016 blir på fl era 
sätt ovanligt. Hela salongen fl yttar till city 
och för första gången kan vi visa utomhus-
konst. Vårsalongen i city har vernissage 
12 februari. Från 23 februari visas också 
Ung Vårsalong, med verk av ung domar 
födda 1998 och 1999. 

Läs mer på liljevalchs.se 

Sommarjobba i staden
Om du är mellan 16 och 19 år och folkbok-
förd i Stockholms stad, kan du ansöka om 
sommarjobb hos oss mellan 19 februari 
och 11 mars: stockholm.se/sommarjobb 
Du kan också läsa mer på facebook.com/
sommarjobbistockholm
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Så många fl er förskolebarn väntas 
i staden under åren 2016–2018. 
Du vet väl a  du kan jämföra 
förskolor, skolor, äldreomsorg, 
idro shallar, bibliotek, miljösta-
tioner och en mängd andra av 
stadens tjänster på stockholm.se/
jamfor

1 800

Så jobbar staden med 
fl yktingar
På stockholm.se/fl yktingar kan du 
läsa om Stockholms stads arbete 
med fl yktingmo agande.

Stockholm – The 
Capital of Scandinavia
Planerna inför Eurovision Song 
Contest i maj tar form. 25 januari 
tog Stockholm offi ciellt över värd-
skapet och redan nu är fl era av 
hjärtpunkterna för festen utsedda. 
Läs mer på stockholm.se/esc

Träna med oss i simhallarna!
Bada, gymma, gruppträna, på lunchen, på 
morgonen, gammal, ung, rund, smal, i stan, 
vid jobbet, runt hörnet, för att det är kul, för 
att komma i form, för att du älskar det.

På stadens simhallar kan du bada, gå 
på simskola eller vattengympa, basta och 
mycket mer. I de fl esta fi nns det även gym, 
gruppträning samt kurser som du kan delta i.
Läs mer på stockholm.se/simhallarna  

Tack för a�  du hjälper till!
När det har snöat ska över 3 600 gator i 
Stockholm snöröjas, sandas och saltas. 
Du kan hjälpa till, bland annat genom att 
följa parkeringsreglerna så att plogbilar 
kommer fram både dag- och nattetid, ta 
bort föremål som är i vägen för plogbilarna 
på trottoaren, och genom att använda rätt 
utrustning såsom vinterdäck och refl exer 
när det är mörkt och halt. Om du ser far-
liga istappar eller snö som kan rasa ner från 
taken, ring 020-47 82 77 (020-ISTAPP) 
eller gå in på istappstelefonen.se

Läs mer om stadens arbete med snö-
röjning på stockholm.se/sno

Alla på snö
Fram till den 3 mars ordnar vi många eve-
nemang i staden med snö som tema. Ett av 
dem är Alla på snö på Gärdet mellan den 
1 och 28 februari. Där kan alla barn prova 
på att åka skidor och få tips och råd från 
några av Stockholms skidklubbar. Du kan
ta med egna skidor eller låna på plats.

Fler vinterevenemang som Världs-
 cupen i parallellslalom i Hammarbybacken 
23 februari eller Olympic Day i Kungsträd-
gården 27 och 28 hittar du på allapasno.se
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 Klassisk semla EN gång 
om året? Glöm det! Äter 
du dig igenom alla vari-
anter kan du fi ra fettis-
dag ända fram till påsk. 
Frågan är vilken som blir 
årets hajp? 
  
Ingen kunde missa wrap-
semlan förra året. En utkav-
lad ”bulle” som rullades ihop 
till en strut och fylldes med 
mandelmassa och vispgräd-
de. Den fi nns kvar i år också, 
åtminstone i bageriet på Ci-
tygross i Vällingby. Och den 
är i gott sällskap.

– Vi gör åtta olika semlor: 
blåbär, nutella, vanilj, mini-
semla, wrap, wiener, den 
klassiska och årets nyhet – 
croissantsemla. Den är fylld 
med vaniljkram och grädde, 
säger Pierre Frisk, bagerichef.

Att folk vill ha semlor trots 
att det är några veckor kvar 
till fettisdagen råder det ing-
en tvekan om.

– Varje tisdag är fettisdag, 
säger Pierre Frisk och menar 
det bokstavligt.

Efterfrågade på tisdagar
Semlor är efterfrågade och på 
tisdagar går försäljningen 
bäst. Faktum är att bageriet 
har sålt semlor sedan novem-

ber, men då med julsmaker 
som pepparkaka och saffran.

– Fast vi har inte släppt 
traditionen helt, vi har inte 
året runt-försäljning. Unge-
fär november till april bakar 
vi semlor, säger Sanna Eriks-
son, konditoriansvarig.

Vad får ni för reaktioner 
från kunderna?

– Det är fler som är ny-
fi kna än kritiska och många 
vågar prova olika. Nu fi nns ju 
också alternativ för allergiker 
och minisemlorna är till ex-
empel populära till barn, sä-
ger Sanna Eriksson.

Hur har nykomlingen 
croissantsemlan tagits 
emot?

– Positivt! Den hade pre-
miär nu i helgen så det är inte 
så många som hunnit se den 
ännu. Men den har sålt bra 
de första dagarna och folk 
har varit nöjda så den kom-
mer nog gå bra, säger Pierre 
Frisk.

Vad ser ni för varianter i 
framtiden?

– Jag kan tänka mig någon 
fruktmoussefyllning istället 
för grädde, jag funderade på 
en hallonsemla häromdagen. 
Vem vet, den kanske dyker 
upp! säger Sanna Eriksson. 

 Stella Papapanagiotou  

Semmelfrossan igång 
– blir croissantsemlan 
årets wrapsemla?

 FÖR ALLA SMAKER. En semla till tisdagskaffet är nu möjlig oav-
sett om du gillar klassisk mandelsmassa, blåbärssylt eller 
choklad grädde. Eller vågar du testa årets nykomling – crois-
santsemlan?    FOTO: STELLA PAPAPANAGIOTOU 

 70 procent av besökarna 
på fritidsgården Lyktan 
i Hässelby gård är killar. 
Nu ska ett rum bara för 
tjejer – där de själva sät-
ter reglerna – locka fl er 
fl ickor. 

– Vi har fl era kompisar 
som vill komma men inte 
gör det nu, säger Sophie 
Keti, 15. 

  Man kan känna sig uttittad, 
obekväm eller bara vara trött 
på stimmet och känslan av 
att det är killarna som be-
stämmer aktiviteterna på 
fritidsgården.

– Om vi är i hallen och 
dansar, så kommer några kil-
lar och vill spela pingis, då 
blir det pingis. Eller om vi 
kollar på tv och killarna vill 
spela Fifa, då blir det spel, 
säger Lwam Afewerki, 14.

Hon får medhåll av kom-
pisarna. Anledningen är att 

killarna är fl er, tror de. Enligt 
besöksstatistiken för 2015 är 
könsfördelningen bland be-
sökarna på Lyktan runt 30 
procent tjejer och 70 procent 
killar. Det ser likadant ut på 
Tegelhögen i Vällingby och 
fritidsgården i Åkermyntan.

Tjejerna får eget rum
Detta vill personalen göra 
något åt och nu ska ett av 
rummen bli tjejernas egna 
vardagsrum. De har fått in en 
soffa och en skänk men mer 
ska det bli och inrednings-
planerna är igång.

– Vi ska måla väggarna i 
mörkblått.

– Nej, vitt!
– Alltså vi kommer ha 

olika färger här inne. Det 
viktigaste är att det blir my-
sigt. Det ska kännas som 
hemma, man ska kunna ta 
det lugnt och chilla, säger 
Sophie Keti.

– Ja, och det ska vara inspi-
rerande, vi ska ha citat på 
väggarna, fyller Sylvia Bassa i.

Att det blir ett tjejrum be-
tyder dock inte att de inte 
kommer att vara i de andra 
delarna av fritidsgården.

– Nej, men ibland vill vi 
ha ensamtid, säger Sophie 
Keti.

För personalen är det vik-
tigaste att alla tjejer, liksom 
killar, känner sig trygga när 
de kommer till fritidsgården.

– Det här är också ett sätt 
att kanske få hit fler tjejer, 
historiskt är det grabbarnas 
tillhåll. Vi kommer också att 

börja jobba med killarna. De 
vill ju att tjejerna ska komma 
hit men kan inte möta det, 
säger Ann-Kristin Åsbrink, 
verksamhetsansvarig.

Hon ser framför sig sam-
arbeten med organisationer 
som är jobbar med unga kil-
lars självkänsla och värde-
ringar.

– Till exempel fi nns Fatta 
man eller Crossing boarders. 
Det handlar ju om respekt 
och hur man i handlingar 
visar det, säger hon.

”Skulle vilja vara här mer”
Syenna Alem är fritidsledare 
på Lyktan och ansvarar för 
tjejgruppen som har funnits 
länge.

– Det kommer många till 
våra tjejgruppsträffar som 
inte kommer annars så vi vet 
att det fi nns tjejer som skulle 
vilja vara här mer, säger hon. 

 Stella Papapanagiotou 

 Killarna dominerar på 
Västerorts fritidsgårdar 

 GÖR PLANER. Tjejerna är mellan 13 och 16 år och planerar själva hur Vardagsrummet ska inredas. 
Det viktigaste är att det blir mysigt är de överens om. Från vänster: Benedicth Mangambo, 
Lwam Afewerki, Dorcas Mangambo, Sylvia Bassa, S ophie Keti och Merveille Cosembe.     

 Fritidsgårdarna 
 Så stor andel i genom-
snitt av fritidsgårdar-
nas besökare 2015 
var tjejer:

 � Tegelhögen (Välling-
by) 22,3 procent.

 � Lyktan (Hässelby 
gård) 27,6 procent.

 � Åkermyntan (Hässel-
by v illastad) 20,7 
procent.

 � Backstage (Välling-
by) 36,3 procent.

 � Samtliga fritidsgår-
dar i Hässelby-Väl-
lingby drivs av företa-
get Fritid Stockholm 
AB på uppdrag av 
stadsdelsförvaltning-
en. Målgruppen för 
Tegelhögen, Lyktan 
och Åkermyntan är 
ung domar från års-
kurs 5 till sista året på 
gymnasiet. Backstage 
riktar sig till unga 
med funktionsned-
sättning 12-21 år.  

 VÄSTERORT

Vi kommer 
också att 
b örja jobba 

med killarna. 
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 Vändningen: En skola behövs visst i Bromstensstaden 
 Siffrorna som visat att 
det inte behövs en skola 
när Bromstensstaden 
byggs är gamla. En ny 
analys visar att det visst 
behövs. Nu letar staden 
efter en lämplig tomt. 

  I december skrev vi att stads-
byggnadskontoret inte plane-
rar för någon skola i Brom-
stensstaden, eftersom siffror 
från utbildningsförvaltning-
en visade att behovet täcks av 
de skolor som finns idag. 
Lokalpolitikern Bengt Pors-

eby (L) var en av de som var 
kritisk till siffrorna.

– Jag har inte sett att de 
gjort någon undersökning 
som de refererar till, och det 
är högst märkligt. De borde 
kunna referera till någon 
form av underlag, sa han då.

Och nu visar nya siffror 
från utbildningsförvaltning-
en att det visst behövs en ny 
skola i Bromsten.

– Det har gjorts en be-
hovsanalys, för att få en bild 
av det långsiktiga utbygg-
nadsbehovet till 2040. Vi be-

dömer att det kommer att 
behövas två nya skolor i 
Spånga-Tensta. En i södra 
delen, säger Thomas Eriks-
son, samordnare på utbild-
ningsförvaltningens lokalen-
het.

troligtvis några år gamla
Uppgifterna stadsbyggnads-
kontoret tidigare hänvisat till 
är i själva verket gamla siffror 
från utbildningsförvaltning-
en.

– De är troligtvis några år 
gamla. De är i alla fall inte 

från 2015, och inte från året 
innan det heller, säger Tho-
mas Eriksson.

Skolborgarrådet Olle Bu-
rell (S) menar att man nu kan 
tänka om kring en skola i 
Bromstensstaden.

– Läget har förändrats rätt 

mycket, vi räknar nu med att 
det kan komma upp till 6 000 
nyanlända elever i Stock-
holm. Som jag har förstått 
det vet man att det behövs 
två skolor i Spånga, var av en 
i  södra Spånga. Då är 
Bromsten ett bra område.

– Man tittar på en tomt i 
Bromsten och involverar alla 
förvaltningar i det. Det arbe-
tet är på gång, men jag vet 
inte exakt var den här skolan 
kommer att ligga, säger Olle 
Burell (S). 

 Lotten Engbom 

 PLANEN. Nu kan det bli en 
skola i Bromstensstaden – 
trots allt.    ILLUSTRATION: WHITE 

 ARKITEKTER/STOCKHOLMS STAD 

Läget har 
förändrats 
rätt mycket.
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VATTEN-
GYMPA

för gravida

AMMÄL DIG NU
till våra kurser i Beckomberga
www.monasimskola.com

BABYSIM
från 3 mån

ÅDERBRÅCK? ÅDERNÄT?
Alla åderbråck går att ta bort! 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.

Vill Du veta mer eller få en konsultation med ultraljud, ring 08 666 20 30 eller gå in på www.narvakirurg.se.

Vanlig landstingsavgift gäller för alla bedömningar och vid behandlingar som är medicinskt motiverade.

Privat sjukvårdsförsäkring accepteras.

NARVA KIRURG CENTER 
Narvavägen 30, 115 22 Stockholm 

08 666 20 30

ÅDERBRÅCK? ÅDERNÄT?
Alla åderbråck går att ta bort! 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.

Vill Du veta mer eller få en konsultation med ultraljud, ring 08 666 20 30 eller gå in på www.narvakirurg.se.

Vanlig landstingsavgift gäller för alla bedömningar och vid behandlingar som är medicinskt motiverade.

Privat sjukvårdsförsäkring accepteras.

NARVA KIRURG CENTER 
Narvavägen 30, 115 22 Stockholm 

08 666 20 30

FÖRE EFTER FÖRE EFTER

NARVA KIRURG CENTER
Narvavägen 30, 115 22 Stockholm

08 666 20 30

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 sjuksköt-
erskor erbjuder Dig bästa tänkbara 
resultat, i bästa tänkbara miljö.

Vill Du veta mer eller få en konsultation med ultraljud, ring 08 666 20 30 
eller gå in på www.narvakirurg.se. Vanlig landstingsavgift gäller för alla 
bedömningar och vid behandlingar som är medicinskt motiverade. Privat 
sjukvårdsförsäkring accepteras.

Alla åderbråck går att ta bort!

Våra kärlkirurger

Marianne Thor

Rabbe Takolander Henrik Åkesson

Stefan Nydahl Ove Thott

BRUNCH 
Lördag-Söndag 12.00-15.00 

LUNCH 
Måndag-Fredag 11.00-15.00

KVÄLL 
Söndag-Måndag 16.00-21.00 
Tisdag-Torsdag 16.00-22.00 
Fredag-Lördag 16.00-22.30

Fleminggatan 27, 112 26 Stockholm 
Telefon: 08-651 16 61 

kungsholmen@texaslonghorn.se

Nyhet

lör-sön
brunch
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 Doc Lounge visar dokumen-
tärer i andra miljöer än på 
en biograf, eller hemma 
framför tv eller datorn, och 
gör sedan en helkväll som 
ramar in fi lmen.

– Det kan handla om att 
vi bjuder in konstnärer, mu-
siker, scenografer eller andra 
samtalsgäster. Vi bygger på 
fi lmen, förstärker eller ut-
manar den med något annat 
konstnärligt uttryck, säger 
Ilja Stenberg, projektledare 
för Doc Lounge Stockholm.

De vill visa stockholmar-
na filmer som de kanske 
missat, eller som aldrig gick 
upp på bio här.

– Vi visar dokumentärer 
som inte visats i Stockholm 
innan, det är vårt ledord. 
Därför blir det ofta premiä-
rer men det kan också vara 
att vi plockar upp filmer 
som stockholmarna inte sett 
tidigare.

Närvaro med livemusik
När de visade en film om 
kvinnliga racerbilsförare i 
Palestina förlades visningen 
i ett garage i Vasastan. Den 
här gången, när fi lmen är en 
musikdokumentär om Janis 
Joplin, blir det livemusik.

– Det känns som en härlig 
fi lm att bjuda in musiker till.

Idén till Doc Lounge upp-
stod för drygt tio år sedan i 
Malmö, under en tid då do-
kumentärfi lmen inte var lika 
stor som den är i dag och det 
var svårare att få tag på fi lm 
utanför biosalongen.

Vill ge större upplevelse
I en tid då vi har allt närmre 
till fi lmupplevelsen blir det 
allt enklare att bara gå vi-
dare efter något vi sett. Doc 
Lounge försöker istället an-
vända filmerna och mötet 
för att ge möjlighet för dis-
kussion och eftertanke.

– Vi jobbar med att göra 
något till varje film så det 
blir en större upplevelse. En 
mötesplats att prata om fi l-
merna man ser istället för att 
sitta själv hemma och titta. 
Det är ju så att dokumentär-
fi lm ofta tar upp saker som 
är jobbiga eller tunga och 
som man kanske vill prata 
om.

Premiär 8 februari
Första visningen för i år är 
filmen ”Janis: Little girl 
blue”, av oscarsnominerade 
Amy Berg. Den 8 februari 
18:00 på Laika i Hornstull. 

Erik Hedenvind
073-600 69 26

 erik.hedenvind@direktpressse

Doc Lounge visar dokumen- Idén till Doc Lounge upp-

� �  Nu rivstartar dokumentärfi lms-
året. Först ut är Doc Lounge som 
visar dokumentärfi lmerna du inte 
visste att du ville se. 

 Dokumentären vädrar vårluft 

FAKTA   Dokumentärfi lmshändelser i vår 
 �  TEMPO DOKUMENTÄRFILMSFESTIVAL. 7-13 mars. Årets 

festivalprogram släpps 12:00 den 10 februari.
 � DOC LOUNGE. Visar fi lmer vid sex tillfällen på Laika under 

våren. Först ut är ”Janis: Little girl blue” som visas 8 febura-
ri 18:00 på Laika i Hornstull.

 � STOCKHOLMS FEMINISTISKA FILMFESTIVAL. 3-6 mars. Visar 
bland annat dokumentären ”Women in sink” och ”Until I lo-
se my breath”.

 Fortsatt starkt bioår i Stockholm 
 Under 2015 gjordes det 3,3 miljoner besök på 
Stockholms biosalonger. Samma siffra regist-
rerades under 2014.

Den mest sedda fi lmen var nya Bond-
fi lmen ”Spectre med” 164 842 besök i
Stockholms kommun. På andraplats 
kom fjärde upplagan av dinosaurieä-
ventyret ”Jurrasic World” med 104 
021 besök.

Fan-favoriten ”Star Wars: The Force 
Awakens” kom, trots premiär sent på 
året, på tredjeplats med 99 314 besök. 
Tätt följt av ”Minioner” med 98 850 besök. 

 178 
 PERSONER FICK NAMNET 
ALICE UNDER 2015.   och är 
därmed det populäraste 
fl icknamnet i Stockholms 
län. William var det populä-
raste pojknamnet och 242 
döptes till det under 2015. 

 Se modevisning från första parkett 
 Nu har du möjlighet att se Ida Klamborns, nominerad till 
Årets Designer 2015, visning på Stockholms modevecka 
från första parkett. Flera kändisar har valt att ge bort sin 
plats längst fram för att ersättas av virtual reality-kameror. 
På så sätt kan du vem som helst med en smartphone ta del 
av modevisningen.

– Min inspiration kommer från unga personer som inte 
alltid får ta plats i modevärlden. Jag ger därför en del av 
min front row till dem för att visa att vi kan bryta traditio-
ner i modevärlden och att framtiden är fylld av nya möj-
ligheter, säger Ida Klamborn.

Klockan 17:15 den 3 februari kan du se visningen live 
i din telefon. Allt som behövs är appen ”Front row”. I den 
kan du också betygsätta visningarna i realtid genom en 
tumme upp. 

Fortsatt starkt bioår i Stockholm Fortsatt starkt bioår i Stockholm 
 Under 2015 gjordes det 3,3 miljoner besök på 
Stockholms biosalonger. Samma siffra regist-

Den mest sedda fi lmen var nya Bond-
fi lmen ”Spectre med” 164 842 besök i

Fan-favoriten ”Star Wars: The Force 

året, på tredjeplats med 99 314 besök. 

Taqueria tar plats i nya Clarion
  I vår byggs Clarion 
Hotel Stockholm i 
Skanstull om. När 
det står klart så 
kommer en ny 
restaurang vara på 
plats. Marcus Sam-
uelsson öppnar 
Eatery Social i ho-
tellet. Det blir en 
taqueria som kom-
mer erbjuda mat 
och dryck med in-
fl uenser från Mexiko, Latinamerika och Kalifornien och 
med en känsla av Södermalm.

– Genom Eatery Social vill vi skapa en inspirerande 
miljö med latinamerikanska infl uenser. Gästerna kan räk-
na med mycket smaker och kryddor, grillat, fyllda majs- 
och vetetortillas, tacos och quesadillas, säger Marcus 
Samuelsson.

Restaurangen kommer ha 120 sittplatser, bar och öppet 
kök. 

Marcus Samuelsson öppnar Eatery 
Social i Skanstull. FOTO:  KRISTOFFER PALDEAK 

 � NÅGRA AV VÅRENS DOKUMENTÄRFILMSPREMIÄRER PÅ BIO:
� Martha & Niki (22/1). Martha Nabwire och Niki Tsappos ko-
rades 2010 till historiens första kvinnliga världsmästare i 
hiphop vid streetdance-tävlingen Juste Debout i Paris. 
Denna fi lm handlar om Marthas och Nikis kärlek till dan-
sen, till varandra och om vänskap som ställs på prov. Om 
önskningar, längtan och om att hitta rätt väg i livet.
� När molnen skingras (8/2). Dokumentär om Ulla Billquist, 

krigsårens mest berömda röst i Sverige. Nästan 70 år ef-
ter hennes död gör Lasse Zackrisson en djupdykning 
bland akrivdokument, fotografi er och gamla skivinspel-
ningar för att försöka ta reda på vem hon var och vad som 
egentligen hände.
� Den sista generationen? (6/3). Filmen ger en inblick i var-
dagen hos en skogssamisk renskötarfamilj i Norrbotten. 

UPPDUKAT. ”Martha & Niki”, ”Until I lose my breath” och ”Women in sink” är några av dokumentärfi lmerna som hittar till 
stans vita dukar i vår.

STOCKHOLM
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  Ökningen av antalet uppsägningar i 
Hyresnämnden i Stockholm förra året 
ska inte bero på att värdarna skulle ha 
blivit mer nitiska eller att hyresgäs-
terna har svårare att betala hyran.

– Nej, jag skulle säga att man är oer-
hört medveten om att man ska betala 
hyran i tid, det gör de allra fl esta, säger 
Anne Bratt Norrevik, hyresråd.

Orsakerna till uppsägningarna skil-
jer sig mycket från fall till fall. Men det 
finns några grupper som är ganska 
vanliga. Det kan vara att hyresgästen 
bor permanent någon annanstans, el-
ler att hyresgästen hyr ut sin bostad 
utan lov.

Nygifta villabor
– Man har rätt att provbo om man 
fl yttar ihop med någon. Men en ten-
dens är att fl er är ovilliga att släppa sitt 
kontrakt. Jag vill inte peka ut någon 
men en otroligt vanlig anledning är att 
ett nygift par som precis skaffat barn 

och fl yttat till villa säger att de inte 
kan göra sig av med sin lägenhet för 
att de har ett dåligt förhållande, sä-

ger hon.
Susann Wikström som är ju-

rist på Hyresgästföreningens 
Stockholmsregion håller med 
om att allt fler är ovilliga att 
släppa ett hyreskontrakt – på 
grund av att bostadssituationen 
ser ut som den gör. Hon tror 
inte att det handlar så mycket 
om att syftet skulle vara att 

tjäna pengar på lägenheten utan mer 
att man är osäker på saker och ting, 
om man till exempel fl yttar ihop med 
någon.

– Det ser också väldigt olika ut 
i olika delar av stan har vi märkt. 
Till exempel i Västerort som 
i Hjulsta och Rinkeby har vi 
många ärenden där man inte 
vill släppa sin lägenhet för att 
man vill hjälpa någon som inte 
skulle få en bostad på annat 
sätt. Det kan vara en släk-
ting som precis kommit 
till Sverige, säger Susann 
Wikström. 

 Natalie Nordenswan
073-600 69 08

natalie.

nordenswan@

direktpress.se 

KAMPEN OM
KONTRAKTET

� �  Förra året ökade 
antalet uppsägnings-

ärenden i hyresnämnden 
med tio procent. En vanlig 

anledning är att den 
boende hyrt ut sin 
lägenhet utan lov.

 

 �  Hyresgästen har hyrt ut 
sin lägenhet utan lov.

 � Hyresgästen bor egentligen 
någon annanstans.

 � Hyresgästen betalar inte hyran.
 � Hyresgästen är försenad 

med hyran.
 � Hyresgästen stör .

 Vanliga orsaker 
till uppsägning 

 
 FO

TO
: L

IN
D

A
 G

R
EN

 

Du  får 
INTE hyra ut…  
� …utan tillstånd. Det 
spelar ingen roll om du 
har giltigt skäl eller inte.

� …om du egentligen bor 
på ett annat ställe.

KÄLLA: HYRESGÄST-
FÖRENINGEN 

 

Du FÅR du hyra ut* 
din hyresrätt om…  

� …du har studier som ska bedrivas på annan ort.
� …du har fått en tillfällig anställning på annan ort.

� …du kommer att bo utomlands en längre period ska ar-
beta eller studera. Är du medföljare til en partmer är osä-

kerheten större och bedöms från fall till fall.
� …du kommer att fl ytta ihop på prov med någon, provbo 

med sambo.
� …du är på sjukhuset och får vård under en längre tid
� …du gör en längre semesterresa, minst två månader.

� …du ska bo på äldreboende en period.

*DU MÅSTE ALLTJÄMT HA TILLSTÅND 

FRÅN HYRESVÄRDEN 

ELLER HYRESNÄMNDEN.

 

ÄRENDEN om vräkning kom in till 
hyresnämnden 

i Stockholm 2015.
Samma siffra för 2014 var 1 001.



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

BROMMA 08-505 377 00 / FASTIGHETSBYRAN.SE

Smakfull gavellägenhet högst upp med underbar balkong i fritt läge med utsikt över villaidyllen
och trädtoppar. Genomgående vackra originalgolv och ljusa färgval skapar rymd och charm.

Utgångspris 2 295 000 kr Avgift 2 399:-/mån Boarea 40 kvm Vån 3 av 3 Energiprestanda 75 kWh/kvm år
Visas Sön 31/1 12.00-12.45 Mån 1/2 18.00-18.30 Mäklare Ann-Sofie Berg 072-554 30 25

2:a NOCKEBY | Brålunden 12

Toppfräsch 4a i fantastiska Annedal med vackra detaljer och tillval högt upp i huset. Öppen och
fantastisk planlösning samt en underbar balkong med en härlig kvällssol och Bällstaåns glittrande
vatten i bakgrunden. Välkommen till denna härliga lägenhet med närheten till allt!

Utgångspris 3 995 000 kr Avgift 4 570:-/mån Boarea 95 kvm Vån 4 (Hiss) Visas Sön 31/1 13.45-14.45
Mån 1/2 19.30-20.00 Mäklare Robin Heimberger 072-711 33 60

4:a ANNEDAL | Krakel Spektakels Gata 3

Halvöppen planlösning mellan kök och vardagsrum med balkong. Helkaklat badrum med TM &
TT. Genomgående parkettgolv och ljusa väggar. Nära Sundbyberg. Hiss och garage i huset!

Utgångspris 3 750 000 kr Avgift 4 377:-/mån Boarea 86 kvm Vån 1 (Hiss) Visas Sön 31/1 11.30-12.15
Mån 1/2 17.30-18.00 Mäklare Isabelle Leontein fd. Matsson 070-108 98 59

3:a ANNEDAL | Tomtebobarnens gata 6

Välkommen till en fantastisk fin 2:a med balkong och öppen planlösning! Toppenläge nära
Brommaplan med bra kommunikationer samt närhet till naturen!

Utgångspris 1 995 000 kr Avgift 2 680:-/mån Boarea 43 kvm Vån 1 av 3 Energiprestanda 187 kWh/kvm år
Visas Sön 31/1 11.30-12.15 Mån 1/2 17.30-18.00 Mäklare Katarina Wallin 073-999 77 65

2:a RIKSBY | Vävstolsvägen 15
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4:A BROMMA - ANNEDAL

ADRESS DARTANJANGSG 68, VÅN 7/16      BOAREA 109 M²
ENERGIPRESTANDA 76 KWH/M² ÅR
UTGÅNGSPRIS 4 195 000 KR           AVGIFT 5 745 KR/MÅN
VISAS SÖ 31/1 13:15-14:00, MÅ 1/2 17:30-18:00
MÄKLARE GABRIEL KROGIUS       TELEFON 0709-61 74 64

Rymlig, modern fyra i högt läge med två stora balkonger och två
badrum. Påkostade ytskikt och exklusiva materialval.

 

4:A BROMMA - ANNEDAL
Modern fyra belägen på hörnet av populära Annedalsterrassen
2, en förening med många plus. Hög standard och eget garage!

ADRESS ANNEDALSVÄGEN 59,  VÅN 3/7       BOAREA 94 M²
ENERGIPRESTANDA UPPGIFT SAKNAS
UTGÅNGSPRIS 4 395 000 KR            AVGIFT 5 288 KR/MÅN
VISAS SÖ 31/1 13:30-14:15, MÅ 1/2 18:45-19:30
MÄKLARE MIKAEL ISRAELSSON    TELEFON 0708-82 12 03

 

2:A BROMMA - ALVIK

ADRESS GUSTAVSLUNDSV 149 R, VÅN 6/8    BOAREA 74 M²
ENERGIPRESTANDA UPPGIFT SAKNAS
UTGÅNGSPRIS 4 995 000 KR             AVGIFT 3 899 KR/MÅN
VISAS SÖ 31/1 12:00-12:45, MÅ 1/2 17:30-18:00
MÄKLARE MIKAEL ISRAELSSON     TELEFON 0708-82 12 03

Enastående tvåa i Alviks och Brommas nya landmärke, Alviks
Torn. Sjöutsikt intill citypuls från två balkonger.

 

2:A BROMMA - ÅKESLUND

ADRESS FREDRIKSLUNDSV 3, VÅN 3/3        BOAREA 44 M²
ENERGIPRESTANDA 150 KWH/M² ÅR
UTGÅNGSPRIS 1 995 000 KR           AVGIFT 2 878 KR/MÅN
VISAS SÖ 31/1 12:00-12:45, MÅ 1/2 19:30-20:00
MÄKLARE GABRIEL KROGIUS       TELEFON 0709-61 74 64

Högst upp i huset med balkong i soligt söderläge. Populärt
område med närhet till natur, service och kommunikationer.

 

2:A BROMMA - TRANEBERG

ADRESS HUNNEBERGSVÄGEN 5, VÅN 3/3    BOAREA 36 M²
ENERGIPRESTANDA 221 KWH/M² ÅR
UTGÅNGSPRIS 2 295 000 KR            AVGIFT 2 235 KR/MÅN
VISAS SÖ 31/1 12:00-12:45, MÅ 1/2 17:30-18:00
MÄKLARE ANTON DAHLSTRÖM    TELEFON 0723-08 02 03

Ljus, yteffektiv och toppfin tvåa med balkong i högt och fritt
läge. Nära T-bana och Alviks Torg. Välkommen!

 

Bromma Brommaplan 403 08-562 887 50 info.bromma@lansforsakringar.se |
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Drot tn ingholmsvägen 428 ,  168 73 Bromma,  Te l  08-564 351 00

Vill du se mer av våra bostäder 
till salu, få inspiration och 
inredningstips? Följ oss på 

instagram:
@maklarebromma

Pris: 2 295 000kr Avgift: 3 206kr Energi: 61kWh/kvm/år Byggår: 1951
Visning: 31/1 11:45-12:30, 1/2 17:30-18:00 Mäklare: Julia Hast Tel: 0760-04 21 44

Ett av områdets bästa lägen med sjöutsikt över Mälaren från köket och ett av sovrummen. Nära tvärbanan, bussar och
handelsområde. Rymlig hall. Stambytt badrum. Kök med bra förvaring i skåp. Vardagsrum med vacker fiskbensparkett. Sovrum
med plats för dubbelsäng. Matrum som idag används som sovrum. Suverän förvaring i flera inbyggda garderober.

Slaggvägen 7 - Högst upp med balkong och sjöutsikt!
2,5:a Bromma Johannesfred - 61 kvm

Pris: 2 890 000kr Avgift: 2 983kr  Byggår: 1984 Energi: 138 kWh/kvm/år
Visning: 31/1 13:15-14:00, 1/2 18:45-19:15 Mäklare: Sara Sällström Tel: 0709-99 79 35

Ljus renoverad 2:a i populära Traneberg! Kök och badrum i modern stil . Trivsamt sovrum, rymlig walk-in-closet samt annan
förvaring. Härlig inglasad balkong med utsikt ner mot Ulvsundasjön. På balkongen finns infravärme vilket gör att den med
fördel kan användas som ett extrarum från tidig vår till sen höst. Nära både city och vatten och natur. Garage i huset.

Margretelundsvägen 82 Balkong: infravärme & sjöutsikt
2:a Traneberg - 62 kvm

Pris: 5 900 000kr  Energi: 107kWh/kvm/år Byggår: 1973
 Visning:31/1 13:00-14:00, 1/2 18:00-19:00 Mäklare: Bengt Apell Tel: 0707-92 10 80

Härlig plan uppvuxen trädgårdstomt med flera uppfarter för parkering, gamla fruktträd, buskar, häckar mm. Fastigheten ligger
mycket bra i området. Aut. Carport med verkstad, sällskaps del med stor härlig altan.Stort vardagsrum ca: 50 kvm med
eldstad. Flera rum går att göra om till sovrum. Kom och se, här finns möjligheter.

6 rum Villa  - 180 kvm +35 kvm
Dalängsvägen 3 Spånga

Pris: 2 250 000kr
Boarea: 38,5kvm  Avgift: 2 525kr
Energi: 98kWh/kvm/år Byggår: 1942
Visning: 31/1 13:00-13:45, 1/2 17:30-18:00
Mäklare: Angelica Liljeqvist Tel: 0708-67 70 19

Spannvägen 11, 3 tr
2:a Bromma Abrahamsberg

Pris: 1 990 000kr
Boarea: 56kvm  Avgift: 3 870kr
Byggår: 1940-1941
Visning: 31/1 13:00-13:45, 1/2 17:45-18:15
Mäklare: Lina Asp fd Hedström  Tel: 0709-99 79 09

Spångavägen 24, 3 tr
2:a Bromma Brommaplan

Pris: 1 990 000kr
Boarea: 56kvm  Avgift: 3 750kr
Energi: 215kWh/kvm/år Byggår: 1940
Visning: 31/1 12:00-12:45, 1/2 17:00-17:30
Mäklare: Lina Asp fd Hedström  Tel: 0709-99 79 09

Bergslagsvägen 31
2:a Bromma Brommaplan

Pris: 1 790 000kr
Boarea: 42 kvm Avgift: 2 379kr 
Energi: 193kWh/kvm/år Byggår: 1951 
Visning: 31/1 11:45-12:30, 1/2 17:15-17:45
Mäklare: Sara Sällström Tel: 0709-99 79 35

Arvid mörnes väg 54
1:a Bromma Blackeberg

Pris: 1 995 000kr
Boarea: 50kvm  Avgift: 3 906kr
Energi: 238kWh/kvm/år Byggår: 1944
Visning: 31/1 11:30-12:15, 1/2 17:30-18:00
Mäklare: Andreas Pettersson Tel: 0708-22 70 87

Aspstigen 8
2:a Bromma Ulvsunda

Pris: 3 200 000kr
Boarea: 103,5kvm  Avgift: 5 813kr
Byggår: 2005
Visning: 31/1 12:00-12:45, 2/2 17:30-18:00
Mäklare: Tomas Ekström Tel: 0708-67 70 32

Bennebolsgatan 38, 3 tr
4:a Spånga Solhem

Pris: 2 990 000kr
Boarea: 73kvm  Avgift: 4 475kr
Byggår: 2006
Visning: 31/1 13:00-13:45, 1/2 17:30-18:00
Mäklare: Isak Oddsson Tel: 0708-22 70 98

3:a Bromma Blackeberg
Blackebergsbacken 3

SÅLD INNAN 
VISNING
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Stör du dig på något – eller fi nns det något du vill hylla? 
Skicka en insändare! Mejl: insandare.Västerort@direktpress.se. Sms: 0730-120 830. Brev: Insändare Bromma Tidning, Box 5290, 102 46 
Stockholm eller surfa in på brommatidning.se.  Inskickade insändare kan komma att publiceras på stockholmdirekt.se. 
Läsarbilder kan du skicka till samma adress. De publiceras på brommatidning.se under länken Läsarnas egna bilder.

TYCK OM!
TÄNK PÅ: Ju kortare du skriver desto större chans 
att få plats i tidningen. Redaktionen reserverar sig 
rätten att korta och göra lättare ändringar i 
inskickade texter. Du får vara anonym om du vill.

 Staden får aldrig subventionera förtryck av kvinnor 
 I en enkätundersökning från fören-
ingen ”Varken hora eller kuvad” om 
förtrycket i Stockholms förorter 
uppger 83 procent av tjejerna i stu-
dien att de inte får ha killkompisar, 
73 procent får inte inleda kärleks-
relationer innan de gifter sig och 28 
procent uppger att de upplevt att 
de kontrolleras ”mycket hårt” av 
sina manliga släktingar och föräld-
rar.

I en av världens mest liberala stä-
der är detta fullständigt oaccepta-
belt. Stockholm ska vara en stad för 
alla, oavsett kön, sexuell läggning 
eller bakgrund. Tyvärr ser vi i dag 
att en stor andel tjejer – och pojkar 
– med utländsk bakgrund i Stock-
holms olika förorter lever och upp-
fostras i en patriarkal kultur.

Från min egen stadsdel – Tensta 
– hör vi dagligen om fl ickor som 
inte får gå till den lokala fritidsgår-
den eller delta i fritidsaktiviteter. 

Det hämmar fl ickorna i deras ut-
veckling och gör att de blir inlåsta i 
ett livsvarigt utanförskap.

Det är nu dags att politiker från 
höger till vänster ser förtrycket och 
agerar politiskt för att sätta stopp 
för detta. Vi moderater föreslår att:

Introduktionen till det svenska sam-
hället måste bli bättre som ett första 
steg. Undervisning om de normer 
och värderingar som vårt liberala 
samhälle vilar på måste vara en 
större – och obligatorisk – del av 
SFI-undervisningen.

För det andra måste vi arbeta tydligt 
och målinriktad i såväl förskolan 
som skolan. En viktig del är att fl er 
elever med utländsk bakgrund ska 
uppmuntras till att nyttja det fria 
skolvalet. En viktig del är att under-
visningen i skolorna i ytterstaden 
särskilt måste undervisa pojkarna i 

normer och värderingar som grun-
dar sig på liberala principer och 
fl ickors självklara rätt att själv få 
välja inriktningen på sina liv.

För det tredje måste staden rikta sitt 
arbete mot de religiösa samfunden 
och de etniska organisationer som 
är verksamma i förorten. En del av 
kriterierna för att exempelvis kunna 
få ekonomiskt stöd eller stöd i form 
av lokaler från staden ska vara att 
föreningarna arbetar med jäm-
ställdhet och demokrati. Fören-
ingar som inte arbetar med detta, 
eller som upplåter en plattform åt 
religiösa ledare som predikar en 
patriarkal kultur eller värderings-
norm, ska heller inte kunna få verk-
samhetsbidrag från staden. Det är 
nämligen inte stadens uppgift att 
via skattemedel subventionera för-
tryck av kvinnor, unga tjejer eller 
HBTQ-personer.

För det fjärde måste såväl polis som 
socialtjänst bli bättre på att upp-
täcka människor som lever i en he-
derskultur. Kompetensen måste öka 
och frågan måste tas på allvar hos 
både polis och socialtjänst. Bättre 
möjligheter till skyddade boenden 
är en viktig del i detta.

Stockholms förorter ska inte vara 
en plats där hederskulturen får leva 
utan att samhället säger ifrån. Även 
i förorten är det svenska lagar och 
regler – och de normer och värde-
ringar som annars präglar det 
svenska samhället – som ska följas. 
En grundläggande pelare i detta är 
just att människor oberoende av 
kön ska ha samma rättigheter och 
möjligheter att kunna leva, växa och 
bli de människor de vill vara.

Det får vi aldrig vika ifrån. 

 Ole-Jörgen Persson (M), vice ordförande 
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 

Stock-
holms för-
orter ska 
inte vara 

en plats där he-
derskulturen får 
leva utan att sam-
hället säger ifrån. 

LÄSARBILD

 VADÅ SOFFPOTATIS? Undrar Bella förtrytsamt.    FOTO: MARI-ANNE WIMAN 

 En genomgång av de namnade per-
soner som ger detta besked, i tid-
ningar eller på nätet, visar att det 
inte är fråga om tjänstemän 
som arbetar med trafi k-
kontorets verksamhet.

Nej, det är så kallade 
presstalespersoner (!) 
vilkas antal tydligen har 
vuxit till nära nog astro-
nomiska nivåer eftersom 
det är nya namn 
som dyker upp var-
je gång. Dessa in-
formationsfördröjare är troligen vid 
det här laget fler än kompetenta 
handläggare vilket i ett slag förkla-
rar varför beskeden oftast blir att 
”vi” inte kan göra något.

Än värre är att kontorets ledning, 
om det nu fi nns någon sådan kvar, 
helt har tappat greppet om den egna 
förvaltningen. Trafi kkontoret har 

bara blivit en chimär, ett tomt be-
grepp. En låtsasverksamhet utan 
verkligt innehåll.

Men då går väl den poli-
tiska ledningen in och ord-

nar upp situationen? Det 
gör den inte. På den 
kanten är man så van 
vid att klara sig undan 
med signal- och symbol-

verksamhet så man mär-
ker inte, eller är helt 
nöjd med, att för-
valtningen inte hel-

ler fungerar.
Har man byggt hela sin karriär på 

symbolpolitik och ad hoc-pyssel 
tror man tydligen att det ska fung-
era även i en förvaltning, som ska 
lösa problem i verkligheten. Det gör 
det inte! Nu krävs skärpning, uppi-
från och ända ner.   

 Jan Sjögren, Bromma 

 Trafi kkontoret totalsågas 

HEDERSKULTUR

Håller du med?Håller du med?
Skriv till: 

insandare.vasterort@
direktpress.se

�

  Visst är det vackert även 
i vintertid,

med vackra kristaller av 
snö och is.

Ibland är den kall men 
också blid,

och kanske någon kastar 
lite snö på kärleksvis.

Det fi nns även fi na stun-
der nu,

även om en blek sol på 
avstånd är.

Så var glad för det fi nns 
bara en som du,

och i naturens under 
kan man bli kär.

Visst går vi mot ljusare 
tider,

men vi har en bit kvar 
att gå.

När svalan över vår 
vackra natur glider,

där i livet vill jag vara då. 
   Bertil Monegrim, Vällingby 

ningar eller på nätet, visar att det 
inte är fråga om tjänstemän 
som arbetar med trafi k-

vuxit till nära nog astro-
nomiska nivåer eftersom 

verkligt innehåll.
Men då går väl den poli-
tiska ledningen in och ord-

nar upp situationen? Det 
gör den inte. På den 
kanten är man så van 
vid att klara sig undan 
med signal- och symbol-

verksamhet så man mär-

Trafi kkontoret kritiseras ofta för 
potthålen.  FOTO: ELLINOR PRAWITZ

Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter – i alla väder. Och våra moderna räddningsbåtar klarar 
att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva eller bli medlem, så bidrar du till att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga 
bidrag från staten. Som tack för ditt stöd hjälper vi dig om du t.ex. får roderhaveri eller motorstopp  
– även när sjön ligger spegelblank. Läs mer på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.

Om du befinner dig här, 
är vi snart där.

Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter – i alla väder. Och våra moderna räddningsbåtar klarar 
att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva eller bli medlem, så bidrar du till att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga 
bidrag från staten. Som tack för ditt stöd hjälper vi dig om du t.ex. får roderhaveri eller motorstopp  
– även när sjön ligger spegelblank. Läs mer på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.

Om du befinner dig här, 
är vi snart där.

Inredning i rena naturmaterial

www.varpdesign.se
Mattor|Kuddar|Handdukar
Plädar|Plagg|Porslin|Tavlor

Butik på Arkitektvägen 64|Abrahamsberg



Nybörjarkurser
startar i januari !

Rolig träning
för hela familjen

Provträna gratis !
Vällingby

Jämtlandsgatan 151 B

Med över 1300 st nöjda medlemmar – från 4 till 82 år!     Välkommen till SportGarden!

JUDOKIDS  Barnens Roligaste Kampsport
Judo är perfekta sporten för barn. Det är världens största kampsport och 
en olympisk gren. Judo påminner om brottning med kast och fasthållningar 
som ger bra smidighet, balans och kroppsuppfattning. Rörelseglädjen lyser 
på mattan! Barngrupper; 4 – 6 år, 7 – 9 år, 10 – 14 år, samt juniorer & vuxna.

GOSHINDO  Bra Multikampsport för Vuxna
Sätt ihop boxning, brottning, thaiboxning, judo och du har goshindo.
Goshindo är en modern multikampsport som ger ett brett kampsports-
kunnande och en suverän fysisk träning. Sporten vänder sig till vuxna
som vill motionera med kampsport. Mycket hög självförsvarsfaktor!

KICKBOXNING  Obs! Tjejgrupper fr. 7 år
Kickboxning är vansinnigt roligt! Består tekniskt sett endast av slag,  
sparkar och att skydda sig. Vuxna har intensiva allsidiga träningspass som 
ger väldigt god teknik och fysisk. Tjejgrupper tränar sina tekniker endast på 
utrustning, aldrig på varandra. 
Mixade vuxengrupper 18 – 60 år, tjejgrupper 7 – 12 år och 13 – 18 år.

JU-JUTSU  Grundläggande Självförsvar
Ju-jutsu är för människor som vill lära sig grunderna i självförsvar.
Och alla kan verkligen lära sig ju-jutsu. Utövarna övar in olika försvars-
tekniker mot tänkbara angrepp såsom strypningar, slag, sparkar och 
mycket mer. Egentligen borde alla människor kunna dessa grunder.
Superroligt och nyttigt! Vuxengrupper och barngrupper från 8 år.

KICK&BOX  Rolig Kampsportsgympa
Kick & Box är högintensiva träningspass för vuxna, med slag och sparkar  
på kuddar till het musik. Pauser finns inte, det är full action från första 
till sista sekund. Vill du garanterat komma i form skall du absolut välja 
kick&box. Du blir glatt överraskad. Tjejer 18 – 60 år och Gents + 40.

SENIORBOXNING + 60  Allsidig rörelseträning
Seniorboxning är lika enkelt som roligt. Vi boxas bara på utrustning, 
aldrig på varandra. Boxning är en allsidig och hälsosam rörelseträning 
för både tjejer och killar. Det är bara att titta, härma och köra på.
Mycket populärt och roligt. Efteråt bjuder vi på kaffe och kaka.

MATTBROTTNING  BJJ eller halvjudo
Räkna med fartfyllda pass på mattbrottningen. Med mycket teknikträning, 
massor av brottning och lite tuffare fysträning. Att det blir roligt är självklart. 
Kalla det för Brasiliansk ju-jutsu eller halvjudo om du vill. Rent tekniskt är 
det nästa samma sak. Mattbrottningen är för killar och tjejer från 16 – 60 år.

För bokning och information:
Besök vår hemsida

www.sportgarden.se
Eller ring 08-580 111 11
Telefontid vardagar 07.30 – 17.00

Kursprogram Vårsäsongen 2016

 oss på Facebook
Vinn en terminsavgift!


