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 Elever och lärare på Enskilda 
gymnasiet  ger nyanlända 

gemenskap genom läxhjälp. BROBYGGARE NYHETER 4-5
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NyNy
OOMPA-MÅNAD

Så överlever 
du en riktig 
Oktoberfest

SIDAN 12-13

NYHETER

Är kommunen 
ute och cyklar 
med Täby Park?

SIDAN 4-5

VI ÄR TÄBY

Norrman är 
svensken med 
italienska smaker

SIDAN 8

B ib l io teksgången 2 ,  183 70 Täby  .  Te l  08-544 733 50 .  taby@notar . se

Grindtorpsvägen 15
2 rum, 61 kvm, 3 873 kr/mån

SLUTBUD: 2 600 000 kr 
(42 623 kr/kvm)

Östra Banvägen 68
2 rum, 60 kvm, 3 479 kr/mån

Visning: 9/10 & 10/10
Michaela Holmström, 0739 62 61 13

Marknadsvägen 287, 3tr
4 rum,  94 kvm, 4 038 kr/mån

Visning: 9/10 & 10/10
Ulrika Detlofsson, 0739 62 61 14

SÅLD

Ditt l ivs bästa af fär
w w w . n o t a r . s e

VISNING VISNING
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Hållbar 
behandling & träning 

ARNINGE CENTRUM, ICA-HUSET 3 TR
w w w.a r n inge rehab.s e

Magnus Hård
Naprapat 

070-589 17 04

Paula Elise Olsson
Massageterapeut/ 

Licensierad PT
070-333 58 84

• Naprapatbehandlingar 
• Gruppträning privat/företag

• Massageterapi
• PT-Yoga

• Naprapatbehandlingar 
• Massageterapi
• Personlig träning
• Pt-Yoga
• Smärtbehandling 

med nålar
• Undersökning 

med ultraljudscanner

Pris 
1.895:- 

Vallentuna Centrum • Tel 08-511 700 14

Välkommen till butiken som 
alltid ger personlig service. 

Våga prova 
något nytt!

VÅRT TÄBY:  Bland lönnens löv 

� �   LÖVLY. Visst är det vackert med höstfärgerna? Lönnen är just nu som vackrast. Lönnen är 
ett ganska stort träd, som kan bli 20 till 30 meter högt och 150 år gammalt.   FOTO: ROLF ANDERSSON 

Gå in på tabynyheter.se
och klicka på rutan med en pil i. Välj 

”lägg till på hemskärmen”. Har du en 
android, klicka på stjärnan vid adress-

fältet eller den fasta meny knappen 
och välj lägg till bokmärke. 

MEST LÄST PÅ TABYNYHETER.SE I VECKAN

Ladda ner
bokmärket

I DIN MOBIL
 Storbråk i Arninge – 
kastade sten mot polis 2

 Så ska Galoppfältet 
få nytt liv 1

 Vattenläcka stoppar 
Roslagsbanan  3

 Vad är ditt favoritsnacks? 

 Josephine Bergqvist, 28, designer, 
Näsbypark :
–  Chips. För att jag är ett potatisfreak. Och 
salt och fett är en toppenkombo. 

 Jenny Helin, 27, ekonom, Näsbypark :
–  Popcorn. Det är gott och känns inte alldeles 
för onyttigt. 

 Aya Hijra, 10, skolelev, Näsbypark :
–  Det är nog faktiskt twix. För det känns så 
knaprigt, men ändå mjukt. 

 Sami Landström, 7 år, Vallentuna: :
–  Godis, blandat. Och chips, det brukar jag få 
på fredag och lördag.  

FRÅGAN Unga Täbyelever visar 
vägen med läxhjälp 

 är lärare på Täby Enskilda bollade upp frå-
gan om det fanns några elever som ville 
hjälpa nyanlända på Täby Park med läxläs-
ning ställde 120 elever upp. Smaka på den. 

De avdramatiserar integration och tar det naturliga 
steget som verkligen bygger vänskap. Läs mer om 
detta projekt på sidorna 4 och 5 i veckans tidning.

Även på redaktionen har vi märkt av en ökad vän-
skap och relation till våra läsare. På senare tid har 
det strömmat in många bra tips, det vill vi tacka för. 
Det är dessa som gör våra nyheter mer lokala och 
jordnära. 

Fortsätt gärna att tipsa oss på norrort@direktpress.se. 

NVECKANS KÄNSLA

GLATT FÖRVÅNAD. 
 120 elever på Täby 
Enskilda Gymnasi-
um vill hjälpa nyan-
lända på Park hotell 
med läxhjälp. Mäk-
tigt! 

uffe.lindeborg
@direktpress.se

UFFE
LINDEBORG

Prata med mig!

Nyhetschef



SMöGEN 3-SITS
B206cm D91cm H95cm.
Riktigt bekväm soffa med mjuka härliga 
dynor i retrostil. Finns även som 2-sits, fåtölj 
och som hörnsoffa. Välj svarta ben eller 
ek-ben. Hundratals olika tyger och färger!

11.995:- COMO HöRNSOFFA
B273cm D238cm H85cm.
Riktigt snygg och superbekväm soffa från 
Bellus. Byggbar modell! Erbjudande i 
finaste tygkvalité: Kiss. Flera olika färger!

17.995:- COMET HöRNSOFFA
B293cm D241cm H88cm.
Väldigt skön soffa med generöst 
sittdjup och sittdynor i kallskum med 
silikonfiber-topp för bästa sittkomfort. Priset 
avser finaste tygkvalité. Flera olika färger!

17.995:-

PIREUS 3-SITS
B193cm D98cm H103cm.
Högryggad modell med fantastisk sittkomfort. 
Finns även som 2-sits, fåtölj och som hörnsoffa. 
Erbjudande i Pg3 tyg. Flera olika färger!

5.995:- CASTELLO HöRNSOFFA
B278cm D227cm H98cm.
Högryggad soffmodell med väldigt bra 
sittkomfort. Går även att få som soffgrupp. 
Välj chatoser på armstöden i trä eller i tyg. 
Erbjudande i Pg3 tyg. Flera olika färger!

10.995:- SYMPHONY 3-SITS
B199cm D92cm H105cm.
Lyxig soffa med recliner-mekanism från 
finska Pohjanmaan Kaluste. Sköna sittdynor 
kombinerat med justerbart nackstöd ger 
optimal sittkomfort. Erbjudande i 
skinn: 1000/kl. Flera olika färger!

27.995:-

ELITE HöRNSOFFA
B275cm D225cm H103cm.
Högryggad modell med bra stöd för nacken 
ger väldigt skön sittkomfort. Finns även som 
3-sits, 2-sits och fåtölj. Erbjudande i Pg4 tyg. 
Flera olika tyger och färger!

11.995:- BORAS BÄDDSOFFA
B223cm D92cm H88cm.
Väldigt komfortabel bäddsoffa från finska 
Pohjanmaan. Smart bädd-del där den 
förvaras under soffan. Välj att bädda separat
eller tillsammans. Riktigt bra sovkomfort. 
Finns i flera olika tyger. Toppkvalité!

14.995:-

Välj tyg eller 
skinn till alla 
våra soffor!

Kampanjtid 30/9 - 31/10

H116 3-SITS

fr. 17.995:-

H116 FÅTÖLJ

fr. 7.995:-
FENDER SOFFBORD

9.995:-
B140cm D45cm H36cm.

)( ord.pris 19.995:-

)( ord.pris 6.995:-
)(ord.pris 12.995:-

)( ord.pris 31.691:-

)( ord.pris 13.995:-

Öppettider
Mån-Fre : 10.00 - 19.00
Lördag: 10.00 - 17.00
Söndag: 11.00 - 17.00

Butik
Saluvägen 1
(Arninge C)
187 66 Täby

08-150 160
info@soffkoncept.se

Delbetalning i 
samarbete med 
Svea Ekonomi

www.soffkoncept.se

B220cm D83cm H79cm.

B75cm D83cm H79cm.
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  Flera lärare på Täby Enskilda 
gymnasium fi ck idén att med 
hjälp av eleverna göra något 
för de nyanlända i Täby.

Nu har skolan startat upp 
läxläsning på onsdagar där 
elever från skolan hjälper ny-
anlända barn och ungdomar 
med läxor, där även samtalet 
är en viktig del.

– Vi ligger så nära fl era bo-
enden och ville hjälpa till. 
Men det handlar lika mycket 
om att våra elever ska lära sig 
av det här mötet, säger Lotta 
Amneby-Maxe, lärare i 
svenska, psykologi och teater.

Hon driver projektet till-
sammans med Samira Efazat 
som är lärare i samhällskun-
skap och geografi .

– Vårt mål är att våra elev-
er ska få nya erfarenheter, in-
sikt i andra kulturer och vid-
gade vyer, säger Samira Efazat.

Intresset från skolans elev-
er lät inte vänta på sig – 120 
elever har anmält sig för att 
hjälpa till.

Ville bidra
Hannah Mannheimer, 17, Jas-
min Alhaj, 18, och Markus 
Greisz, 18, är tre av eleverna 
som har anmält sig, och de har 
redan varit på sitt första läx-
hjälpstillfälle. De kände alla tre 
att de ville bidra med något.

– Jag tror att många tycker 
att det är viktigt att hjälpa till. 
Speciellt nu när det är så 
många människor som be-

höver integreras i svenska 
samhället och som ska känna 
sig välkomna här, säger Jas-
min Alhaj.

Trots att skolan ligger nära 
boendet på Täby Park hotell 
så korsas elevernas och de 
nyanlända ungdomarnas vä-
gar sällan.

– Man har inte jättemånga 
gemensamma arenor just nu, 
så jag har väl inte träffat nå-
gon som befi nner sig i sam-
ma situation som de som 
kom till läxhjälpen, säger 
Hannah Mannerheim.

Enligt eleverna var det för-

sta tillfället nervöst för alla 
inblandade, men till slut 
släppte det. Det gick bra att 
kommunicera även om inte 
alla talar varandras språk.

Markus Greisz har redan 
upptäckt att han får mer än 
vad han ger.

– Jag får se saker ur ett an-
nat perspektiv och upptäcka 
en annan kultur. Det ger oss 
lika mycket som det ger dem, 
tror jag, säger han.

– De här människorna blir 
mer mänskliga när man träf-
far och pratar med dem. Det 
blir på riktigt, inte bara ge-
nom tidningar och nyheter.

Fördommar försvinner
Ungdomarna tror och hop-
pas också att en hel del för-
domar försvinner genom 
läxläsningen.

– De kommer från andra 
länder, har andra kulturer, 
och eftersom att man får 
höra så mycket om vad som 
händer i andra områden så 
tror jag att man har starka 
fördomar om hur vissa per-
soner är, säger Jasmin Alhaj.

– När man får träffa dem 
och prata med dem inser 
man att de är lika mycket 
människor som vi är, det är 
bara fördomar som vi själva 
byggt upp.

Hannah Mannerheimer 
fyller i:

– Vi är mer lika än olika. 
 Lotten Engbom 

TÄBY

 ENGAGERADE. Jasmin Alhaj, Mar-
kus Greisz och Hannah Mannhei-
mer är tre av skolans elever som 
vill hjälpa till.    FOTO: ROLF ANDERSSON 

��  Lärare på Täby Enskilda gymnasium har startat 
läxläsning för nyanlända och 120 Täbyungdomar är 
redan anmälda för att hjälpa till i projektet. Ungdomarna 
vill slå hål på både egna och andras fördomar.  

 Läxhjälp bygger  broar i Täby 
INTEGRATION PÅ ENSKILDA.  Lärare och gymnasieelever startar     projekt för nyanlända 

 Man har 
inte jätte-
många ge-

mensamma arenor 
just nu, så jag har väl 
inte träffat någon som 
befi nner sig i samma 
situation som de som 
kom till läxhjälpen.

 SÄG VAD DU TYCKER! 
TABYNYHETER.SE

vill hjälpa till.   FOTO: ROLF ANDERSSON 

GÅ IN PÅ 
FACEBOOK

OCH TYCK TILL!
OCH TYCK TILL!

Täby Nyheter

GÅ IN 
FACEBOOK

 Cykelfrämjandet i Norrort 
är kritiska till bristen på 
cykelmöjligheter i nya 
stadsdelen Täby Park. 
Intresseorganisation ser 
positivt på visionerna i 
kommunens detaljplan 
men anser att det  kom-
promissats för mycket. 

  Björn Stenberg, från Cykel-
främjandet i Norrort, har satt 
sig in i planerna för cyklister 
i Täby Park.

– Jag känner mig kluven. 
För i grunden fi nns mycket 

bra i det här med tanken om 
en stadsdel där invånarna kan 
både bo och arbeta, säger han.

– Men känslan är att man 
kastat bort visionerna om 
framtidens stad och landat i 
ett helt vanligt innerstadstänk. 
Jag vill dunka kommunen i 
ryggen och säga ”våga nu!”.

Cykelfrämjandet anser 
bland annat att cykelbanorna 
som byggs bör vara bredare 
för att uppmuntra till ”social 
cykling”. Generellt vill de ha 
en stad där gång och cykel är 
de prioriterade färdmedlen, 

 Cykelfrämjandet  sågar Täby Park: ”Våga nu!” 

 LÅG PRIO. Gång- och cykeltrafi k prioriteras för lågt i den nya 
stadsdelen, anser Cykelfrämjandet.    FOTO: MOSTPHOTOS 

 PT-hjälp på utegymmen 
 Täby kommun kommer i samarbete med gymkedjan 
NJoy att bjuda in Täbybor för att få rådgivning och 
guidning vid kommunens utegym.

Torsdagen den sjätte oktober mellan klockan 18 
och 19 är personliga tränare på plats vid gymmen 
i både Erikslundsparken och Hägerneholmsparken. 
Söndagen den nionde mellan klockan 12 och 13 är 
det personliga tränare vid utegymmet i Centralpar-
ken och i Sjöfl ygparken i Hägernäs.

– Vi hoppas att fl er tar chansen och testar gymmen 
nu, säger Poa Collins, stadsträdgårdsmästare på Täby 
kommun. 

 En till sjukhus efter bråk på asylboende 
 Tidigt på torsdagsmorgonen i förra veckan ska en 
kvinna på asylboendet Täby Park hotell ha hamnat 
i verbalt bråk med kökspersonalen på boendet.

Våldsamheterna utbröt då asylboendets säkerhets-
vakter ingrepp mot kvinnan. Vakterna ringde i sin tur 
dit polisen. En polisanmälan från vaktbolaget har 
upprättats mot kvinnan som senare på dagen ska ha 
svimmat.

– Kvinnan har förts till sjukhus, mer vet jag inte 
just nu, säger Lena Moritz, Migrationsverkets enhets-
chef på Täby Park hotell. 

SLAGSMÅL. Bråket inträffade på  asylboendet Täby Park 
hotell.   FOTO: LYDIA FARRAN-LEE 
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 VINNARE. Det blev två guld och ett silver för klubben.  
  FOTO: ERIKSLUND RUGBY 

 God medaljskjörd för Erikslund Rugby 
 Erikslund Rugby har skördat stora framgångar under 
svenska mästerskapen som avgjordes förra helgen i 
Enköping. Resultatet för Täby-klubben blev två guld 
och ett silver. Gulden kom genom P18 och P14 och 
silvret genom P16.

– Det är jättekul, såklart. Vi är en ganska nystartat 
klubb som under drygt tio år har hållit på. Nu har vi 
från 8- till 18-åringar och ett seniorlag, säger Peter 
Lindqvist tränare i Erikslund Rugby.

– Nu är vi inte bara många utan vi är faktiskt också 
ganska bra. Vi hoppas att fl er Täbybor får upp ögo-
nen för Rugby. 

 Pegah Afsharian,   en av grundarna till föreningen Kom-
pis Sverige som Täby Nyheter skrev om i juni år. 

 Vi är en kompis-
förmedling som 
vill sudda ut 

gränserna mellan nya 
och etablerade svenskar.  

 OKTOBER   är 
det poolparty 
för Täbyelever 
i årskurs 7 
i Tibblebadet. 
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Lotten Engbom, Uffe Lindeborg
Telefon: 073-600 69 39, 073-600 40 89
E-post: norrort@direktpress.se

TIPSA VÅR REPORTER!  

 HOTAD? Tunnbröds-
rullen på Daisy’s kan 
snart vara ett minne 
blott.  

 FOTO: LOTTEN ENGBOM 

 En ny väg, två gång- och 
cykelbroar, ja det hän-
der mycket kring 
Visinge station just nu.  

  En väg har byggts från Berg-
torpsvägen upp mot Visinge 
station, i utkanten av Stol-
paskogen. Men det är inte 
en ny väg till stationen utan 
en tillfällig arbetsväg för 
den byggtrafi k som arbetar 
med Roslagsbanans utbygg-
nad.

– Den kommer nog att bli 
kvar under hela 2017, sedan 
beror det på hur länge till 
den kommer att behöva an-

vändas, säger Markus Gyl-
lenberg på Täby kommun.

– När det är färdigt då tar 
man bort vägen helt och 
återställer det precis som det 
var innan.

Station blir kvar
Några meter längs Berg-
torpsvägen har också en ac-
celerationssträcka byggts för 
lastbilarna.

Uppe vid stationen ska 
det byggas en gång- och cy-
kelbro över spåren vid sta-
tionen.

– Det blir trappor och 
hissar ner till perrongen, 

precis som det blir i Roslags-
Näsby, säger Marianne 
Gundmark, kommunikatör 
för program Roslagsbanans 
utbyggnad.

Själva stationen, som blev 
ombyggd under 2014 när 
det byggdes dubbelspår mel-
lan Visinge och Täby Kyrk-
by, blir kvar som den är.

– Ytterligare en gång- och 
cykelbro kommer att byggas 
inne i skogen mellan Visinge 
och Ensta. Där fi nns i dag en 
plankorsning som ska ersät-
tas i en säkerhetsåtgärd, sä-
ger Marianne Gundmark. 

 Lotten Engbom 

 Mystisk ny väg – inte 
en del av nya stationen 

 MYSTISK AVFART. 
Det blir ingen ny 
infart till statio-
nen här.    

FOTO: LOTTEN ENGBOM 

 Den sista december 
stänger snabbmatsres-
taurangen Daisy’s vid 
galoppbanan – lokalen 
ska rivas då hela om-
rådet ska upplåtas till 
den nya simhallen.  

  I april skrev Täby Nyheter 
om att den klassiska tunn-
brödrullen är svårhittad, 
men att vi efter en hel del 
letande fann den på Daisy´s 
i Täby.

Nu kan tunnbrödrullen 
återigen vara hotad. I sam-
band med rivningen av Bad-
mintontältet, och ett fram-
tida bygge av en ny simhall 
med tillhörande parkering 
på platsen har Daisy´s arren-

deavtal med kommunen 
sagts upp.

– Va? Det kände jag inte 
till, säger Daisy’s ägare Björn 
Lundberg när Täby Nyheter 
ger honom beskedet.

Han säger sig veta att en 
rivning av byggnaden där 
restaurangen ligger har varit 
aktuell men inte att beslut 
tagits om uppsägning.

Restaurangen, som har 
omtalats för sina tunn-
brödsrullar, är ett populärt 
ställe dit många går och äter 
i samband med att de besökt 
galoppbanan.

– Jag ska ringa kommu-
nen direkt. Men det känns 
tråkigt, det har varit gatukök 
här sedan 1959 och det är 

jättemånga stammisar som 
kommit in och frågat om 
rivningen. Folk har varit 
oroliga, säger Björn Lund-
berg.

Vill du fortsätta bedriva 
verksamheten i en ny lokal?

– Ja, självklart. Vi skulle 
behöva hjälp från kommu-
nen med att hitta en ny 
plats.

Från kommunens håll 
poängterar man när vi når 
dem att denna rivning varit 
planerad sedan länge och att 
man då Daisy’s haft ett avtal 
om lägenhetsarrende så har 
kommunen ingen skyldig-
het att bistå ekonomiskt el-
ler med en ny lokal. 

 Johann Bernövall 

 Tunnbrödsrullen hotad på 
nytt: Daisy’s får maka på sig 

 Läxläsning 

  Anordnas på onsdagseftermiddagar av Tä-
by Enskilda Gymnasium, som ligger granne 
med asylboendet på Täby Park Hotell.

 Nyanlända barn och ungdomar i åldern 10 
till 20 år är välkomna att delta.

 Ungdomarna träffas i skolans matsal.
 Av skolans 780 elever är 120 stycken redan 

anmälda för att hjälpa till med läxläsningen.
 Så länge skolan känner att behovet fi nns 

kommer de att fortsätta med projektet.  

 Läxhjälp bygger  broar i Täby 
INTEGRATION PÅ ENSKILDA.  Lärare och gymnasieelever startar     projekt för nyanlända 

 Cykelfrämjandet  sågar Täby Park: ”Våga nu!” 
något de inte tycker sig se i 
detaljplanen som den är ut-
formad nu.

– Det känns som att kom-
munen vikit ner sig för be-
tongälskare och kompromis-
sat bort visionen som fanns 
från början, säger Björn Sten-
berg.

Johan Algernon (M), ord-
förande i stadsbyggnads-
nämnden, håller inte med 
om att cykel inte är en prio-
riterad satsning.

– I den ena detaljplanen 
fi nns det med mark där en 

snabbcykelväg ska kunna gå 
längs E18, och där planerar 
man också ett cykelgarage. 
Jag tycker att det finns en 
tydlig bild av hur vi vill prio-

ritera både gång och cykel, 
säger Johan Algernon.

– Både gående och cyklis-
ter ska vara prioriterade.

Däremot påpekar Alger-
non att det är bra att kom-
munen får in åsikter utifrån.

– Jag tycker att det är jät-
tebra att Cykelfrämjandet är 
med och lyfter fram sina syn-
punkter. Ofta får vi in många 
bra synpunkter som gör att 
vi måste justera eller förtyd-
liga förslaget. 

 Johann Bernövall
Lotten Engbom 

Känslan är 
att man 
kastat bort 

visionerna om framti-
dens stad och landat 
i ett helt vanligt inner-
stadstänk. 
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Fotbollskarriären inled-
des i IFK Täby innan den 
gick vidare i AIK och 
Hammarby. Nu är Täby-
sonen Kim Bergstrand 
framgångsrik tränare i 
Superettan och Uppsala-
klubben IK Sirius – en 
klubb som just nu leder 
serien.

Kim Bergstrand har varit 
Täby trogen i stort sett hela 
livet. ”Jag är tråkig, har inte 
tagit mig någonstans”, skäm-
tar han när vi når honom bara 
några timmar innan Sirius ska 
möta Åtvidaberg. Till jobbet i 
Uppsala pendlar han med bil 
från hemmet i Täby Kyrkby. 
Något han gjort sedan han tog 
över den dåvarande division 
1-klubben 2012.

– Det är inga problem, det 
tar ungefär 40 minuter att 
resa enkel väg. En väldigt bra 
stund att reflektera på, säger 
Kim Bergstrand.

Brett engagemang
Utöver att vara elittränare i 
fotboll så engagerar sig Kim 
i det lokala idrottslivet på 
hem orten. Både som gäst-
tränare för dotterns Viggby-
holms IK och som ord-
förande i Täby Slalomklubb.

– Det är idrottens grund-
fundament att jobba ideelt 
inom föreningslivet, säger han.

Är det inte svårt att be-
driva slalomklubb i Stock-
holmsområdet?

– Jo, och det är extra tufft 
här i Täby då vi inte har nå-
gon egen backe. Vi hyr in oss 

i Sollentuna, vilket vi så klart 
är tacksamma för. Men vi 
jobbar hårt för att Ullnaback-
en ska öppnas igen.

Under åren har Kim sett 
den lokala fotbollen i Täby på 
nära håll, och han ser positivt 
på utvecklingen.

– När jag växte upp och 
spelade fotboll så var man 
tvungen att lämna Täby för 

att kunna utvecklas till en bra 
spelare. Så är det inte längre. 
Sen finns det precis som näs-
tan överallt behov av fler pla-
ner och bättre förutsättning-
ar överhuvudtaget, säger Kim 
Bergstrand.

Yrkesmässig hemlängtan?
I början av november vet vi 
om Kim och hans IK Sirius 
har sett till att Uppsala har ett 
allsvenskt fotbollslag till näs-
ta säsong. Men i framtiden är 
det inte omöjligt att han åter-
vänder till Täby, även som 
yrkesman.

– Det har funnits lite snack 
med IK Frej genom åren, så 
det är inte alls omöjligt jag 
tränar dem någon gång i 
framtiden.

Johann Bernövall

När jag väx-
te upp och 
spelade fot-

boll så var man tvung-
en att lämna Täby för 
att kunna utvecklas till 
en bra spelare. Så är 
det inte längre. 

SERIELEDARE. Täbysonen tillika Täbybon Kim bergstrand (till höger) är på väg att föra sitt IK Sirius upp i allsvenskan.  
 FOTO: bJÖrN PeTTerSSON, SIrIUS FOTbOLL

Täbytränarens lag på 
väg mot Allsvenskan

Täby
En av flera Täbybor 
som fortfarande 
morgonbadar.

Tar mig ett dopp vid Kråkudden på mornarna 
på väg till jobbet, det är cirka 14 grader. 

POLISRAPPORTEN

uFörra helgen hade polisen 
nykterhetskontroller i Stock-
holm.

Totalt var det 2 600 bilar 
som stoppades när polisen 
kontrollerade fordon vid de 
norra utfarterna från inner-
stan. Kontrollerna resulte-
rade i att 41 förare är miss-
tänka för rattfylleri, 28 på 
grund av alkoholpåverkan 
samt 13 drograttfylleri.

– Resultatet är skräm-

mande, säger Patrick Ivanyi, 
polisinspektör i Solna, i ett 
pressmeddelande.

Under hösten kommer 
polisen att ha ytterligare 
trafikinsatser.

– Förhoppningen är att 
de som har druckit alkohol 
lämnar bilen hemma. Det 
bästa resultatet är att ingen 
kör påverkad, säger Patrick 
Ivanyi.

Michael Toll

Polisen om rattfylleristerna: 
”Ett skrämmande resultat”

41 
 PERSONER misstänks för rattfylleri 
efter helgens insats. Nio miss-
tänks för olovlig körning, och sju 
bilar togs i beslag på grund av 
trafikbrott

1 – 2 oktober 2016 
Kl 10.00 – 17.00

Täby, Vallentuna och Österåker
Konstrunda i öppna ateljéer

Samlingsutställningar och information: Biblioteken samt 

Täby – Karby gård konstcentrum, Vallentuna – Konsthallen, 

Österåker – Österåkers konsthall Länsmansgården

www.konstiroslagen.se
www.facebook.com/konstiroslagen

Vår marknad är företag, föreningar och organisationer i sverige, främst storstockholm. 

bransch väletablerade och ett heltäckande företag. Vår affärsidé är att i egen regi 
erbjuda våra kunder framgångsrika och fungerande helhetslösningar.

DEKORPERSONAL
 Vi söker
en medarbetare som gillar högt tempo, är kvalitets- & målmedveten 
och arbetar självständigt mot uppsatta mål. Noggrannhet och ansvar 
är en naturlig del av din personlighet. Du har god erfarenhet av 
layoutprogram på data och känsla för färg & form. Din erfarenhet
av dekorarbete är väl dokumenterad. Kundkontakt ser du som en viktig 
del av arbetet och god kommunikationsförmåga är en tillgång.  

 

Välkommen med din ansökan till

Vi erbjuder
en trevlig arbetsplats på hemmaplan, ambitiösa 
kollegor och en branschledande affärsidé 
mitt i nästa steg.

PROFILKLÄDER

YRKESKLÄDER

PRESENTREKLAM

SKYLT & DEKOR jobb@profilkompaniet.se

Tel & fax: 08-663 05 40 • www.jucomi.se • info@jucomi.se

Lägenhetsrenoveringar
– från idé till inflyttning!

Vi vänder oss till privatpersoner, företag och bostadsrättsför-
eningar och hjälper till med allt från det enskilda köket till hela 

fastigheten.
Trygghet – vi håller alltid tidsramarna

Enkelt – projektledning och byggsamordning
 Kunskap – gedigen erfarenhet av byggutveckling och 
byggrelaterade tjänster

 Vi samordnar ditt projekt och  
hjälper dig att utnyttja ROT-avdraget!

Nimrodsgatan 22 B

JUCOMI
Bygg & Fastighetsaktiebolag

HJÄLP!
På söndag 
behöver vi 

din hjälp att 
pärla rosa Fuck 
Cancer-armband 
till förmån 

för unga vuxna 
cancerberörda.

Var?
Radisson Blu 
Waterfront

När?
Söndag 2 oktober 

kl 12-16. 
Vem?

Alla är 
välkomna! 
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Täbyguiden

  08-768 16 00 / 08-758 37 18
Välkommen till Marknadsvägen 267

Tibble 
Trafikskola

www.tibbletrafikskola.se

Naprapat 
Magnus Hård, 070-589 17 04

Massageterapeut 
Paula Elise Olsson, 070-333 58 84

• Naprapatbehandlingar 
• Massageterapi
• Personlig träning
• PT-Yoga

Hållbar behandling & träning 
ARNINGE, ICA-HUSET 3 TR

www.arningerehab.se
• Smärtbehandling 

med nålar
• Undersökning 

med ultraljudscanner

HÄLSA KÖRKORT

076 339 62 11
margaretavägen 3
187 74 täby (kyrkby)

fotterapeut caroline berger
Medicinsk fotvård

Fotvård i täby kyrkby

fotterapeutcaroline@yahoo.com


076 339 62 11

margaretavägen 3
187 74 täby (kyrkby)

fotterapeut caroline berger
Medicinsk fotvård

Fotvård i täby kyrkby

fotterapeutcaroline@yahoo.com


076 339 62 11

margaretavägen 3
187 74 täby (kyrkby)

fotterapeut caroline berger
Medicinsk fotvård

Fotvård i täby kyrkby

fotterapeutcaroline@yahoo.com



Tel: 08-544 405 00 
Tumstockvägen 9B, 187 66 TÄBY

Välkommen till samrådsmöte!
Täby kommun är förmodligen den största tätorten i Sverige utan utvecklad 
fjärrvärme. Det innebär att vi till stor del är beroende av el och olja för upp-
värmning samt att vi är beroende av andra kommuners värmeproduktion. 
Täby kommun vill satsa på hållbar fjärrvärme från återvunna och förnybara 
bränslen. Därför planerar kommunens partner, E.ON, att bygga ett kraftvär-
meverk i Hagby. 

Det är en stor miljöinvestering och ett projekt som väcker många frågor. 
Därför har samrådstiden förlängts till den 30 maj. Välkommen till samråds-
möte där du får möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till  politi-
ker, tjänstemän samt representanter från E.ON och SÖRAB.

Den 13 maj kl 18-20 i kommunhuset, Stationsvägen 13.  
Den 21 maj kl 18-20 i kommunhuset, Stationsvägen 13.

Har du frågor om Täby kommuns 
satsning på fjärrvärme?

 Fjärrvärmesatsningen i korthet:
• Det här är Täbys största miljösatsning. I kommunen 

används fortfarande olja och el i stor utsträckning. Med 
fjärrvärme kan sämre lokal produktion ersättas, kanske så 
många som ett 50-tal skorstenar kan släckas. Koldioxidut-
släppen kan på sikt komma att minska med 80 000 ton.

• Kraftvärmeverket kommer i den första fasen att eldas med 
bränslen som SÖRAB redan idag tar hand om på Hagby, 
till exempel utsorterat trä, trasiga möbler, plast och träd-
gårdsavfall. För att säkra leveranserna planeras även för 
en spetslast/reservanläggning i Arninge. 

• För att möta det framtida energibehovet hos en växande 
befolkning finns planer på att komplettera anläggningen 
med en panna som eldas med biobränslen från skogen. 

• Anläggningen kommer att utrustas med den senaste 
reningstekniken för det bränsle som eldas. Förbränningen 
är noga reglerad i lag och hela anläggningen kommer att 
prövas av miljödomstolen. Miljötillståndsansökan är  
inlämnad.

• Kraftvärmeverket i Hagby kan i en andra fas komma att 
leverera värme till nät i andra kommuner. Det är alltså en 
regional satsning som kan ge miljöförbättringar för många.

• Fjärrvärmen i Täby blir det första öppna nätet med valfrihet 
för kunderna och konkurrens som ska ge prispress och 
kundanpassat utbud.

FÖRLÄNGT SAMRÅD

taby.se/hagby

Idéskiss: illustration Sweco

PROFILERING SAMHÄLLE

www.svenskakyrkan.se/taby
 Tel: 08-580 035 00 

TÄBY FÖRSAMLING

INTRESSERAD AV ATT SYNAS I TÄBYGUIDEN?
Kontakta Daniel Lundqvist på telefon 070-091 29 63 eller maila daniel.lundkvist@direktpress.se

www.moogio.se/stockholmtaby

Öppettider:
Mån-fre 10-19

Lör 10-16
Sön 11-16
Välkomna!

Enhagsslingan 1, Täby
Tel: 08 758 12 34
taby@moogio.se

SOLSKYDD STÄD

Kunskapsföretaget för Dina ögon

Vi kan se dig djupt i ögonen!

Esplanaden 19, 3:e vån, Täby Torg
Förfrågan och tidsbeställning optiker: 08-792 49 30

ÖGON

Näsbydalsvägen 13  18331 TÄBY

Din bilskola i Täby
Handledarkurser m.m.

08-7686900 www.bilskola.se

KÖRKORT LAGERHOTELL MÄKLARE

sv
en

sk
am

ak
la
rh
us
et
.s
e

Catalinavägen 8
Tel 08-765 36 40
svenskamaklarhuset.se

Radarvägen 7, Täby
www.fyndingelagerhotell.se

www.kcmotors.se

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM  
@VOLKSWAGENSTOCKHOLM

*Volkswagen Leasing exkl moms 36 mån, 2 000 mil/år, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (oktober 2015). Volkswagen 
Serviceavtal och Volkswagen Försäkring ingår. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan 
påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella änd-
ringar och avvikelser. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Bränsleförbrukning Caddy vid blandad körning från 4,5 
l/100 km, 112 g CO2/km. Amarok från7,3 l/100 km, 192 g CO2/km Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar.

Öppet: Mån-Fre 09.00-18.00. 

Lör 11.00-16.00.Besöksadress: Gamla Norrtäljev. 105 Telefon: 08-503 332 00.

Volkswagen Täby

www.volkswagenstockholm.seI ALL-IN INGÅR: 
✔ Ingen kontantinsats
✔ Allt på en faktura
✔ Service och underhåll
✔ Försäkring
✔ Mobilitetsgaranti
✔ Vikarie bil
✔ Garanterat restvärde
✔ Drivmedelskort

www.volkswagenstockholm.se

Nya Caddy. All-in.

Caddy Skåp EU6 TDI 2.0 75hk Proline
med Komfortpaket.
All-in från 2.495 kr/mån* exkl moms. 
Köp till 27 hk och DSG automatlåda för 500 kr/mån.

Proline är utrustad med bland annat: Halvautomatisk klimatanläggning AC.  
Komfortpaket: Multiratt I läder (inkl färddator & trötthetsvarning) - Radio/CD, 
Handsfree Bluetooth, Kolfilter, Farthållare och Parkeringsvärmare.

Amarok. All-in.

Amarok Highline Aut. 180 hk 4MOTION
med Kampanjpaket.
All-in från 4 495 kr/mån* exkl moms. 

I ALL-IN INGÅR: 
✔ Ingen kontantinsats
✔ Allt på en faktura
✔ Service och underhåll
✔ Försäkring
✔ Mobilitetsgaranti
✔ Vikarie bil
✔ Garanterat restvärde
✔ Drivmedelskort

Kampanjpaket utan extra kostnad (handsfree, multifunktionsratt, 
fjärrstyrd värmare, och dragkrok. Värde 20 550 kr exkl moms).

Utan kontantinsats!
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✔ Allt på en faktura
✔ Service och underhåll
✔ Försäkring
✔ Mobilitetsgaranti
✔ Vikarie bil
✔ Garanterat restvärde
✔ Drivmedelskort

Kampanjpaket utan extra kostnad (handsfree, multifunktionsratt, 
fjärrstyrd värmare, och dragkrok. Värde 20 550 kr exkl moms).

Utan kontantinsats!

FORDON HÄLSA

www.taby.friskissvettis.se
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 Jag har drömt hela mitt vuxna liv om att bli krögare 
i Italien, för de har så bra råvaror. Det är de råva-
rorna jag försöker få hit nu.

Vi söker unika produkter i ett område i Italien som 
heter Basilicata. Förutom olivoljan har vi bland annat 
hittat pepperoni och unika möbler där. 

När jag hittade den här olivoljan ville jag speciali-
sera mig på det bästa, till ett bra pris. Jag tog hem en 
pall och gav bort, och det blev succé.

Vi säljer uteslutande till konsument, vi vill inte ha 
några mellanled. Butiker lägger på så enormt, och då 
är den inte för vanliga människor längre. Jag får nya 
kunder genom att ryktet sprids, vi har egentligen vux-
it utan att marknadsföra oss.

Vad gör den här oljan så bra? Ja, först och främst är 

den äkta och kommer från höga höjder, då behöver man 
inte ha så mycket besprutningsmedel. Familjen Paces 
mission är att äta bra grejer och må bra. Olivoljan har 
också en liten story, jag har ju direktkontakt med pro-
ducenten, de är mina vänner.

Men det är snarare min fru som har passion för oliv-

olja, hon kan känna skillnader direkt. På italienska säger 
man att det heter palato, en speciell smakkänsla. Den 
har hon. Så jag lyssnar på henne. 

I Italien förbrukar en familj 1,5 till 2 liter olivolja i 
månaden, men det gör inte vi här i Sverige. Vi har inte 
förstått än. Du kan ha olivoljan i allt, i matlagning och 
som smaksättare. Ta en pizza och häll lite olivolja på 
den, det är helt otroligt gott. Italienarna använder den 
på ett mycket bättre sätt, de är uppväxta med den. Jag 
är övertygad om att trenden med olivolja kommer allt 
mer, speciellt med tanke på all information om hur 
nyttigt det, särskilt i jämförelse med smör. Och det bor 
många fi nsmakare här i Täby, det är bara att titta i Täby 
Centrum. En fi nsmakare känner skillnad, de har en 
palato. 

 

 Anders Norrman 
  Ålder: 61
 Bor: Vasastan och Italien.
 Gör: Importör av italienska 

delikatesser från ett specifi kt 
område i Italien.

 Casa Svezia: Lager och show-
room i Lövbrunna i Täby.

 Mer info: www.casasvezia.se 

 Täbybon som blev oljekung ��  Anders Norrmans lager och showroom Casa Svezia gömmer mängder med olivolja. Direktimporterad från Italien till Täby för fi nsmakande Täbybor. 

VI ÄR TÄBY

olivolja. Direktimporterad från Italien till Täby för fi nsmakande Täbybor. 
  Berättat för Lotten Engbom  |  Foto: Rolf Andersson 

Vi vill inte ha några 
mellanled. Butiker 

lägger på så enormt, och då 
är den inte för vanliga 
människor längre.

 Anders Norrman 
 Ålder: 
Bor: Vasastan och Italien.
Gör: Importör av italienska 
delikatesser från ett specifi kt 
område i Italien.
Casa Svezia: 
room i Lövbrunna i Täby.
Mer info: 
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NORRORT

 Omkring 200 personer, 
en större mängd fordon 
och fl era polispatruller 
var inblandade i ett bråk 
i Arninge förra fredagen. 

  I fredags förra veckan hade 
en större mängd fordon och 
människor samlats utanför 
Coop i Arninge. När polisen 
skulle rapportera en förare 
för trafikbrott utbröt ett 
bråk strax efter 23.30.

– När man satt med per-
sonen i polisbilen samlades 
det mycket folk runt om-
kring. De uppträdde aggres-
sivt och högljutt, säger 
Sven Erik Olsson, informa-
tör på polisens ledningscen-
tral.

– Polisbilen bestämde sig 
för att köra därifrån för att 

slutföra rapporten i lugn och 
ro. Man hindrades då, men 
lyckades till slut komma 
därifrån.

Ytterligare patruller skick-
ades till platsen, enligt Ex-
pressen rör det sig om totalt 
elva patruller. Enligt polisens 
ledningscentral kastades sten 
och fl askor mot polisen.

– Stämningen var hätsk, 
hotfull och allmänt olustig, 
säger Jan Berlin, Täbys kom-
munpolis.

Våldsamt upplopp
Vid 01-tiden var det återi-
gen lugnt på platsen och 
insatsen avbröts. Enligt po-
lisen har inga personskador 
orsakats.

– En anmälan är skriven 
på våldsamt upplopp och vi 

kommer att gå igenom fi l-
mer. Det är en pågående po-
lisutredning, säger Jan Ber-
lin.

Exakt hur många männ-
iskor som var på platsen är 
oklart, men i polisanmälan 
står det ungefär 200 stycken. 
Enligt Jan Berlin är de i ål-
dern 18-30 år och har kopp-
lingar till de olagliga street 
race som har körts.

Är det Täbybor?
– Det är snarare så att de 

brukar komma från andra 
ställen än Täby, det sprider 
sig via sociala medier. Det är 
bara det att Arninge blivit en 
samlingspunkt, säger Jan 
Berlin. 

 Lotten Engbom
073-600 69 39

lotten.engbom@direktpress.se 

 Stenkastning mot polis 
vid storbråk i Arninge 

 SPÅRAT. Det 
syns tydligt att 
det har körts 
runt på parke-
ringen utanför 
Coop och Sys-
tembolaget.   
 FOTO: ROLF 
ANDERSSON 

Med reservation för ändringar. 
Vid bokning på 08-452 40 00 tillkommer serviceavgift.

Se alla artister och datum på Vikingline.se/live

Häng med Viking Cinderella för ett dygn med dans, glädje 
och fantastiska artister.

Prisex 

100:-
per person

6/10  ANDREAS JOHNSON
8/10  LOREEN
13/10 SMOKIE
15/10 HOFFMAESTRO
20/10 ELISA LINDSTRÖM

27/10 BROLLE
29/10 LINDA BENGTZING
3/11 SAMIR & VIKTOR
5/11 TITIYO
10/11 CHARLOTTE PERRELLI

Förboka 
buffémiddag 

295:-
inkl. vin, öl, läsk 

och kaffe

BUTIKEN UPPHÖR! 
ALLT SKA BORT! 

30%
RABATT PÅ NYA
HÖST- OCH VINTERSKOR

70%
ALLA SOMMARSKOR

RABATT

MÄLARSKO
Tuna Torg 8, Vallentuna
08-511 735 00



SPORTS CLUB Vallentuna, Tellusvägen 21
Tel. 08-511 762 00   www.sportsclubvallentuna.se

NY PÅ GYMMET?
Hos oss får du som blir ny medlem senast 31 oktober 2016

 orienteringsmöte och 5 st individuella träffar med en tränare
VÄRDE: 1.800:-

Sports Club Vallentuna firar 10-årsjubileum 
i oktober 2016. Läs på nästa sida om vår 
utveckling under dessa år - bl.a. mer än 
dubbelt så många träningslokaler nu.

10 år av kraftfull utveckling 
för att öka din träningsmotivation

VÅRT UTBUD 2006 2016
TRÄNINGSLOKALER 8 18
Motionsgym X
Motionsgym + Funktionell träning X
Fria vikter X
Fria vikter + Funktionell träning X
Keiser-studion X X
Cykelstudion X X
Stora studion X X
Lilla studion X
Queenax-studion X
Stora simbassängen X X
Vattenstudion X X
Indoor Walking X
Cardio Cinema X
Rehabcenter - DAVID concept X
Sports Performance Center - SPC X
Yogastudion X
Cardio Bunker - konditionsträning X
Obstacle Heaven - hinderbana X
Bouldering Cave - klättring X
Abdominal Square - magträning X
Mobility Terrace - rörlighetsträning X

AVKOPPLINGSSTÄLLEN 6 10
SPORTS CLUB VALLENTUNA - FÖRENAR NYTTA MED NÖJE
Café X
SportCafé med ny inriktning X
Klubbhörna X
Klubbrum X
Lobby X X
Simhyllan X X
Bastu X X
Bubbelpool X X
Solarium X X
Soffgruppen X
Coffee Bar X

ÖVRIGA NYHETER 3
Utbildningslokal - Sports Club Education X
Holistic-butik X
Sportbutik X

Detta satsar vi på
Ett enormt utbud inom fysisk 
träning
Detta gör att vi kan erbjuda alla något bra att 
börja med. Därefter finns massor av tränings-
möjligheter när man känner att något nytt be-
hövs för att hålla träningsmotivationen uppe. 18 
lokaler med olika träningsupplevelser lär vara 
oöverträffat i Sverige. När du är ny medlem hos 
oss får du kostnadsfritt ett orienteringsmöte för 
att välja rätt bland vårt stora utbud och därefter 
får du 5 st träffar med en tränare. Kontakta vår 
Medlemssupport när du behöver allmänna råd 
om träning m.m.

Många möjligheter till 
avkoppling i anslutning till trä-
ningen
Ibland kanske du tränar lite hårdare och läng-
re och inte kopplar av hos oss. Men ibland 
kanske du har lite mindre träningsmotivation 
och då blandar upp träningen med trevliga 
sätt att koppla av bland andra medlemmar. De 
andra medlemmar du träffar hos oss har något 
gemensamt intresse med dig. Det kan vara all 
slags fysisk träning allt från rehabiliteringsträ-
ning till motionsträning eller t.o.m. sportträning 
på amatör- eller elitnivå.
De flesta av våra medlemmar är även mycket 
intresserade av att äta hälsosam mat och vi 
kommer att satsa mer på att inte bara servera 
nyttig och god mat utan även sprida kunskap 
om mat och dess näringsinnehåll samt hur den 
lagas.

Klubbverksamhet
Vi kommer att inom vår verksamhet satsa 
mycket på att utveckla ”klubbar inom klubben” 
- separata klubbar för de av våra medlemmar 
som delar samma intressen.

Ny logotype
Vi är inte längre bara ett gym och en simhall. Vi 
är detta men har dessutom lagt till en sportin-
riktad linje - notera att ChallengeZone® är vårt 
registrerade varumärke. De tre färgerna i den 
nya logotypen Grön-Röd-Blå känner du igen 
från skyltarna i våra lokaler: Grön för Mo-
tionsgym, Röd för ChallengeZone och Blå för 
Simhall.
Dessutom kommer snart klubbverksamheten 
igång. Den nya klubbverksamheten är en av 
anledningarna till att vi vill markera den nya 
satsningen genom ett mer passande namn. 

DIN MOTIVATION 
FÖR MOTION 

ÄR VÅR PASSION
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Ett stort öltält fyllt med långbänkar, blåvitru-
tiga dukar och tyrolerhattar står uppställt i 
Kungsträdgården. 

Krogar och pubar serverar saltkringlor, 
färsköl i stora krus och schnitzel, och även 
Gröna Lund har anammat den tyska traditio-
nen fullt ut och dukat upp 200 sittplatser i sitt 
nya ”Biergarten”.

I år arrangeras det Oktoberfest som aldrig 
förr i Stockholm. Den tyska högtiden har sla-
git igenom på allvar.

– Vi svenskar har en förkärlek att ta till oss 
högtider man kan anordna en fest kring, och 
här i Stockholm finns det ingen hejd på mat- 
och dryckesintresset. Lägg därtill att ölen är 
populärare än någonsin så förstår du varför 
Oktoberfest fungerar, säger Fredrik Fjäll-
ström, mat- och dryckesansvarig på Gröna 
Lund.

Tyska snapsvisor
Öl är en viktig ingrediens i Oktoberfest. Nu-
förtiden börjar de sex Münchenbryggerierna 
bygga upp sina gigantiska tält, med över 

100 000 sittplatser, redan i juni för att hinna 
bli klara till september när uppemot 7 miljo-
ner besökare kommer för att sjunga tyska 
snapsvisor och dricka öl i enliterssejdlar. Men 
går det verkligen att kopiera konceptet? Ja, 
enligt Fredrik Fjällström.

– Det börjar definitivt bli allmänt bekant 
hos stockholmarna att fira Oktoberfest. 

– Vi hoppas på fullsatt här varje dag, säger 
han.

Bayerska brallor
Även på Buttericks märks intresset av. Fler 
och fler klär sig tyskt på hösten och de bayer-
ska flaggorna som togs in i sortimentet för sju 
år sedan säljer bara bättre och bättre för 
varje år som går.

– Det som säljer bäst är självklart lederho-
sen samt en matchande hatt, säger butiksche-
fen Joakim Hagberg.

Enligt honom är det inte så konstigt att vi 
tar emot den tyska högtiden med öppna ar-
mar.

– Vi svenskar behöver mer fest när hösten 

kommer. Mellan midsommar och lucia har 
vi bara Halloween.

På krogen Man in the Moon på Tegnérga-
tan i Vasastan började man med Oktoberfest 
redan 2004.

– Vi var i stort sett ensamma om konceptet 
i Stockholm då. Men det är ett bra tillfälle att 
visa upp Tysklands fantastiska bredd på öl i 
kombination med mat och livemusik, säger 
Eryo Rhawi, restaurangchef på Man in the 
Moon.

Ingen fyllefest
Både han och Fredrik Fjällström på Grönan 
är noga med att poängtera att det inte är nå-
gon fyllefest bara för att ölen är rejäla.

– Vi fokuserar på helheten. Självklart har 
vi enlitersöl, Tyrolerband och ompa ompa, 
men vi satsar på en gastronomisk upplevelse 
och serverar tyskt fläsklägg med knödel, kalv-
schnitzel, apfelstrudel och bretzel under de 
här veckorna, säger Eryo Rhawi.

– Ölen är stora. Så tipset är att inte gå ut 
för hårt, säger Fredrik Fjällström.

Expertens tips:   
Gå inte ut för hårt 
nn Den tyska högtiden Oktoberfest växer sig starkare i Stock-
holm. Men är vi redo för ompa ompa-musik, lederhosen och 
stora ölsejdlar? Jadå, säger flera krögare. Och buttericks.

Text: Michael Toll | Foto: Ylva Bergman

TID FÖR ÖL. Allt fler firar Oktoberfest med ompa-ompa och monsteröl

 Självklart har 
vi enlitersöl, 

Tyrolerband och 
ompa ompa, men vi 
satsar på en gastro-
nomisk upplevelse 
och serverar tyskt 
fläsklägg med knö-
del, kalvschnitzel, 
apfelstrudel och 
bretzel.

STOR DRINKNYHET VID STUREPLAN
n n  Den stora cocktail-drinken he-
ter ”Big Balls” och finns i flera olika 
varianter. När vi tittar förbi blandar 
bartendern Björn Jähle ihop en 
”Love Story”, med vodka, lime, 
l ycheelikör toppat med champagne 
och hallon.

– Vi rekommenderar att man är 
två personer och delar på den. Men 
den är ju professionellt gjord så det 
är inte superstarkt bara för att den 
är stor, säger Björn Jähle.

Totalt är det 8 cl starksprit samt 
lite likör och skumpa i drinken.

När vätskan hälls upp i glas 

märker man att det är en riktig 
monsterdrink. Två vinglas fylls 
snabbt och ändå är halva kannan 
kvar.

Drinken lanserades under sen-
sommaren och har på kort tid bli-
vit en populär beställning hos 
B urger & Lobster.

Men även om det är en riktigt 
stor drink menar bartendern 
Björns kollega Malin är det inte är 
Stockholms största.

– Nej, jag fick en grogg på Gröna 
Jägaren en gång och den var myck-
et större, säger hon och skrattar.  

SENASTE TILLSKOTTET: NORRLANDSPIZZOR
n n  Den Norrlandsinfluerade res-
taurangen Knut öppnade på Upp-
landsgatan 2013. I september expan-
derade verksamheten och slog upp 
dörrarna till Knut Bar, på 
Regeringsgatan 77. Där 
har en pizzaugn köpts 
in, och nu kan du be-
ställa norrländska 
pizzor.

– De har varit 
väldigt populära. 
Degen är mjölkbase-
rad, mer kryddig med 
smak av anis och fän-

kålsflarn, säger Martin Sjölander 
som driver Knut.

På den annorlunda pizzamenyn 
hittar man bland annat Kalix löj-

rom, västerbottenost och 
rökt renkött.

– Vi har flaskor på 
borden som ser ut 
som ketchup- och 
senapsflaskor men 
de innehåller kanta-
rellmajonnäs och 
lingonketchup. Per-

fekt till pizzorna, sä-
ger Martin Sjölander. 

FO
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STOCKHOLM
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GRÖNA LUND
��6, 7, 8, 13 och 14 

oktober kl. 17–00 i 
nya biergarten bred
vid Tyrol.

��www.gronalund.
com 

MAN IN THE MOON 
��15 september–8 

oktober på Tegnér
gatan 2 C.

��www.maninthe
moon.se 

KUNGSTRÄDGÅRDEN 
��5–8 oktober.
��www.helasveriges

oktoberfest.se 

LÖWENBRÄU 
��28 september–15 

oktober på Fridhems
plan 29.

��restaurangen har 
ständigt en tysk in
riktning men under 
oktoberfestperioden 
blir det mer jippo
aktigt med musik, 
mat och dryck.

BALLBREAKER 
K UNGSHOLMEN

��78 oktober
��bayerninspirerad 

buffé och Tyroler
band

��ballbreaker.se/res
taurangKungsholmen

Här kan du fira 
oktoberfest

VI FIRAR OKTOBERFEST I STOCKHOLM! Linette von bargen och Tim Segura från Gröna Lund.  

TYSK VECKA. Stora öl, tysk mat, flätor och tyrolerhatt. Och naturligtvis en portion ompaompamusik – det är Oktoberfest.  

Det är ett bra tillfälle att visa upp Tysklands fantastiska 
bredd på öl i kombination med mat och livemusik.

Många gäster hajar till när de besöker 
toaletten på Rolfs kök. Inne på toalet-
ten står det två sitsar uppställda. 

Det finns en förklaring. I början av 90-talet, 
innan krogen expanderade till dagens storlek, 
krävde tillståndsenheten att Rolfs kök skulle 
ha två toaletter.

– Det fanns dock inte plats att bygga en 
toalettrum till, så därför installerades två 
muggar i samma rum, säger Denise från Rolfs 
Kök.

Enligt henne är det mycket ovanligt att de 
båda toaletterna används samtidigt.

KROGTOALETTEN: Här behöver du inte pressa i ensamhet

 SÄLLSKAP. Personalen finns också på toaletten.  

Slut på papper, b illig 
tvål eller varma 

handdukar. K rogens 
toa säger allt om 

stället. Vilken krog
toa ska vi besöka? 

Mejla n oje@
d irektpress.se 
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Täby C, Kista Galleria, Brothers.se

Fri entré

taby.se/tryggitaby

Många föräldrar känner oro när de ser att deras ungdomar mår dåligt. 
I kvällens föreläsning kommer du som förälder få tips kring vad du kan 
göra för att stötta dem.

Föreläsare Fredrik Livhelm är legitimerad psykolog och doktorerar på 
gruppbehandlingar för ungdomar och vuxna vid Karolinska Institutet.  
Fredrik har tidigare arbetat som lärare och är en uppskattad föreläsare.

Kvällens föreläsning kommer också att handla om:
 Hur ser ökningen av psykisk ohälsa egentligen ut i gruppen 16-25 år? 

Om den ökar, vad kan det tänkas bero på?
 Kort presentation av några av de forskningsstudier vi gjort för att 

förebygga stress hos ungdomar och vuxna.
 Exempel på hur vi jobbar med ungdomar i grupp för att främja hälsa 

och minska stress.

Datum: Tisdagen den 4 oktober 
Tid: Klockan 18.30-20.30 
Plats: Åva Gymnasium, Aulan, Åva skolgränd 1-3
Fri entré. Ingen föranmälan krävs.

Föreläsning

Ungdomar, stress och psykisk ohälsa

inlämning LÖRDAG 14 januari

Rita och bygg den finaste, hemtrevligaste, 
påhittigaste fågelholk du kan komma på.

Tävlingen har tre klasser: högstadieelever, 
arkitekturstudenter och allmänhetens 

öppna klass. Vinnarna får fina priser och 
kan dessutom skryta med att ha byggt 

Täby Parks allra första bostäder!

Läs mer om reglerna, juryn och priserna på 
täbypark.se

Inlämning sker lördag 14 januari 2017. 
Välkommen med ditt bidrag!

täbypark.se

inlämning LÖRDAG 14 januari

Rita och bygg den finaste, hemtrevligaste, 
påhittigaste fågelholk du kan komma på.

Tävlingen har tre klasser: högstadieelever, 
arkitekturstudenter och allmänhetens 

öppna klass. Vinnarna får fina priser och 
kan dessutom skryta med att ha byggt 

Täby Parks allra första bostäder!

Läs mer om reglerna, juryn och priserna på 
täbypark.se

Inlämning sker lördag 14 januari 2017. 
Välkommen med ditt bidrag!

täbypark.se
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Stöldgods för 800 miljoner

n n Inbrottstjuvar stjäl för allt större värden i svenska hem. Under 
2015 lyckades tjuvarna få med sig saker för närmare 800 miljoner 
kronor, visar siffror från försäkringsbolaget If. Text: Erika Lindén Jansson

ÖKAR. Inbrotten blir inte bara fler, utan också dyrare. Förra året lyckades tjuvarna få med sig saker för närmare 800 miljoner kronor.  FOTO: NOrDSJÖ

Så skyddar du huset mot inbrott

 �  De flesta inbrott i villor 
och radhus sker genom 
fönster, altan- och källar-
dörrar. Tillvägagångssät-
tet används även vid in-
brott i lägenheter som 
ligger i markplan eller 
i loftgångar. Förstärk ditt 
skalskydd genom att ha 
godkända lås på dörrar 
och fönster runt hela 
b ostaden. 

 �  I trapp-
uppgångar 
sker in-
brotten of-
tast genom lägen-
hetsdörren. Det är 
viktigt att förstärka 
lås och karm i första 
hand. 

 �  Överväg att installera 
godkända lås och larm, 
och ta då gärna hjälp av 
auktoriserade återförsäl-
jare och installatörer. 

 �Förvara redskap och 
verktyg så att de inte kan 
användas som hjälp att ta 
sig in. Stegar bör vara 
fastlåsta om de förvaras 

utomhus. 
 

 Tänk på hur du för-
varar dina värde-
saker. Undvik att 
förvara dem synligt 

från fönstren. 

 �Tjuven letar efter kon-
tanter, smycken, hem-
elektronik och andra sa-
ker som snabbt kan om-

sättas i kontanter. Märk 
din egendom (utrustning 
finns att låna hos Poli-
sen). 

 �  Inventera och fotografe-
ra dina saker, spara på 
kvitton, tillverkningsnum-
mer, dokumentera gravyr 
på smycken med mera. 
Detta hjälper polisen att 
spåra gods som anträffas 
hos misstänkta personer. 
Det hjälper dig också i 
kontakten med försäk-
ringsbolaget. 

 �  Gör så att bostaden ser 
bebodd ut, använd timer 
på lampor och radio så att 
det skapar en osäkerhet 
huruvida någon är hemma 
eller inte.

Ägodelar för hundratals miljoner kronor 
försvinner varje år vid inbrott i svenska 
hem. Enligt en beräkning över försäkrings-
marknaden stal inbrottstjuvar lösöre till ett 
värde av 773 miljoner kronor förra året.

– Att ägodelar för långt över en halv mil-
jard hamnar i kriminella händer är självklart 
provocerande, men det som egentligen är 
värst är otryggheten hos de som haft tjuvar 
inne i sitt hem, säger Caroline Uliana, infor-
mationschef på If.

Dyrare inbrott
Inbrotten blir inte bara fler, utan också dy-
rare. År 2010 kostade ett genomsnittligt in-
brott, både de stulna sakerna och skadorna 
på själva bostaden, drygt 22 000 kronor. 2015 
hade den siffran stigit till över 26 300 kronor 
– en ökning med 19 procent på fem år. Infla-
tionen står bara för drygt tre procent av den 
värdeökningen.

– Vi vet inte exakt varför det ser ut så, men 
en anledning kan vara att vi skaffar oss allt 
fler dyra prylar. Har du flera smarta mobiler, 
mer än en surfplatta och en nyare TV hemma 
ökar självklart värden på tjuvens byte, fortsät-
ter Caroline Uliana.

Vanligaste stöldgodset vid bostadsinbrott 

är smycken, klockor och kontanter, och inget 
på listan över vad som stjäls oftast är speciellt 
otympligt.

– Tjuvar vill helst ha saker som är lätta att 
både bära med sig och sälja vidare. Det gäller 
att få med sig så stora värden som möjligt på 
ett enkelt sätt, avslutar Caroline Uliana.

Det som egent-
ligen är värst 
är otryggheten 

hos de som haft tjuvar 
inne i sitt hem.

 �1. Smycken
 �2. Klockor
 �3. Kontanter
 �4. Silverföremål
 �5. Dator
 �6. Ipad
 �7. Kläder
 �8. Parfym
 �9. Alkohol

KÄLLA: IF

Tjuvarnas 
topplista

KäLLA: POLISeN

HEMMA Telefon: 545 870 87  
E-post: info@direktpress.se

TIPSA REDAKTIONEN  
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Flytta in i köket
När grillkvällarna blir färre och längtan efter mustiga grytor 
tar vid är det dags att spendera mer tid i köket. Passa på att 

ge höstinspirationen en skjuts med snygga detaljer.ge höstinspirationen en skjuts med snygga detaljer.
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SKRUVAD. 
Den guld-
färgade 
korkskru-
ven kom-
mer från 
Lagerhaus 
och kostar 
79 kronor.

KRYDDA. Salt- och pepparkaret 
från Lagerhaus kostar 99 kro-
nor.

RECEPT. 
Spara favo-

rit- recepten 
i en snygg låda. 

Den här kommer 
från Lagerhaus och 

kostar 99 kronor.

LÖV. Den runda brick-
an med Stig Lind-
bergs mönster fi nns 
i Hemtex webbshop 
för 399 kronor.

TORKA. 
Köks-
handdu-
ken från 
Hemtex 
kostar 99 
kronor.

RULL. Sunnersta he-
ter den här rullvag-
nen från Ikea. Pris 
249 kronor.

DUKA. 
Bords- 
tablet-
ten från 
Åhléns 
kostar 59 
kronor.

KOKA. Kastrullen med 
kopparutsida rymmer 
4 liter och kostar 599 
kronor hos Åhléns.

SPILL. 
Förklädet 
från H&M 
Home kos-
tar 199 
k ronor.

BORDET. Duken från H&M Home 
kostar 149 kronor.

FORM. Den gula ugnsformen från OBH 
Nordica kostar 399 kronor hos Ellos.

HEMMA



Bäst på visningar

SKÖRDEVÄGEN 5, 2 TR, VALLENTUNA • 3 ROK •

Visning 9/10 kl. 14.00-14.30 & 10/10 kl. 18.00-18.30
65 kvm Avgift: 3 298 kr Utgångspris: 2 095 000 kr EP:  kWh/m² år Emilie Eppstein, tel.
0723-89 69 59

FRITZBERGSVÄGEN 168 E, VALLENTUNA • 3 ROK •

Snart till salu, kontakta mäklaren för mer information
63 kvm Sebastian Eriksson, tel. 0739-40 24 00
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ESKADERVÄGEN 20, 8TR, TÄBY • 2.5 ROK •

Visning 3/10 kl. 17.45-18.30
60.5 kvm Avgift: 2 580 kr Utgångspris: 2 195 000 kr EP: 133 kWh/m² år Rikard Sölling, tel.
0706-45 25 84

FLYGVILLEVÄGEN 1, BV, TÄBY • 2 ROK •

Ring för visning!
60.5 kvm Avgift: 3 932 kr Utgångspris: 2 495 000 kr EP: 90 kWh/m² år Rikard Sölling, tel.
0706-45 25 84

ÅBY ALLÉ 1B, 2 TR, VALLENTUNA • 1 ROK •

Såld - Sebastian Eriksson, 0739-402 400
29 kvm

S
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d

ÅBY ALLÉ 1B, 2 TR, VALLENTUNA • 1 ROK •

Såld - Sebastian Eriksson, 0739-402 400
34.5 kvm

S
ål

d

Svenska Mäklarhuset Vallentuna• Tuna Torg 1 • tel. 0868-43 97 90 •  • svenskamaklarhuset.se
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Bäst på visningar

2
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Meteorvägen 2 (2 tr)
Visning 2/10 kl. 13.00-13.35

Letar du efter en ljus, välplanerad 2:a med dubbelbalkong? Då kan detta boende vara något för just dig!

Antal rum: 2 r.o.k.     Boarea: 65 m²     Avgift: 3.197 kr/mån     Utgångspris: 2.195.000 kr     EP: 127 kWh/m²/år     Mäklare: Adam Simpson (070-778 78 77)

Svenska Mäklarhuset Täby • Catalinavägen 8 • Växel: 08-765 36 40 • E-post: taby@smh.se • svenskamaklarhuset.se

Radarvägen 5, Hägernäs Centrum, Täby • 08-411 18 00

1:A TÄBY CENTRUM - MED TÄBYS MEST CENTRALA LÄGE
Nybyggt hus 2015             Täbys mest centrala läge             Ljus och öppen planlösning

Utg.pris:       2 195 000 kr
Avgift:       1 835 kr/mån
Boarea:       33 m²

1:A HÄGERNÄS - HÖGT UPP MED NYRENOVERAT KÖK
Nyrenoverat kök             BRF med låg avgift             Bra kommunikationer

Utg.pris:      1 795 000 kr
Avgift:      2 093 kr/mån
Boarea:      41 m²

Sön 9/10 kl. 11:00-12:00
Mån 10/10 kl. 17:30-18:00VISNING

2:A NÄSBY PARK - VÄLPLANERAD MED INGLASAD BALKONG
Stor inglasad balkong       Utsikt mot lummig baksida       Nära centrum/kommunikationer

Utg.pris:      2 850 000 kr
Avgift:      3 052 kr/mån
Boarea:      60 m²

Energiprest.:  
Adress:
Mäklare:

55 kWh/m2/år  
Koltrastvägen 2C, 3 tr
Mattias Arnkvist, 076-766 80 90

Adress:
Mäklare:

Radarvägen 9, 12 tr
Stefan Odevall, 070-837 08 36

VISNING Sön 2/10 kl. 13:30-14:00

Adress:
Mäklare:

Häradsgränd 3, 5 tr
Mattias Arnkvist, 076-766 80 90

ERA Ditt Hem Fastighetsförmedling
www.erasweden.com

Sön 2/10 kl. 12:00-13:00
Mån 3/10 kl. 17:30-18:00VISNING
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TYCK OM!

TÄNK PÅ: Ju kortare du skriver desto större 
chans att få plats i tidningen. Redaktionen 
r eserverar sig rätten att korta och göra lättare 
ändringar i inskickade texter. Du får vara anonym 
om du vill. Inskickade insändare kan komma att 
publiceras på stockholmdirekt.se.

 Mejl: insandare.norrort@direktpress.se   Brev: 
I nsändare Täby Nyheter, Box 5290, 102 46 Stockholm 

 Sms: 0730-120 830

SKICKA EN INSÄNDARE/LÄSARBILD

HAR VI TID ATT TA HAND OM VÅRA ÄLDRE?

 Ödesdag för Täbys hemjänst 
 Den 1 oktober blir en ödesdag för Täby 
hemtjänst och vårdtagare.

Insatt beviljad tid bytes ut mot be-
viljade insatser. Det låter väl som en 
alldeles utmärkt idé vid första tanken. 
Nu skall vi äntligen få möjlighet att 
omvårda våra gamla, sjuka utan att 
behöva stressa ihjäl oss för att kunna 
utföra en bra insats hos vårdtagaren 
utan den tidigare stressiga arbetsvar-
dagen där ute.

Tyvärr kära Täbybor. Nu börjar det 
bli allvar!  Nu har våra valda politiker 
och beslutsfattare startat stora blåslam-
pan. Tyckte ni att det var en stressigt 
tillvaro tidigare så kommer det framöver 
att bli en i det närmaste ohållbart situa-
tion, eftersom den beviljade schabloner-
sättningen för varje insats kommer att 

bli på tok för dålig, på gränsen till oför-
skämt dåligt värderade insatser. 

Hemtjänstföretagen fl yr nu i fl ock 
från kommunen och säger upp sina 
kontrakt.

Vårdtagarna letar febrilt efter nya re-
dan överbokade aktörer inom hemtjäns-

ten samtidigt som de anställda letar sig 
till andra kommuner.

Vart är vi på väg tro? Antalet vård-
boenden/äldrevårdsplatser kommer inte 
på långt när att räcka till när kvarva-
rande aktörer slår i taket av vad de kla-
rar av. Är det detta vi verkligen vill ut-
sätta våra kära gamla Täbybor för inom 
vården och omsorgen i Täby?  Nu om 
inte tidigare har sparivern grumlats sig 
och lagt en tjock dimridå över vår äld-
reomsorg i kommunen. 

Det är verkligen dags att städa upp 
och ställa ansvariga inför skranket och 
förklara sig, skall vi verkligen behandla 
våra gamla skattebetalare på detta sättet, 
är det hummat! Res er upp gott folk, ni 
blir snart själva kanske gamla i Täby! 

 Gammal Täbybo! 

 ”Högtryck på nannymarknaden” – ja, 
äntligen kan överklassen öppet skylta 
med sina pigor, barnfl ickor och städer-
skor. Märkligt att de rikaste har så svårt 
att ”få ihop livspusslet” – man skulle ju 
kunna tro att de hade mer tid att ta 
hand om sina barn än till exempel en 
ensamstående mamma. 

Men nu får vi alla via skatten hjälpa den 
stackars överklassen med deras bekym-

mer. Tråkigt bara att de ”tvingas 
välja mellan städhjälp och barn-
passning efter det halverade rut-
bidraget”. Trots att de bor i 
Nacka, Täby eller på Öster-
malm. Ett tips till er som står i valet 
och kvalet: skaffa inga barn om ni 
inte tycker er ha tid att ta hand 
om dem.
   Kanske enklare med Pokémon go? 

 Överklassens behov av pigor 

 Låt pensionären bestämma 
 I dag har man rätt att arbeta tom 67 års ålder. Politi-
kerna diskuterar nu att höja den tillåtna åldern till 69. 
Varför ska man överhuvudtaget sätta ett tak för hur 
länge man får jobba? I synnerhet när det är brist på 
arbetskraft. Låt därför pensionsåldern vara individuell 
för hur länge man får jobba. 

Vissa kommer att gå vid till exempel 61 och andra 
kommer kanske att jobba fram till 75-årsdagen. Båda 
alternativen är okej, låt individen själv bestämma när han/
hon vill lämna arbetsmarknaden.   

 Bernt Jakobson 

 Vart har alla 
fasaner tagit 
vägen i Näs-

bypark? För tju-
go år sedan såg 
man någon var-
enda morgon, 
nu syns de in-
te till alls. 

     Tidigare tidningsbud på orten 

Hemtjänst-
företagen 

flyr nu i flock från 
kommunen och 
säger upp sina kon-
trakt.

vägen i Näs-
bypark? För tju-
go år sedan såg 
man någon var-
enda morgon, 
nu syns de in-
te till alls. 

 Tidigare tidningsbud på orten 

VAR TUSAN ÄR JAG?

Täby Nyheter

Intresserad av 
att synas hos 

oss?
Daniel Lundkvist
070-091 29 63

daniel.lundkvist@direktpress.se

Anna Lantto
070-952 54 78

anna.lantto@direktpress.se

Tony Thudén
070-600 58 31

tony.thuden@direktpress.se



Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7 l/100 km, CO2-utsläpp från 149 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. *Citat från Teknikens Världs test av 22 st. SUV:ar i nr 18, 2016. Rubriken är ett citat 
från ett test mot sex konkurrenter i Auto Motor & Sport nr 12, 2016. **Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 500 mil/år. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2016). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasing-
avgiften.  Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månads betalningen. Uppläggnings- och admin. avgift tillkommer, liksom eventuella tillval. **Indikativt förmånsvärde netto per 
månad  exklusive bränsle vid 50 % marginalskatt. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

1 729 

FÖRMÅNSVÄRDE
FRÅN

KR/ MÅN***

VI STÖDJER BRIS.

Volkswagen Stockholm

Nya innovativa Tiguan är standardutrustad med bland annat 4MOTION fyrhjulsdrift, 3-zons 
klimatanläggning, adaptiv farthållare och autobroms, Lane Assist körfilassistent, App-Connect 
mobiltelefonanslutning, 8" färgskärm, trötthetsvarnare, 17" lättmetallfälgar och ett bagage-
utrymme på 615 liter. Tiguan GT har dessutom full LED-strålkastare, Active Info Display digi-
tala instrumenttavlor, 18" lättmetallfälgar, DSG automatlåda m.m. 

Pris från 289 900 kr.

www.volkswagenstockholm.se

Volkswagen Täby
Besöksadress: Gamla Norrtäljevägen 101. Telefon 08-503 332 00.

Öppet: Mån-Fre 09.00-18.00. 
Lör - Sön 11.00-16.00.

3 895 

PRIVATLEASING
MED 0 KR KONTANT 

FRÅN

KR/ MÅN**

Volkswagen presenterar nya Tiguan: Idéer på väg.

”Fullständigt 
        överlägsen”
Citatet kommer från Auto Motor & Sport där nya Tiguan fick högst totalbetyg. 
Även i andra tester hyllas den för bland annat köregenskaperna, utrymmet för 
passagerare och bagage,ekonomin och inte minst den generösa säkerhetsut-
rustningen. Vill du själv uppleva en bil ”utan några svagheter”*?
Då är du välkommen att provköra nya Tiguan hos oss.


