
Ung man 
misshandlad  
på nattbuss 
av gäng
NYHETER En man i 20-årsål-
dern anmälde på nyårsnatten 
att han blivit misshandlad på 
nattbuss 591.

Enligt mannen ska ett 
flertal personer, kanske så 
många som ett tjugotal, ha 
börjat bråka med honom. 
Mannen ska ha fått ett långt 
jack i ansiktet. 

Enligt polisen, som skrivit 
en anmälan om misshandel, 
finns inga vittnen till händel-
sen.

Mannen fördes med ambu-
lans till Karolinska sjukhuset.

Polisen ska bland annat ta 
del av bussens övervaknings-
film.

Anmälan kom klockan 
03.37.
l ANdERs GusTAfssoN

Klantiga rånare. Vapen hjälpte inte de här männen när de tog sig in på en bank i Täby förra året. Några kon-
tanter fanns nämligen inte att stjäla. � Foto:�polisen��

kupperna 
som blev 
fiaskon
l Männen var tungt beväpnade och körde rakt 
in i banken. Men det enda de kom över var en 
säck med värdelösa kvitton. Att brott går fel är 
inte så ovanligt. Lokaltidningen Mitt i har listat 
brotten som floppat under året. Sidan 4–5 

Hundralappar 
att tjäna på  
billigaste kassen 
NYHETER Priset på en van-
lig matkasse skiljer sig stort 
i länet, enligt PRO:s under-
sökning. den visar också att 
maten är billigare i dag än för 
16 år sedan.  sidan�6

Många i länet 
bor ensamma
NYHETER Stockholm och 
Solna har störst andel sing-
elhushåll i landet.  sidan�8

I gott sällskap. Johannes Eriks-
son är en av alla singlar i Stock-
holm – men han söker en partner.

Haags livslånga 
nyårslöfte
KulTuR & NöjE Martina Haag tänker springa 
ett maraton om året tills hon blir 97.  sidan�18

discot med mer ös  
än vid stureplan
Glädjen sprudlar när riksförbundet FUB bjuder till dans. �REpoRTAGE�sidan�15–16

saraH tävlar 
om två priser
spoRT Simmaren Sarah Sjöström har chans till 
två utmärkelser under idrottsgalan.�sidan�20

TiSdaG  
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nr�2��Årgång�28

Samtidigt är det inget brott 
att försvinna. Påträffas man 
avförs man som efterlyst.
Christina Ullsten. NYHETER sidan�10

Bilförsäljningen är öppet 
måndag-söndag

Välj till/månad:
Metalliclack
Vinterhjul
Serviceavtal 
Försäkring
Däckhotell

Beräknad på 36 mån, 1500 mil/år, övermil 7 kr/mil över 4500 mil.
Uppläggningsavgift 595 kr samt aviavgift 55 kr/mån tillkommer.
Deposition 5000 kr.

117 kr
151 kr
249 kr
279 kr
125 kr

Privatleasing Hyundai i10
från1648 kr/mån

08-5100 5200
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Hundralappar skiljer 

i priset på matkasse
l Stora skillnader i länet – och det har blivit billigare

Pensionärernas riksorga

nisation (PRO) gör varje år 

prisjämförelser genom att 

handla exakt samma varor i 

olika matbutiker. 

I år jämfördes även pri

serna med vad matvarorna 

kostade för 16 år sedan. Or

ganisationen upptäckte då 

att maten blivit billigare, 

även när priserna från 1997 

inflationsjusterats. 

I dag kostar  varukorgen 

med 34 varor 896,80 kro

nor. För sexton år sedan fick 

man betala 978,80 kronor 

för samma varor.

– Jag är förvånad. Vi kla

gar på att maten har blivit 

för dyr när vi handlar. Men 

det har den ju inte blivit, sä

ger Finn Hatlevoll vid PRO.

Carl Eckerdal är chefs

ekonom vid Livsmedels

företagen, en arbetsgivar 

och branschorganisation. 

Han är inte förvånad över 

att priserna sjunkit.

Han menar att en stor för

klaring är EUinträdet, och 

att det sedan dess har varit 

en snabb utveckling inom 

hela livsmedelsbranschen. 

– Den storskaliga dag

ligvaruhandeln har explo

derat, samtidigt som vi har 

fått rena lågprisaktörer. Att 

vi gick med i EU har gjort 

att konkurrensen är helt öp

pen, importen ökar och pri

serna pressas, säger han. 

Priserna sänks också ge

nom att många affärer i dag 

har sina egna varumärken.

– Konkurrerande butiker 

måste anpassa sig prismäs

sigt. Allt tillsammans har 

gjort att vi i dag spenderar 

mindre än någonsin på våra 

matkassar.

Men att Maten är billigare 

har också negativa konse

kvenser, som att mat slängs 

i butiker och i hemmen. 

– Vi glömmer bort att tala 

om kvalitet och vad kvalitet 

borde få lov att kosta. Låga 

priser leder lätt till en slit 

och slängmentalitet, vilket 

märks i ett stort svinn där 

en stor andel duglig mat 

slängs, säger Carl Eckerdal.

I länet var det stora pris

skillnader på årets matkas

se, enligt PRO:s undersök

ning. Mellan exempelvis två 

butiker i Sundbyberg och 

Kista skilde det 222 kronor 

på en kasse med exakt sam

ma matvaror i.

– Jag bor i Kista – där det  

är dyrast. Men vi åker till 

billigaste stormarknaden i 

stället och handlar, säger 

han.

l Caroline Cederquist

caroline.cederqvist@mitti.se

tel 550 550 00

det är stora skill

nader på priserna 

i stockholms mat

butiker. det visar en 

ny undersökning.

Jämförelsen visar 

även att maten är 82 

kronor billigare i dag 

än för 16 år sedan.

Billigaste matkassen finns i Viksjö

w Medelpriset på matkas-

sen i länet var 929 kronor. 

w I kategorin små/mindre 

butiker i länet har Ica Kvan-

tum Viksjö billigast mat 

(778 kronor). Näst billigast 

var Ica Kvantum Flygfyren 

i Norrtälje (796 kronor). 

Willys i Sundbyberg (813 

kronor) hamnade på tredje 

plats följt av Willys i Rote-

bro (816 kronor). 

w Varorna och undersök-

ningsveckan har varit hem-

liga för att undvika fusk. 

w Hela undersökningen 

finns på pro.se 

Källa: Pro

    

13.495:−
(26.990:–)

Mio Barkarby Barkarby Handelsplats. Mån-fre 11-20. Lör 10-18. Sön 11-18. 

Mio Bromma. Gårdsfogdevägen 8 mitt emot Coop, på andra sidan Ulvsundavägen. Mån-fre 11-20. Lör 10-18. Sön 11-18. Mio City Sveavägen 20 vid Hötorget. Mån-fre 10-19. Lör 10-18. Sön 12-17. 

Mio Handen/Haninge vid infarten till Haninge. Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17. Mio InfraCity Stockholmsvägen 35, avfart InfraCity Väst. Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17. Mio Kungens Kurva 

Heron City. Mån-fre 11-20. Lör 10-19. Sön 11-19. Mio Värmdö Handelsplats Värmdö Marknad. Mån-fre 10-19. Lör 10-16. Sön 11-16. Mio Täby vid E18 avfart Viggbyholm. Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17. 

Erbjudandena gäller så långt lagret räcker, med start 2/1 och längst tom 3/2. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev slutförsäljning och tryckfel. För öppettider 

under trettondagen se www.mio.se

5-zons 
pocket-
resår

REA
PÅ FRIDAY SOFF-

SERIE I UTVALDA 

REATYGER

10.995:-
(14.995:-)

Kombinationssoffa Friday med armstöd A i tyg Stone nougat, ekben, 

B 370/232 cm 10.995:- (14.995:-)*

Vas Bloom i glas, H 17 cm. 

Finns i fl era färger 29:-/st

29:-/st

Kontinentalsäng Move i tyg Lux svart, medium el. fast, 180x200 cm 

inkl. bäddmadrass Move vändbar och ben i metall 13.495:- (26.990:-). 

Huvudgavel Move 2.995:- Nackkudde Move, 2-pack 995:-

Matbord Dalarö i vitlack med skiva i oljad massiv ek 180x90 cm 4.450:- 

Stol Kivik i vitlack 695:- Paketpris 4.995:- (8.620:-) matbord 180x90 cm 

+ 6 stolar Paketpris 3.995:- (6.230:-) matbord 140x90 cm + 4 stolar

PAKETPRIS

4.995·
(8.620:-) 

6.495:-
(7.995:-)

Kombinationssoffa Seattle med schälsong och divan i tyg Cannes black, ryggkuddar, 

B 304, D 93-153, H 80 cm 6.495:- (7.995:-)

    

JUST NU ÄR DET STOR REA PÅ MIO. VÄLKOMMEN!

Mi o I� � �  : � s � s 
� � �  �  � �  � � � �  � � � �  , � ff or ,

 � � or d � .

STOR REA PÅ MIO UPP TILL 

50%
RABATT PÅ UTVALD 

BELYSNING

3.995·
(4.995:-)

160x200, INKL. 

BÄDDMADRASS 

OCH BEN

Kontinentalsäng Happy i tyg Easy svart inkl. bäddmadrass och ben, 

exkl. huvudgavel och nackkuddar, 160x200 cm 3.995:- (4.995:-), 180x200 

cm 4.995:- (5.995:-). Erbjudandet gäller endast 2-9/1, eller så långt lag-

ret räcker. Huvudgavel Happy 160 cm 1.190:-. Nackkudde Happy 199:-/st.

UPP TILL 

50%
RABATT PÅ 

UTVALDA KUDDAR 

OCH TEXTILIER

ERBJUDADET 

GÄLLER 

ENDAST 

T O M 9/1

www.mio.se

Ljuslykta Snöboll, 

Ø 9 cm 79:- (149:-). 

Design Ann Wärff. 

Begränsat antal. 

Ljuslykta Hallon 

mini, Ø 9,2 cm 79:- 

(169:-) Design Anne 

Nilsson. Begränsat 

antal. 

UPP TILL 

50%
RABATT PÅ UTVALDA 

ORREFORS 

PRODUKTER

Vem tycker du 

ska få titeln 

Årets Företagare?

Nu är det dags att nominera Årets Företagare 

i Järfälla. Utmärkelsen är ett årligen åter-

kommande samarbete mellan Företagarna 

och Järfälla kommun. Årets Företagare är ett 

hederstecken till enskild företagare som under 

året utfört en prestation som med hänsyn till 

förutsättningar och omständigheter framstår 

som berömvärd förebild för företagare och 

samhället i övrigt. En jury som är utsedd av 

kommunfullmäktige samt en representant från 

Företagarna Järfälla enas om Årets Företagare 

utifrån inkomna förslag från den öppna nomi-

neringen. Utmärkelsen delas ut på kommunens 

företagarfrukost den 3 april 2014.

Välkommen med nomineringarna per e-post 

eller brev senast den 7 februari 2014.

E-post: jarfalla.kommun@jarfalla.se eller  

jarfalla@foretagarna.se

Postadress: 

Järfälla kommun

Kommunstyrelseförvaltningen

177 80 Järfälla
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Billigaste
matkassen

finns i Viksjö!


