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Vi gör din Mitt i
Reporter Ida Leveby Andersson, ida.leveby@mitti.se

Din tidning är
störst i stan.
Lokaltidningen
Mitt i Stockholm AB ger ut 31
tidningar med en
total upplaga på
895 843 ex.
Chefredaktör och
ansvarig utgivare:
Anna Körnung.
Vd: Mikael
Benckert.

Det är vi som bevakar
Bromma, Järva – och
resten av västerort.

Nyhetschef Jakob Larsson,
tel 08-550 550 43
Fotograf Christian Lärk
Mejla oss gärna enligt formen
fornamn.efternamn@mitti.se
Eller ring oss på telefon
08-550 550 00 – i växeln
hjälper vi dig att komma
i kontakt med rätt person.
Dagliga nyheter på:
www.mitti.se/bromma
Facebook: Sök på ”Mitt i
Bromma”
Twitter: @mittistockholm
Instagram: @mittistockholm

Annonsera
08-550 550 10
boka@mitti.se

TIPSA OSS!
Håll dig uppdaterad – ladda
ner vår app! Sök på ”Mitt i” –
i App Store eller på Google Play.

Kontakt
Lokaltidningen
Mitt i,
Box 47309,
100 74 Stockholm.
Besöksadress:
Liljeholmsvägen 18.
Telefon växel:
08–550 550 00.
Tryck V-TAB.

Kom inte
din tidning?
Distribution:
Posten.
Ring 550 550 00,

Vi vill ha dina nyhetstips!
Ring eller mejla in ditt tips till
oss på bromma@mitti.se

måndag till fredag.
Eller mejla
reklamation@
mitti.se

Mitt i-tidningarna
trycks på svenskt
tidningspapper
som upp till 50
procent består av
returpapper.

missa inte!

Möt människorna bakom rubrikerna på mitti.se
Lokala nyheter ska vara nära människorna de berör. På mitti.se möter
du människorna och deras berättelser, bakom nyheterna.

Arne, 81, hade precis
gått och lagt sig när kulan
träffade väggen bakom
tv-fåtöljerna där han och
hustrun nyss hade suttit.
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Noura trodde att hon var gift
– i 28 år Noura har alltid trott att
hon var gift med sin Alex. Men när
de skulle gå skilda vägar upptäckte hon något otroligt – paret hade aldrig
registrerats som gift. ”Det känns som att
mitt liv inte har existerat”, säger Noura.
www.mitti.se/noura

Foto: Pekka Pääkkö
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Arne, 81: ”Kulan gick rakt
över frugans fåtölj” Mitt i natten avlossades flera skott på
öppen gata. Några gick rakt
genom fönstren hemma hos två äldre
par. ”Hade frugan suttit kvar hade kulan
gått 20 centimeter ovanför huvudet, och
hade hon rest sig upp hade det gått jävligt illa”, säger Arne. www.mitti.se/arne
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Peters mamma om tragedin:
”Inga signaler på att något var
fel” Olga Teouchs son Peter
Plax, 16, tros ha mördats av en
nära vän. Hans mamma berättar om sin
son och om sorgen efter tragedin. ”Jag
har tänkt mycket på om jag hade kunnat
göra någonting, om jag fick några signaler på att något var fel”, säger hon.
www.mitti.se/peter

Mamma Olga Teouch
med sonen Peter Plax
som hittades mördad
i ett skogsparti
i Sollentuna.

Nora var
gift i 28 år
– trodde hon.
Foto: STEFAN källstigen

Foto: Pekka Pääkkö

Välj att få pushnotiser från
ett eller flera områden

Eller scanna
QR-koden för att
komma direkt till
Mitt i-appen i App
Store/Google Play.

Bromma Ortopedmottagning
✔ Anslutna till
✔ Frikort gäller
✔ Inga remisskrav

BOKA VÅRA
PROFFSIGA SNICKARE
OCH HEMSTÄDARE IDAG!

✔ Besöksavgift med remiss 150 kr,
utan remiss 350 kr

Fästingbussen!
Vaccinera dig mot TBE! Pris 410:- (barn 360:-).
OBS! även resevaccinationer.
Datum

Lö

Plats

14/9

tid

Bromma Blocks, Coop Forum

www.bromma-ortopedmottagning.se
Tunnlandet 1, plan 3 (T-Brommaplan)
08-409 209 00 | 0702-666 880

11–15

Hela turlistan på
www.vaccindirekt.se

✔ Barn och ungdomar under 18 år
är avgiftsfria
Mycket korta väntetider, inom 2 veckor!

08-410 011 30 • stockholm.vaster@veteranpoolen.se

Välkommen till

Boka en
hantverkare!
Vi lös
er
ROTavdra
get!

Vi har erfarna:

Målare
Snickare
Elektriker
Rörmokare

vasterort@veterankraft.se | tel: 08-525 27 900

