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Dyrare lägenheter under Coronakrisen
I Kista blev bostadsrätterna dyrare i april. I SpångaTensta, däremot, sjönk
priserna.
l Stockholmarna surfar på
Hemnet som aldrig förr. Un
der april månad ökade an
talet sidvisningar med om
kring två miljoner i jämförel
se med samma månad i fjol.
– Många tillbringar mer
tid hemma just nu och hade
man redan innan tankar om

att man bor för trångt kan
ske den känslan intensifie
ras nu. Det kan ha fått fler att
titta på en större bostad, sä
ger Staffan Tell på Hemnet.
De senaste tre månaderna
har priserna på både villor
och bostadsrätter ökat något
i länet. I Järva skilde sig pris
utvecklingen på bostads
rätter åt beroende.
I Kista-Rinkeby ökade pri
serna, med 2,5 procent, till
34 364 kronor per kvadrat

meter i april. I Spånga-Ten
sta blev bostadsrätterna
drygt en procent billigare.
Snittpriset landade på 31 480
kronor per kvadratmeter.
Än så länge verkar bo

stadsmarknaden ha klarat
sig bra i k
 risen. Visningar
har gjorts enskilt eller onli
ne och försäljningarna fort
sätter. Men att säga något
om framtiden är svårt. Allt
beror på om stockholmar

na får behålla sina jobb eller
inte.
– Det kraftiga börsfallet
i mars skapade en oro. Men
nu när det har gått några
veckor märker man att livet
fortsätter – även om myck
et förändrats. Det verkar
ha gjort köpare mer beslut
samma igen, säger Staffan
Tell.
Staffan Tell, presstales
person på Hemnet.
Jonna Andersson
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Orientera på
två hjul – med
kluriga frågor
Vill du upptäcka norra
Stockholm på cykeln?
Cykelkulturtrim tar dig
från Järvafältet ner till
kungliga paviljonger
i Haga.
l När Bengt Källström fyll
de 50 fick han en cykel av
hustrun. Sedan var han fast.
– Sedan dess har jag cykel
semestrat i Frankrike varje
år, kört Vätternrundor och
varit engagerad i cykelfräm
jandet, säger Bengt som nu
har hunnit bli 77 år.
Det bästa med att cykla är
att känna att kroppen fun
kar bra när man tränar upp
den, trots hög ålder, tycker
Bengt Kjällström.
Varje år är Bengt med och
ordnar Cykelkulturtrim – en
tävling där man ska ta sig till
kontroller med kluriga frå
gor runt hela Stockholm på
cykel.
– Det är en orientering där
man har kontrollerna ute
hela sommaren. Från bör
jan var det bara för att kom
ma ut i naturen men nu har
vi kontroller vid runstenar

Huvudidén
är att lägga
kontrollerna
så att del
tagarna kan
upptäcka
trevliga
cykelvägar.
Vi försöker
ha med
några nya
cykelleder
och även visa
gamla fina
vägar.
Bengt Källström

och kyrkor och frågor som
ska ge lite allmänbildning,
säger Bengt Kjällström.
– Det är perfekt för dem
som vill cykla för ren rekrea
tion – inte för att träna eller
ta sig någonstans.
Vill man klara alla kon
troller kan det vara bra att ha
mellan fem och tio dagar på
sig. I materialet finns också
tips för den som vill ta paus
för kaffe eller en lunch på ut
flykten.
– Huvudidén är att lägga
kontrollerna så att deltagar
na kan upptäcka trevliga cy
kelvägar. Vi försöker ha med
några nya cykelleder och
även visa gamla fina vägar.
Vanligtvis brukar runt
200 personer delta men i år
tror man att det kan bli fler
på grund av coronaviruset.
– Många kommer att vara
hemma i Stockholm och vil
ja hitta på något där det inte
är risk att träffa mycket folk.
Då är det här perfekt.
Josefin Wennang
josefin.wennang@mitti.se
tel 08-550 551 25

Bengt Kjällström vid kontrollen i OS-paviljongen i Sollentuna.
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Fakta Cykelkulturtrim

Så gör du för att vara med

I år sträcker sig banan hela vägen till
Hagaparken. Foto: Åsa Sommarström

l  Pågår till 15 september.
l  Totalt finns det 30 kontroller från Järfälla i väst till Vallentuna i öst, via Järvafältet
ner till Hagaparken i syd.
l  Ett lagom riktmärke kan
vara att sikta på fem kontroller per dag.En cykel och
ett antal presentkort lottas
ut bland de som skickar in
sitt startskott.
l  Vill du vara med kan du

köpa ett trimpaket för 100
kronor av Bengt Kjällström
via mail (bengt.kjallstrom@
gmail.com) eller telefon
(070-471 50 09). Eller på
Clas Ohlson i Väsby och Sollentuna centrum, Cykelhuset i Upplands Väsby, Hjelmgrens Cykelsport &Fritid i
Sollentuna, Flinks Cykel &
Sport i Kista, Järfälla Cykel
& Sport.

Vad händer under ytan?
Varje dag, året om, pågår storskaligt fiske
i svenska vatten, till och med i skyddade
områden med hotade arter och livsmiljöer.

Naturskyddsföreningen jobbar för att
gynna skonsamt fiske och för att stärka
skyddet i marina skyddsområden.

Tillsammans kan vi få ansvariga politiker
att gå från ord till handling och skapa den
förändring som krävs.

STÖD VÅRT ARBETE FÖR ETT LEVANDE HAV! Swisha en gåva till 901 3038

