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nyheter
Kärleken starkast
i Sundbyberg
LÄNET I Sundbyberg är 1,71
procent av invånarna nygifta.
Kommunen ligger därmed
högst på länets fem i topp
lista över dem som gifte sig
under 2011.
Grannkommunen Solna
kommer på andra plats med
1,55 procent nygifta. På tredje
plats finns Stockholm med
1,42 procent, enligt siffror från
Statistiska centralbyrån.
Pajala i Norrbotten ligger
sist på listan, där var det bara
0,41 procent av befolkningen
som gifte sig under året.

Militär kan sparkas
efter kalsongstöld
LÄNET En försvarsanställd i
Stockholmsområdet riskerar
avsked efter att ha stulit ett
paket kalsonger från försvarets förråd.
Enligt personalansvarsnämnden har mannen vid
flera tillfällen ”lånat” saker
som kalsonger och strumpor.
Mannen nekade först till att
ha stulit och uppgav att han
helt enkelt fått strumpor och
kalsonger vid flera tillfällen.
Senare ändrade han sig och
erkände en händelse där han
stal ett paket kalsonger.
Han uppges vara mycket
ångerfull. Mannens chef vill
nu att han får sparken.

Mjöl mals fortfarande i
väderkvarnen i Överby
Allmänheten bjuds in på kvarndagen den 21 april.
Han är 79 år och han och kvarnkollegorna börjar snart bli för
gamla för att fortsätta att sköta
kvarnen.
– Man måste vara lite småtokig
för att hålla på med det här. Men
kvarnen behöver en del underhåll
och vi försöker föryngra oss, säger
hon.

Taket ska lagas och mjölet malas. Sedan är det
dags för vårens kvarndag i Överby. Besökarna
får skåda den enda fungerande väderkvarnen
som finns kvar i länet.
Vill du ha närproducerat mjöl när
du bakar bröd eller steker pannkakor? Då kan du passa på att åka
till Överby väderkvarn i mitten av
april.
På den traditionsenliga kvarndagen kan besökarna köpa och
hjälpa till att sikta mjöl. Om det
blåser tillräckligt kan man även se
på när mjölet mals.
– Besökarna får inte sköta kvarnen. Däremot är det rätt trevligt
att sikta. Men vi köper in spannmål och mal i förhand. Det blåser sällan tillräckligt mycket på
kvarndagen, säger Sven Andersson i Sollentuna hembygdsförening.
Väderkvarn i Överby byggdes i

Här i Överby finns länets enda väderkvarn som är i gång. läsarbild: Sune Nyström
mitten av 1800-talet och slutade
troligtvis att användas regelbundet 1909 då den sista mjölnaren
flyttade därifrån.
Sedan kvarnen  renoverades, och
återinvigas i mitten av 1990-talet,
har föreningen varje vår och höst
bjudit in till en kvarndag. Förr

fanns det sex stycken väderkvarnar i Sollentuna.
Nu är det bara Överby väderkvarn som är i gång i länet.
– De andra har tappat vingarna
och så. Vi mal ett par tre gånger
per år och blåser det bra tar det en
timme att mala 100 kilo mjöl, säger Sven Andersson.

Sven Andersson  hoppas att Sollentunaborna tittar förbi på
kvarndagen.
– Det brukar vara lite glest med
besökare men de som kommer är
väldigt intresserade. Alla är välkomna. De som är någorlunda vigöra kan ta sig upp med rullatorn.
Det är en brant stig men man kan
alltid få hjälp att ta sig upp, tipsar
han.
Kvarndagen går av stapeln den
21 april i Överby. En månad senare, 24 maj, bjuder hembygdsföreningen in till nästa kvarndag på
Landsnora vattenkvarn.
l Pia Bispo
pia.bispo@mitti.se
tel 550 550 89

Stalands Rotebro

Stalands i Rotebro – KOM Köpcentrum – är norra Stockholms
stora heminredningshus med bra möbler, god design och en
hel avdelning med tillbehör som gör ditt hem personligt.
Varmt välkommen!

Brunstad. Möbler för livsnjutare.
Besök vår stora utställning i Rotebro.

String. Kombinera, variera och bygg till.
Flera färger. Vi har String på lager!

529:–
per månad

Desiree. Divansoffa i kontinentalstil.
Mått 247315 cm. Tyg Speed.

451:–

per månad
Elton.
Kontinentalsäng
med pocketfjädring och
bäddmadrass i naturlatex. Exklusive ben.

Mått 180200 cm. (14.995:–)

9.995:–

Kändisarna finns hos oss i Rotebro.

660:–
per månad

11.865:–

Agnes. 3-sits i tyg Drom.
Längd 180 cm. Från
Finns även som fåtölj.

14.990:–

Englesson. Kompletta möbelserier med
ursprung från traditionellt hantverk. Rena
linjer med fin balans mellan nu och då.

Köp möbler nu – upp till 24 månader räntefritt.
Välj mellan 6, 12 eller 24 månader räntefritt! Enligt K.O.V riktlinjer är effektiva räntan 13,62% på ett köp på 10.000:–.
Månadskostnaderna avser 24 månader räntefritt exkl. uppläggningsavgift 495:–, inkl. aviavgift 35:–.

Rotebro. KOM Köpcentrum. 08-544 708 60.
www.stalands.se
Vardagar 10 –19. Lördag 10–17. Söndag 11–17.
Stalands – möbler runt hela stan. Fri parkering vid alla butiker.
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