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Chockade
AIK-fans
sörjer sin
målvakt

Museet
där du kan ta
en promenad
i Abbas fotspår

Bevara Fridhemsskolan! Bevara den trygga tillvaro vi
skapat för våra elever här!
Orolig pedagog. insändare sidan 2

Solnabo
riskerar
långt straff
för lyxstöld
NYHETER En 29-årig
Solnabo och hans jämnårige kumpan bröt sig in
i Burberry-butiken på Biblioteksgatan i Stockholm och
stal exklusiva väskor och
handskar för totalt 360 015
kronor. Den uppseendeväckande stölden inträffade den
27 mars och i fredags inleddes rättegången.
Männen, som greps och
anhölls samma dag och
häktades två dagar senare,
är grovt kriminella. De har
tidigare dömts för bland annat dopningsbrott, rån och
vapenbrott. Nu är de åtalade
för grov stöld och riskerar
fängelse i mellan sex månader och sex år.
– Jag tror absolut på fällande dom, säger åklagaren
Pär Runemar.
l Maria Lilja

Granne får pris
för hjälpsamhet
nyheter Staffan Nordgren är känd som en hjälpsam granne i Bergshamra.
Nu har han fått pris av
Äldreforum. Sidan 6

Rester av bosättning. Lämningarna efter lägret på kullen ska nu städas bort, lovar Statens fastighetsverk.

Haga kulle har
blivit en soptipp
l Ett av Solnas populäraste utflyktsmål – Haga

Nerslagen. En tjej frågade Madeleine om hennes märkesskor
var äkta. Sedan small det.

Tjejers våld
mot tjejer ökar

nyheter Misshandel mot
flickor har mer än fördubblats på sex år. Sidan 5

Foto: Åsa Sommarström

kulle – har sett ut som en soptipp i flera år.
Den som klättrar upp på kullens topp för att

njuta av utsikten får också glo på ett gammalt
skräpigt läger. Men efter omfattande juridiska
Sidan 4
processer ska nu skräpet bort.

odlar mat i miniformat

Reportage Trenden att stadsbor vill odla eget till middagsbordet håller i sig. Lena Israelsson visar hur man utnyttjar de små ytorna på ett effektivt sätt. sidan 16–17

5k
/st

SVENSK GURKA

Odlarna.se. 310–560 g. Klass 1.
Jfr pris 8:93–16:13/kg.
www.maxisolna.se

