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S-styrda Botkyrka säljer ut lägenheter
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Publicerat: tisdag 17 april 2012 kl 09:16

Nästan var tionde kommunal lägenhet i Botkyrka ska säljas. För nu har kommunala
Botkyrkabyggen fått klarteckan att sälja 1000 av de 12 000 lägenheterna.

Med Peder Gustafsson och Jenny
Goldkuhl
idag 05:59

Socialdemokraten Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande, försvarar beslutet.
Massor av musik trafik nyheter och väder. En
mix av all information som behövs för att starta
dagen.

Katarina Berggren

Dela artikeln
Facebook

Twitter

Digg

Läs mer

E-post

Lyssna (211 min)

Skriv ut

Lägg i spelkö
ARKIV

söndag 01 april 2012 - måndag 30 april 2012

Dela
Välj datum

måndag 30 april 2012
Sportpanelen med Lasse Granqvist

Öppna i extern spelare
30 dagar kvar

Alla program

Måndag 30 april 2012 kl 09:00

Att ensam vara panel när det handlar om sport - det klarar Lasse Granqvist
med bravur. Prisbelönt kommentator som han är.

Sök på P4 Radio Stockholm morgon

Sök

Lyssna på sportpanelen
Traditionsenlig valborg
Måndag 30 april 2012 kl 08:16

Gäst i studion - Sten Magnus Petri, producent på Skansen, berättar om
Min
dagens
radio
och kvällens firande av valborg. Mycket och skön sång utlovas.
Vad händer idag, Sten Magnus?

P4 Radio Stockholms morgon tipsar
Filmguide
Spelet om Stockholm

Redaktionen

Vad gjorde vi utan internet?
Måndag 30 april 2012 kl 07:07

Det var inte bara en övergående fluga det här med internet - tänk så det
förenklar vårt jobb här på Sveriges Radio. God morgon Stockholm!

fredag 27 april 2012

Peder Gustafsson, programledare

Forskare samlas för seminarium om muskelhälsa
Fredag 27 april 2012 kl 08:16

Före detta elithockeyspelaren Nils Ekman berättar om vägen tillbaka efter
den stroke han drabbades av 2010. Svenske professorn Per Tesch är expert
på träningsmetoder för astronauter vid rymdfärder.
Per Tesch: Svårare att hantera diabetes och insulin med lite muskelmassa

torsdag 26 april 2012
Han ritade årets Stockholmsbyggnad

Jenny Goldkuhl, programledare

Torsdag 26 april 2012 kl 08:53

Arkitekten Ola Andersson fick i går pris för årets Stockholmsbyggnad med
sina stadsradhus i Kärrtorp. Men han är också aktuell med en bok om
arkitekturen i Stockholm och han är full av tankar på hur man ska fortsätta
att bygga i Stockholm.
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"Stockholmarna måste engagera sig i byggandet"

Klassisk biograf återinvigs
Torsdag 26 april 2012 kl 08:49

Rigoletto på Kungsgatan har varit stängd ett tag för renovering. Men i
morron är det dags för nyinvigning för den totalt uppiffade biografen där man
tom ska kunna ta sig ett glas vin. Björn Lindberg åkte dit i morse.
Rigoletto

Josefine Sundström, programledare

onsdag 25 april 2012
Ny musikalutbildning i Stockholm
Onsdag 25 april 2012 kl 09:18

I dag presenterades Stockholms senaste musikalutbuldning. Det är Base
23 som nu lanserar en treårig, eftergymnasieal utbildning. Prima ballerianan
assoluta Anneli Alhanko och koreografen och regissören Roine Söderlundh
kom förbi i morse och berättade om utbildningen.

Anders Hildemar Ohlsson

"Som Fame fast upphöjt till 10"
Wille Ahnberg spelade live
Onsdag 25 april 2012 kl 08:40

Wille Ahnberg är en man med många strängar på sin lyra - bland annat är
han läkare för Hammarby bandy. Men han hinner också skriva låtar och nu
kommer en ny skiva inom kort. I morse spelade han två låtar live här.
Intervju med Wille Ahnberg

Björn Jansson, filmrecensent

Dryckesexperten Håkan Larsson om årets trender
Onsdag 25 april 2012 kl 07:57

Just nu pågår den stora mat och dryckesmässan Gastronordic på
Stockholmsmässan. En del av mässan är Vinordic, dit Björn Lindberg åkte
för att kolla in dryckestrenderna tillsammans med experten Håkan Larsson.
Håkan Larsson

tisdag 24 april 2012

Mia Sjökvist, trafikreporter

Grönan satsar på artisterna i år
Tisdag 24 april 2012 kl 08:12

I helgen invigs Gröna Lund. Men det blir inga nya stora åkattraktioner i år
utan i stället satsas det lite extra på artisterna. Fast hittills är bara fem av
fyrtio artister kvinnor.

MMSa bild och SMSa till oss

"Det är svagt att det är så få kvinnliga artister"
Stora förväntningar på Cirkelns uppföljare
Tisdag 24 april 2012 kl 08:36

Författarna Sara Bergmark Elfgren och Mats Strandberg gjorde
dundersucce´ med ungdomsboken "Cirkeln. Nu kommer uppföljaren, "Eld",
som är del två av en planerad trilogi, och det är väldigt höga förväntningar på
boken som redan har sålts till mer än 20 länder.
"Vi känner faktiskt ingen större press"

måndag 23 april 2012
Ny medlem i sportpanelen

Genom att skicka din bild till oss intygar du att
du har upphovsrätten till bilden samt att vi på
Sveriges Radio får rätt att använda den i vår
verksamhet. Om du har frågor kan du kontakta
oss om detta.
Så här gör du om du vill skicka bild eller text till
oss:
Skriv P4sto [mellanslag] och ditt meddelande.
Skicka till 722 50. Avgift: 3 kr + eventuell
trafikavgift.

Måndag 23 april 2012 kl 08:49

I dag var det premiär för Karin Frick, sportreporter på TV4 och med ett
förflutet på Radio Stockholm, i vår sportpanel. Tillsammans med Radio
Stockholms Lasse Persson dissekerades sporthelgen från en stockholmsk
horisont.

Följ oss på
God morgon
Stockholm Sveriges
Radio

Sportpanelen med Lasse och Karin

Gilla

2 123

Stockholmscyklisterna hårdbevakas i veckan
Måndag 23 april 2012 kl 08:15

I dag drar trafikpolisen igång sin satsning gentemot cyklisterna i
Stockholm. Det gäller att ha cykeln i ordning och faktist inse att man är en
del av trafiken och att till exempel rödljuskörning inte är okej utan kan ge
1500 kronor i böter.
Polisen om cykelinsats
Vårpremiär för beridna vaktparaden

Twitter

Kontakta oss
Hör av dig till oss! Använd formuläret här nedan.
Bifoga gärna din e-postadress.
Meddelande

Måndag 23 april 2012 kl 07:32

Ett av de mest säkra vårtecknen i Stockholm är när den beridna högvakten gör sin säsongspremiär.
Det är i dag och vi slog en signal för att kolla läget inför.
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Beridna högvakten

fredag 20 april 2012
Lastbil kraschade in i Klaratunneln
Fredag 20 april 2012 kl 11:38

En lastbil körde i morse rakt in i Klaratunneln från Sveavägen. Lastbilen var
för hög och fastnade när den skulle in i tunneln. Som följd blev det långa
köer.

E-post

Skicka

Turné ska locka fram ungdomars idéer
Fredag 20 april 2012 kl 08:26

Björn Lindberg finns på centralen och pratar om Tillväxtverkets program
Ungas Innovationskraft som nu ger sig ut på turné, Ungas idétåg, med mål
att fler unga ska förverkliga sina idéer.

Reporter Björn Lindberg är lycklig i dag
Fredag 20 april 2012 kl 08:18

Godmorgon Stockholms Björn Lindberg är extra glad i dag. Grattis Brynäs
och Björn!

torsdag 19 april 2012
Grilltips med Mat-Niklas
Torsdag 19 april 2012 kl 09:02

Vi struntar i vädret - grillsäsongen är här - basta! Därför bjöd vi in kände TVkocken Niklas Ekstedt som delade med sig av sina grilltips.
Niklas Ekstedt: "Glöm snabba mariander"
Polisen vill ha alkoholförbud i Rålis efter 22
Torsdag 19 april 2012 kl 08:22

Snart är det säsong för att sitta i parken en ljum kväll och kanske dricka ett
glas vin. Det kan man till exempel göra i Rålambshovsparken fram till
midnatt. Men nu vill polisen ändra tiden till 22 efter att det varit stökigt förra
året i parken.
Tina Ghesami: "Risk att störningen bara flyttas"

onsdag 18 april 2012
Knarktillslag mot skola på söder
Onsdag 18 april 2012 kl 09:22

Runt ett 50-tal ungdomar på Åsö grundskola på Södermalm i Stockhlm fick nu på morgonen besök
av polisen eller blev intagna till förhör. Orsaken är misstankar om att det röks och säljs narkotika på
skolan.
Ungdomar till förhör om knark i skolan
Svedberg & The Hillside stranglers
Onsdag 18 april 2012 kl 09:14

"Om vi låter som the Pouges så är vi på rätt väg" Ja, så säger Niklas
Svedberg i Stockholmsbandet Svedberg & The Hillside Stranglers som
spelade live hos oss i morse.
Intervju med bandet
Cirkus cirkör får stort kulturpris
Onsdag 18 april 2012 kl 07:49

Bokörlaget Natur och Kulturs stora kulturpris på 300 000 kronor går till Cirkus cirkör. Vi ringde upp
cirkusdirektören Tilde Björfors i morse och grattade!
Tilde Björfors

tisdag 17 april 2012
S-styrda Botkyrka säljer ut lägenheter
Tisdag 17 april 2012 kl 09:16

Nästan var tionde kommunal lägenhet i Botkyrka ska säljas. För nu har kommunala
Botkyrkabyggen fått klarteckan att sälja 1000 av de 12 000 lägenheterna. Socialdemokraten
Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande, försvarar beslutet.
Katarina Berggren
Filip Hammar om att vara på turne´
Tisdag 17 april 2012 kl 08:44

Duon Filip och Fredrik har provat på det mesta - förutom att göra liveshow. Men det gör de nu med
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"Jakten på den försvunna staden" och åker just nu runt Sverige. Filip
Hammar, som normalt bor i Los Angeles, kom förbi studion i morse.
"Mitt gift är att träffa människor"

Hotad yttrandefrihet i Thailand
Tisdag 17 april 2012 kl 08:23

Rekordmånga svenskar åker ju till Thailand varje år på skön semester. Men yttrandefriheten är
inskränkt och det blir inte bättre, berättade Brittis Edman, som är ansvarig för Sydostasien på Civil
Rights Defenders.
Brittis Edman
Premiär för årets majblomma
Tisdag 17 april 2012 kl 07:35

I dag är första dagen som årets förstamajblomma får säljas. Och det är många
förväntasfulla barn som nu sätter i gång med försäljningen berättar Lena Holm på
Majblomman.
Lena Holm Majblomman

måndag 16 april 2012
Tältet är rest i Enskede
Måndag 16 april 2012 kl 09:12

Ett säkert vårtecken i Enskede är att tältet till Enskedespelet sätts upp. Det är 150 amatörer som
nu återigen sätter upp en föreställning, i år "Det blåser på månen". Björn Lindberg åkte till
Margaretaparken i Gamla Enskede och träffade regissören Johanna Huss för att ta reda på mer.
Hör hela intervjun med Johanna Huss
"Hjälp, vi flyttar i hop"
Måndag 16 april 2012 kl 08:01

Det kan vara pyssligt när ett par flyttar ihop och det blir inte blir det lättare
när det finns barn från tidigare förhållanden med i bilden. Men nu
startar "Hjälp vi flyttar ihop" på SVT, där programledaren Ylva Hällen och
inredaren Jon Eliasson hjälper par som ska flytta ihop med ...
Jon Eliasson och Ylva Hällen hjälper par flytta ihop
Edsbroryttare angripna av lösa hundar
Måndag 16 april 2012 kl 07:06

Två kvinnor skadades när de attackerades av lösspringande hundar när de var ute på en ridtur i
Edsbro i Norrtälje kommun i går eftermiddag.
Antony Balarin, Norrtäljepolisen
Välkommen Josefine!
Måndag 16 april 2012 kl 06:28

Denise är borta i två veckor och under tiden kommer Josefine Sundström att
göra Peder sällskap på mornarna. Så här pigga var de i morse!

fredag 13 april 2012
Kraftig brand i förskola i Kallhäll
Fredag 13 april 2012 kl 07:44

Eftersläckningsarbete pågår vid Kopparvägens fritidshem i Kalhäll som eldhärjades tidigt på
fredagsmorgonen. De 113 boende som fick evakueras har nu fått återvända hem. Vår reporter Björn
Lindberg är på plats.
Förskolechefen: "Jag känner sorg”
utsidan”

Räddningsledare: ”Branden startade på

torsdag 12 april 2012
Slitet, snyggt och chinos!
Torsdag 12 april 2012 kl 12:59

Måns Nelson, vår modeexpert, kom och tipsade om hur mannen ska klä sig
i vår.

Josefina Sanner dumpade sin agent
Torsdag 12 april 2012 kl 12:46

Josefina Sanner kom till oss och sjöng två låtar och berättade att hon
dumpade sin manager, allt blev bättre då.
Intervju med Josefina Sanner
Josefina Sanner - The
Hunting
Don't Stop - Josefina Sanner
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tisdag 10 april 2012
Chris Gustafsson - Europas vassaste frisör
Tisdag 10 april 2012 kl 11:32

23-åriga Chris Gustafsson är nyss hemkommen från en tävling i Wien där
hon utsågs till Europas skickligaste frisör. "Jag tränar 30-40 timmar i
veckan", säger hon.
Chris Gustafsson: Därför är jag bäst i Europa
håret i vår och sommar

Chris Gustafsson: Så ska du se ut i

"En fin bro - om man tittar underifrån"
Tisdag 10 april 2012 kl 09:08

Björn Lindberg var på tisdagsmorgonen på plats vid den nya stadshusbron
som monterades på plats undet påskhelgen. Platschefen Lasse Larsson
berättar hur arbetet har gått. En nyhet är att bron nu har utrustats med ett
duvskydd.
Hela intervjun med Lasse Larsson: "Den gamla bron var utdömd"

torsdag 05 april 2012
"Som en svensk Falling down med kvinna i huvudrollen"
Torsdag 05 april 2012 kl 08:55

Författaren och journalisten Moa Herngren är aktuell med ny bok. Men
huvudpersonen blev så jobbig att Moa Herngren tlll slut nästan ville ta kål på
henne brättade hon i morse.
Moa Herngren
Mycket strul i tågtrafiken i påsk
Torsdag 05 april 2012 kl 08:44

Det kommer inte at vara helt störningsfritt i påsktrafiken, framför allt inte när det gäller tågen.
Pendel och fjättrågen kommer att ersättas av bussar mellan Älsjö och Stockholms central och även
tvärbanan påverkas.
Så påverkas den spårbundna påsktrafiken
Det är ju påsk...
Torsdag 05 april 2012 kl 06:27

Denise är en varm och generös människa och hade med sig den här i morse.

onsdag 04 april 2012
H.E.A.T
Onsdag 04 april 2012 kl 06:44

Hårdrockarna H.E.A.T från Upplands Väsby är tillbaka med nytt material.
Men morse blev det lite mer avskalat än på skiva.
Intervju med H.E.A.T
Arg snickare drar igång igen
Onsdag 04 april 2012 kl 06:46

Den arge snickaren Anders Öfvergård fortsätter att hjälpa folk som hanmat
snett i sina husrenoveringar. Men frågan är om han är mer psykolog än
snickare? Eller är han numera rent av livscoach och snickare?
Anders Öfvergård

tisdag 03 april 2012
Esbjörn Svenssons trio kommer med ny skiva
Tisdag 03 april 2012 kl 09:17

I dagarna kommer jazzgruppen Esbjörn Svenssons Trio med en ny skiva.
Det trots att Esbjörn Svenssom omkom i en dykolycka för närmare fyra år
sedan. Basisten Dan Berglund kom förbi och berättade om skivan och livet
efter Esbjörns bortgång.
Dan Berglund
Glädje och förtvivlan i Stockholmssporten
Måndag 02 april 2012 kl 09:05

Djurgården åkte ur Elitserien medan AIK kan vara på väg mot SM-final. Och så var det premiär för
fotbollsallsvenskan i helgen. Ja, mycket att snacka om i sportpanelen som i dag bara bestod av
Bosse Johander.
Bosse Johander var sportpanelen
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Bröderna Lidbo gör spel av vardagen
Tisdag 03 april 2012 kl 08:53

Bröderna Håkan och Johan Lidbo har alltid gillat spel och har alltid gjort
egna regler till spel. Nu kommer de ut med en bok om mer eller mindra
knasiga spel man kan göra av vardagen.
Bröderna Lidbo
SM i fågelholkar
Tisdag 03 april 2012 kl 07:57

Det går ju att tävla i nästan vad som helst och idag visas de tio finalisterna i SM i
fågelholk. Därefter får besökarna på Trädgårdsmässan rösta fram
vinnarholken den 15 april. Björn Lindberg kunde inte låta bli att åka och titta på
holkar.

Ännu inte fullt till kollo
Tisdag 03 april 2012 kl 07:24

Ansökningstiden till kollo i sommar har förlängts med två veckor eftersom det fortfarande finns gott
om platser. Orsaken kan vara att föräldrarna i år måste söka elektroniskt.
"Kan beror på e-legtimationen"

måndag 02 april 2012
Experiment med hen på Boulevardteatern
Måndag 02 april 2012 kl 08:19

Pronomet hen har väckt debatt en senaste tiden. På Boulevardteatern ska man
nu under en veckas tid använda hen i stället för hon och han.
Hen i stället för han eller hon på Boulevardteatern
Säsongspremiär för citycyklarna
Måndag 02 april 2012 kl 09:09

Det är en decimeter nysnö i Roslagen men i dag är det säsongspremiär för
hyrcyklarna i Stockholm som blir allt fler. Förra året hyrdes cyklarna ut 830 000
ggr och nu utökas antal ställen där man kan hyra en citycykel.
Citycyklarna är tillbaka

söndag 01 april 2012 - måndag 30 april 2012

Välj datum

P4 Stockholm tipsar
I mobbningens spår
Rykten, hot och öknamn
påverkar in i vuxenlivet.
Karlavagnen

Få fina fötter
Experten rekommenderar
bikarbonat och hudkräm.
P4 Hela Sverige

Sommarfilmer

Tjugo år sedan JAS-kraschen
Så minns stockholmarna den svåra flygolyckan i
centrala Stockholm.

Tecknare Per Åhlin om Emil, Ronja
och Hasseåtage

I Björns filmguide hittar du
betyg och recensioner på
aktuella filmer.

Aktuell med en tecknad film om Emil i Lönneberga.
Hör Per Åhlin i P4 Mötet.
"Karl-Bertil har blivit en symbol för mig"
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P4 Värm land
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Om företaget Pressinformation Jobba hos oss
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Din gata
Metropol

Frekvenser (Teracom) Kontakta oss
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TJÄNSTER
Butiken

Webbsupport Så använder vi "cookies"

Välj version av den här sidan
Full version av sverigesradio.se
Den version av sajten som är avsedd för
datorer.

Byt till sajt för pekskärmar
Sverigesradio.se anpassad speciellt för
smarta mobiler och surfplattor.

Byt till sajt för enklare mobiltelefoner
För dig med en mobiltelefon utan
pekskärm.

LYSSNA MED FLASH

LYSSNA UTAN FLASH

© Copyright Sveriges Radio 2013 | Ansvarig utgivare: Lotta Mossberg | Besöksadress (sthlm) för Sveriges Radio AB - Oxenstiernsgatan 20 - 105 10 Stockholm - växel: 08-784 50 00 | Fler
besöksadresser

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=739&artikel=5068516

7/7

