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Nu flyttar  
en biograf in 
i konsthallen
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sport
I år är Michel 
obesegrad 
i hoppgropen

sidan 27

Knivdåd 
i Fittja på 
väg mot 
lösning
Natten mot juldagen döda-
des en 23-årig man vid ett julfi-
rande i en lägenhet i Fittja. Efter 
dådet har en 22-årig man från 
Fittja suttit häktad misstänkt för 
mord.

– Han har medgivit de faktiska 
omständigheterna, säger krimi-
nalinspektör Lars Lundin.

Medgivandet är inte att be-
trakta som ett erkännande av 
mord, men som en bekräftelse 
på att 22-åringen höll i kniven 
som dödade 23-åringen.

Den misstänktes systrar satt 
också häktade till en början, 
men släpptes efter en tid.

Mot den 20-åriga lillasystern 
finns inte längre några brotts-
misstankar. Den 28-åriga sto-
rasystern är misstänkt för grovt 
skyddande av brottsling. Åtal 
tros väckas  den 7 mars.

● Anders Björklund

Hotades 
med ett 
gevär
Polismannen Ronny Paulsson 
fick ett avsågat hagelgevär riktat 
mot sig vid en husrannsakan. 

Nu höjs röster för hårdare 
straff vid vapenbrott för att stop-
pa vågen av skjutningar i Bot-
kyrka.

sidan 5

◗  Skyskrapa vid E4 ska bli nytt landmärke i Botkyrka

Företaget Living Design anser att det spektakulära bygget vid E4 kan bli ett lyft för Hallunda. ILLUSTRATION: LIVING DESIGN

Hallunda kan 
få jättehotell
Ett 73 meter högt hotell planeras 
i Hallunda. Byggnaden blir Stock-
holms tionde högsta och en port in 

till Stockholm. Förhoppningen är 
också att bygget ska utveckla områ-
det och ge nya jobb. sidan 4
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90 650 invånare i kommunen 2016
BOTKYRKA Enligt prognoser från kommunens näringslivskon-
tor kommer Botkyrka i slutet av 2012 att ha 86 000 invånare. 
Två år senare beräknas befolkningen ha stigit till 88 500 
invånare.

Kommunen använder prognoserna bland annat för att 
beräkna behovet av bostäder, skolor, förskolor, service och hur 
näringslivet ska se ut. 

År 2016 pekar prognoserna på att 90 650 invånare.

Botkyrka gav prinsessan en sparkdräkt 
BOTKYRKA/SALEM Det lär inte ha gått många förbi att 
kronprinsessan Victoria och prins Daniel fått en dotter. Och 
Botkyrka kommun har sett till att flickan inte ska behöva frysa.

– I samband med bröllopet gav Botkyrka en body (en spark-
dräkt, reds anm) med trycket ”Botkyrka – långt ifrån lagom”, 
säger kommunalrådet Katarina Berggren (S).

I centrum bjöd i fredags ett konditori på gratis prinsesstårta 
för att fira den kungliga nedkomsten.

43-åring körde på bil med kundvagn
ERIKSBERG Tingsrätten har dömt en 43-årig man från Tumba 
till 15 000 kronor i böter för att han med flit kört in sin kund-
vagn i en bil som stod parkerad utanför ingången till Ica Maxi 
i Eriksberg. Hallundabon som fick sin bil skadad har berättat 
att han släppt av sin fru när han blev påkörd. 

Ett vittne styrkte att mannen körde in i bilen med flit.

75 sommarjobb finns att söka
SALEM Ungdomar i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1 och 2 
har chans att få sommarjobb genom kommunens försorg. Det 
handlar om cirka 75 platser och varje år söker drygt 250 elever, 
enligt kommunens informationsblad. 

Kommunen lockar bland annat med jobb som park- och 
trädgårdsarbetare, inom barnomsorgen eller äldreomsor-
gen. Ansökan görs via kommunens hemsida mellan den 12 
mars och 1 april. Den som får jobb kan räkna med 90 timmars 
arbete fördelat på tre veckor.

38-åring dömd för åttonde gången
FITTJA En 38-årig man från Fittja har dömts till fängelse i sex 
månader för narkotikabrott. 

 När polisen kom hem till mannen i oktober förra året hit-
tade de 495 gram cannabis. 

Mannen, som erkänt brottet, är registrerad för sju brott 
i belastnings registret. Senaste domen är från 2006 då han 
dömdes för rattfylleri och narkotikabrott. 

Gränsen för grovt narkotikabrott när det gäller cannabis 
går vid 2,5 kilo.

Här ska skrapan resa sig
18 våningar högt hotell i Hallunda kan bli port till Stockholm.

En helt ny vy kan komma att tor-
na upp sig för den som kommer 
resande mot Stockholm på E4 sö-
derifrån. Företaget Living Design 
vill bygga ett fyrstjärnigt hotell i 
Hallunda på en obebyggd tomt in-
till Brunna idrottsplats. 

Blir planerna verklighet kom-
mer hotellet med sina 73 meter 
att vara Stockholms tionde högsta 
byggnad.

– Vi räknar med att hela projek-
tet kostar mellan 300 och 400 mil-
joner kronor, säger vd Tarek He-
gazy.

Företaget har haft tät kontakt 
med Botkyrka kommun som är 
positiv till planerna. I dag finns 
inget hotell i Botkyrka. Stöter pro-
jektet inte på problem kan spaden 
sättas i backen redan i början av 
nästa år.

– Det vore fantastiskt om vi kan 
möjliggöra det här. Det är brist 
på hotellrum i både Stockholm 
och Botkyrka. Vi är porten till 
Stockholm och det här skulle bli 
ett spännande landmärke, säger 
kommunalrådet Katarina Berg-
gren (S).

Hotellet som får namnet Living 
Hotel kan vara 
färdigt för gäster 
och inflyttning om 
cirka tre år. Förut-
om 160 rum och 
sviter ska det fin-
nas 80 bostadsrät-
ter i byggnaden. I 
pyramiden bred-
vid huvudbygg-
naden kan det 
arrangeras kon-
ferenser, mässor 
och andra tillställ-
ningar. För markplanet har Living 
Design dessutom visioner om ett 

3 000 kvadratmeter stort shop-
pingcentrum med butiker

– Det här lyfter om-
rådet och utvecklar 
det med arbetsplatser 
och service. Byggna-
den har hög arkitekto-
nisk standard. Samrå-
det får visa om  någon 
kommer att ha något 
emot det här, säger 
Nina Vesterli, projekt-
ledare på Botkyrka 
kommun.

Living Design ligger 
bakom renoveringar 

av en rad femstjärniga hotell runt 
om i Europa. I Sverige har företa-

get bland annat renoverat Grand 
Hotell i Saltsjö-Boo och Bro Hof 
slott i Upplands-Bro. Det är dock 
första gången som företaget de-
signar ett helt hotell. Men Living 
Design tänker inte driva själva ho-
tellet.

– Vi är i kontakt med flera in-
ternationella företag för driften, 
men i nuläget är detta inget vi vill 
gå närmare in på. Gästerna är allt 
från resande inom Sverige till in-
ternationella gäster då Botkyrka 
är ett extremt internationellt om-
råde med många internationella 
företag, säger vd Tarek Hegazy.

I Slagsta ska en 25 000 kvadrat-
meter stor permanent inrednings-

mässa öppnas. Enligt Living De-
sign har detta dock inte påverkat 
planerna i Hallunda.

Botkyrka kommun prövar nu fö-
retagets idéer och ett förslag till 
detaljplan ska tas fram. Eventuellt 
kommer man dessutom att göra 
studie för att se hur mycket hotel-
let skuggar området.

– Förhoppningsvis blir det sam-
råd om den nya detaljplanen före 
sommaren, säger kommunens 
projektledare Nina Vesterli.

● Anders Björklund
anders.bjorklund@mitti.se
tel 550 550 97

Botkyrka och Stockholm 
kan få ett nytt land-
märke.

I Hallunda finns långt 
gångna planer på ett 18 
våningar högt hotell in-
till E4. Tanken är att ho-
tellet ska bli en port till 
Stockholm söder ifrån.

Living Hotell får enligt planen 18 våningar över markytan och ytterligare tre våningar under markplan. LIVING DESIGN

◗   Hotell vid E4
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Här på tomten söder 
om Brunna IP byggs 
18-våningshotellet.

”Vi är porten 
till Stockholm 
och det här 
skulle bli ett 
spännande 
landmärke.”

KATARINA BERGGREN (S)


