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ROTARY-ÅRET LÖPER från 1 juli 
till 30 juni. I och med nytt år får också 
en ny medlem ta över presidentska-
pet. Ett år, och lite till, har nu gått 
sedan Karin Wallin valdes som presi-
dent för Nykvarn Rotaryklubb. 
— Jag överlämnade presidentskapet 
till Michael Henriksson i slutet av 
juni, berättar hon får Måsen. 
Vår klubb, Nykvarn, startade upp 
med fysiska möten den 17 augusti. 
Vi kunde då vara på Taxinge uteser-
vering, men från och med måndag så 
kommer vi att vara inomhus. 

KARIN FÖRKLARAR ATT det inte 
kommer att bli något sedvanligt 
mingel på mötena i höst — man får 

sätta sig vid dukat bord med före-
skrivna avstånd.
— Vissa av våra medlemmar är i 
självvald isolering, men övervägande 
antal deltar. Det är lite tuffare att 
boka föreläsare då många fortfarande 
har restriktioner från sina företag, 
men vi har många intressanta inbo-
kade nu under hösten.

LÄS MER OM Nykvarn Rotaryklubb 
i Måsen i höst. Missade du Rotaryar-
tikeln vi publicerade i samband med 
Internationella kvinnodagen kan du 
läsas en på mariefredstidning.se.

I ÅR ÄR DET femårsjubileum för idrottseventet Run 
of Hope tillsammans med Vitamin Well. Loppen ar-
rangeras på ett 70-tal platser runt om i landet mellan 
den 11 och 20 september. 
— Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer och 
de här loppen är ett sätt att komma ut och röra på 
sig tillsammans med sin familj, vänner eller kollegor 
samtidigt som man är med och gör skillnad för de 
som drabbas. I år är inget vanligt år och vi är därför 
extra glada för alla de arrangörer och deltagare som 
trots rådande omständigheter väljer att engagera 
sig, säger Nathalie Hillerström, projektledare på 
Barncancerfonden. 

LOPPEN ARRANGERAS av privatpersoner och fö-
retag och är öppna för vem som helst att anmäla sig 
till. Alla deltagaravgifter går till Barncancerfondens 

fortsatta arbete med att finansiera forskning och 
stödinsatser till de familjer som drabbas. Förutom 
de över 70 lopp som arrangeras fysiskt på platser 
mellan Kristianstad i söder till Tärnaby i norr är det i 
år även möjligt att delta virtuellt via appen Raceone. 
— Alla våra arrangörer kommer att hålla sina lopp 
i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 
Men vi vill ändå att alla som vill delta ska få möjlig-
het att göra det på sina villkor. I år kan man därför 
även anmäla sig till ett lopp men springa det på sin 
egen utvalda sträcka var som helst i Sverige. Sedan 
registrerar man det digitalt i Raceone-appen, säger 
Nathalie Hillerström. 

ÅRETS MÅL ÄR att samla in 1,8 miljoner kronor. 
Media är varmt välkomna att ta kontakt med ar-
rangörerna till loppet.

NYHETER ENHÖRNA OCH NYKVARN

Nu springer Sverige mot barncancer — också i Nykvarn
Fredag 11 september går starten för Run of Hope. Runt om i Sverige springer tusentals människor för 
att stötta kampen mot barncancer. Nytt för i år är att deltagare även kan vara med och springa virtuellt.

Karin Wallin har nu lämnat över presidentskapet. Läs mer om Rotary i Nykvarn i ett kommande 
nummer av Måsen. 

SAMMANLAGT SÅLDES 2 100 villor i Stockholms 
län mellan juni och augusti till ett genomsnittligt 
pris på 6,0 miljoner kronor. I fjol gjordes 1 789 af-
färer vid den här tiden på året. I hela Sverige såldes 
14 636 villor för i snitt 3,4 miljoner kronor.

MELLAN JUNI OCH AUGUSTI såldes 10 258 bo-
stadsrätter i Stockholms län. Det är relativt många 
sett till aktiviteten på bostadsmarknaden i länet un-
der de senaste tolv månaderna, samt det historiska 

snittet för den här tiden på året.

UNDER JUNI TILL AUGUSTI såldes det 246 färre 
bostadsrätter i Stockholms län än snittet för det 
senaste året. Men när vi tar i beaktande att juni till 
augusti, också historiskt sett, är tid då det säljs färre 
bostadsrätter än under resten av året, kan bostads-
marknaden karaktäriseras som förhållandevis aktiv. 
De sålda bostadsrätterna i Stockholms län hade 
ett genomsnittligt pris på 3,5 miljoner kronor. I fjol 

gjordes 8 559 affärer vid den här tiden på året. I 
hela Sverige såldes 28 665 bostadsrätter för i snitt 2,6 
miljoner kronor.

STATISTIKEN VISAR ÄVEN på en prisuppgång i 
Stockholms län. Medelpriset på försäljningarna av 
bostadsrätter i länet var 1 procent högre än för tre 
månader sedan. Även i hela Sverige ökar priserna 
på bostadsrätter. I hela riket noterades en prisupp-
gång på 3 procent.

Största prisuppgången på villor i Stockholms län på fyra 
Villapriserna steg med 4 procent i Stockholms län under de senaste tre månaderna. Det är den starkaste 
prisutvecklingen sedan 2016. Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har 
analyserat. Även i hela Sverige ökar villapriserna. I hela riket noterades en prisuppgång på 6 procent.

Nykvarn Rotaryklubb: Laddar för en intressant höst
Nu är hon ”past president”. Karin Wallin, 
Nykvarn Rotartyklubb, lämnade i mitten av 
sommaren över presidentskapet till Michael 
Henriksson efter ett speciellt år, eller snarare 
en speciell vår, i samhället och inom Rotary. 

I år kan man anmäla sig till ett lopp men springa det på sin egen 
utvalda sträcka var som helst i Sverige. 
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