6 MITT I TYRESÖ 6 SEPTEMBER 2016
www.mitti.se/tyreso

tyresöbo Trippelmästare

Tre titlar i ett enda race

Thailand är närmare än du tror.
Avnjut det allra bästa från det thailändska
köket i en mysig miljö på lunchen eller kvällen.
Bra kvalité och många specialrätter ex. anka, oxfilé m.m.

Dagens Asiatiska Buffé

85:-

Ingår: 8 olika rätter, sushi, sallad,
bröd, paj, frukt, måltidsdryck, kaffe

Mån – Fre kl. 10 –14

Lunchkuponghäfte 10 st kuponger 770:-

Extrarabatt för avhämtning på kvällar. Fullständiga rättigheter.

Uteserveringen är öppen hela sommaren!
Boka gärna bord på tel 798 50 80
Öppet : Må –To 10 –21, Fr 10 –22, Lö 12 –22, Sö 12 –21
Industrivägen 14, Tyresö

Linus Lundqvist har all anledning att jubla. Förra helgen tog han tre titlar i bilracing på samma gång.

Linus Lundqvist från
Tyresö Strand har tagit
tre titlar på samma gång i
bilracing.
– En helt fantastisk
känsla. Att få vinna på
det här sättet är verkligen stort för mig, säger
17-åringen.
A Tyresö strand
Linus Lundqvist blev förra
helgen totalmästare i Formula STCC Nordic när Sveriges enda formelbilsmäs-

terskap gjorde ett gästspel i
finska Alastaro.
S a mt id i g t
s ä k r a de
17-åringen från Tyresö
Strand titlarna i både junior-SM och North European
Zone (NEZ).
– Det här har varit mitt
stora mål i år och att ha uppnått det känns enormt bra,
säger Linus Lundqvist.
Han noterades för snabbaste varv i båda racen.
– Vi hade en otrolig bil.
Vi var snabbast på den fria

träningen, gick bort oss lite grann i kvalet när regnet
kom, men hittade rätt igen
till racen och hade grym fart.
Linus Lundqvist debuterade i bilracing förra säsongen och har varit den stora dominanten i årets upplaga av

”Det här har varit
mitt stora mål i år
och att ha uppnått
det känns enormt
bra.”

Foto: Jerry Karlgren

Formula STCC Nordic. Av
tolv lopp som körts har Lundqvist vunnit åtta och stått i
pole position sex gånger.
Linus Lundqvists titeltriumf kommer med en deltävling kvar att köra på Ring
Knutstorp den 23–24 september. Inför nästa säsong
vill Lundqvist satsa internationellt, i ett första läge via
tester i Formel 4.
Lars Allerstedt
lars.allerstedt@mitti.se
tel 08-550 550 69

städat med
rent samvete
3 en ordinarie städare
3 Kollektivavtal
3 vi talar svenska

boka abonnemang nu
så bjuder vi på ett
startkit värde 700 kr.
mer info hittar du
på hemsidan.

010-516 43 00 • www.vardagsfrid.se
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Vi fyller år!

Spara upp till
797kr

Halva
priset på
hundratals
bågar

Glas ingår
alltid

Boka din synundersökning på specsavers.se

City
Fleminggatan 40–46, 08-650 52 52.
Götgatan 71, 08-640 61 91.
Hornsgatan 88, 08-84 36 62.
Karlaplan 7, 08-660 64 40.
Kungsgatan 64, 08-14 01 20.
Sveavägen 49, 08-30 82 95.

boK a
nu!

Söderort
Farsta Centrum, 08-604 72 80.
Haninge Centrum, 08-745 25 25.
Huddinge Centrum, 08-689 76 15.
Liljeholmen 08-645 32 70.
Sickla Köpkvarter, 08-643 80 80.
Skärholmen Centrum, 08-710 10 25.

Tumba Centrum, 08-530 208 40.
Tyresö Centrum, 08-447 78 00.
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