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Glad Påsk!

Vi arbetar för ett tryggt och trivsamt boende.
Vår ambition är att erbjuda bra bostäder för många människor,
trygghet för de boende och förtroende på alla plan genom att
verka på lång sikt.

A

pril, en lurig månad

Aprilskämt är en typ av practical joke som tillämpas
över stora delar av världen den 1 april.
I Sverige är det vanligt att massmedia har falska artiklar
och reportage denna dag.
Några exempel på dessa skämt kan du läsa om på sid 5.
I Storbritannien, Irland, Kanada, USA, Australien och
Nya Zeeland kallas dagen för All Fools’ Day eller April
Fools’ Day. I Frankrike kallas den som blir utsatt för
aprilskämt för un poisson d’avril (aprilfisk) och i
Skottland för en gowk (gök/dummerjöns).
1 april är den 91:a dagen på året i den gregorianska
kalendern 92:a under skottår och Harald och Hervor
har namnsdag. Det återstår 274 dagar av året.
Det är inget skämt.

Inger Sjunnevik
Redaktionschef
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Påskharen
I påsktid är det fortfarande vanligt att
föräldrar låter påskharen komma med ägg.
Men varför är det just en hare?

Han
kommer på
påskdagen till barnen
och gömmer ägg, godis
och leksaker
En påsktradition som förknippas
med påskäggen är påskharen
Påskharen dyker första gången upp
i Heidelberg i Tyskland i slutet av
1600-talet.
Riktigt populär blev haren först under
1800-talet, då han gestaltades i bilderböcker.

Harens fortplantingsförmåga
gör honom till en symbol för fruktsamhet.
Det är också därför påskharen förknippas med ägg, en liknande symbol för
återfödelse, fruktbarhet samt andra
vårliga fruktsamhetsritualer där man
firar livets återkomst efter vintern.
Detta har lett till att småbarn ofta tror
att haren lägger ägg.
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Symboler för fruktsamhet

Harar och kaniner var alltså symboler
för fruktsamhet och spirande liv under
de hedniska vårfesterna, långt innan
kristendomen infördes.
Tyska utvandrare tog påskharen med
sig till USA, där den fick stora framgångar i mitten av 1800-talet.
Efterhand började haren även komma
med sötsaker till barnen och lägga
ägg, en något ovanlig egenskap hos
en gnagare. 1850 lanserades han av
godis- och leksaksindustrin som en
påsksymbol för barn.

I Sverige omtalas han, efter sekelskiftet 1900, bland tyska invandrare
och är mest känd som marsipan- och
chokladfigur.

Text: Inger Sjunnevik

”April april din dumma sill
		 jag kan lura dig vart jag vill”
Aprilskämt i svenska massmedier

1950: Öland lossnar

installerat ny utrustning i TV-huset.
Den gjorde så att man inte skulle
behöva köpa en ny TV-apparat för att
få TV-bilden i färg. Det skulle tills
vidare räcka med att klippa upp en
nylonstrumpa och sätta fast den över
bildrutan på den gamla svart-vita
TV-apparaten.

Den 1 april 1950 meddelade den
svenska tidningen Göteborgs-Posten
(GP) att Öland lossnat från havsbotten
och flutit in mot den svenska kusten.

1997

1980: Sommartid införs i smyg

1957: Spaghetti växer på träd

Det skämtet levererade BBC
I sändningen hävdades det att man
åkt till Schweiz och plockat spaghetti
från träd. Som bevis visades en film på
träden. Flera tittare ville ha fröna för
att sätta igång egna odlingar.

1996

sa SVT Sports Fotbollskväll att den
svenske fotbollsspelaren Tomas Brolin
skulle lånas tillbaka till det svenska
laget IFK Norrköping.
Brolin som spelade i Leeds hade sagt
detta till SVT som aprilskämt. Hans
tränare blev mycket irriterad över
tilltaget.

Den 1 april 1980 skrev DN att sommartiden hade införts i smyg, utan
föregående information.
Alla klockor gick fel, ingen visste vad
klockan egentligen var och totalt kaos
rådde överallt.
I verkligheten infördes sommartiden
den 6 april 1980, då vi fick sommartid
för första gången sedan 1917.
Från 1981 och framåt började sommartiden istället den sista söndagen i mars.

påstod SVT Text att den brasilianske
fotbollsspelaren Ronaldo var klar för
spel i det svenska laget AIK.

1998

En helsidesannons om lanseringen av
en hamburgare för vänsterhänta. Så
blåste Burger King USA. Enligt annonsen skulle inehållet i hamburgaren
vara detsamma, men alla ingredienser
hade roterat 180 grader. Något som
skulle underlätta för vänsterhänta.
1000-tals vänsterhänta dök upp på
BK:s restauranger för att få sig ett
skrovmål. De gick därifrån tomhänta.

1980: Råsunda Stadion är sålt

1962: Nylonstrumpan över
TV-apparaten

Innan det fanns färg-TV i Sverige
sändes den 1 april 1962 ett inslag i
Sveriges Televisions nyheter där
Kjell Stensson berättade att man nu

1980 visades ett inslag i Sportnytt om
att Råsunda Stadion blivit för dyr i
drift och därför sålts till Anders Wall
och dennes Beijerinvest för den symboliska summan av 1 krona.
Vid restaurationer av stadion hade
sedan stora guldfyndigheter hittats
och ingen fotboll var därför genomförbar inom en överskådlig framtid.
Den före detta förbundskaptenen
Georg ”Åby” Ericson intervjuades
på plats och beklagade sig över hur
fotbollen var mer värd än alla guldfyndigheter som gjorts.

2014

Hundägare kommer snart att kunna ta
ut föräldrapenning för sina hundar, så
kallad valppenning. Det är riksdagens
partier överens om. Nu ska Jordbruksverket snabbutreda frågan om hur det
ska gå till.
Källa: Wikipedia
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Hagsätra Centrum

Artistuppträdanden och andra aktiviteter
April - September
25 april
23 maj
30 maj

10-16		
10-16
10-16
		
6 juni
12-15
10 juni
13-16
16 juni
11-15
22 aug
10-16
				
				
				
29 aug
10-16
5 sept
13-17
				
26 sept
10-16

Loppis & Underhållning med Small Connection
Loppis & Underhållning med Olle Eilestam
Bil & Mc utställning Rösta på din favorit
Rockig underhållning med Grönztrömz
Nationaldagsfirande med Accordian Club Stockholm
Underhållning med Sätra Bälgarna
Lilla Midsommar Dans lekar Folkmusik
Hagsätra Centrum Företagarförening firar 55 år
Aktiviteter för barn & vuxna
Underhållning, Barnens 10:- dag, Ponnyridning, hopptält
Musik quiz, lotterier m.m
Underhållning & Loppis . Artist ej ännu bokad
Hagsätra Jazzdag med delar av svenska Jazzeliten
Mycket uppskattat inslag som växer år från år
Underhållning. Artist ej ännu bokad

December Julhandlardagar med underhållning ej ännu datumsatt
Vi återkommer med mer information i takt med att bokningar bekräftas
Se vår hemsida www.hagsatracentrum.se samt nästa nummer av Magazine V

Boka plats/bord för loppis? Ring Tommy på tel: 0739 33 43 11

Med reservation för eventuella ämdringar

Festligheterna arrangeras av Hagsätra Centrum Företagarförening i samverkan med Ikano Bostad
T Hagsätra * Buss 143 från Älvsjö/Högdalen * Fri parkering 2 tim
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Hagsätra Tandläkarna
En handikappvänlig tandläkarmottagning
med eget laboratorium mitt i Hagsätra Centrum

VARFÖR BETALA MER?
Fasta tänder, fast pris.
Billigast tandimplantat!
15min fri rådgivning.
10 000:-

20 000:-

30 000:-

Singel
Implantat

Hel överkäke (max 6 implantat)
eller
Hel underkäke (max 4 implantat)

Hel överkäke
+
Hel underkäke

Vårerbjudande

till de första 50 som bokar i god tid
Undersökning inkl röntgenbilder
300:- = 60% av ord pris
gäller 15 mars - 30 april
Vi utför: Allmän tandvård & Implantat

* Akut behandling samma dag, 5 dagar i veckan (även nya patienter)
* Lagning av protes medan du väntar (inom 3 timmar)
* Tillverkning av ny akrylprotes över eller underkäke (inom 1-2 veckor)
* Tillverkning av valplast protes (inom 1-5 arbetsdagar)
* Laserbehandling för en del tandsjukdomar

Implantatbehandling kan ske dagen efter
undersökning om så önskas

Allergifria proteser

BOKA TID 08-627 00 00

Vi följer Försäkringskassans rekommenderade prislista
Hagsätra Tandläkarna
Hagsätra Torg 40 bv, 124 73 Bandhagen

E-mail: bokning@dentes.se

Vi är anslutna till

Webb: www.dentes.se

Det lilla varuhuset med det breda utbudet och de attraktiva priserna

Tobak Tidningar Svenska spel ATG DHL Leksaker
Kontorsmaterial Läsk & Godis Gratulationskort

Nu även ett större sortiment av
Kontorsmaterial och Leksaker

Öppet: Månd-Fred 09.00-19.30
Hagsätra Torg 1

Tel: 86 92 01

Lörd
Sönd

10.00-18.00
10.00-17.00

När Bröllopsklockorna ringer
Förberedelser inför ett av de viktigaste evenemang i livet börjar långt före bröllopsdagen

Bröllopet och bröllopsfesten är en
stor och viktig händelse för brudparet.
Vigsel, romantik, blommor, festklädda
släktingar och vänner som samlas en
glädjens dag. Många leende ansikten
och förväntningar ligger till grund för
detta evenemang och frågorna kan vara
många. Hur vill vi ha denna dag?

Var ute i god tid

Planeringen kan pågå i mer än ett år.
Det innefattar allt från att boka kyrka /
plats för vigseln och präst / vigselförrättare till att hitta lämplig lokal för
själva bröllopsfesten. Val av ringar,
välja bröllopskläder, blommor bl a
brudbukett, dekorationer och att sända
ut inbjudningar till gästerna, val av
meny, fordon som kör brudparet på
bröllopsdagen och planläggning av
bröllopsresan.

Kyrklig eller borgerlig vigsel?

En vigsel kan vara kyrklig eller
borgerlig. Ritualen symboliserar
ingången av äktenskapet.
Under vigselakten ges trohetslöfte,
som ofta lyder: ”Jag tar dig nu till min
hustru / man, att dela glädje och sorg
med dig och vara dig trogen tills döden
skiljer oss åt”. Magiska ord.
Att lova kan vara något som är omöjligt eftersom livet är oförutsägbart. Att
ha en intension är något annat. ”Min
avsikt och önskan är att älska dig och
vara dig trogen hela livet”.

Kyrklig vigsel

Ingångsmusiken ljuder och prästen går
till altaret. Därefter öppnas dörrarna
för bröllopsparet. Brudgummen för in
sin brud till altaret. Det förekommer
också att fadern eller någon annan nära
manlig anhörig lämnar över bruden till
den väntande brudgummen som står
framme vid altaret med sin best man.
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Best man är vanligtvis brudgummens
bror eller bäste vän. Han har alltid
likadan klädsel som brudgummen och
det är vanligtvis han som ansvarar för
ringarna.

Det viktigaste minnet är fotografierna
och därför är en bra bröllopsfotograf
extra värdefull.
Bilderna går ju inte att ta om.

Borgerlig vigsel

Morgongåvan är en present som brudgummen ger bruden på morgonen efter
bröllopsnatten, vanligast är ett smycke.
Förr skulle morgongåvan betinga ett
värde till försörjning åt bruden, om
maken skulle falla ifrån.

Vill man inte gifta sig i kyrkan kan man
gifta dig borgerligt i stadshuset eller
varför inte i sin egen trädgård? Man
kan utforma sitt bröllop precis som man
själv vill. Bara för att man gifter sig
borgerligt behöver man inte begränsa
festligheterna. Tänk noga igenom hur
ni vill att er stora dag ska vara. Den kan
bli precis som ni vill!
Kyrkbröllop med långklänning och
frack, javisst är det vackert, men det
passar kanske inte alla. För er som vill
ha ett mer personligt och annorlunda
bröllop finns det gott om alternativ i
Sverige, från en anspråkslös vigsel till
det glamorösa. Har ni idéerna finns det
garanterat någon som vill hjälpa er att
genomföra era önskningar.

Att gifta sig utomlands

Enligt internationella bestämmelser
skall vigsel följa lagen i det land där
den förrättas. Vid vigsel på svensk ambassad utomlands gäller svensk lag

Hindersprövning

Hindersprövning har juridisk betydelse
och är obligatorisk för att ett par ska
kunna ingå äktenskap. I hindersprövningen lämnas uppgifter på om någon
av er varit gift tidigare, om i sådana
fall, uppge antal gånger. Ni får även
intyga att ni inte är nära släkt med varandra. Är någon part under 18 år fodras
intyg från målsman.

Bröllopsfotograf

En bröllopsfotograf förevigar bröllopet
med professionella bröllopsfoton.

Morgongåva

Hur gör man om den ena partnern
ska ta den andras efternamn?
Senast i samband med vigseln anmäler
man efternamnet till Skatteverket eller
till vigselförrättaren.
Det är kostnadsfritt.

Kan båda ha kvar sina gamla
efternamn efter en vigsel?

Ja, det går bra. Gör man ingen anmälan
om namnändring så behåller man sitt
eget. Då registreras bara vigseln och
inget annat.
Bröllopet föregås ibland av en förlovning eller trolovning. Om den kommande bruden är medlem i Svenska
kyrkan kan bröllopet föregås av lysning
i de församlingar kontrahenterna tillhör.
Traditionen att bära vigselringar har
sitt ursprung i romerskt rättsbruk, där
ringen användes som en bekräftelse på
ingångna avtal. I Svenska kyrkans vigselformulär av idag har ringen samma
betydelse.
Sedan 1500-talet bär vi förlovningsoch vigselringen på vänster hands ringfinger. Detta kommer troligen sig av att
man under antiken i Egypten trodde att
den s k kärleksvenen vena amoris gick
direkt till hjärtat från fingertoppen på
just detta finger.

1989 var rekordåret för antal vigslar i
Sverige. Det skedde i samband med en
ändrad lagstiftning om änkepensionen
och siffran blev så hög som 108 919
antal vigslar.
Den 1 maj 2009 infördes nya regler i
äktenskapsbalken som innebär att två
personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika
kön. Lagen om registrerat partnerskap
har upphävts.
Ordet bröllop kommer från det fornsvenska ordet bruthlöp/brudlopp,
den färd som de nygifta gjorde för att
visa upp sig i sin prakt inför bygdens
invånare. Brudloppet var en viktig del
i parets vigsel. Eftersom det förr inte
skrevs några dokument var brudloppet
ett viktigt bevis att vigseln hade skett.

I Hagsätra Centrum finner du flera
verksamheter som kan ge förträfflig
service inför bröllopsfirandet

Euro Deli

Delikatesser och Catering

Konditori Vallmofröt

Bröllopstårta
Eleganta bakverk

Hagis Blommor

Brudbukett
Blomsterarrangemang

Danielas salong

Trevlig transport
till och från bröllopet

se utförlig annons på sid 19

Eleganta Hårkreationer
Festfrisyrer

Guldberget

Ringarna och Morgongåvan
Text: Inger Sjunnevik
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Hagsätra Centrum

30 maj kl 10-16
Bil & Mc utställning Rösta på din favorit

Mer hästkrafter än elitloppet på Solvalla

Rockig underhållning
med Grönztrömz

Hagsätras anrika Dartklubb
La Gamba har bytt
tävlings- och träningslokal
Numera samverkar man med Restaurang 3vi och
kastar i deras lokaler.
Nya fräscha tavlor i ljus och trevlig miljö.
Matchdagar under våren är: måndag, tisdag, onsdag.
Några dagar för cupspel tillkommer
Du som är intresserad av att prova på är välkommen
Vi började nya året på restaurang 3vi
med fullt ös, bra stämning och sköna banor

HAGSÄTRA KEMTVÄTT
OCH SKRÄDDERI
Hagsätra Torg 15 Tel: 647 91 25

Tvätta 4 skjortor 100:10 skjortor 200:-

Vi hämtar och lämnar

KemTvätt VitTvätt MattTvätt MockaTvätt och Skrädderi
Alltid hög kvalité till lågt pris

Hagsätra Bil & Däckservice
Ett familjeföretag som funnits i Hagsätra mer än 30 år

Bila i sommar?
Beställ tid för service
Däckskifte 200:Däckhotell 800:- / säsong
					 Avgas Broms Ac
					 Service från 950:Öppet: Mån-Tors
Fre
Lör-Sön

7.30-17.00
7.30-14.00
Stängt

Ormkärrsvägen 80
Tel: 99 29 64, Fax: 99 59 37

info@hagsatrabil.com www.hagsatrabil.com
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Rapport från världen

Hemingway
Mallory Dock och 42 broar
Med Chryslern mot Floridas Key West far vi kustvägen med de 42 broarna, vi åker
någonstans mellan blå himmel och turkost hav. Vägskyltarna har varnat för alligatorer

Anders och jag åker in i Key West med
sina typiska sydstatshus. Ett av de
särpräglade är Ernest Hemingways
hus. Det ligger murinhägnat och
inbäddat i en köttig tropisk grönska.
Från träden hänger något som liknar
lianer.
I denna djungel smyger överallt katter,
Hemingway hade 50 st när han bodde
här, idag är de minst lika många, de
flesta fallna efterHemingways katter.
De är av en speciell ras ”Polydactyls”
de är kraftiga och har tassar med
sex tår.

Hemingway älskade katter och
många följde honom i rad även när
han gick på stan. Till exempel till sin
favoritbar Sloppy Joe´s, som vi kunde
konstatera ligger kvar på hörnet av
Greene Street och Duval Street.
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Här på Sloppy Joe´s satt han och
lyssnade till det som surrades om i
barvimlet, lyssnade till alla historieberättare och fick en hel del uppslag och
repliker till sina romaner, påstås det.
Baren har Hemingway-bilder och
metspön på väggarna och uppstoppade
fiskar i taket. Det är idag minst lika
stimmigt som förr fast har mer av
konstiga tävlingar för gästerna.
En av Hemingways vänner var journalisten Earl Adams, som förresten
dog några veckor efter vårt besök
i Key West. Det var han som lärde
Hemingway fiska med levande bete
och genom honom träffade han sin
blivande nya fru Mary.
Senare skulle han lämna Pauline
och Key West och flytta med Mary
till Kuba.
Adams och Hemingways favoritdrink
var ”Papa Dobles”, en lömsk drink
som ska innehålla mest kubansk rom,
lime, grapefruktjuice och marashino.
Det vitmålade huset på Whitestead
Street med sina utanpåliggande trappor och altaner köpte Hemingway,

eller egentligen hustrun Pauline 1931.
Pauline lät bygga den idag tämligen
vanvårdade stora poolen för 20.000
dollar. Huset och den stora tomten
kostade 10.000.
Varje morgon vandrade Hemingway
över en liten hängbro till sitt arbetsrum på första våningen i uthuset.
Här knattrade han på sin svarta
skrivmaskin disciplinerat, sitt vanliga
dagliga mått mellan 300 och 700 ord.
Här skrev nobelpristagaren sina bästa
böcker. Här på övervåningen skrevs
troligen ”Snön på Kilimanjaro”, en
stor del av ”Farväl till vapnen” som
hade påbörjats i Paris och en del
av ”Klockan klämtar för dig”. Här
skrevs huvudparten av ”Att ha eller
inte ha” som utspelar sig just i Key
West men boken avslutades på Kuba.
Här skrevs troligen stora delar av
”Afrikas gröna berg”, ”Och solen har
sin gång” och Döden på eftermiddagen”. Det är böcker med den typiska
Hemingwayska replikföringen, komprimerad och ytterligt hårt stiliserad,
dynamisk och levande.

Några av hans formuleringar blev
berömda bevingade ord. Bl a skrev
han om ”värdighet under press” ett
uttryck som sen John F Kennedy ofta
använde, en värdighet under ett inre
och yttre tryck. Om detta handlar
kanske egentligen flertalet av hans
böcker.
Hemingway beskrevs bland mycket
annat också som kultfigur och vår
tids hjälte.
I huset, som numera är privatägt
museum, finns favoritkorgstolen och
även några av författarens böcker
strategiskt utplacerade.
Huset är omgivet av en trädgård
med rik växtlighet. Träden är gamla
och höga, här finns palmer, här finns
träd med stora ärtskidor ”Royal
Poinciana” och det tjockaste är nog
ett ”Banyanträd”.
Nära poolen finns pissoaren som
Hemingway en kväll släpade hem
från Sloppy Joe´s, mest för att
katterna skulle ha något ställe att
alltid kunna dricka vatten.
Som alla år i juli anordnas en
Hemingway-festival då det tävlas
om att skriva bästa novellen, fånga
den största fisken och att vara bäst
på att bryta arm.
Det finns massor av guideböcker om
Key West att köpa men det är helt
bortkastade pengar. De intressantaste
sevärdheterna är absolut inte fler än
att man ganska lätt kan hitta dit.
Förutom Hemingways hus, en del
andra äldre hus, hela Key Wests
gamla stad är en samling klassiska
sydstatshus, nu verkar många av
dem vara tämligen fallfärdiga och i
gränderna gal svarta tuppar.
Många märkliga hus och så förstås
det höga fyrtornet. Det har vid vårt
besök en av sina sällsynta öppningstider.

Tillsammans med Anders, som
hetsade en aning, klättrade jag i de
ytterst smala trapporna med ända
upp i toppen och kollade utsikten.
I övrigt, Sloppy Joe´s bar, de märkliga husen, kanske också Harry
Trumans sommarhus ”The Summer
White House” och så förstås något
av kulmen på ett besök, folkvimlet,
gycklarna, eldslukarna, utbrytarkungarna i havet vid Mallory Dock.
Utanför Mallory Dock vid reven
simmade delfiner.
- Do you want to see the ocean, säger
mamman till barnet vid Mallory
Dock och går fram till stranden och
ser molnen vid havets rand där solen
som ett eldklot fallit ned.
Key West är lite spesciellt.
På kyrkogården finns många exempel på den ganska bisarra humor
som präglar staden. Här finns bl a
gravskriften över B P Roberts, en
hypokondriker som äntligen fick
rätt. På gravstenen står ”I told you I
was sick”.
Nära den gravstenen där änkan efter
ett fyllo ser den ljusaste sidan av
dödsfallet: ”At least I know where he
is sleeping tonight”.
På väg till Key West åker man i
utkanterna av det stora träskområdet Everglades och ser en och annan
sömnig krokodil. Vid vägkanten ett
par Hamburgerställen, ett av dem
erbjuder också Krokodilburgare, om
nu någon skulle kunna äta en sådan.
Från Floridas yttersta spets Key West
är det inte långt till Kuba. Vägen till
och från Key West är också speciell,
en bilresa över havet med pelikaner
här och där på vägräckena, en färd
över Floridas öar.
Över de 42 broarna söderut. Den
längsta är elva kilometer lång.

Text: Ingvar Ygeman

Ingvar Ygeman har fått mycket beröm för
sina böcker och journalistik.
Ingvar Ygeman har varit krigskorrespondent. Studerat i New York. Varit ledamot i
juryn som delar ut Stora journalistpriset.
Lärare på journaisthögskolor. Han har intervjuat ett flertal berömda storheter, mycket
uppmärksammade intervjuer, som Moder
Theresa, Alan Garcia, Indira Gandhi och
Nelson Mandela för att nämna några.
Så förstås den allra sista intervjun som
gjordes med Olof Palme, bara några timmar
före mordet.
Under många år var han journalist, på
Sveriges största nyhetsbyrå, dastidningar
och även redaktör för flera tidskrifter. Chefredaktör i 17 år för tidningen Statsanställd
med 200 000 ex i upplaga och en årsupplaga på över 7 miljoner.
Spelat fotboll i en av de högsta divisionerna. Löptävlat, bl a New York Marathon
och 26 Lidingölopp.
Ygeman är en flerfaldigt prisbelönad och
ofta översatt skribent.
På senare år har Ingvar Ygeman sysslat
med internationellt biståndsarbete även i
några av världens värsta krishärdar. Senast i
år jordbävningen på Haiti.
Har flera år drivit egna barnhemoch det
egna hungerforum, ”Ygemans Barnhem”.
Via sina två konsultbolag har han fått
många högst varierande uppdrag.
Uppdragen har en spännvidd med alltifrån
stora FN-projekt till absolut svenskt och
synnerligen lokala fritidsuppdrag som
svenska kyrkorådet och kyrkofullmäktige.
Just nu är det utlandsprojekt som Refugee Council, World Crises Messages och
världshungerhjälpen samt två större statliga
svenska företag.
För några månader sedan kom hans 27:e
och 28:e bok, ”Stark våg”. "The fantastic
wave" på 700 sidor och "Vindarna vänder"
som är den 29:e. Nästa bok nr 30 just nu
under tryck.

Recensioner

Världens katastrofer och kriser skildras skakande. Den hotande miljön beskrivs med all önskvärd tydlighet. Analyserna balanseras av
det ofta poetiskt skimrande språket. Det är förföriskt levande. Man läser djupt fascinerad.
Ingrid Hölzer-Scoh, Berliner Stimme, Tyskland
									

Sannerligen inte bara en synnerligt berest, säkert berättande världsmedborgare. Också rapporterar han mer kanske om ett
filosofiskt överraskande landskap. Vad spännande. Och så den poetiska lyskraften i språket. Lysande helt enkelt.
									
Gigi Carlucci, Corriere Umbria, Italien
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Påskrecept
Renstekssnittar
Servera som tilltugg

Ingredienser
12 st

200 g färskost eller chèvre
½ dl frysta lingon
1 tsk honung
1 msk riven pepparrot
1 krm svartpeppar
2 tunnbröd
150 g rökt renstek eller hamburgerkött i tunna skivor
1 ½ dl rucolasallad

Gör så här

Blanda ost, lingon, honung, pepparrot och svartpeppar
Bred oströran i ett jämnt lager på bröden
Lägg köttskivor och rucola på 3/4 av varje brödkaka, lämna sista biten tom så att
oströran får fästa ihop brödet
Rulla ihop till en tät rulle
Gör snittarna några timmar före servering
Rulla in dem i plastfolie och lägg dem i kylen
Skär rullarna i c:a 2 cm tjocka skivor

Flygande Jakob
Ingredienser
1 st
1 paket
3 dl
1 dl
1 dl
2 st

Grillad Kyckling
Bacon
Grädde
Chilisås
Jordnötter
Bananer

Gör så här:

Sätt ugnen på 225 grader. Plocka kycklingköttet från benen och fördela i en ugnssäker form
Stek bacon knaprigt, låt rinna av på hushållspapper
Vispa grädden fluffig och blanda i chilisåsen. Bred ut blandningen över kycklingen
Dela bananerna och lägg ut. Du kan strö på bacon och jordnötter nu om du vill, eller vänta
med det tills du tar ut kycklingen ur ugnen
Gratinera i mitten eller nedre delen av ugnen i cirka 20 minuter
Servera med Ris och en Sallad
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Avokado med Laxröra och Mangosås
4 portioner

Ingredienser
2 avokador

Laxröra:

150 g kallrökt lax
2 msk crème fraiche
2 msk hackad dill
svartpeppar, chili explosion

Mangosås:

1/2 mango
1 msk pressad citronsaft

Gör så här:

Hacka laxen och blanda med crème fraiche och dill
Krydda med peppar och chili explosion
Skär loss fruktköttet från mangokärnan. Mixa mango och citronsaft till en sås
Dela och kärna ur avokadorna
Lägg en sked av laxröran i avokadon och ringla över lite av såsen
Garnera med en skiva mango och dill

Mormors Lurbullar
28 stycken

Ingredienser

50 g jäst
2 dl mjölk
1/2 dl strösocker
7 dl vetemjöl
150 g rumsvarmt smör eller margarin

Fyllning:

100 g smör eller margarin
1/2 dl strösocker
1 msk vaniljsocker

Gör så här:

Smula jästen i en skål. Häll på kall mjölk och rör tills jästen lösts upp
Tillsätt socker och arbeta in mjölet
Arbeta in smöret i klickar med elvispens degkrokar
Strö över lite mjöl och låt degen vila i 10 minuter
Stjälp upp degen och dela den i två bitar
Kavla ut till avlånga plattor och sporra ut 14 trekanter från varje
Rör ihop fyllningen och klicka den på den breda delen av trekanterna
Rulla ihop från den breda delen och lägg i formar
Låt jäsa i 1 1/2 timme
Pensla med uppvispat ägg och grädda i 10 minuter i 225°
Låt svalna och sikta över florsocker

Text: Angela Sjunnevik
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Har du hört
den förut
En man kommer in på puben och beställer en öl.
När han har druckit upp den tittar han ner i
skjortfickan och beställer sen en ny öl.
När han har hällt i sig den tittar han ner i fickan
igen och beställer ännu en öl.
Detta upprepar sig ytterligare sju gånger innan
bartendern nyfiket frågar:
- Varför kollar du i skjortfickan hela tiden?
- Jag har ett kort på min fru där. När hon har blivit
snygg är det dags att gå hem
- Titta mamma, den där apan ser ut som faster Rut
- Fy, så säger man inte
- Men apan förstår väl inte vad jag säger?
Polisen stoppar en bilist
- Får vi gå igenom er bil?
- Javisst, men är det inte lättare att gå runt den?
- Lever din man upp till de saker han sa innan
ni gifte er?
- Jodå, han sa alltid att han inte var bra nog åt mig
- Hovmästaren! Den här maten är kall, luktar
ruttet, ser äcklig ut, och var bränd!
- Någonting annat?
- Ja, portionerna är för små!

Konditori Vallmofröt
79:-

Lunch varje dag 10-14

Pajer, lasagne, bakad potatis, hälsotallrik, sallader,
focaccia och varma mackor
på vardagar ingår:
bröd, smör, måltidsdryck och kaffe

Tårtor och
smörgåstårtor
bakar vi även
på beställning

Nybakat bröd varje dag, från vårt eget bageri
Öppettider:

Vardagar 06.30-18.00 Lördagar-Söndagar 09.00-16.00
Hagsätra Torg 14 Tel: 749 52 39

Delikatesser
Catering
Lunchservering

även lördagar

Gubben till Gumman:
- Du kommer väl ihåg vad prästen sa om nöd
och lust?
- Ja ja, svarade Gumman, du är i nöd och jag
har ingen lust!

t:

Öppe

Låna alltid pengar från en pessimist
Han räknar inte med att få dem tillbaka
Hagsätra Torg 32
Tel: 99 38 22

Tipsrutan

Tänkvärt
Pessimisten: Värre än så här kan det inte bli!
Optimisten: Jodå! Vänta bara!
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Måndag-Fredag
Lördag
Lunchservering
Avhämtning

10-18
10-15
10-14
10-14

Gör egen Isglass
Extra gott, svalkande
och näringsrikt är det
med fryst Nyponsoppa,
Blåbärssoppa, Saftsoppa
el dyl i isglassformarna

hjälp?
u
d
r
e
v
ö
h
Be
Har du alkoholproblem
eller
är du orolig för någon i
din närhet?
AA i Rågsved har möten
Onsdagar mellan 19-20
Söndagar mellan 13-14
Öppna möten båda dagarna

Trevlig transport till
och från bröllopet
Mustang Cabriolet 1966

Tag med egen CD med din favoritmusik i bilen
Flaggor som prydnad finns
Skylt "NYGIFTA" fästs bak på bilen

Pris 2.500:- inom StorStockholm

Chaufför ingår

För bokning eller rådfrågning ring Lars Söderström
08-97 32 76 Mob: 0703 39 44 68

Välkommen till
AA i Hagsätra / Rågsved
Rågsveds Folketshus
Rågsveds Centrum

All-Bilservice

plåt, lack och AC
även försäkringsskador
Däckbyte drive in 250:Försäljning av däck

Däckhotell

Avgasrör
Bromsar
Däck
Stötdämpare

Kamrem
Kopplingar
Oljebyte
Diagnos

Snabbt och Enkelt

Kontakt/Bokning
Öppet:

Vardagar: 07.30-17.00
Lunch stäng: 12.00-13.00
Tel: 647 46 60 Mobil: 070 44 37 767
Göksholmsbacken 13 c

Ett glasmästeri
med stil och
lång erfarenhet
Vi utför alla
typer av
glasarbeten

www.all-bilservice.se

OBS!

Nu i nya lokaler

HAGSÄTRA GLAS KONST & RAM
Öppettider:
Mån-Tors 8-17 Fre 8-14 Lör stängt
Skylbergsgatan 16 Tel: 99 35 20

Påskgrupper fr 50:Påskliljor 		
10:-/knippe (10 st)
Påskliljor i kruka 25:Tête à Tệte			 25:-/st
Krokus i kruka 15:Tulpaner 		
39:90/10 pack
Presentartiklar
Vi levererar inom hela Storstockholm

Hagsätra Torg 14 • 08-647 16 14

Livsmedel
&
Delikatesser
från mer än
30 länder
Kvarntorpsgränd 10 Tel: 749 39 30
hagishandel@telia.com

