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Information till boende i Vantör

Hagsätra centrum en växande ”Food Court”
Hagsätra centrum håller på att utvecklas till en riktig oas för Matälskare.
På vardagarna strömmar mängder av folk från närliggande industriområden hit för
att mätta sina magar vid lunchtid
Som boende i närområdet har du i dag tillgång till ett brett utbud av såväl
lunchmat som á la carte-menyer. Inte mindre än sex olika näringsställen med ett
varierat utbud finns i centrum. Dessa bör kunna tillgodose de flesta smakinriktningar.
Nedan får du en liten ”Lathund” till vad de olika näringsställena står för.

ASAHI SUSHI Hagsätra torg 14

Konditori Vallmofröt Hagsätra torg 14

Axel´s Grill Hagsätra torg 7a

Restaurang Trevi Hagsätra torg 38

Euro Deli Hagsätra torg 32

Pizzabakeren Hagsätra torg 6

Dagens rätt och special-meny

Välrenommerad Grill/Restaurang med rättigheter
Brett utbud av lunchmat och delikatesser

Lunchmatsedel, sallader, mackor och konditorivaror
À la carte-rätter Fullständiga rättigheter

Pizzor för finsmakare. Nya spännande recept
Mer info om varje verksamhet på annan plats i denna tidning

”Julros” Månadens Blomma

Julros, Helleborus

28

växten som är så fascinerande med
sin mångfald av färger och mönster
och lika dekorativ i vas som i kruka,
är en självklarhet till jul.

Det finns flera myter kring denna
blomma.
Inom häxkonsten ansågs julrosen ha
förmåga att frambesvärja demoner.

Det svenska namnet julros är en
direkt översättning av det engelska
namnet ”Christmas rose’.
Blommorna har fem kronblad, och
vissa arter liknar rosor.
Trots detta hör de inte till rosväxterna
utan till ranunkelväxternas familj.

I grekisk mytologi använde Melampos från Pylos julrosor för att rädda
kung Argos döttrar.
Dionysos hade gjort dem galna så
att de sprang nakna genom staden
och skrek och grät.

Giftig
Hela växten hos julros innehåller
gifter som har effekt på hjärtat.
Gifterna är stabila och försvinner
inte vid torkning. Bladen kan ge
dermatit, inflammation i huden,
liksom hos smörblommeväxter.

Ä
innehåll

ntligen

är årets härligaste högtider här.
Advent då man pyntar lite smått.
Lucia som lyser upp i vintermörkret.
Att ta fram alla tomtar och annat julpynt, klä julgranen, tända ljus.
Älskar dofterna, och julbordets alla
smaker.
Julbordet en tradition som sätter
guldkant på tillvaron för många, så
det finns ännu inget som indikerar på
att julbordet kommer att försvinna.
Det är alltför etablerat.
Julen är dock en tid när tradition står
i centrum och då handlar det förvisso
inte bara om maten utan så mycket mer.
Vår förhoppning är att alla, oavsett
etnisk tillhörighet för sina jultraditioner vidare till nästa generation och
att ett flertal klassiker på julbordet
blir kvar.
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Är alla tekniska framsteg bra eller?

Vi på redaktionen önskar er alla en
skön, förhoppningsvis vit jul- och
nyårshelg och inte alltför mycket stress.

Inger Sjunnevik
Redaktionschef
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Jultraditioner
Varför ger vi varandra julklappar

Det förekom julgåvor till barnen i välbeställda familjer under 1600- och 1700-talen, men först senare
började det bli vanligt med sådana presenter i bondgårdarna.
De ”julklappar” som fanns före de riktiga presenterna
var skämtgåvor, som kastades in i hemlighet sedan
någon först klappat på dörren.
Gåvan kunde vara en halmdocka, ett vedträ eller till
och med en grisfot. Till gåvan hörde en skämtsam,
ibland kanske elak vers.
I den formen var klapparna en del i upptågen som
hörde till julfirandet i byarna.
Ordet klapp anses höra samman med just bankandet
på dörren.
Den givmildhet som av tradition skulle prägla
julen tog sig uttryck på andra sätt.
Allt gårdens folk skulle ha sina gåvor.
Det bakades bröd och stöptes ljus till byns fattiga.
Generositeten kom också gårdens djur till del. De fick
extra och särskilt gott foder på julafton.

Öl och Lutfisk

Den 9 december på Annadagen var det dags att brygga
julölen och lägga lutfisken i blöt.
Den 21 december på Tomasdagen skulle ölen
provsmakas.
När vi höjer våra ölglas och önskar varandra God Jul
är det en tradition ända från den hedniska tiden, även
om det då var dryckeshorn som lyftes. Det kallades att
dricka in julen.
Under katolsk medeltid infördes det kristna julfirandet i vårt land och firades under samma tid som
tidigare den hedniska julen. Det var då vi började äta
lutfisk som från början ingick i julfastan vilken varade
under advent och avslutades julaftons kväll då man
äntligen fick smaka av de goda kötträtterna.

Julslakt och Julbak

Innan Lucia den 13 december
skulle julslakten hunnits med
och efter den satte man igång med
det stora julbaket. Stora degar sattes på
jäsning, brödet skulle räcka länge. Olika kakor bl a
pepparkakor bakades vilka från början främst bakats
av nunnor i medicinskt syfte men blev alltmer populära
som en av julens favoritkakor hos allmänheten.

Äldre än julklapparna är nyårspresenterna, som fanns
redan under medeltiden. De anses ha sitt ursprung i
de gåvor som hörde till nyårsfesten i antikens Rom.
Då gav man varandra presenter med goda önskningar
inför det nya året.
Nyårsfirandet och firandet av Kristi kom så småningom
att sammanfalla och nyårsgåvan blev en julgåva.

Att stöpa ljus var även det en
viktig syssla inför den stundande
julhelgen. Ljuset som symboliserar
liv och glädje i en mörk tid.

				
				Källa: Fira Jul

Under stöpningen uppmanades man vara glad för då, sades
det, ”skulle ljusen brinna klarare”.

Ljusstöpning

Att pynta julgranen med julljus är
känt redan från början som den fick sin plats i hemmen.

Text: Inger Sjunnevik
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De tre vise männen

Foto: Pernille Tofte

När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung
Herodes tid kom några österländska stjärntydare
till Jerusalem och frågade: “Var finns judarnas nyfödde kung”? Vi har sett hans stjärna gå upp och
kommer för att hylla honom.”
De heliga tre kungarna var de vise männen från
Österlandet, om vilka Matteusevangeliet berättar:
”där fann de barnet …och de föll ner och hyllade
honom. De öppnade sina kistor och räckte fram
gåvor: Guld, Rökelse och Myrra” (Matt 2:11)
Trettondag jul firas inte längre till minne av Jesus dop
i den västerländska kristenheten så det har istället blivit en dag då man minns hur de tre vise männen kom
till Jesus med gåvor. Men vilka var de egentligen ?
Melchior skall ha varit en man i medelåldern, så är det
enligt ett beslut på 1100-talet, och i dag är han en av
de heliga tre kungarna från Österlandet.
Balthasar kung från Arabien den äldste av de tre. I de
kyrkliga målningarna framställs han ofta istället för
Kaspar som den färgade men för det mesta representerar Batlhasar kontinenten Asien.
Förmodligen var ”de tre vise männen” astrologer eller
astronomer från Babylon. Att de kallas ”tre” beror på
att gåvorna de gav till Jesus var tre till antalet.
Det var först på 500-talet då kejsar Justinianus lät
uppföra mosaiker i Ravenna och Betlehem som deras
antal och deras namn, först Thaddadia, Melchior och
Balytona, därefter Kaspar, Melchior och Balthasar och
på svenska Kasper, Melker och Baltsar, fastlades.
Dock är det lite osäkert vad de hade för yrke. Det troligaste är att de var någon form av astrologer eller astronomer, vilket var ungefär detsamma på den här tiden.
Bibelkommisionen
från 1981 förklarade
så här:
Sannolikt var de ett
slags babyloniska
hovfunktionärer, som
med hjälp av drömtolkning och stjärntydning gav råd åt
högt uppsatta personer

Skansens julmarknad
En Stockholmstradition
sedan 1903

Skansens julmarknad är en obruten tradition ända
sedan 1903. I stadskvarteren, på väg upp till julmarknaden, myllrar det av liv under julmarknadshelgerna.
Här arbetar hantverkarna för fullt i sina verkstäder och
hus. Uppe på marknaden infinner sig julstämningen
bland juldekorationer, godsaker, halmslöjd och annat
klassiskt hantverk.
Över 70 marknadsbodar, fyllda av julmat, julklappar,
godsaker och hantverk av högsta kvalité.
Se även till att komma hungrig för här finns massor av
härlig mat att äta på plats, som traditionella kolbullar,
viltburgare, munkar och mycket mera.
Delta i julpyssel, dansa runt granen och se hur julen
firades förr i våra hus och gårdar.
Julmarknaden pågår helger 24 november-16 december

Foto: Holger Ellgaard

Stortorgets Julmarknad
På julmarknaden hittar du 41 st bodar som säljer allt
från karameller, konstsmide, julkorvar, hantverk,
sockervadd, keramik och mycker mer.
Stortorgets julmarknad har sitt ursprung i de medeltida
marknaderna i Stockholm och dagens julmarknad
startade år 1837, den har med ett uppehåll åren 1907 1914 pågått oavbrutet sedan dess. Det gör den till den
äldsta julmarknaden i Stockholm och Sverige.
Här har säkert storheter som Augusti Strindberg,
Elsa Beskow, August Andrée, Kung Oscar I, Hjalmar
Branting m.fl. gått.
Lördag 24:e november-Söndag 23:e december
Varje dag 11.00 - 18.00
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Premiär för
PIZZABAKEREN i Hagsätra
Grattis till alla Pizzaälskare

Den välrenommerade verksamheten
har valt Hagsätra för sin tredje etablering i Stockholm.
Nu kanske några säger ”En ytterligare
Pizzeria i vårt närområde, behövs det?”
Svaret är givet, prova först, uttala er
sedan. Detta är nämligen ingen vanlig
eller traditionell Pizzeria.

PIZZABAKEREN bygger på ett
koncept som rönt stor framgång i framförallt Norge. Idag finns fler än 200 st
PIZZABAKEREN i en franchisekedja
som nu gör sitt intåg i flera länder,
inklusive Sverige.
PIZZABAKEREN i Hagsätra är den
tredje i ordningen i Stockholm.
Butiken/Bageriet/Serveringen är
belägen i en helt nyrenoverad lokal på
Hagsätra torg 6, f.d Hagsätra Glas.
Snygg och genomtänkt inredning.
X-tra Plus ges för en ”tillgänglig”
kundtoalett (= handikappvänlig).
Även i övrigt är verksamheten mycket
lättillgänglig för exempelvis avhämtning via stora parkeringen.
Ägaren Marko Mrovlje med familj
strålar av entusiasm och utlovar att:
- Med stort engagemang skall vi göra
allt för att alla kunder skall bli nöjda.
Med stöd av vårt franchiseavtal, tidigare
erfarenheter och det hittills mycket
positiva mottagandet ser vi fram emot
en ljus framtid.
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Tidigare erfarenhet av restaurangverksamhet

Marko och hans familj har lång och
gedigen erfarenhet inom restaurangverksamhet. Marko själv, har arbetat
som kock i många år och även hunnit
med att vara ägare till restaurang
Du Chef på Södermalm.
Vi ställer den självklara frågan:
Varför valde du Hagsätra för en satsning på PIZZABAKEREN?
– Det finns flera svar på den frågan svarar Marko.
* Dels har jag tidigare bott i Hagsätra
och under lång tid velat starta en verksamhet här.
* Tror mig veta vad folk i denna stadsdel vil ha och arbetar därefter.
* Det kanske mest avgörande skälet
är dock att jag hos PIZZABAKEREN
hittade ett unikt upplägg som inte har
så stor konkurrens på marknaden.

De unika recept som vi använder i
tillagningsprocessen, degen och
”toppingen” gör att vi kan utlova ett
antal smaksensationer som andra pizzerior inte tillhandahåller.

MAGAZINE V´s kommentar

Efter att ha testat fyra varianter av deras Pizzor, kan vi utan betänkligheter
ge ett absolut högsta betyg. Oavsett om
du får dem serverade på plats,
Takeoff eller beställer via Pizza on Line
så märker du direkt att Pizzorna har en
unik karaktär. Fräscha råvaror, goda
och välgräddade bottnar, aningen tjockare än vanliga Pizzor men ändå frasiga.
Betyget 5 av 5.

Bakgrund PIZZABAKEREN

I dag Nordens snabbast växande Pizzeriakedja! Det hela startade i Norge, där
två Pizzeriaägare valde att slå samman
sina verksamheter och bilda ett gemensamt företag. Baserat på sina breda
erfarenheter och egna, väl beprövade
recept, nådde man snabbt stor framgång
på hemmaplan.

I takt med framgången, föddes idén
att starta en Franchiseverksamhet och
etablera sig stort i Norge och nu även i
andra länder.
Resultatet lät inte vänta på sig, I dagsläget finns mer än 200 Pizzabakeren i
länder som Norge,
Sverige, Danmark, Spanien och till och
med i Kina.

Alla franchisetagare är egna företagare
som via franchiseavtalet får aktivt stöd
vid etablering av sin verksamhet.
Man avser att öppna ytterligare ett antal
under 2019.
Intresserade som tror sig ha rätt förutsättningar kan höra av sig.
Se mer på Pizzabakkeren.no

God Jul och Gott Nytt År

Text: Tommy Söderberg

från alla oss på Pizzabakeren

God Jul
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Hos oss hittar du både
mjuka, hårda och nyttiga
julklappar till hela familjen
Sönda
gsöpp
et
hela d
ecemb
er

Stängt Julafton
Juldagen
Nyårsafton
Stockholms
tta
mest komple
hockeybutik
Öppet:

Mån-Fre
9:30 - 18:00
Lör
9:30 - 15:00
Sista Söndagen i månaden 11:00- 15:00 (Ej söndagsöppet i maj och juni)

Hagsätra Torg 7 Tel: 647 47 50
hagsatra@hagsatrasport.se
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Seniorträffarna en Succé!
Vid tre tillfällen under våren och två tillfällen i höst har vi genomfört träffar för seniorer 55 +.
Alla som närvarat har uttryckt sin förnöjsamhet över tillställningarna.
”Bra underhållning, god mat och i övrigt festligt” har varit allas omdömen.
Arrangemangen sker i samverkan mellan Magazine V - Hyresgästföreningen/Hagsätra - PRO Hagsätra/Rågsved
Aleris Hemtjänst/Vantör samt IKANO Bostad.
En ytterligare seniorträff skall genomföras den 30:e november och eftersom det är i nära anslutning till 1:a advent, blir det
en tillställning i Julens tecken. Musikaliska tomtar, överraskningar, lotteri, lite julmat och godsaker står på programmet.
Ni som är intresserade av att närvara och ännu inte hunnit anmäla er, bör göra detta så snart som möjligt.
Efterfrågan är stor. För mer info se separat annons här intill.

Lär känna din granne
Lasse Andersson en känd profil boende i Hagsätra har fått
intressant uppmärksamhet som han med stolthet låter oss ta del av
Den riktigt minnesgoda kanske kommer ihåg att vi för drygt 10 år sedan berättade i vår tidning
under rubriken Våra Grannar, att Lasse fått mottaga ”Fredspriset”. Låter kanske lite högtravande
men skälet till detta är att de som ingått i de fredsbevarande FN-styrkorna i olika delar av världen, i Lasses fall Cypern,
tilldelades en utmärkelse som rubricerades som ”Fredspriset”. Nu visade det sig att Försvarsmakten åter igen ville uppmärksamma insatsen och Lasse ficki våras ett brev med följande budskap:
Tack för din insats! Du är en av ca 70 000 svenskar som bidragit till internationellt fredsarbete genom deltagande i någon av
de internationella militära insatser som Försvarsmakten genomfört sedan 1948. Vi vet från undersökningar att utlandsveteraner är stolta över sina insatser och vår målsättning är att du ska få den erkänsla och respekt du har förtjänat genom ditt bidrag
till att göra världen till en bättre plats. Dina erfarenheter gör dig till en värdefull resurs för samhället.
I brevet fanns även en inbjudan till veterandagen 29 maj. Där uppmärksammades alla ”Utlandsveteraner” i en statsceremoni
vid veteranmonumentet i Stockholm.

Funderingar och tankar från en gammal
Country Trubbis Cowboy-Lasse Sundberg
välkänd profil i Hagsätra
Samtalspunkter på den lokala Puben!
1. Vädret
2. Sjukdomar
3. Fotboll
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Då väljer jag alternativ 2.
Någon frågar: Hur mår du? Då vill jag svara att jag mår som en gammal bil.
* Svårstartad på morgonen
* Går dj--ligt dåligt
* Stel i fjädringen
* Obalans i styrlederna
* Skumma ljud från avgasröret
* Drar mycket dyrbart bränsle
* Sista besiktningen blev inte godkänd
Annars är det helt ok, förutom några tjuvstopp då och då.

Bild

SENIORAKTIVITETER
Fredag 30 november Kl 13.00 - 17.30

adress: Nya Rågsveds Folkets Hus, Rågsvedstorget 11

Scenartister Tomte-Rockarna, Julia, Peter
Alla som fyllt seniorålder 55 +
Hälsas Välkomna till trevlig samvaro tillsammans
med andra seniorer i vårt närområde

		
Program
*God mat, underhållning och överraskande inslag

*Liveorkester blandad repertoar med gamla och nya ”Örhängen”
*Lotterier med fina priser
*Musikfrågesport/Quiz
*Spontan Dans och mycket annat
*Presentation av Aleris Hemtjänst
och våra andra sponsorer

Förtäring:

Välkomstdrink-Mat-Sallad-Bordsdryck-Kaffe-Tårta

Paketpris inkl Underhållning

150:-

Tillgång till Bar med Öl Vin Cider Alkoholfria alternativ
För bokning / eller mer info: Ring 076 231 18 12
Arrangörer:

Hyresgästföreningen/Hagsätra - Magazine V i samverkan med:
PRO/Rågsved/Hagsätra - Aleris Hemtjänst/Vantör - IKANO Bostad

Gemenskap och förändring
PRO är en av Sveriges största folkrörelser. Vi påverkar viktiga samhällsfrågor och ser till att livet
som pensionär blir roligare och mer utvecklande
Pensionärernas riksorganisation, PRO
är Sveriges största mötesplats för pensionärer. Våra ca 350 000 medlemmar
finns utspridda över hela landet. Hos
oss kan du träffa nya människor, utbilda dig, resa, njuta av kultur och delta i
olika friskvårdsaktiviteter.
PRO är också pensionärernas röst i
politiken Vi påverkar beslutsfattare och
politiska organ i frågor som är viktiga
för äldre.
PRO är en partipolitiskt och religiöst
obunden organisation som styrs demokratiskt av medlemmarna. Tillsammans
verkar vi för ett samhälle där medborgarna har ekonomisk trygghet, där det
finns bra vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och stimulerande.
Välkommen till PRO!
Pensionärernas riksorganisation
Tel: 08-701 67 00 I info@pro.se
Magazine V träffade Anita Eliasson
en av företrädarna för PRO i
Hagsätra/Rågsved.
Vi ville veta mer om hur arbetet sker
på lokal basis.

Enligt Anita så följer man i stort alla
de programpunkter som landsorganisationen rekommenderar men med anpassning till de lokala förutsättningar
som råder.
Vår huvudsakliga uppgift är att lyssna
på våra medlemmars eller andra äldres
krav, önskemål och behov. I enlighet
med detta lägger vi handlingsprogram
ett halvår i taget. Redan nu planerar vi
för vårens aktiviteter i form av resor,
festligheter och andra sammankomster.
Ett axplock ur vårens kommande
program:
24 Januari Musikkryss med
Bengt Wilhelmsson
21 Februari Bildspel under ledning av
Leif Rönngren
21 Mars
Årsmöte
25 April
Janne Rospiggen
23 Maj
Sill-lunch
Kom ihåg, det ska vara kul att vara
pensionär!
Kaffekokaresan 2019 datum ej fastställt
Där tar vi upp aktuella frågor i diskussionsforum
På resan 2018 behandlades frågor som:

Intressepolitik i vardagen.
- Färdtjänst. Varför fick vi inte behålla
det lokala bolaget som hittade?
- Apotekens avreglering
- Äldreomsorg. Insatser hemtjänst,
särskilt boende
- Avgifter
- Snöröjning
- PRO ställer krav
- Hur ställa krav m.m.
Du är viktig för PRO!
Utan ditt stöd och engagemang stannar
verksamhetens möjlighet att påverka.
Vi ser gärna att fler blir medlemmar.
Det ger oss ännu större handlingskraft
och vi blir en än större faktor för
påverkan.
Vill du ansluta dig lokalt så hör av dig
på tel: 0768 36 32 90 eller via mail på
www.anita.m.eliasson@gmail.com
Vid samma möte med Anita så utspann
sig en diskussion om hur teknik kan
påverka äldre i sin vardag. Det har på
många sätt underlättat livet men även
skapat situationer som kan vara värda
att tänka på. Se artikel på nästa sida.

Många delikatesser till Julbordet
även ekologiska produkter
från Polen ”Krokus”

ASAHI SUSHI

Dagens rätt och special-meny
Du som gillar Sushi och bor i närområdet, är lyckligt lottad.
Centralt beläget på väg mot T-banan finner du vår
butik/servering.
Vi tillhandahåller en stor variation av Sushirätter.
Stanna till och studera vår innehållsrika meny.
Här saknas inget.
Fräscht/välbesökt och populärt ställe även för Take Away.
Välkomna hälsar Personalen

Lunch

6 dagar i veckan
5-7 rätter att välja mellan
God Jul
och
Gott Nytt År
t:

Öppe

Öppettider:
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Mån-Fre 11.00-21.00 Lör-Sön 12.00-21.00
Hagsätra torg 14

Hagsätra Torg 32 Tel: 99 38 22

Måndag-Fredag
Lördag
Lunchservering
Avhämtning

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

Är alla tekniska framsteg bra eller?

Frågan kan vara berättigad! Är
alla tekniska framsteg alltid av
godo eller är det vi människor
som i vissa stycken överskattar
nyttan och implementerar nya
lösningar för fort? Kanske glömmer vi eller nonchalerar konsekvenser av snabba förändringar?
Denna frågeställning tog vi delvis upp i
vårt förra nummer av denna tidning.
Ett flertal läsare inkommit med kommentarer runt detta och givit exempel
på där tekniken kanske inte alltid använts till en fördel för alla.
En av dem som med kraft har reagerat
på hastigheten för teknikens implementering är Anita Eliasson representant för
PRO Hagsätra/Rågsved.

Arbetar för ett bättre liv på
äldre dagar

-Vi som företräder PRO har i alla år
arbetat för att de äldre i samhället skall
behandlas på samma villkor som övriga
invånare. Ålder skall inte ses som ett
problem utan en tillgång. Livserfarenhet, yrkeskunskap och inblick i olika
samhällstillstånd är en absolut resurs
att tillgå när debatterna går som hetast
inför hur samhälleliga funktioner skall
förändras eller vidareutvecklas. En resurs som yngre personer i beslutsfattande positioner bör och kan dra nytta av.

Social nedrustning för äldre?

Varför måste nyttjandet av alla nymodigheter och förändringar införas med
sådan hastighet att äldre medborgare
inte hinner med? Låt de äldre ta del av
den samhällsservice som de under sin
levnad vant sig vid. Låt viss service och
vissa tjänster leva kvar längre innan de
abrupt förändras för att vara ”lönsamma för ägarna”.

Många äldre känner sig stressade och
upplever nymodigheter som en belastning och försämring av livskvaliteten.
I intervjuer framkommer följande
kommentarer:

Posten

- Att lägga ner postkontoren måste vara
ett av de största misstagen i modern tid!
Förr kunde jag ta mig till mitt lokala
centrum och uträtta alla nödvändiga
ärenden där. Betala hyran, elen och
andra in- och utbetalningar. Samtidigt
kunde jag sätta in en peng på barnbarnens bankbok, beställa varor och tjänster med assistans av hjälpsam personal.
I dag menar man att jag skall använda
dator för att betala och sköta mina räkningar. Eftersom jag inte har tillgång
till en dator eller intelligent telefon
måste jag använda hemhjälpen eller
andra för detta. Känns inte bra!
Har heller aldrig litat på att skicka
iväg mina räkningar i kuvert och tro
på att räkningarna regleras som de ska.
Har hört om stölder av postsäckar och
uppeldade postlådor. Vill ha egen kontroll på kvitton om något uppstår eller
ifrågasätts.

Banken

Bankerna har lagt ner många lokalkontor till förmån för större enheter. Det
innebär buss, bil, T-bana eller färdtjänst
till annan ort. Väl där så upptäcker man
att de minimerat sin manuella service.
De som behöver hjälp blir sittande i
köer i timtal.
Tala om köer på akuten men?
Samtidigt varnas man för att gå ensam
till bankomater och ta ut kontanter.

Andra exempel är TV, Radio, tidningar. Där används uttryck på saker vi
inte har en aning om. Nätet, Appen,
Play, Swish, Facebook, Twitter, m.m.
Ex: ”Resten av Allsången kan du se
direkt på vår APP eller senare på Play”
Vill du höra radioprogrammet i repris
så gå in på .... Dessa budskap sägs med
en sådan självklarhet så man börjar
betrakta sig själv som dum i huvudet
för att man inte förstår!
Så här håller det på, allt tas för givet,
utan hänsyn till om alla har dessa faciliteter till buds eller ej.
Att äldre kommer att hamna ännu mer
utanför, i media, kan också verifieras
genom att i stort sett alla reklamfinansierade TV-kanaler, lagts som framtida
strategi att all programutveckling eller
inköp av program skall anpassas mot
en målgrupp på 35 år plus minus x %.
Folk över 60 år betraktas som en framtida köpsvag grupp! Här måste man
ändå framhålla SVT som fortfarande
gör intressanta program/serier för äldre.
Dagens ungdomar har i teknikutvecklingens snabba takt, i stort sett slutat se
på traditionell TV. De använder datorer
och smartphones för att plocka upp
korta sekvenser med underhållning
och/eller spel.
Här har TV bolagen/Programutvecklarna inte hängt med och satsar därför
allt krut på att försöka konkurrera med
speldatorer, You-Tube, FaceBook och
liknande.
Underhållningsprogram på TV kommer
att kortas ner till 15-20 min som maxtid. Undantag kan gälla för långfilmer.
Vi äldre stängs mer och mer ute! Här
måste något göras!
Text: Tommy Söderberg
Anita Eliasson Kassör PRO Hagsätra

Vi hinner inte med även om vi vill!
Det känns väldigt bakvänt att vi äldre
skall behöva gå kurs för att kunna ta
del av alla nymodigheter för att leva
drägligt våra sista år.
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Julen var en ljuspunkt
för vikingarna

Vintern var en svår och tråkig
årstid för vikingarna

När snön täckte landet satt de i sina
mörka hus och lindade in sig i skinnfällar för att hålla värmen.
Husens invånare hade bara några få
värmekällor till skydd mot kylan.
Eldstaden i mitten gav god värme men
krävde också mycket ved.
Djuren fick bo i ena änden av huset och
det hjälpte till att värma upp rummet.
Hästar, kor, får och getter fick därigenom eget skydd mot kölden. Men med
djur i huset fick folket även leva med
en ständig stank av gödsel, oavsett hur
ofta drängarna mockade.
Tiden gick oändligt långsamt i halvmörkret inomhus. Man fördrev tiden
med att tillverka kläder, fläta rep, laga
trasiga segel och slipa verktyg.
Under den mörka årstiden längtade alla
till Julen, då all oro för framtiden glömdes bort och de tillät sig att frossa utan
hämningar.

Festen kan börja

Det fornnordiska ordet för jul var ”jól”,
som vissa språkforskare översätter till
”återfödelse” eller ”vändning”.
Högtiden inföll nämligen vid midvinter i januari då man kommit halvvägs
igenom den kalla årstiden och dagarna
började bli längre.
Vid jul firade vikingarna in det nya året.
Och det gjorde de ordentligt.
Enligt de isländska sagorna pågick festen under tre nätter i sträck.
De bjöd in så många som möjligt för att
äta och dricka till gudarnas ära.
12

Midvintern firades med välfyllda
dryckeshorn.

Det var inte många värdar som hade
tillräckligt stora matförråd för att kunna
bjuda en massa gäster i flera dagar, och
därför var julfirandet oftast ett knytkalas
där alla bidrog med någonting. Grannar
och släktingar kom med kött, öl, mjöd
och några enstaka slaktdjur till festen.
Även förbiresande främlingar var
välkomna kring långbordet, trots
att de sällan hade något att bjuda
på. De kunde i stället underhålla med
berättelser från avlägsna trakter. På så
vis höll sig vikingarna à jour med vad
som hände i världen och slapp lyssna
på varandras gamla uttjatade historier
ännu en gång.

Harald Hårfager Halfdansson

Vissa föredrog att resa iväg och tillbringa julen långt hemifrån. En av dem
var Harald Hårfager Halfdansson som
var Norges förste kung i början av
900-talet.
”Ute vill kungen dricka jul”
berättar skalden Torbjörn Hornklöve
i det så kallade ”Haraldskvädet” som
diktades under kungens egen livstid.
Kvädet är den äldsta bevarade källa
som beskriver de hedniska vikingarnas
jul och det avslöjar en viktig aspekt
av festen.

Ölet togs fram när det var fest

Till vardags släckte vikingarna törsten
med svagt öl som även barnen kunde
dricka. Det starkare och mer välsmakande ölet sparades till årets olika högtider, och julen var definitivt en av
de viktigare högtiderna.
Förutom öl drack de glada gästerna
även mjöd som framställdes av honung,
vatten och kryddor. De drack för jämnan
och blev kraftigt berusade, men de
gjorde det under högtidliga former
åtminstone inledningsvis, medan de fortfarande kom ihåg att de deltog i ett blot:
En ritual vid vilken människorna
skapade kontakt med sina gudar.
Den isländske författaren Snorre
Sturlasson har beskrivit de ritualer som
vikingarna följde under julblotet.
Skålarna utbringades av värden och den
första tillägnades alltid Oden, asarnas
kung. Alla i salen tömde sina bägare
”för seger och makt”, och därefter
kunde julfirandet ta fart.
Nästa skål var till havsguden Njord
som skulle fylla vattnen med fisk och
garantera sjöfarare en säker resa över
haven.

Därefter drack sällskapet till fruktbarhetsguden Frej och önskade
”år och fred”, det vill säga ett långt liv,
välstånd och lycka.
Frej såg till att växterna började spira
och gro efter vintern, och i juletid var
han den viktigaste för vikingarna.

Grisen är en favorit på
julbordet än i dag
• Island: Grisen har förlorat

Det finns svinuppfödning på ön men till
jul äter de flesta islänningar hangikjöt
rökt och kokt lammfiol som serveras
med potatis, bönor och vit sås.

Vid det laget började gästerna märka av
det starka ölet och uppmärksamheten
riktades mot själva festen. Ofta gick
nästa skål till skaldernas gud Brage
som skulle se till att underhållningen
blev god under de tre festnätterna.
När man skålat för de viktigaste gudarna började de berusade vikingarna i
salen att skåla till minnet av personer
som dött under året.
Det var bara fantasin som satte gränser
för vilka namn som ropades upp.
Snorre Sturlasson säger ingenting i
sagorna om hur länge det nattliga gillet
pågick, eller om gästerna somnade en
efter en, eller om värden skickade sina
fulla vänner till sängs.
Säkert är i alla fall att
festen tog ny fart redan
nästa kväll igen.

• Färöarna: Julen stinker

Skinkstek är vanligt hos färingarna men
många föredrar ræstfisk. Denna lufttorkade fisk kännetecknas av sin mycket
kraftiga lukt.

• Danmark: Svålen är det bästa
Även om andra rätter har smugit
sig in på julbordet är griskött fortfarande den vanligaste råvaran när
vikingarnas ättlingar firar jul.

• Sverige: Fett på dopparedagen

Den traditionella julskinkan grillas med
en glasyr av bland annat senap och
socker. Det varma skinkspadet ställs
fram på bordet, så att middagsgästerna
kan doppa brödskivor i det.

Flæskestegen av karré eller rygg har
skinnet kvar när den sätts i ugnen.
Svålen ska vara salt och spröd så att
den frasar mellan tänderna när julgästerna hugger in på maten.

• Norge: Svin överträffar får

Revbensspjäll, ribbe, serveras i 60
procent av de norska hemmen.
I väster kring Bergen och Stavanger
står pinnekjøtt av saltade och torkade
lammrevben på menyn

Text: Inger Sjunnevik
Källa: Världens Historia

Varför
Varför lägga
lägga tid
tid på
på att
att baka
baka mitt
mitt ii julstöket
julstöket
Beställ
Beställ hos
hos oss
oss så
så bakar
bakar vi
vi
Nybakat bröd varje dag
från vårt eget bageri
Dagens Lunch
Pajer Sallader Mackor m.m

Konditori Vallmofröt
Hagsätra Torg 14 Tel: 749 52 39

Öppettider
Jul- & Nyårshelgerna
10.00-16.00
Julafton
Juldagen
Annandagen

Nyårsafton
Nyårsdagen		
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Märkliga
Jultraditioner
Norrmän håller häxorna borta

Gammal vidskepelse frodas fortfarande i de
norska hemmen i jultider.
Norrmän tror nämligen att onda andar och
grymma häxor återvänder till jorden på julafton.
För skydda sig mot ondskans antågande gömmer norrmännen alla kvastar innan de går och
lägger sig.

Hästskalle promenerar runt i
Wales

Ett hästkranium, en käpp och ett vitt lakan
utgör Wales största jultradition.
På landet i Wales väljs varje jul en invånare utstyrd till deras folkkära figur ”Mari Lwyd”, som
på svenska betyder grå märr. Den utvalda personen håller en märrs kranium framför sitt ansikte, spänner fast kraniet på en påle och drar vita
lakan över sig. I denna kostym vandrar han och
andra invånare längs Wales gator och sjunger.
Traditionen kommer från 1800-talet, men praktiseras i dag bara på ett fåtal platser i Wales.

Japaner firar jul på KFC

Trots att mycket få japaner är kristna firar en
stor del av den japanska befolkningen jul på ett
lite annorlunda sätt.
Traditionen inleddes när kristna turister och
immigranter i början på 70-talet strömmade till
den amerikanska snabbmatskedjan Kentucky
Fried Chicken, därför att de där kunde få något
som åtminstone liknade en hel kyckling eller
kalkon, som de var vana att få hemma.
Snabbmatskedjan fick snabbt en ökad omsättning kring jul och utnyttjade efterfrågan.
På 1970-talet inledde de därför en stor kampanj
med slogan ”JUL - KENTUCKY” för att få
ännu fler att sätta tänderna i en friterad kyckling.
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I dag innebär julen ett besök på KFC för många
japaner. Besöken är till och med så populära
att japanerna måste beställa bord två månader i
förväg för att vara säkra på att få friterad kyckling i julmånaden.

Demon skrämmer österrikiska
barn

I Österrike har jultomten en ondskefull följeslagare. Han heter Krampus och är en demonliknande varelse, som bor i de österrikiska alperna
och bara kommer fram från sitt skjul till jul för
att straffa Österrikes elaka barn.
Den österrikiska regeringen har tidigare avrått
befolkningen från att fira den ondskefulla varelsen och på 1950-talet delade de till och med ut
foldrar för att varna för honom.
Men skrämselkampanjerna har inte avhållit österrikarna från att ta honom till sig som en del av
sina jultraditioner. För i dag är han återigen en
mycket populär figur under julen.
I november och december klär vuxna ut sig
till den onde demonen och klampar runt för att
skrämma alla små barn, och i Salzburg finns det
180 Krampus-klubbar som hyllar demonen.

Spindelväv, en traditionell
juldekoration på ukrainska
julgranar

En ukrainsk julgran är vanligtvis täckt med
spindlar och spindelväv. Det annorlunda julpyntet sägs ge tur och det finns det goda skäl för.
Enligt en gammal vandringssägen räddade
spindlarna en fattig kvinnas julafton. Hon hade
så ont om pengar att hon inte hade råd att pynta
familjens julgran, men när hon vaknade på juldagsmorgonen hade spindlarna pyntat granen
med den vackraste glittrande spindelväv.

Har du hört
?
den förut
- Undrar vem på firman som vann en miljon på Lotto!
- Det var nog Svensson på lagret.
- Varför tror du det?
- Jo, idag gick han upp och snöt sig i chefens gardin.

Tjeckiska kvinnor får veta sin
framtid

Julafton är en stor kväll för Tjeckiens kvinnor.
På den här speciella dagen får alla singelkvinnor
reda på om de ska finna kärleken i det nya året.
Reglerna är enkla. Stå med ryggen mot dörren
och kasta en sko över axeln.
Landar skon med tån mot dörren dyker det upp
en äkta man i det nya året, men landar hälen mot
dörren döms kvinnan till ännu ett år i ensamhet.

I Sverige kämpar vi för bockens
överlevnad

Getabocken är den svenska föregångaren till jultomten och har en stor plats i våra jultraditioner.
Därför har vi sedan 1966 ställt en tretton meter
hög, sju meter lång och inte mindre än tre ton
tung halmbock på torget i Gävle.
Redan första året brann den enorma halmbocken på nyårsafton, men det har inte stoppat gävleborna från att fortsätta med traditionen och
det har inte stoppat andra från att bränna ned
den igen.
Sedan 1966 har julbocken stått i brand mer än
25 gånger till alla bookmakers stora glädje,
som sedan 1988 har låtit svenskarna spela på
chanserna att halmbocken överlever under hela
december månad.
Myndigheterna är inte riktigt lika glada för
bockens öde. Men trots försök med både
flamavvisande kemikalier och vakter har halmbocken stått i brand så gott som varje år.
		

Källa: Världens Historia

Gittan sitter och filosoferar över sitt långa
äktenskap.
- Äktenskapet är som en hägring i öknen med slott,
palmer och en kamel.
Först försvinner slottet och därefter palmerna.
Till sist sitter man där med kamelen!
När familjen Svensson skulle till advokaten för att
skriva på några papper, lyckades de inte få tag på
någon barnvakt åt sin fyramånaders son, så de tog
med honom. Tyvärr tog det längre tid än planerat
att ordna upp affärerna, och till slut började den lille
skrika för full hals.
- Vi kanske ska stänga dörren så att han inte stör era
kolleger, föreslog frun.
- Ingen fara, sa advokaten. De tror bara att det är en
ny klient som har fått sin faktura.
Två norrmän åker helikopter. Den ene frågar:
- Vad är det som snurrar, ovanför oss?
- Det måste vara luftkonditioneringen! Svarar den
andra. Förut när den stannade, blev piloten alldeles
svettig!

Bra Sagt
De som talar mycket säger aldrig något som är värt att
lyssna till			
Nicolas Boileau
En kändis är en person som arbetar hårt på att bli känd
och använder svarta glasögon för att inte bli igenkänd
				Fred Allen

Tipsrutan

Lägg en krita bland silversmyckena så
mörknar de inte
Sockerkakan blir saftig med 1-2 matskedar aprikosmarmelad i smeten
För att få pösiga maränger, tillsätt
en knivsudd bakpulver i äggvitorna
innan de vispas
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Aleris
Hemtjänst
Vantör

Högst betyg igen!
Aleris hemtjänst Vantör har högst resultat av alla utförare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. Personalen kommer på
avtalad tid, kommunikationen vid förändringar är tydligast samt hänsynen för kundernas
åsikter är störst.

Intervju med Julia Tornemalm
Verksamhetschefen på Aleris hemtjänst
Vantör, Julia Tornemalm, är glad över
resultatet men vill fortsätta att utveckla
verksamheten i stadsdelen.
Kan du berätta lite om hur ni jobbar?
Aleris hemtjänst Vantör gör insatser åt
de personer som valt oss som utförare
av hemtjänstinsatser. Vi finns i Hagsätra,
Ormkärr, Rågsved och Högdalen. Det är
ett medvetet val att begränsa oss geografiskt – vi vill kunna komma snabbt om
det behövs. Alla som bor i området och
är beviljad hemtjänst kan välja oss som
utförare. Vill man veta mer går det bra att
boka ett kostnadsfritt hembesök.
Vi kommer medverka på Seniorträffen i
Rågsveds folkets hus den 30 November
mellan 13-16, kom gärna och träffa oss
då!
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Hur gör man för att ansöka om
hemtjänst?
Det finns lite olika vägar att gå, men allra
enklast är att kontakta Stockholms stads
kontaktcenter – Äldre direkt på telefonnummer 08–80 65 65. De förmedlar sedan kontakt med biståndshandläggarna
på Stadsdelsförvaltningen.

Det går även bra att ringa till oss så hjälper vi till att förmedla kontakten.
Vi erbjuder också hushållsnära tjänster
som städ eller annan hemservice med
Rutavdrag för 215 kronor per timme. Tillläggstjänsterna kan beställas för enstaka
tillfällen och kräver inget abonnemang.
Vilka är dina medarbetare?
Vi som jobbar här är undersköterskor,
vårdbiträden och socionomer. Många
har arbetat länge på enheten och de allra flesta bor i vårt upptagningsområde
vilket gör att vi har mycket god lokalkännedom. Den lokala förankringen bidrar till
att det finns ett stort engagemang för att
området ska utvecklas och bli så bra som
möjligt. Jag tror även att det är viktigt med
vuxna förebilder som syns på gatorna, förhoppningsvis gör det området tryggare.
Just nu genomför vi en utbildningssatsning gällande äldre med psykisk ohälsa,
ett kunskapsområde som jag tror att hela
äldreomsorgen behöver lära sig mer om.
Vi har ett välfungerande demensteam
som har kontinuerlig handledning varannan vecka. Som arbetsverktyg implementerar vi Socialstyrelsens checklista
vid demenssjukdom.

Vad är bäst med Aleris Hemtjänst
Vantör?
Det bästa med oss är vi erbjuder individuell omvårdad i kundens egna hem,
anpassad efter den som bor där. För oss
är det viktigt att lyssna efter kundens
önskemål och vi är generellt väldigt
flexibla. Det tror jag är vår största framgångsfaktor.
Hur kommer man i kontakt med er?
Det går bra att ringa, skicka e-post eller
komma förbi vårt kontor. Enklast är att
ringa.
Aleris Hemtjänst Vantör
Göksholmsbacken 23
124 74 Bandhagen
08-749 96 00, 073-708 94 99
julia.tornemalm@aleris.se

Axel´s Grill är numera att betrakta som en institution i Hagsätra centrum
De flesta som bor eller har bott i
Hagsätra eller dess närhet har med
säkerhet egna erfarenheter av Axel´s.
Ända sedan 1984 har Ferit Kerimo
och hans personal serverat god mat och
dryck.
I en allra första tappning utifrån en
traditionell ”Korvmoj” men konceptet
har succesivt vidareutvecklats till
dagens Grill-Restaurang.
I dag finns plats för mer än 40 samtidigt sittande gäster och stor manuellt
betjänad disk för avhämtning.
Axel´s Grill har uppmärksammats på
olika sätt genom åren, en av de kanske
roligaste händelserna var att 1999 då

dåvarande Ministern Bengt Göransson
av en händelse passerade Hagsätra och
stillade sin hunger på Axel´s.
Ministern blev så imponerad av
kvaliteten på maten, renligheten, och
den servicevänliga personalen att han
senare skrev en insändare i tidningen

Den ”Nya” serveringen är fräscht inredd med klara inslag av Amerikansk
Hamburger-Bar men även med
Restaurangkaraktär.
Dagens meny har utökats till att innehålla mer än 40 antal rätter och även
utskänkning av Öl och vin.

och uttryckte sin belåtenhet över vad
han fick uppleva i ”en vanlig Grillkiosk
i Hagsätra”

Ni som till äventyrs är nyinflyttade
och ännu inte besökt Axel´s bör nog
göra ett besök för att skaffa er egna
erfarenheter. Det är det värt.

S.U.Ä.U. Svenska Ute Ätar-Unionen

Innehavaren Ferit Kerimo har ett
gediget intresse i motorfordon, såväl
gamla bilar som motorcyklar har huserat i Grillens närhet i samband med
olika sammankomster.

Hagsätra Torg 7A Tel: 647 51 21

Komplett meny finns på
www.axelsgrill.se

Text: Tommy Söderberg
Foto: Inger Sjunnevik
Tommy Söderberg
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Julbord

med
Sill och Dessert

Äpple- & Kanel Sill
10 pers

Ingredienser:

4 st urvattnade saltsillfiléer eller 1 burk inläggningssill 410 g
1 rött äpple
1-2 kanelstång

Lag

1/2 dl ättiksprit
1 dl socker
2 dl vatten

Gör så här:

Blanda lagen och rör om tills sockret löst sig
Skär sillen i bitar
Kärna ur och skär äpplet i tunna klyftor
Varva sill och äppelskivorna i en burk, lägg i kanelstången
Häll lagen över sillen och låt stå två dygn i kylskåpet innan den serveras

Skinka

med Kryddnejlikor och Calvados

Koka skinkan på traditionellt sätt

Ingredienser:
Blanda:

1/2 dl färsk riven ingefära
1/2 dl flytande honung
1/2 dl råsocker
1/2 dl calvados
1 msk rapsolja
Lägg den nykokta skinkan i en
långpanna och skär små jämna rutor
diagonalt i svålen
Pensla med glacen och stick en nejlika
i varje ruta
Griljera i nedre delen av ugnen c:a 15 min
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			Chokladtårta
				med glöggsmak
Ingredienser:
Tårta:

Gör så här:

300 g ljus choklad
200 g smör
1 dl strösocker
1 dl farinsocker
3 msk vit sirap
3 ägg
2 msk vaniljsocker
1 1/2 dl mjöl

Tryffel:

3/4 dl grädde
3 msk starkvinsglögg
150 g finhackad ljus choklad
1 msk glukos
50 g smör, rumstempererat, osaltat

Smält chokladen och smöret i vattenbad
Blanda och tillsätt båda sockersorterna samt
sirapen och äggen, blanda väl
Sikta i vaniljsocker och mjöl, rör om
Häll smeten i smord form och grädda
c:a 30 min i 175 grader
Låt kakan svalna
Koka upp grädden tillsammans med glöggen
Häll det över chokladen och glukosen
Mixa sedan samman allt med smöret
Stryk tryffeln på tårtan och låt den stelna
Garnera med hallon

Kolakräm med pepparkaka
Ingredienser:
4 dl matyoghurt
1 msk stött snabbkaffe
1/2 tsk kanel
1 dl färdig kolasås
1 msk vaniljsocker

Till servering:

kolasås
frysta, tinade lingon eller blåbär
krossade pepparkakor

Gör så här:

Blanda matyoghurt, stött snabbkaffe, kanel, färdig kolasås och vaniljsocker
Fördela i fyra skålar och ställ i kylen
Servera krämen med frysta, tinade lingon eller blåbär,
krossade pepparkakor och extra kolasås

Text: Angela Sjunnevik
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Rapport från Rektorn i Hagsätraskolan

Efter artikeln om MVP i vårt förra
nummer av Magazine V hörde ett antal
föräldrar till barn i skolan och även
andra av sig. De hade med intresse läst
artikeln och i anslutning till detta ställt
ett antal frågor. Du som inte har sett
artikeln och vill uppdatera dig gå in på
susanne.tidestrand@stockholm.se eller
se film på

https://youto.be/WprpeWq8fEg

Insändare av frågorna ville i vissa fall
inte figurera med sina namn så därför
har vi valt att utelämna alla namn.

Rektor Mattias Wahlström

Vi bad rektorn i Hagsätraskolan att
besvara de mest frekventa frågeställningarna och här meddelar vi svaren.
Fråga: Programmet MVP riktar sig
ganska ensidigt mot pojkar/män. Har
man inga problem med flickor i skolan?
Mina egna erfarenheter säger att tjejer
kan vara nog så framträdande när det
kommer till pennalism eller mobbing,
även våld.
Svar: Vi arbetar med hela elevgruppen
när det gäller både MVP och ”Agera
tillsammans”. Vi gör ingen skillnad på
vilken könstillhörighet du har. MVP
bygger till stor del på att man skall
våga anmäla om man ser någon utsättas
för orättvisa, mobbing eller våld.
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Oavsett vem som utför gärningen så
mår alla bra av om otrevligt beteende
uppmärksammas och att skolans personal kan medverka till en lösning eller
åtgärd. Alla mår bra av att få verktyg
till hur man kan hantera situationer
som är jobbiga.
Det handlar även om gemena personers
civilkurage. Arbetet bygger mycket på
hur vi i kollektivet tillsammans kan
påverka situationer som kan uppfattas
som hotfulla.
Fråga: Programmet har ju pågått en
tid i andra skolor. Varför involverades
inte Hagsätra/Rågsveds skolor tidigare.
Känns som detta skolområde borde ha
varit lika prioriterat som de som nu
redan genomfört projektet.
I massmedia får vi ju höra att vi tillhör
ett av Stockholms problemområden.
Vem styr och prioriterar detta.
Svar: Vad jag vet så var vi en av de
skolor som påbörjade detta tidigt tillsammans med ett flertal andra skolor
i staden. Beträffande beslutsprocessen
för att deltaga i sådana projekt så går
allt via kommunfullmäktige i Stockholm stad och sedan vidare till utbildningsförvaltningen som bryter ner och
bestämmer på vilket sätt besluten ska
drivas igenom.
Problemområde eller ej, här kan jag
bara uttala mig om skolans situation
och där menar jag att vi inte har större
problem än andra skolor. Hör självklart
uttalanden i andra riktningar men betraktar dem i många fall som fördomar.
Det innebär inte att jag negligerar de
problem som vi ändå möter i våra skolor men jag och mina medarbetare ser
ständiga förbättringar som ett resultat
av de extra ordinära insatser som vidtagits. Vårt arbete skulle vara meningslöst om vi inte själva trodde på våra
insatser.

Sedan finns det saker som vi alla måste
arbeta med och utvärdera utifrån vart vi
befinner oss i samhället. Problem finns
i alla miljöer frågan är hur vi påverkar
för att förbättra situationen.
Vi i skolan ser som vår uppgift att dra
vårt strå till stacken för att åstadkomma
förändring åt det positiva hållet. Barnen
är vår framtid.
Skolan har i övrigt ett bra samarbete med andra sociala delar som
ligger utanför skolan, fältassistenter,
ungdomsgården, närpolisen och
socialtjänsten. Om vi sedan lägger till
den extrema vikten av samarbete med
vårdnadshavare, så är de den viktigaste
av alla resurser som finns kring barnen.
Sammantaget så ser jag en väldigt god
samarbetsyta för att våra barn ska få det
så bra som det bara är möjligt.
Fråga: Ett intressant initiativ. Har läst
på lite efter att jag läst artikeln. Upptäckte en rapport på nätet som visar att
man i Skottland anammat MVP. Hittade
dock ingen utvärdering. När kommer vi
att få se någon form av avrapportering
för våra skolor?
Svar: Skolverket har gjort en utvärdering av projektet. Rapporten finns på
deras hemsida. Skolverket MVP
Fråga: I artikeln antydde Hagsätraskolans rektor att flera projekt eller initiativ är på gång. När får vi veta mer om
dessa? Nästa tidning eller?
Svar: Som svar på denna fråga vill jag
hänvisa till min redovisning i artikeln
här bredvid.
Fråga: Artikeln om MVP var väldigt
intressant men i vår familj undrar vi
vad som ligger bakom beslutet att de
elever som går ut nionde klass inte
längre får ha en Skol-Bal.

Det har ju genom åren varit en höjdpunkt som våra äldre barn både före och
efter med stor glöd talat om.
För att man inte ska dra egna slutsatser
om orsaken till detta beslut ser vi gärna
att denna fråga besvaras av ansvariga
i skolan.

Bättre resultat och högre andel
elever behöriga till gymnasiet

Svar: Bal brukar vara en fantastisk
inramning och avslutning för eleverna.
Personligen tycker jag det är en mycket
trevlig företeelse men vi i skolan har
direktiv om att anordna aktiviteter som
alla elever kan delta i.
Orsaken till beslutet som låg till grund
för att, åtminstone temporärt, ta bort
Skol-Balen är just att alla ska kunna
delta. Upplevelsen var, för ett par år
sedan att flera elever kände att de inte
hade möjlighet att deltaga på skolbalen
då ett stort fokus hamnade på kläder.
Detta resulterade i ett antal avhopp.
Vissa elever kände att det fanns ett kollektivt tryck från andra elever på att
införskaffa balklänning, kostym och
andra attribut för att ”platsa”.

Många har tagit del av olika medias
jämförelseresultat mellan skolor i
Stockholmsområdet.
De mätningar som tidigare publicerats
har visat på dåliga resultat för skolor i
vissa förorter.
Mot bakgrund av detta så är det med
stor tillfredsställelse vi kan redovisa en
markant förbättring för våra avgångsklasser. Sommaren 2018 så släppte vi
iväg två klasser som hade 222 poäng i
genomsnittligt meritvärde, en rejäl förbättring och uppgång sedan 2017.
Detta meritvärde tycks ha stabiliserats
och även höjts ytterligare enligt vår
prognos för årets ”nior”.
Sveriges snitt ligger på 232 poäng.

Efter utvärdering togs då beslut
att vi som alternativ till balen åker
tillsammans med alla elever i årskurs
nio och äter lunch på Restaurangskolan
vid Globen.
Där serveras de en tre-rätters meny med
dryck och eleverna blir serverade vid
borden av elever som går på gymnasiet.
Här krävs inte att svara upp till någon
specifik klädkod.
Som parentes kan nämnas att de elever
som deltagit har vitsordat initiativet.

Andelen elever som följaktligen är
behöriga till gymnasiet har ökat under
2018 till att 84% var behöriga till ett
yrkesprogram, vilket kan mätas mot
Sveriges snitt på 88%. För att få behörighet till ett yrkesprogram så behöver
eleven ha minst E i svenska, matematik
och engelska + ytterligare fem ämnen.

kanske framför allt att vi har ett fördjupat gott samarbete med hem och familj.
Familjer och vårdnadshavare är de viktigaste samarbetspartners vi har!
Vårt mål är nu att tangera rikssnittet
både när det gäller resultat och behörighet till gymnasiet och vi är på god väg
att uppnå detta.

Trygghet och stimulans i skolan

Vi i skolledningen är fullt medvetna om
att man genom åren haft vissa problem.
Vår inställning är dock att problem
är till för att lösas. Med stort engagemang har vi nu vidtagit åtgärder och
lagt handlingsplan för en rad åtgärder
som vi tror skall ge våra elever förutsättningar att ytterligare förbättra sina
resultat.
För det första är det viktigt att de trivs
och känner sig trygga i skolan.
Trygghet och studiero är två ledord för
hur man presterar i det dagliga arbetet.

Orsak och verkan

Att resultaten förbättrats på detta sätt
beror till stor del på ett långsiktigt
målmedvetet arbete men även på den
kompetens som vår personal idag
besitter. Under detta läsår har vi en
mycket hög nivå (93%) av behörighet
på den personalgrupp som arbetar på
Hagsätraskolan och Ormkärrskolan.
Självklart spelar även andra faktorer in
forts sid 24
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forts från sid 23

Här är några exempel på
”Sjösatta” åtgärder.

* Elevhälsan har utökats med ytterligare en kurator, en till skolsköterska och
en till specialpedagog.
* Vi har utökat skolledningen med två
till biträdande rektorer (totalt fyra) som
ska kunna vara ute i verksamheten,
korta vägen mellan skolledningelever-lärare och skapa en ännu bättre
tillgänglighet för vårdnadshavare.
*Arbetet fortgår även med MVP i årskurs 7 och 8
* Uppstart av ”Agera tillsammans” i
åk 4.
* Påbörjat ett samarbete med Rågsveds
IF där ”Rörelsen” för alla elever från åk
4 till och med 8 utökats med en timme.
Denna rörelseutökning har vi flera olika
mål med:
Pulshöjande aktivitet stärker inlärningen.
En högre grad av aktivitet/samarbete
med föreningslivet stärker integrationen. Genom att öka den allmänna
fysiska och psykiska hälsan, tror vi oss
uppnå förbättrade resultat och trivsel
mellan eleverna.
Varje barn från åk 4 till åk 8 får under
året prova på

”Rörelse” i form av dans, olika bollekar
och friidrott som de i omgångar om sex
veckor har ett rullande schema.

målat lokaler, och haft möten med närpolisen för att påverka närmiljön kring
skolan, ex belysning.

* Med assistans av Rågsveds if och andra instruktörer har det skapats en aktiv
rast-verksamhet. Inom ramen för detta
kan mellanstadieeleverna välja mellan
olika aktiviteter på förmiddagsrasterna.
Detta har redan fått mycket positiv respons från eleverna, men även från instruktörerna som anser att det fungerar
väldigt bra.

När eleverna avslutar sitt engagemang i
Trivselgruppen vidsommaravslutningen
får de ett intyg på att de genomfört ledarskapskursen samt att de arbetat som
ledare under läsåret.
Trivselgruppen spelar en stor roll för
skolans vi-känsla och motverkar den
oro som ibland kan finnas hos de yngre
eleverna gentemot de äldre, vilken jag
själv kommer ihåg sedan jag var ung.
Jag ser att hela organisationen vinner
mycket på att göra eleverna delaktiga
i att driva saker internt. De äldre eleverna växer och de yngre känner sig
tryggare.

Trivselgrupp

På Hagsätraskolan har vi en ”Trivselgrupp” som består av ett tiotal elever
från årskurs nio. Syftet med denna
grupp är att på olika sätt, just öka
trivseln i skolan. Parallellt med detta
går dessa elever en intern ledarskapskurs där vi diskuterar värdegrundsfrågor, etik, moral samt allmänna ledarskapsfrågor. Dessutom får man gå en
heldagskurs i ledarskap arrangerad av
SISU.
Under de år som trivselgruppen funnits
så har de bland annat arrangerat olika
idrottsturneringar, Discon, Frågesport,
assisterat vid läxhjälpen, hjälpt till på
fritidsklubben, ”Uppis” under rasterna.

Våra initiativ för att förbättra trygghet
och trivsel avstannar inte. Vi arbetar
oförtrutet vidare för att såväl elever
som familjer skal känna trygghet med
våra skolor.
Mattias Wahlström
Rektor Hagsätraskolan

Under 2017 fick Hagsätraskolans yttre miljö
ett stort ansiktslyft
Planer för fotboll, basket med konstgräs samt ett antal övriga lek och samlingspunkter
för aktiviteter under rasterna. Många elever återvänder även efter skolans slut för att
träffas och nyttja dessa faciliteter

Några av Hagsätraskolans alla Rastvärdar fångade på bild
Eva Norman Martin Hallman Sebastian Björk
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Text: Mattias Wahlström
Tommy Söderberg
Foto: Tommy Söderberg

Restaurang Trevi

En av de riktigt gamla trotjänarna i Hagsätra Centrum

Under decennier har närområdets
kroggäster samlats här. Trevi har varit och är en naturlig träffpunkt för
dem som vill träffa andra boende i
området och umgås på ett otvunget
sätt. Glädjen står ofta högt i tak här.
Till och från arrangeras danskvällar
eller rena artistuppträdanden.
De som vill äta gott och vara lite
ostörda väljer att sitta i den delen
som kallas ”Vita Duken”, matsalen.
En diger meny att välja från med, kött,
fisk, fågel Italienska-pizzor och mycket
annat gott och vällagat. Fullständiga
rättigheter.

Sport
Kontinuerligt sänder man livesändningar från aktuella sporthändelser på
stor-tv.

Här äger tävlingsmatcher eller träning
rum på fyra tävlingsgodkända banor.
På andra tider är det fritt fram för allmänheten att prova på, eller köra ett
parti, i kamp med sin granne/kompis
eller liknande.
Alla är välkomna att spela eller bli
medlem i klubben.
”Trevliga Trevi” är ett ställe som
många trivs på! Väl värt ett besök!

Trevi har ingått ett samarbete med den
anrika Dart-klubben La Gamba.

Festlokal
Restaurang Trevi har plats för 150
gäster och är ett populärt ställe för att
avhålla privata fester såsom Bröllop,
Födelsedagar, Föreningsmöten och
Firmafest el likn.
Trevis magnifika uteplats är, på soliga
och varma dagar, alltid välfylld. Enligt
eget påstående så har de centrumets
bästa solläge.

Hagsätra torg 38 Tel: 08-99 60 09
www.3vi.se

Öppet:

Sön - Tor: 12:00 - 23:00
Fre - Lör: 12:00 - 01:00

Red

Gemensam Jul på Julafton

Välkommen till
Nya Rågsveds Folkets Hus
24 december 2018
öppet hus 12.30-16.00

Julbord med mat & dryck
samt underhållning
Alla välkomna!
Kostnadsfritt

Arrangör:
www.nyaragsvedsfolketshus.se

Som medlem i Hyresgästföreningen
får du dessutom massor av medlemsförmåner.
Som exempel kan nämnas bra pris på
försäkringar, apoteksvaror, telefoni,
färg och tapeter, resor, hyrbilar, glasögon, biobesök, böcker och mycket
annat.
Medlemstidningen Hem & Hyra trillar
ner i brevlådan åtta gånger om året.

Bli medlem nu från 85 kronor i
månaden

För att få veta lite mer om vad som
händer på lokal nivå stämde vi möte
med Börje Permats ordförande i
Hyresgästföreningen i Hagsätra.

Med 1 259 lokala Hyresgästföreningar och 531 312 hushåll med
medlemmar händer alltid något
Som medlem i Hyresgästföreningen
kan du vara med och påverka ditt och
dina grannars boende.
Vi arbetar för allas rätt till ett bra hem
till en rimlig kostnad. Som medlem har
du tillgång till en stark och kunnig
organisation som stöttar ditt engagemang, förhandlar hyran och hjälper dig
med hyresjuridisk rådgivning om det
behövs.
Varje år får ca 20 000 medlemmar
juridiskt stöd och vid fler än 40 00 tillfällen på ett år får medlemmar råd av
våra handläggare.

God Jul
&
t År
Gott Nyt

Vår lokala Hyresgästförening
med namnet L H HAGSÄTRA
PRIVATA

har i dagsläget 566 medlemmar.
Vår hyresvärd är IKANO Bostad
Hagsätra AB. Bostadsbeståndet är för
närvarane c:a 1 700 lägenheter/hushåll.
Det innebär att 33, 3 % av hushållen är
medlemmar i Hyresgästföreningen.
Vårt LH ingår i Hyresgästföreningen
syd-ost (Sthlm:s södra förorter) som
omfattar områden i och utmed
T-banelinjerna 17, 18, 19.HGF syd-ost
är en förening inom Hyresgästförening/
Region Stockholm.
Föreningens geografiska område omfattar Församlingarna Enskede, Årsta,
Vantör, Skarpnäck samt Farsta.

Kort fakta om LH Hagsätra

Vi har för närvarande 2 st fritidslokaler
i området för uthyrning till hyresgäster.
* En lokal för max 50 personer, belägen
vid Kilsmogatan 1b (ingång från baksidan av huset).
Öppettid för besök och bokningar.
Måndagar 18-19. För bokning går det
även att f.o.m 1 dec 2018 bra att ringa
076 - 933 46 21.
*En lokal för max 25 personer belägen
vid Olshammarsgatan 36.
Tel bokning 08–99 17 45.
Vi har boinflytande/samråd enligt avtal
med IKANO Bostad minst 4 ggr/år där
vi rådgör i alla frågor som berör boendet, trygghet & trivsel etc.
Vi medverkar i organisationen för
Hagsätrafestivalen.
Deltager och stöttar senioraktiviteter
med prioritering äldre.
Vill du som läser detta bli medlem och
kunna påverka i boendefrågor och
annat, på lokal nivå?
Då kan du höra av dig via SMS /
Tel: 0768-61 79 72 eller
mail: www.borje.permats@hgf.se

Hagsätra

Bil & Däck

Ett familjeföretag som funnits
i Hagsätra mer än 30 år

Öppet:

Mån-Tors 7.30-17.00
Fre
7.30-12.00
Lör-Sön Stängt
Under däckbytarsäsonger
varierande tider
Ring och boka

Ormkärrsvägen 80
Tel: 99 29 64, Fax: 99 59 37
info@hagsatrabil.com
www.hagsatrabil.com

Vi utför service och reparationer på alla
bilmärken och modeller
Vi reparerar även stöldskador
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Karl-Anton I
Karl-Anton var övertygad om att ingen annan hette så ända tills
han kom till Sverige och upptäckte att det fanns en Carl-Anton Axelson, skärgårdstrubaduren känd från TV och sina shower på Söderns höjder i Vitabergsparken. Men eftersom Karl-Anton var ett
decennium äldre brukade han ibland kalla sig Karl-Anton den 1:e
Karl-Anton, i Hagsätra mera känd som
bara Anton, kom till Sverige som flykting 1947. Han är född i Estland men
bodde i Finland under största delen av
40-talet. Han skolade sig i Stockholm
till STI-ingenjör och trädde i tjänst hos
LM Ericsson 1950 som tekniker.
Efter 6 år som laboratorietekniker och
6 år som anläggningsplanerare fick han
plats som teknisk lärare i den nybildade
träningsavdelningen för telefonstationsteknik. Han lärde sig spanska och blev
snart skickad att hålla kurser för kundpersonal i Mexico, Venezuela, Ecuador
och andra latinamerikanska stater.

Varit Hagsätra troget i många år

På våren 1959 sökte Anton och hans
blivande fru lägenhet i någon av Stockholms södra förorter.

De fick ett erbjudande av Riksbyggen
om en trea i Hagsätra. Där trivdes de
väldigt bra och idag, som änkeman, bor
Anton fortfarande kvar i samma lägenhet. Anton betraktar sig själv som en av
de äldre nu levande originalinvånarna i
Hagsätra.

Memoarer

Som pensionär började Anton tidigt att
skriva på sina memoarer. Först som ett
slags minneshjälp, helt utan några litterära ambitioner. Med en blandning av
Estniska, Finska och Svenska språken
blev det mest som en dagbok med en
produktionstakt á ett kapitel om året.
Senare formade sig materialet till berättelser på olika teman.

Karl-Anton Raid

Enligt Anton är det i stort sett omöjligt
att bli färdig med ”memoararbetet” då
han vid korrekturläsning ständigt vill
förändra och hittar nya vinklingar på de
självupplevda händelserna.
Vi är dock glada att få ta del av vissa
historier som kåserier.
Text: Tommy Söderberg

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

Alltid hög
kvalité
till lågt pri
s
Vi hämtar och lämnar

Tvätta 4 skjortor
10 skjortor 		

100:200:-

KemTvätt VitTvätt MattTvätt MockaTvätt Skrädderi
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En afrikansk by i Venezuela

Stället är hemsökt av en ande som ser ut som en jättestor Kapivar
med glödande gröna ögon
Min första tjänsteresa till Caracas,
Venezuela var i 1972. Där fanns redan
en kollega till mig, Juan, en spanjor
som hade långtidskontrakt med televerket i Caracas. Han berättade för mig
hur han en helg för ett år sedan hade
tagit sin gamla Land Rover ner till kusten och driven av nyfikenhet, fortsatt
västerut där asfalten slutade och sedan
längs en grusväg cirka 40 kilometer
genom djungeln, korsande 14 floder, till
slut kom fram till en fiskeby.
Byborna var alla ättlingar av förrymda
svarta slavar från 1700-talet, och hållit
sig gömda i generationer. Byn hette
Chuspa.
Juan som var en god lyssnare blev vän
med den pratsamma byhövdingen, trots
att alla där talade en nästan obegriplig
kreolska från 1700-talet.
Juan återkom ofta dit. Byn var helt
isolerad från det venezolanska samhället, så Juan hade alltid med sig gåvor i
form av varor, mediciner och sådant de
saknade i byn. Juan blev så småningom
hedersmedborgare i byn och gavs en
tomt ovanför en sandstrand. En murare
satt upp en enkel men funktionell stuga
för honom och hans familj.
En helg blev jag inbjuden till stugan,
Resan var väldigt intressant. Floderna
var ganska höga vid denna tid på året,
och vattnet hade färgen av kaffe latte,
så vi var tvungna att vara försiktiga när
vi korsade dem med hans Land Rover.
En av oss vadade först i floden och försökte hitta den grundaste platsen
(vanligtvis en halvcirkel nedströms).
Sedan ledde han föraren. Slutligen arbetade vi båda med att ta bort iglarna
från vadarens ben.
Äntligen kom vi fram i nattens mörker
och gick till torget, till cantinan
där, det säkraste stället att hitta byns
nyckelpersoner på natten.

Vi blev inbjudna till en grillfest, under
vilken Juan distribuerade sina gåvor
och nyheter om ”yttre världen”.
Sedan satt vi och lyssnade på byhövdingen som också var en sagoberättare.
Han berättade historien om piraternas
förtrollade skatt, begravd någonstans på
stranden i området. Historien började
på 16- eller 17-talet, när en piratbåt
sägs ha landat och en skatt blivit begravd här. Piraterna försvann; ingen
överlevde för att berätta exakt var skatten begravdes.
Men det finns tecken som pekar på var
skatten kan vara. En tjock stam av ett
träd på stranden upptäcktes omgiven
av en metallring djupt in i barken, troligen lämnad av piraterna som begravde
skatten. Problemet är bara att stället är
hemsökt av en ande som skyddar skatten, en som ser ut som en jättestor
Kapivar med glödande gröna ögon.

Personer som har försökt att hitta skatten har blivit så skrämda av anden, att
de förlorat förståndet och ingen kan
relatera till vad de varit med om.
Byhövdingen själv har träffat anden,
som stirrade på honom med sina magiska, hemska gröna ögon, men han blev
räddad för att han sa att han inte letade
efter skatten utan var bara på en jakttur
i området.
På småtimmana tog vi oss upp till
Juans stuga för att sova en stund.
Medan vi packare upp våra saker från
Land-Rover anlände en rödaktig medelstor hund och bytte entusiastiska

hälsningar med Juan, som förklarade
att hunden hade adopterat honom som
sin husse eftersom den inte hade någon.
Den accepterade att hussen var frånvarande veckor i följd. Men varje gång
Juan anlände kom hunden från ingenstans
och stannade med honom så länge han
var där.
Efter att ha hällt ormavvisande olja i en
ring runt hytten, och kollat med macheten i hand att ingen orm hade gjort
stugan till sin bostad, hängde vi våra
hängmattor på loggian och kröp till
kojs. På morgonen väckte hunden oss
med puffar under hängmattan, för att
visa hur duktig han hade varit, för på
grusgolvet låg ett tiotal ihjälbitna stora
spindlar.
År 2002 inträffade en naturkatastrof
i Venezuela. Efter en lång period
av kraftiga regnväder uppkom stora
jordskred längs kusten och flera av
de byar jag hade besökt på 1970-talet
spolades ut helt. Massor av människor
miste livet och försvann i floder av
lera och skräp. Flera år senare var jag
i kontakt med Juan som bodde kvar i
Caracas. Det var före Hugo Chavez tid.
Juan berättade att Chuspa klarat sig och
att man har byggt en stor permanent
väg till Chuspa med broar över
floderna. Så nu har den lilla byn blivit
ett helgparadis för rika Caracasbor,
nya strandhus har byggts och de
ursprungliga invånarna livnär sig på
turism i stället för fiske. Men de är på
väg att förlora sin kultur och platsen
har förlorat sin forna vilda charm av
djungelby.
Hur det blir med detta vet ingen,
Venezuelas framtid är ännu osäker.
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