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ositivt tänkande

I motsats till vissa andra mediekanaler har
vi på Magazine V alltid deklarerat att vi vill
sprida goda nyheter hellre än dåliga.
Det fanns en tid då andra lokaltidningar hade
som uttalad affärsidé att berätta om allt
tråkigt som hände i vår stadsdel. ”Det är vad
folk vill ha” deklarerade man.
Lyckligtvis tycks denna trend vänt en aning.
Vi på redaktionen vill bibehålla vår strategi
att försöka sprida positiva nyheter före de
tråkiga.
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I detta nummer rapporterar vi bl a om pågående projekt i skolorna som strävar efter
ordning och reda.
Vi uppmärksammar att Capio Vårdcentral
Hagsätra återigen blivit högt rankade för
sina tjänster.
Vi har även konstaterat att det behövs en
träffpunkt för våra äldre medborgare. Därför
går vi nu i spetsen för att skapa en sådan.
I tidningen finns annonser som beskriver två
evenemang med olika inriktning.
Önskar till sist alla våra läsare en varm och
solig vår och försommar.
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NOSTALGI I VANTÖR
“BACK TO THE 50-60´s”

Lördag 12 Maj kl 12.00-18.00
adress: Nya Rågsveds Folkets Hus, Rågsvedstorget 11

Magazine V bjuder in till en ”Nostalgifest”
Låt oss tillsammans återuppleva musiken och nostalgikänslan
Program

Rock´n Roll & Gamla Godingar med
”Grönztrömz”
Underhållning &
Förtäring
”Komp-Bandet” Gästerna sjunger
P
ris 150:DJ med Digitala inspelningar
Endast förbeställ
ning gäller
Musik Ouiz
För bokning ring
Auktion på tidsenliga prylar
tel: 076 231 18 12
  Lotterier med fina priser
Två Kokta korvar med hemlagat mos
Sallad Bordsdryck Kaffe/Te Daim

Tillgång till bar med öl vin cider alkoholfria alternativ

Tävling
Bäst tidsenligt klädda Dam/Herre utses

Försöksverksamheten stöttas av IKANO Bostad

Hjälp med 50-60
tals
sminkning 100:kontakta Klara te
l: 0762 84 31 74

Träffpunkt SYD

En ny träffpunkt för dig som uppnått den aktningsvärda ålder som
klassificerar dig som ”Senior”
Magazine V tar initiativ till att under
våren 2018 genomföra ett försöksprojekt
som vänder sig till äldre medborgare i
Vantör Arbetsnamnet är Träffpunkt SYD
Vi har länge tyckt att det saknas återkommande arrangemang för ”Äldre” i
vårt närområde.
De tillställningar som genomförs är
oftast arrangerade av någon form av
organisation/förening som i första
hand vänder sig till sina medlemmar.
Vi tror att även de som inte är organiserade i någon form vill komma ut och ta
del av diverse förnöjsamheter.

På träffpunkt SYD är alla välkomna
oavsett föreningstillhörighet eller ej.
Enda kravet är att du tar med ditt bästa
humör och deltager på ett positivt sätt.
Initialt arrangeras fyra tillställningar
före midsommar uppdelat i två segment
enligt följande:
1. En dag med Gladjazz och andra musikaliska inslag och lustifikationer som
i sin första version går av stapeln 26 maj.
Se annons här nedan
2. En lite busigare tillställning redan
den 12 maj som vänder sig till de som
har sina ideal i 50-60 talet.
Se annons här intill
Datum och komplett program för de
återstående två arrangemangen återkommer vi till.

Försöksprojektet har möjliggjorts genom ett aktivt stöd av IKANO Bostad
och humant satta villkor av
Nya Rågsveds Folkets Hus.
Capio Vårdcentral Hagsätra och alla annonsörer i detta nummer skall också ses
som bidragsgivare genom sina annonser
och artiklar. Hoppas ni värdesätter deras
insatser och på olika sätt gynnar dem.
Nu är vi igång och det är vår förhoppning att ni har möjlighet att ta del av
dessa arrangemang.
Alla är hjärtligt välkomna. Du väljer
själv vilken av tillställningarna som
passar just dig bäst. Kanske båda?
red

Seniorträff

Lördag 26 Maj Kl 12.00-17.00

Du som är 55 år eller äldre
är välkommen till
en trevlig samvaro med underhållning
adress: Nya Rågsveds Folkets Hus, Rågsvedstorget 11

På Programmet

Musikalisk underhållning med två orkestrar

Jazz & Swing-gruppen PK

Gladjazz på tema: ”The American Songbook”
Vår ciceron är Jazzlegendaren Pelle Karlsson

Deja Vu

Blandad repertoar med både gamla och nya ”Örhängen”

Lotterier med fina priser
För underhållning och
Musikfrågesport
förtäring
Paketpris 120:Dans
Förbeställning gäller:
Paj & Sallad
Ring 076 231 18 12
Kaffe & Tårta			
Tillgång till bar med öl vin cider alkoholfria alternativ
Försöksverksamheten stöttas av IKANO Bostad
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Det händer positiva saker i skolorna
Hagsätra/Rågsved/Snösätra
Enligt Hagsätraskolans rektor
Mattias Wahlström känns det mycket
stimulerande att föra in skolans arbete i nya faser.
Närområdets skolor har tilldelats
resurser och involverats i olika program/projekt som på förhand ser
mycket intressanta och givande ut.
Till hösten skall man enligt Mattias,
redovisa en samlad bild av olika insatser
i Hagsätraskolan och Ormkärrsskolan.
Föräldrar till elever i skolorna kommer
dock successivt, under resans gång, att
få mer riktad information.
Bland många saker som rektorer,
skolledning och lärare i skolorna
Hagsätra/Rågsved/Snösätra planerar
för och har börjat arbeta med har vi
på Magazine V valt att berätta lite
om MVP.
MVP? De som är idrottsintresserade
vet att denna bokstavskombination
används inom olika lagidrotter i USA
och då står för Most Valuable Player
(Mest värdefulla spelare).
I arbetet på skolorna står däremot MVP
för Mentors in Violence Prevention,
på svenska översatt till Mentorer i
våldsprevention. Programmet är inspirerat av den amerikanska förlagan,
grundat av pedagogen, författaren och
dokumentärfilmaren Jackson Katz.
Programmet har framgångsrikt använts
i olika samhällsfunktioner och framförallt i skolor i USA och Skottland.
De positiva resultaten i USA har lett till
att Sveriges Regering bett skolverket att
utvärdera MVP vid användande i skolor.
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Utvärderingen från Skolverket kom
för två veckor sedan och den har sett
förändringar i elevernas kunskaper,
attityder och beteende på den korta
tid som skolorna i Sverige har arbetat
med MVP.
Hösten 2017 började skolorna i området att i samverkan med personal
från stadsdel och polisen genomföra
MVP-lektioner för eleverna i årskurs 7
på Hagsätraskolan. Parallellt genomförs
lektioner i ”Agera tillsammans” (ett
anpassat MVP material för årskurs 4)
på Rågsveds grundskola och Snösätraskolan.
Kunnig Projektledare
Den som driver arbetet med det nya
arbetssättet i Hagsätra, Rågsved och
Snösätra är Susanne Tidestrand, med
lång erfarenhet inom skolvärlden bl a
som tidigare rektor för Snösätraskolan.
- Vågar påstå att Susanne med sin
breda bakgrund är ideal att driva detta
arbete, säger Mattias.
I uppdraget ingår att genomföra och
sammanställa resultaten.
Vad går då arbetet egentligen ut på?
Vi bad Susanne förklara
- Grunden i arbetet är att tidigt ge barn
och ungdomar kunskaper kring våld
och hur det påverkar människor.
Nästan alla våldsbrott begås av män.
De flesta som drabbas av våld är män.
Skolan behöver vara med och förändra
detta. Det hänger ihop med föreställningen om vad det innebär att vara
kille/man.

Genom att utmana genusnormerna försöker vi att förändra. I MVP arbetar man
systematiskt med att få eleverna att själva ta ställning och agera aktivt när de ser
någon bli utsatt för våld eller kränkning.
För oss är det viktigt att både barn,
unga och vuxna vet att man kan agera
aktivt före, under eller efter att man ser
att någon blir kränkt eller utsatt för en
våldshandling.
Målen med arbetet med MVP är:
a) Öka medvetenheten och kunskapen
om våld
b) Utmana våra tankar - att tänka
självständigt och kritiskt
c) Öppna för dialog och skapa
reflekterande samtal
d) Inspirera till ledarskap – att vilja
göra skillnad
- Lite förenklat skulle man kunna säga
att man tränar eleverna på hur man kan
bli en aktiv åskådare. Vi vet alla att det
ibland kan vara svårt att ingripa för att
man blir osäker på hur man ska göra
i vissa situationer. Ofta används olika
sätt beroende på situation, plats, person
och risk.
Detta övar vi på under lektionerna.
Vi utgår från scenario, berättelser, filmer
och samtal. Både elever och personal
utvecklar ett gemensamt språk och en
ökad medvetenhet kring hur man kan
agera om man själv eller någon annan
blir utsatt för till exempel trakasserier
och övergrepp.
Rågsveds grundskola och Snösätraskolan är bland de första skolorna i
landet som börjat med programmet
”Agera tillsammans” för årskurs 4.

I rapporten ”Violence prevention:
The evidence” från WHO
(Världshälsoorganisationen) som kom
2009, har man tagit fram strategier för
hur länder kan arbeta strategiskt med
att förebygga våld.
De sju strategierna som man lyfter fram
i rapporten är:
1. Utveckla säkra, stabila och vårdande
relationer mellan barn och deras föräldrar och vårdnadshavare
2. Utveckla livskunskap hos barn och
ungdomar
3. Minska tillgången och skadligt bruk
av alkohol
4. Minska tillgången av vapen
5. Främja jämstäldhet för att förebygga
våld mot kvinnor
6. Förändra kulturella och sociala
normer som stödjer våld
7. Identifiera våldsutsatta samt
tillhandahålla vård och stödprogram

- Just nu har vi startat samverkan med
stadsdel och polis. Vi kommer på sikt
att involvera vårdnadshavarna och andra
aktörer i vårt arbete med MVP.
Erfarenheten visar att det är viktigt att
man systematiskt börjar arbeta med att
minska kränkningar och våldet som
finns i basen i våldspyramiden.
Se pyramiden ”Våldets normalisering”.
Det är där vi fokuserar under våra
lektioner, avslutar Susanne.

Skall bli intressant att följa detta
arbetssätt. Vi tackar för informationen och återkommer i ett senare
reportage med avrapportering från
Susanne och andra initiativ från
rektor Mattias Wahlström.
För dig som vill veta mer om MVP eller ”Agera tillsammans” kan vända sig
till Susanne Tidestrand, samordnare,
för Agera tillsammans/MVP,
susanne.tidestrand@stockholm.se
Text och faktainnehåll:
Tommy Söderberg
Susanne Tidestrand

Våldets Normalisering

Kan skolan ensam arbeta med
våldsprevention?
- Nej, säger Susanne. Det är naturligtvis
inte så att skolan enskilt kan arbeta med
våldsprevention.
Arbetet med MVP och ”Agera tillsammans” är bara en del i allt arbete som
skolorna i området gör för att skapa
trygga skolor. Vi bidrar med vår del och
vill starta med tidiga insatser.
Vi ser att vi behöver samverka med
bland annat vårdnadshavare, stadsdelen, polisen, boende, företagare och
bostadsbolagen.

SKOR UTÖVER DET VANLIGA

Har du svårt att hitta skor i passande storlek?
Vi har specialiserat oss på kvalitetsskor i udda storlekar

Damskor: 32-35 & 42-46
Herrskor: 36-39 & 47-53

Många nöjda kunder från hela landet!
Välkommen in i vår butik eller besök oss på www.smastoraskor.com

Öppet: Måndag-Fredag 13-18 Lör 11-14 Söndag Stängt
Grindsgatan 35, Stockholm Tel: 0707 14 20 05

7

Konditori Vallmofröt
Vi har ett brett utbud av:

* Nybakat Bröd från eget bageri
Matbröd, Kaffebröd, Bakelser och Tårtor
*

Lunchrätter

vardagar 10.00-14.00

Dagens rätt, Pizzor, Sallader, Pajer, Smörgåsar m.m

Våra Bild- & Figurtårtor
har blivit en stor Succè

Perfekt till bl a Bröllop, Barndop, Födelsedag och Fest
Presentera en idé eller bild
Bestäm den smak du vill ha så fixar vi resten

Hagsätra Torg 14
Tel: 749 52 39

Öppet

Vardagar 06.30-18.00
Lördagar-Söndagar 09.00-16.00

Lite Smått & Gott inför Semestern

Checklista för utomlandsresan

*Kolla att bokningsbekräftelsen på din
resa stämmer med det du har beställt.
*Se till att du har en försäkring som
täcker resan. Ofta har hemförsäkringen
reseskydd. Läs villkoren.
*Kolla om du behöver visum och se till
att ha ett giltigt pass. Till vissa länder
måste passet vara giltigt minst 6 månader
från inresedatum.

Solskador

Vad är det som orsakar Solskador,
Aktiniska keratoser? Orsaken är solljus.
Vi vet att det är den totala mängden
solljus som huden har usatts för under
livet som avgör om en aktinisk keratos
ska uppkomma eller inte. Man kan
alltså mycket väl ha varit försiktig med
solning under de senaste åren och ändå
utveckla aktiniska keratoser.

*Ta reda på adress och telefonnummer
till svenska ambassaden/konsulatet i
det land du ska resa till.

Beställ EU-kortet hos Försäkringskassan

*Läs på om hur säkerheten ser ut i det
land du ska besöka. Det finns vissa länder och områden som Utrikesdepartementet (UD) avråder svenskar från
att resa till.
Information om vilka länder UD avråder
från finns på regeringens webbplats

*Ta reda på om du behöver vaccinera
dig. Tänk på att många vaccinationer
måste tas i god tid innan avresa.
*Lämna alla reseuppgifter som flygtider, hotellnamn och kontaktnummer till
dina anhöriga.
*Ta en kopia på ditt pass och bär det
med dig så att du kan identifiera dig.
Pass och nationella id-kort är de enda
giltiga handlingar som styrker din identitet. Körkort är inte en resehandling.
*Ta reda på vilka rättigheter du har som
resenär i resebyråns reseguide.
*Packa rätt. Förvara allt värdefullt som
pass, pengar, smycken och kamera i
handbagaget men inga vassa föremål.
Mängden vätska du får ha med dig i
handbagaget är begränsat och kan
variera beroende på om du åker till ett
land som ligger inom eller utanför EU.
*Packa dina mediciner i handbagaget
om resväskan skulle komma på avvägar.
Be din läkare om ett intyg så slipper du
problem i tullen.

Antalet anmälda inbrott i villor har ökat
med över 50 % sedan 1996. Dessa siffror redovisas i en rapport från
Villaägarna. År 2016 polisanmäldes
c:a 14 000 inbrott i småhus.
Vid hälften av alla villainbrott väljer
tjuven att gå in genom huvudentrén.
Ett bra lås och en säkerhetsdörr är en
bra investering. Dekaler som visar att
huset är larmat avskräcker och ökar
chanserna att tjuven drar vidare.
Det samma gäller för lägenheter.

Kontaktuppgifter till Sveriges ambassader
finns på Regeringens webbplats

*Beställ ett Europeiskt sjukförsäkringskort om du ska resa inom EU. Det gör
det lättare att få nödvändig allmänvård.

Skydda din egendom

Allergier

Sveriges befolkning har blivit bättre
på att skydda sig mot solen men fler
har allergiska besvär. Det framgår
av Folkinstitutets miljöhälsorapport
som jämfört enkätsvar från 1999, 2007
och 2015.
Sedan förra rapporten har de som solar
solarium halverats. Andelen som bränt
sig har minskat från knappt 60% till
45%. Samtidigt har allergiker fortsatt
att öka. Drygt 30% jämfört med 25%
2007 svarade att de har pollenallergi.

Stölder av båtar / båtmotorer

Stölder av båtmotorer har ökat. I vissa
delar av landet ser man en dramatisk
skillnad från tidigare år. Här menar man
att organiserad brottslighet står för
ökningen och att det stulna smugglas
och säljs vidare utomlands.

s

Boktip

30 år av tystnad: mitt liv i skuggan av
mordet på Olof Palme
En vardagkväll i februari 2016 möter
Anna sin egen blick i tv-rutan. Det är
blicken hos en skrämd sjuttonåring. En
tjej med sprejat hår i 80-talsfrisyr sitter
i Aktuelltstudion och berättar om mordnatten då Olof Palme mördades. Nu,
trettio år senare, sitter Anna hemma i
tv-soffan och drabbas av frossa. Tankar,
minnen och känslor, allt flimrar förbi
som i ett kalejdoskop.

Lycke
En kall och regnig fredag i maj försvinner 8-åriga Lycke spårlöst från
Kungliga Tennishallen i Stockholm. På
TV4 vill man vara först med nyheten
och kriminalreportern Ellen Tamm får
uppdraget att följa fallet. Ellen blir som
besatt av sökandet efter Lycke, som ju
längre tiden går känns alltmer hopplöst.
Frustrerad över korrumperade poliser, de
frånskilda föräldrarnas märkliga beteende och kollegornas gliringar.
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Rapport från världen

Bokskogen i Verdun

I Verdun har utkämpats många slag även under Napoleontiden

Tåget drar sig långsamt genom en stor
bokskog, regnet strimmar tågfönstret.
Det strömmande regnet ritar på utsidan
av tågfönstren ständigt nya kartor. De
resandes ansikten speglas i de immiga
fönstren, i regnet tonar de lätt bort, glider ut i bokskogen.
Med tåget från Gare de Lést i Paris till
Verdun är också några glada soldater,
de dricker flitigt ur sina pluntor och
talar mest om det franska cykelloppet
Tour de France. För något mer än 90
år sedan åkte hundratusentals soldater
samma väg som nu. Få kom tillbaka.
När vi åkt i tre timmar är vi framme.
En naturskön trakt. Staden Verdun ligger vackert vid floden Meuse i landskapet Lorraine. Staden har nu c:a 20 000
invånare. Gränsen till Tyskland är nära.
Här i Verdun har utkämpats många
slag även under Napoleontiden. Under första världskriget, här vid Verdun
och Somme, dog mer än 2 miljoner
människor.
Det tidigare krigsinfernot Verdun lever
i dag ett stilla liv. Mycket stilla.
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På en skylt ser vi att Verdun fått ett tillnamn, Capitale de la Paix, Fredsstaden.
Slagfälten pekas ut. Här gick kriget
fram och tillbaka, vissa strategiska
punkter bytte ägare 15-20 gånger.
Den stora höjden har bevarats som ett
nationellt minnesmärke. För de franska
soldaternas offervilja, förklaras det.

Förutom de närmast groteskt skulpterade minnesmärkena är offerviljan
huvudsakligen markerad på den väldiga
krigskyrkogården, till synes oändligt
långa rader av stenkors utsäger att
34 000 soldater ligger begravda här.
Ändå är det bara en bråkdel av offren.
Kanske var det 900 000, kanske var det
närmare en miljon som dog.

Andra världskriget

Här gör vi en liten utvikning till det
andra världskriget. Det är nämligen
inte alls långt till ett nästan identiskt
liknande fält i Luxenburg. Där på den
amerikanska krigskyrkogården, under
de minutiöst välskötta gräsmattorna,
ligger 8 600 amerikanska soldater
stupade i slaget vid Ardennerna under
andra världskriget. Anläggningen är så
välskött att man för en stund misstänker
att den även är steriliserad och blommorna gjorda av plast. Ett vitt tjockt
torn pryds av en väldigt smal ängel.

I täten, 1,25 meter framför truppernas
8 600 kors, står ett ensamt där general
Patton vilar. En, enligt samstämmiga
uppgifter helvild, men en äkta general
i spetsen för de andra döda. Patton stupade dock inte vid Ardennerstriderna.
Pansargeneralen Patton omkom vid en
trafikolycka i Köpenhamn. Dagarna
efter kriget.
Men det var i Luxenburg han ville bli
begravd, med sina mannar och i det
område de befriade efter så hårda strider. Så ligger han där, på en av de 17
krigskyrkogårdarna i lilla Luxenburg
och står staty vid John F Kennedy-gatan i Ettelbruck.

Pansargeneralen George Patton

Under bokträdens kronor

Nå, här uppe på höjden i Verdun är
det första världskriget som gäller.
Här tronar även ett 140 meter långt
gravkapell med ett 42 meter högt torn
i mitten. Kapellets väggar och tak
är fullristade med namn på stupade
soldater, med olika födelseår men
dödsåret är överallt det samma: 1916.
Det var bara ett fåtal av de stupade
soldaterna som identifierades. Tittar
man in genom minnesbyggnadens källarfönster möter en makaber syn, här är
fullpackat av skallar och benrester av
närmare 150 000 oidentifierade soldater. Varje vår kommer bönderna hit med
nya ben som de plöjt upp, rester av de
offrade unga tyska och franska männen.

Ett museum visar vapen som använts,
mängder av foton och en 25 x 25 meter
bevarad yta av själva slagfältet. Går
man ut i terrängen kan man se skytteoch löpgravar.
Under bokträdens kronor finns många
spår av kriget kvar. Bokskogen som
totalt slets sönder under de fyra
krigsåren, med bombkrater vid bombkrater, har vuxit sig stor igen och
står här nu väldig och glänsande efter
regnet som upphörde lika fort som det
kom.
Nere i staden ser vi rader av souvenirbutiker. Här säljs tusentals böcker och
skrifter varje år om Verdun. Turisterna
strömmar till, mest tyskar kanske, de
börjar komma redan i april. De tyskar
vi talade med förklarade att de kände
avsmak inför kriget. Verduns avskräckande effekt skulle vara självklar.
Det borde ju vara tydligt.
Inte ens de värsta slagen under andra
världskriget skördade fler offer än här.
Bortåt 12 miljoner män stupade och
nästan alla var mellan arton och trettio
år. Tio byar utplånades.
Under första världskrigets fyra år dog
5 000 soldater varje dag.
Nu är det tämligen tyst i Verdun.
Fåglarna kvittrar, en hund skäller länge
och en mor ropar in sin son till en väntande måltid.
Det susar ytterst stillsamt i bokskogen.

Text: Ingvar Ygeman

Recensioner
Ingvar Ygeman är en suveränt iakttagelsesäker berättare. Helt visst både inre reflekterande
och geografiskt sett djupa resor. Vi uppskattar oreserverat detta berättande och dess
underfundiga filosofiska vinklar.
					Ann Johnson, Bolton Even News, England
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

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
journalisthögskolor. Han har intervjuat ett
flertal berömda storheter, mycket uppmärksammade intervjuer, så 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, dagstidningar
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 jordbävningen på Haiti.
Har flera år drivit egna barnhem och 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 många månader sedan kom de 27:e
och 28:e böckerna, ”Stark våg”. "The
fantastic wave" på engelska 900 sidor och
"Vindarna vänder" som är den 29:e och finns
på nio språk. Nu har 30:e boken kommit ut,
“Ganska farliga resor Mycket viktiga ögonblick!” som efter bokmässan i Göteborg
recenserades som årets bok.
Ygeman har varit i Syrien 3 gånger och
kommit levande därifrån. Han har sett IS
härja och mörda. Detta är den mest spännande bok som skrivits om Syrien.
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CAPIO VÅRDCENTRAL HAGSÄTRA (CVH)

Återigen hamnar CVH högt i Landstingens årliga utvärdering av vårdinrättningar
”Fantastiskt roligt för oss som bor i närområdet”

Nu kan vi i närområdet återigen med
glädje konstatera att vi har tillgång
till en mycket högt rankad vårdcentral. Flera år i rad har CVH fått bra
vitsord för kvalitet och tillgänglighet.
Det gav oss anledning att ställa en
”klassisk sportfråga” till Susanne
Söderhielm Blid, Verksamhetschef
Capio Vårdcentral Hagsätra.
- Hur känns det?
- Väldigt tillfredsställande såklart! Att
ännu en gång få så bra omdömen är väl
alla arbetsledares dröm! Vi är ju en relativt liten enhet där alla medarbetare är
kuggar i hjulet, så hela personalstyrkan
ska känna stolthet inför detta resultat.

Klara riktlinjer inom koncernen

I allt lokalt glädjerus, skall man även
komma ihåg att vi arbetar inom en koncern som sätter sina mål högt och där
riktlinjerna är tydliga.
”Det är vårt ansvar och skyldighet att
ge god vård på högsta möjliga nivå”.

Originellt resultat

- Har du någon enkel förklaring till
vad framgångarna beror på?
- Inte helt lätt att ge något enkelt svar.

Det är faktiskt lite originellt i sig om
man ser till hur resultat av detta slag
annars har en tendens att se ut.
Vårdinstanser i traditionella villaområden brukar hamna högt i dessa mätningar. På mindre orter har man som
regel en homogen grupp i sitt upptagningsområde.
Ofta finns vardagliga kopplingar ”Alla
känner alla” ett slitet men i sammanhanget, användbart uttryck.
Inom vårt upptagningsområde har vi
också lyckats bibehålla en form av
småstadskänsla.
- Är det en del i framgångsreceptet?
- Ska jag ge mig på att förklara vår
fleråriga höga ranking så är det två
nyckelord som är avgörande
Kontinuitet och Kvalitet.
Genom låg personalomsättning så har
vi haft turen att behålla våra duktiga
medarbetare under lång tid. Det får till
följd att såväl vårdtagare som vårdgivare får en historik och relation att
falla tillbaka på. Det kan i flera fall
vara avgörande eller åtminstone väsentligt underlätta analys, behandling och
medicinering av uppkomna problem
eller sjukdomstillstånd.

Våra äldre patienter känner trygghet
i att de alltid, med små undantag, får
träffa samma läkare och personal
vid sina besök.
Vi har som policy att det alltid ska
gälla kroniskt sjuka och patienter över
65 år.
Yngre människor mitt i karriären sätter
stort värde på hur snabbt man får en
bokad tid och en utförd behandling.
Dessa kriterier klarar vi genom att
våra medarbetare är väl inkörda på
alla rutiner. Läkarundersökning,
provtagning, rådgivning sker snabbt
och effektivt. Uppskattas naturligtvis av
såväl barn, ungdom, som äldre.

Framtid

- Är mycket tillfreds med utslaget av
den senaste rapporten men det gäller
att inte känna sig nöjd och slappna av.
I egenskap av verksamhetschef, kommer jag tillsammans med mina medarbetare att göra allt för att bibehålla
vår position och vårt goda renommé.
Susanne Söderhielm Blid
Verksamhetschef Capio Vårdcentral
Hagsätra
Reds anm:
Värt att notera att Capio som vårdföretag fått andra positiva omdömen.
I en rapport från Vårdföretagarna
(organisation för vård och omsorgsgivare) utses Capio S:t Görans
sjukhus till ”landets bästa mindre
akutsjukhus”.
Mer om detta i en kommande artikel.

Text: Tommy Söderberg

6 Goda råd att stoppa förkylningen
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1 Bra och allsidig kost med mycket mineraler
och vitaminer stärker immunförsvaret

4. Tvätta händerna när du varit ute. Handtag,
ledstänger och pengar kryllar av baciller

2 Drick vatten ofta, det spolar bort gifter ur
lymfsystemet.

5 Vila mycket och gå inte för tidigt tillbaks till
din arbetsplats

3 Motion, då helst utomhus, ger dig krafter
att stå emot virusangrepp

6 Pussa och krama inte förkylda personer
och undvik att ta dem i hand

Kristoffer ”Kris” Kristofferson

Kris Kristofferson Countrylegend med rötter i Dalarna
Kristoffer "Kris" Kristofferson,
född 22 juni 1936 i Brownsville i Texas,
amerikansk skådespelare, låtskrivare och
countrysångare.
Kristofferson valdes in i Songwriters
Hall of Fame 1977 och 1985.
Som skådespelare inleddes karriären
på 1970-talet.
Kris farfar Lars Christoffersson, född
1879 i Nås, Dalarna, var korpral och utvandrade till Amerika 1904 då han bytte
namn till Louis Kristofferson.
Hösten 2016 besökte Kris återigen
Sverige och underhöll med sin rika
sångskatt.

I samma studio spelade Bob Dylan in
sin klassiska Blonde on Blonde och
trots att Kristofferson kunde titta på inspelningarna träffade han aldrig Dylan
personligen. Han var rädd att få sparken om han hade gått fram till honom.

Många strängar på sin lyra
Kristofferson flyttade till Nashville
1965 efter att ha avslutat sin militära
karriär för att försöka bli en professionell låtskrivare. Han arbetade med ett
antal udda jobb medan han försökte slå
igenom inom musikbranschen.

Under de följande åren gick flera låtar
skrivna av Kristofferson upp på listorna,
framförda av andra artister så som Roy
Drusky, Ray Stevens, Jerry Lee Lewis,
Faron Young och Roger Miller.

När han arbetade med att svabba golven
i Columbia Studios i Nashville träffade
han Johnny Cash, som tog emot några
av hans sånger men ägnade dem inte då
något större intresse.
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Han jobbade också som helikopterpilot
och flera av hans låtar kom till under
väntetiden mellan olika flygningar.
1966 släppte Dave Dudley en framgångsrik singel skriven av Kris, "Viet
Nam Blues". Följande år skrev han på
för Epic Records och släppte "Golden
Idol" och "Killing Time".

Hans egna framträdanden fick också
uppmärksamhet mycket tack vare att
Johnny Cash presenterade honom
på Newport Folk Festival. Han hade
återfått Cashs uppmärksamhet när han
landade sin helikopter i Cashs trädgård
och gav honom några demo-band.

Kris "For the Good Times" blev utnämnd till årets låt 1970 av Academy
of Country Music.
Hans genom tidernas största hit är trots
allt "Me and Bobby McGee”. Mest
kända versionen av ”Me and Bobby
McGee” är från Janis Joplins postuma album Pearl. Den låg i toppen på
listorna i flera veckor och finns med på
tidningen Rolling Stones lista över de
500 bästa låtarna.
Från 1971
hade
Janis och
Kris ett
stormigt
förhållande
fram till
hennes död.
Kristofferson har vid denna tidpunkt
befäst sin plats som en stor och populär
countryartist samtidigt som han påbörjat en skådespelarkarriär.

Han gifter
sig med Rita
Coolidge
och tillsammans med
henne släppte
han albumet
”Full Moon”
som blev en
framgång
och drevs på av flera hitsinglar och
Grammynomineringar.
Artister som Ronnie Milsap och Johnny
Duncan fortsatte att spela in Kristoffersons material med stor framgång.
Han själv medverkar nu i filmer, som
Jakten på Alfredo Garcias huvud.
Konvoj. Alice bor inte här längre.
Vigilante Force som totalförbjöds på
biograferna i Sverige samt
En stjärna föds med Barbera Streisand.

Kris och Rita Coolidge skilde sig 1980.
Flera artister tog hans sånger till toppen
av listorna, däribland Willie Nelson
med ”Sings Kris Kristofferson” som blev
en stor succé.
Kris nästa film var Heaven's Gate som
blev ett kvalificerat misslyckande och
han fick priset som sämste skådespelare
i Golden Raspberry Awards.

1982 sammarbetade Kristofferson med
Willie Nelson, Dolly Parton och
Brenda Lee i ”The Winning Hand”
som blev en framgång i countryvärlden.

Nelson och Kristofferson fortsatte sitt
samarbete, nu tillsammans med Waylon
Jennings och Johnny Cash som bildade
supergruppen The Highwaymen.

Hans skådespelarkarriär tog ny fart när
han medverkade i bl a filmerna Blade,
Blade II, Blade: Trinity, A Soldier's
Daughter Never Cries, Fire Down
Below, Tim Burtons nyinspelning av
Apornas planet, Chelsea Walls,
Payback, The Jacket och Fast Food
Nation.
År 1999 släpptes albumet The Austin
Sessions, ett album där Kristofferson
omarbetade några av sina favoritsånger
med hjälp av Mark Knopfler, Steve Earle
och Jackson Browne.
2004 valdes han in i Country Music
Hall of Fame och 2006 mottog han
Johnny Mercer Award och släppte sitt
album med nytt material ”This Old
Road”.
I april 2007 mottog Kris Kristofferson
Johnny Cash Visionary Award.
Priset delades ut i Nashville av Johnny
Cashs dotter Rosanne Cash.

Deras första album ”Highwayman”
blev även det en stor framgång och de
fortsatte att jobba tillsammans.
Kristofferson medverkade i filmen
Trouble in Mind och släppte skivan
”Repossessed” som bland annat innehöll "They Killed Him" framförd av
Bob Dylan.

Text: Inger Sjunnevik
Källa: Wikipedia

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

Boka service i god tid innan semesterresan

Vi servar alla bilmodeller
Öppet: Mån-Tors 7.30-17.00 Fre 7.30-12.00 Lör-Sön Stängt
Ormkärrsvägen 80 Tel: 99 29 64, Fax: 99 59 37
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Recept
Fyllda Ägghalvor med Prosciutto
Ingredienser
8 hårdkokta kalla ägg
1,5 msk majonnäs
2 msk crème fraiche
tabasco
salt
gräslök

Gör så här:
Skala äggen, dela dem på hälften och ta
ut gulorna
Mosa äggulorna med en gaffel och
blanda med de övriga ingredienserna
Smaka av med salt och tabasco
Fyll hålrummet i äggvitorna med röran
Garnera med en skiva prosciutto och
gräslök

Kyckling med Timjan och Citron
Ingredienser
0,5 kruka färsk timjan
100 g smör, rumstempererat
3 klyftor vitlök, rivna
Ytterskalet av en citron (Zest)
1 hel kyckling
salt och peppar
Sås
2 dl grädde

Gör så här
Sätt ugnen på 175 grader.
Finhacka timjan och rör samman med
smör, vitlök, och citronzest
Smaka av med salt och peppar
Droppa citronsaften över kycklingen
Smörj sedan in kycklingen med det
smaksatta smöret
Tillaga i ugnen på galler med en ugnsform under, c:a 1 timme
Innertemperatur vid benet ska vara
70 grader när kycklingen är klar
Häll köttsaften i en kastrull och koka upp
tillsammans med grädden
Smaka av med salt och peppar

Hallon & Blåbärspaj
Ingredienser
1 dl strösocker
3 dl kokosflingor
2 dl vetemjöl
125 g smör
Fyllning
1 liter bär
4 msk socker
2 msk potatismjöl

Arc-en-Ciel 57:-

Gör så här
Blanda socker, kokosflingor och vetemjöl
Tillsätt smöret och blanda till smulig deg
Blanda ihop bär, socker och potatismjöl
och häll i en ugnssäker form
Strö över smuldegen
Grädda i nedre delen av ugnen i
200 grader, c:a 25 minuter tills bären
saftat sig och smuldegen fått fin färg

Vin de Rosé Mousseux Grenache Brut Frankrike Alkoholfritt
Bärig smak med bl a inslag av jordgubbar och persika.
Serveras som aperitif eller till sallader och kycklingrätter
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Picknick i vårsolen
GrönsaksWrap

Ingredienser

Polarbröd
Valfria grönsaker
Dressing

2 msk matyoghurt
2 msk riven Västerbottensost
1 tsk pepparrot på tub
Salt och Peppar
Gör så här

Fyll wrapen med grönsakerna
Dressingen gör du såhär

Blanda yoghurt, ost och pepparrot
Smaka av med salt och peppar
Låt dressingen stå en stund så att smakerna sätter sig
Gör en wrap av tunnbrödet och fyll med grönsakerna och
toppa med dressingen

FalukorvsWrap

Ingredienser

Polarbröd
400 g falukorv
Gurkmajonnäs
Rostad lök
Ketchup och Senap
Gör så här

Skär Falukorven i skivor
Grilla eller stek korven och lägg i brödet tillsammans med
övriga ingredienser

Pannkaksrulle med färskost och honung

Ingredienser

6 dl Standardmjölk
2½ dl Vetemjöl
3 Ägg
½ tsk salt
2 msk Smör
150g Färskost, naturell
1½ msk flytande Honung
2 tsk malen Kanel
Vattenmelon
Jordgubbar

Gör så här

Smält smöret
Vispa hälften av mjölken med mjölet till en slät smet
Vispa i resterande mjölk, ägg och salt
Tillsätt smöret
Grädda c:a 8 tunna pannkakor i en stekpanna
Låt dem kallna
Bred ett tunt lager färskost på varje pannkaka
Ringla över honung och strö över kanel. Rulla ihop
Servera med vattenmelon och jordgubbar

Text: Angela Sjunnevik
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Har du hört
den förut

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

Skrädderi

Vi syr
Raggningsreplik
Jag kan inte hitta mitt läppbalsam, vill du vara
gullig och fukta mina läppar?
Blondinen gick in i affären och sa:
- Jag vill gärna köpa den här TV:n
- Vi säljer inte till blondiner, svarade expediten
Blondinen går hem och färgar sitt hår svart, går
tillbaka till affären och säger:
- Jag vill gärna köpa den här TV:n
- Vi säljer inte till blondiner, svarar expediten
Blondinen klipper sitt hår kort, tar på sig herrkläder
och går tillbaka till affären
- Jag vill gärna köpa den här TV:n
- Vi säljer inte till blondiner, svarar expediter
Blondinen:
- Nu har jag färgat mitt hår svart, klippt det och
tagit på mig herrkläder, hur kan du så säkert veta
att jag är en blondin?
Expediten:
- Det där är ingen TV, det är en mikrovågsugn!
– Ursäkta, kan jag få en tandpetare?
– Dessvärre används alla just nu. Kan du vänta ett
ögonblick?
- Vill du gifta dig med mig?
- Nej, men jag beundrar dig för din goda smak
En amerikan fick ett hotelsebrev från ett gangstersyndikat. De krävde 1.000 dollar annars skulle de
kidnappa hans fru. Han svarade:
- Jag har inte 1000 dollar, men är i övrigt intresserad av anbudet

Bra Sagt

Gör det rätta. Det kommer att förnöja några
människor och förvåna resten
				
Mark Twain
Vissa människor bryr sig för mycket.
Jag tror det kallas kärlek
				
Nalle Puh
Lathet är inget annat än vanan av att vila innan
du blir trött
		
Jules Renard
Varför kallar de det rusningstid när ingenting
rör sig?
				Robin Williams
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in/ut, lägger upp/ned
Byxor
Klänningar
Kavajer m.m.
Byten av blixtlås även i
Skinnjackor

Tvätta

4 skjortor 100:10 skjortor 200:-

Vi hämtar
och
lämnar

KemTvätt VitTvätt MattTvätt MockaTvätt

Alltid hög kvalité till lågt pris

Euro Deli Delikatessbutik
Nu med breddat utbud!

Lunchservering 5-7 rätter/dag även lördagar
Eftermiddagsmeny Efter 14.00 Varje vardag
Smörgåsar
Välj ditt eget pålägg från vår köttdisk
Sallad
Varm Paj
Kroppkakor
Crèpes

Kaffemeny
Cappucino
Caffe Latte
Espresso
Americano

Catering

Du fixar festen Vi ordnar maten
Hagsätra Torg 32
Tel: 99 38 22

t:
10-18
Öppe Måndag-Fredag
Lördag
10-15

Lunchservering 10-14
Avhämtning
10-14

Tipsrutan
Rengör mikron på nolltid

Blanda saften från en citron
med vatten i en skål.
Ställ i mikron och kör på full
effekt några minuter.
Torka ur mikron med en trasa.

Insändare

Vilda Västern-beteende härjar på våra vägar!
Vad är det som händer ute i trafiken?
Varför denna hänsynslösa jakt för att ta
sig från en plats till en annan?
Är det en avspegling av hur vårt samhälle i övrigt fungerar idag?
Bråttom, Bråttom.
Har livet blivit så stressigt att vi inte
längre bryr oss om vare sig vårt eget
eller andras välbefinnande?
Vi tar ett exempel från trafiken, där har
en specifik grupp bilförare dragit till sig
stor uppmärksamhet. Inte alla, naturligtvis, men tillräckligt många chaufförer i så kallade entreprenörsbilar visar
dagligen prov på ett laglöst beteende.

Inte med hjälp av skjutvapen men däremot med sin stressade körstil och sina
bilar som vapen.
Ofta är det hantverksutövare med
tydliga budskap på bilarna om vad de
sysslar med och vilket företag de representerar. Självklart pryder man bilarna med denna information i syfte att
göra reklam för sin verksamhet, men?
Får det en positiv effekt när nu många
privatbilister ondgör sig över deras
framfart i trafiken?
Att de kör för fort är väl en sak men att,
oavsett väglag, snö, halka eller ösregn

blinka och köra upp i bakluckan på
andra trafikanter och hetsa dem till att
flytta på sig eller att kryssa mellan
filerna och bära sig minst sagt irrationellt åt, det är att gå över gränsen.
Varför denna brådska?
Detta beteende skapar ingen bra publicitet för det angivna företaget, tvärtom,
man säger tyst för sig själv att den där
galningen skall jag aldrig anlita.
Finns anledning att ifrågasätta vad detta
fenomen beror på. Försovit sig, stressad
eller dålig planering?
U Jansson

19

Cykla in
våren och sommaren
Vi har ett brett urval av nya
prisvärda märkesmodeller

Komplett Cykelverkstad
Snabb service med garanti
Öppet

Stockholms mest
kompletta
hockeybutik

Vardagar 09.30-18.00
Lördagar 09.30-15.00
Sista söndagen i månaden 11.00-15.00 utom maj och juni

Hagsätra Torg 7 Tel: 647 47 50

