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Restaurang Trevi

En av de riktigt gamla trotjänarna i Hagsätra Centrum

FANTASTISKT!

Nytt rekord
för Restaurang Trevi igen!

Återigen har tillströmningen av gäster
ökat markant de senaste månaderna.

Finns det någon förklaring frågar
vi innehavarna Nebil och Kerim?
- En av anledningarna är att många
av de s.k nytillkomna matgästerna,
återkommer, med jämna mellanrum.
Uppenbarligen för att de är nöjda med
vårt utbud.
-Tror i sin tur att det beror på att vi
håller oss till vårt grundkoncept och
koncentrerar oss på de saker vi vet
att vi kan leverera till hög kvalitet.
Vi låtsas inte vara varken mer eller
mindre än det vi är.

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

Jaha vad är ni då?

- Först och främst är vi en traditionell
Restaurang med ett utbud av såväl
Mat & dryck samt förströelse och trivsel.
Man kan spalta upp det på följande sätt:
* God mat till överkomliga priser.
Varierande menyutbud
* Trivsam barservering med fullständiga rättigheter
* Bred drinkmeny och smårätter
* Områdets största och soligaste uteservering
* Sportevenemang som visas på
Stor-bilds-TV
* Tillgång till 5 spelytor för Dart

Låter som en bra sammanställning för
ett traditionellt och framgångsrikt
koncept.
Vi gratulerar till omsättningsökningen
och det ökade antalet nöjda gäster och
hoppas att ännu fler upptäcker
Restaurang Trevis utbud.
Väl värt ett besök hälsar Redaktionen!
Red

Öppet:

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

öst

En regnig årstid mellan sommar och vinter
eller en vacker årstid med sprakande färger?
Man kan ha olika åsikter om det.

Varför heter höst just höst?

Höst är ett ord som har hängt med i Svenska
språket åtminstone sedan medeltiden.
I Svenska akademiens historiska ordbok,
SAOB, finns belägg för det redan år 1526 men
ordet höst är förmodligen äldre än så.
Det har utvecklats från fornsvenskans höster
och har sina rötter i det germanska harƀusta.
Ordet harƀusta som påminner om engelskans
harvest, skörd och det i sin tur om tyskans
herbst höst? Orden är av samma betydelse.
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Går du i köp- eller säljtankar gällande din
framtida bostadssituation?
Då kan det vara klokt att ta hjälp av en duktig mäklare.
Många våndas över detta som
kan vara ett av livets största
beslut, både känslomässigt och
ekonomiskt.
Alla i familjen påverkas ju av att
man tar rätt beslut.
Med en duktig mäklare menar
vi en som har god kunskap om
området och visar gehör för de
behov kunden presenterar.
Att vara lyhörd och att agera förtroendeingivande är många gånger en förutsättning för att lyckas i
en rådgivande situation.
Vi på Magazine V har hört
många positiva kommentarer om
en fastighetsmäklare vid namnVicky Sandström, verksam på
mäklarfirman BOSTHLM.
Mot bakgrund av detta beslutade
vi oss för att göra en intervju med
henne och ta del av varför hon
och det bolag hon arbetar för är
så framgångsrika.

Vi började med att fråga om
hon har något särskilt framgångsrecept?

Det är en förutsättning för att
kunna återge varje objekts färg,
skärpa och djup i hög kvalitet.
Vi har dessutom våra egna stylister med ett stort lager i Älvsjö,
allt för att lyfta upp bostadens
potential.
Vi har inga assistenter utan
mäklaren sköter personligen all
kontakt med kunden och samarbetsparten. För mig är det viktigt
att kunden känner trygghet och
förtroende för mig.

Goda vitsord

Det låter som att du trivs
väldigt bra med att arbeta i
BOSTHLMs regi?

- Jag tror att det handlar om sunt
förnuft, utgå från hur du själv vill
bli bemött i ett avgörande skede
i ditt liv.
Det viktigaste för mig är alltid
att kunden blir nöjd och att dess
behov och önskemål alltid står i
fokus. Självklart är yrkeserfarenheter en tillgång för att kunna
leda kunden i svåra situationer.
- Rekommendationer är det bästa kvittot jag kan få på att mina
kunder är nöjda med mig och
mitt arbete. Det kämpar jag för i
varje enskilt fall.

Vilket geografiskt område
arbetar du i?

- Jag har arbetat i söderförort
med fokus på Älvsjö och Vantör i
över sex år, men för den delen är
inte andra områden uteslutna.
Jag tar mig dit kunden vill, förutsatt att avståndet inte är allt för
långt. I våras hjälpte jag en tidigare kund med en fritidsfastighet
i Norrtälje. I höst ska jag förmedla två havstomter i Skanssundet.

Finns det något annat som
du vill framhålla som unikt
för dig och BOSTHLM?

Vicky Sandström
Fastighetsmäklare

- Absolut! Det betyder mycket att
få arbeta i en miljö med erfarna
och kunniga kollegor, samt att
varje dag få nya förtroenden att
hjälpa kunder med deras livs affär. Jag trivs förträffligt!
BOSTHLM - Utnämnt till Superföretag 2016 av Veckans Affärer
Vill du komma i kontakt med
Vicky så når du henne på
vicky@bosthlm.se eller på
telefon 076 850 07 21

Text: Tommy Söderberg

- Vi lägger stor vikt vid presentationerna och bildmaterialet i våra
annonser.
Alla objekt presenteras både i
HD-format och fullskärmsformat.

Besök gärna vår hemsida
WWW.BOSTHLM.SE
Besöksadress
Kabelverksgatan 1 i Älvsjö
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Seniorträffen Vantör 		
En Succé

Seniorträffen startades våren 2018 på
initiativ av Magazine V och har nu ett
år senare blivit en framgång!
Efter en introduktion av konceptet,
visade PRO Rågsved/Hagsätra och
Hyresgästföreningen Hagsätra
intresse för att medverka. Trots att man
anordnar egna medlemsträffar, menar
man att det aldrig kan bli tillräckligt
med arrangemang som vänder sig till
äldre, boende i närområdet.
Vardaga hemtjänst Vantör, Capio
vårdcentral Hagsätra har också på
olika sätt bidragit till etableringen av
Seniorträffen, samma gäller IKANO
Bostad, som medverkade initialt.
Det har nu blivit en återkommande
träffpunkt men för att hålla igång verksamheten på lång sikt och kanske utöka
antalet träffar, behövs dock fler intressenter/sponsorer.
Alla bidrag välkomnas!
Vad gör Seniorträffen unikt?
Ett av framgångsrecepten för Seniorträffen är att man vänder sig till alla
seniorer, oavsett föreningstillhörighet
eller ej. Det spelar alltså ingen roll huruvida du är medlem i någon organisation eller ej.
Det enda kravet är att du har uppnått
seniorstatus och vill ha en trevlig sammankomst med andra seniorer.
Vad gör man då på Seniorträffen?
Programmet har ofta en viss inriktning med några fasta inslag men det
kan även förändras från gång till gång
beroende på intresse eller förslag från
Seniorgruppen.

Några röster från besökare på
Seniorträffen
Gunilla 76 år
Har personligen inte haft så roligt på flera år. Uppskattar speciellt den uppsluppna stämningen med mycket humor, bra
och trevliga artister och alltid god mat.
Har på kort tid fått många nya vänner.
Tycker det är kul att träffa människor
som inte alltid tänker, tycker och beter
sig som jag! När jag går på de möten
som arrangeras av den organisation
jag är medlem i, blir det ofta stelt och
på gränsen till tråkigt och ett inslag av
inbördes beundran.
Catrine 61 år
Har stor beundran för dem som orkar arrangera dessa träffar och alltid agerar med
gott humör och stort intresse för att vi alla
skall trivas. Personligen trivs jag fantastiskt bra och går på alla träffar jag kan.

De fasta inslagen är tillgång till God
mat o dryck, musikunderhållning,
spontan dans, lotterier med fina priser,
Quiz och diverse överraskningar.
Det finns även en strävan att bjuda in
s.k ”Gästtalare” som presenterar något
som kan vara av intresse för gästerna.
Det kan handla om profilresor, produkter,
försäkringar, säkerhet, hälsa, mode, m.m.
De arrangemang som bokats för hösten
går under benämning
Seniorträff/Pubafton fyra fredagar
kl: 14.00-21.00. Som gäst kan man
välja att närvara på eftermiddagen eller
komma lite senare. De som vill och
orkar får självklart vara med hela tiden.

Anita Eliasson ledamot i PRO
Rågsved/Hagsätra
Börje Permats ordförande PRO
Rågsved/Hagsätra och tillika ordförande
i Hyresgästföreningen Hagsätra
Att vi engagerar oss i dessa arrangemang
beror enbart på att vi anser det vara vår
plikt som representant för pensionärer
och äldre att medverka.
Det är ju ett utmärkt tillfälle att bredda utbudet av underhållning/ sammankomster/
information till de äldre i vårt närområde.
Vi ser gärna att det sprids ännu mer så
att vi fångar upp medlemmar även från
andra äldre-föreningar. Här finns inga
tankar om konkurrens.
Sammanfattning:
Det är vår förhoppning att alla ni som
betraktar er själva som seniorer ska känna er välkomna till våra arrangemang.
Värt att nämna är också att, vi håller till
i fullt tillgängliga lokaler, i
Nya Rågsveds Folkets Hus.
För mer detaljer se program och info
på sidorna 6-7.
				Red
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SENIORTRÄFFEN
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Vi har det stora nöjet att få presentera EDDIE OLIVA som underhåller. Temat för idag är
Italienskt. Självklart blir det god mat, kaffe med dopp samt lotterier och fina priser. Vi får även ta del
av ett fint erbjudande om en resa till Italienska Rivieran, sjunga allsång tillsammans med Eddie.
Den som vill får inta scenen för att sjunga tillsammans med husbandet Lasses Combo i en live karaoke
”Så kan det låta”. Entréavgiften gäller för båda evenemangen, så stanna gärna kvar. Välkommen!

Eddie Oliva

NYA RÅGSVEDS FOLKETS HUS

& Pubafton

ITALIENSKT TEMA
FREDAG DEN 30 AUG
SENIORTRÄFF

14.00 Mingel med välkomstdrink och lottförsäljning
14.30 Vill du följa med till Italien i vår?
15.00 Eddie sjunger och håller i allsång.
15.30 Musik med Lasses Combo
16.00 Dragnig av bl.a. en hälsokontroll värd 2 500 kr
16.30 Italiensk buffé, kaffe & dopp

PUBAFTON

17.00 Välkomstdrink & Italiensk buffé
17.30 Lasses Combo spelar musik & lottförsäljning
18.00 Eddie underhåller
19.00 Quiz med Lasses Combo
19.30 Välkommen upp på scenen i ”Så kan det låta”
20.30 Dragning av bl.a. två showbiljetter på Golden Hits
21.00 Avslut

Jag längtar till Italien...
Alex Ionel från Continent Holiday &
Travel har 30 års erfarenhet som researrangör. Alex erbjuder er en trevlig och
prisvärd resa till att möta våren år 2020
på Italienska Rivieran. Ciao!

ENTRÉAVGIFT 150 kr
Inkluderar välkomstdrink, Italiensk
buffé, kaffe med dopp
FÖRBOKAS
Tel.076-231 18 12
Mail; kontakt@seniortraffen.se
BARMENY
Öl, vin, avec & alkoholfritt

VÄL MÖTT!

PRO Rågsved/Hagsätra - Magazine V - Hyresgästföreningen Hagsätra
i samverkan med Vardaga Hemtjänst Vantör - Capio Vårdcentral Hagsätra
Nya Rågsveds Folkets Hus
Rågsvedstorget 11, T-Rågsved / Buss 143, 172, 195
www.seniortraffen.se

Höstens program 2019

TIPS!

Höstens program 2019 SENIORTRÄFFEN / PUBAFTON
För dig som är senior arrangerar vi underhållning, bra information, god mat och
dryck, överraskningar, lotterier med fina vinster och dans för den som vill en gång i
månaden. Det finns tillgång till bar med öl, vin, avéc och alkoholfria alternativ.
Entréavgift 150 kr (inkluderar välkomstdrink, mat, kaffe, dessert och underhållning).
Förbokning gäller, så välkommen att boka redan nu på tel. 076-231 18 12 eller mail;
kontakt@seniortraffen.se
BLI MEDLEM GRATIS I SENIORKLUBBEN!
Smsa ditt namn, mobilnummer och/eller mailadress
så får du våra nyheter och inbjudningar direkt hem!

HÖSTENS PROGRAM 2019 för SENIORTRÄFFEN / PUBAFTON
Nya Rågsveds Folkets Hus, Rågsvedstorget 11, samtliga dagar kl.14 - 21
ITALIENSKT TEMA
med Eddie Oliva
Eddie Oliva

NYA RÅGSVEDS FOLKET HUS

SENIORTRÄFFEN

ROCK´N ROLL
med Little Gerhard

Fredag den 30 augusti

Fredag den 27 september

OKTOBERFEST

JULFEST

Fredag den 25 oktober

Fredag den 29 november

Väl mött!

PRO Rågsved/Hagsätra - Magazine V - Hyresgästföreningen Hagsätra
i samverkan med Vardaga Hemtjänst Vantör - Capio Vårdcentral Hagsätra
Nya Rågsveds Folkets Hus
Rågsvedstorget 11, T-Rågsved / Buss 143, 172, 195
www.seniortraffen.se

En ny bok

I händelse av min död
gavs ut i början av augusti
En skrämmande men samtidigt intressant sammanställning
över våld riktad mot kvinnor i nära relation.

Så här står det i förordet
till boken.
Det här är en bok om hur
kvinnor mördas i Sverige
men ännu mer om hur de
lever.
Kerstin Weigl och Kristina
Edblom har i tio års tid
granskat vartenda fall där
en kvinna mördats av sin
partner eller ex-partner.
Fram växer en berättelse
om förlust och förtvivlan,
livskraft och läkning och
om samhällets misslyckanden och synen på brotten
som privata familjetragedier.

Kristina Edblom & Kerstin Weigl
Foto: Sofia Runarsdotter

Kristina Edblom

är grävande journalist på Aftonbladet där hon
började 2007.
Hon mottog 2018 TV-priset Kristallen i kategorin
Årets Granskning.

Kerstin Weigl

är sedan 1986 reporter och kolumnist på Aftonbladet'
Hon har skrivit flera böcker och belönades 2015
med Lukas Bonniers stora journalistpris.

Förlag: Natur & Kultur
Inbunden 273 sidor

VETERANPOOLEN SÖKER 100 PENSIONÄRER
”Det är roligare att vara ledig när man har ett jobb att vara ledig från”
Deltidsarbetande pensionärer blir en
allt viktigare resurs i dagens samhälle.
Samtidigt som efterfrågan på äldre
arbetskraft ökar så har fler pensionärer
upptäckt fördelarna med att kombinera
jobb och pension. Nu siktar Veteranpoolen i Stockholm sydost på att under
hösten och kommande vår anställa
ytterligare100 jobbsugna pensionärer.
- Pensionärer som jobbar extra är en
fantastisk resurs samtidigt som våra
veteraner känner sig delaktiga, aktiverade och uppskattade, säger Kenneth Gustavson, distriksansvarig,
Stockholm sydost.
- Det är en otrolig spridning på de olika uppdrag vi utför till
såväl privatpersoner som företagskunder. Alltifrån att vara
”kaffetant” vid dop, klippa häckar & träd, grilla vid studentmottagningar, bygga altaner, dra el, måla hus, till att köra
hästtransporter. Det är också roligt att se att uppdragen
spänner över hela vårt distrikt från Skärholmen i väster till
Värmdö i öster och Nynäshamn i söder.

BLI EN DEL AV VÅRT GLADA GÄNG I STOCKHOLM SÖDERORT!
Vill du fortsätta med det du är skicklig på att utföra från ditt
tidigare arbetsliv eller vill du göra nya saker - eller rentav både
och? Hos oss jobbar du extra på dina egna villkor och får en
guldkant på tillvaron. Maila, ring eller ansök enkelt direkt på
hemsidan! Varmt välkommen in på en kaffe - vi finns på
Arenavägen 41 vid Globen!

Kontakta
oss
idag!
08-518 165 55 • stockholm.sydost@veteranpoolen.se • www.veteranpoolen.se/soderort
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Under en tid har det diskuterats hur man skall tolka de nya
restriktionerna för användning av mobiltelefon i fordon
Många gör fria tolkningar av hur regelverket skall tolkas. Freehand, högtalare i telefonen, ring upp och placera
telefonen i sätet bredvid med högtalaren på osv. Alltför många trafikolyckor orsakas av att förarna tittar på mobilen eller
annan utrustning samtidigt som de kör.
För att bringa lite reda i detta har vi gjort ett utdrag från Polisens hemsida vilket här redovisas.

														

Red

Mobilanvändning i trafiken
Mobil och annan kommunikationsutrustning i motordrivna fordon får bara användas om
det inte påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt.
Föraren får inte hålla utrustningen i handen.
Till kommunikationsutrustning räknas
till exempel mobiltelefon och gps.
Syftet med bestämmelserna är att öka
säkerheten i trafiken.

Ändring i trafikförordningen
Från den 1 februari 2018 får du som
förare inte använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning om du
håller den i handen när du kör ett motordrivet fordon. Regeln är till för att
skydda dig och andra i din omgivning.

Så här står det i
trafikförordningen:

”Vid färd på väg med ett motordrivet
fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon
och annan kommunikationsutrustning
endast om det inte inverkar menligt på
förandet av fordonet. Föraren får inte
använda denna utrustning på ett sådant
sätt att han eller hon håller den i handen”.

Använda mobilen i trafiken
kan ge böter

Bestämmelserna innebär att polisen kan
rapportera en förare som pratar i handhållen mobiltelefonen eller använder
annan kommunikationsutrustning som
hålls i handen.
Förare som bryter mot bestämmelserna
kan dömas till böter.
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recept
Kräftsallad med Rhode Islandsås
Ingredienser

900 g fast potatis
4 ägg
2 förp kräftor i lake á 360 g
3 tomater
1/2 rödlök
1/2 gurka
1/2 isbergssallad
Färsk dill
Salt & Peppar

Rhode Islandsås

2 dl crème fraiche
1/2 dl chilisås eller ketchup
1 msk senap

Gör så här

Skala, dela och koka potatisen.
Koka äggen i 8 minuter. Låt kallna
skala och skär dem i halvor.
Häll av kräftorna i ett durkslag och
låt dem rinna av ordentligt
Klyfta tomaterna
Skala och skiva löken
Tärna gurkan
Skär salladen i bitar
Hacka dillen.
Blanda potatisen med tomater, lök, gurka och sallad i en skål och
krydda eventuellt med salt och peppar
Lägg på kräftorna och äggen, toppa med dillen
Servera med Rhode Islandsåsen

Kräftsoppa
Ingredienser

2 st stora morötter
1 msk smör
3 msk mjöl
1 lit vatten
0,5 dl hummerfond, koncentrerad
1 paket kräftost, 400 gram
2 dl crème fraiche
1-2 burkar kräftstjärtar
Dill till dekoration
Salt & Peppar

Gör så här

Riv morötterna ganska fint
Hetta upp smöret i en kastrull och fräs morötterna snabbt
Pudra över mjölet och rör om
Tillsätt vatten och hummerfond och koka upp under omrörning
Tillsätt kräftost och crème fraiche och vispa slätt
Låt puttra några minuter och smaka av med salt och peppar
Låt kräftstjärtarna rinna av och blanda ner dem i soppan
Klipp över lite dill
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Duka upp en Ostbricka

med dina favoritostar och ett gott Portvin

Portvin är det bästa vinet till ost.
Sött och rött är rätt, alltså perfekt till smakrika ostar

Minipaj
Ingredienser

2 dl vetemjöl
75 g smör
1 krm salt
1 msk vatten
75 g Västerbottenost
1 st ägg
0,5 dl grädde
0,5 dl mjölk

Gör så här

Sätt ugnen på 225°
Hacka samman mjöl, smör och salt
Tillsätt vatten och arbeta ihop till en deg
Tryck ut degen i 20 minipajformar, ca 3 cm i diameter.
Skär osten i skivor och fördela i formarna
Vispa ihop ägg, grädde, mjölk, salt och peppar
Grädda mitt i ugnen c:a 15 min
Lossa pajerna från formarna och låt kallna på galler

Chokladkaka med
Chokladkräm och Hallon
Ingredienser

100 g smör
2 ägg
2 dl socker
1 dl vetemjöl
1/2 dl siktad kakao
1 tsk vaniljsocker

Chokladkräm

2 dl vispgrädde
200 g mörk eller ljus choklad
1 tsk vaniljsocker

Garnering

1 lit färska hallon

Gör så här

Sätt ugnen på 175 °
Smält smöret och låt det svalna
Vispa ägg och socker pösigt
Blanda samman mjöl, kakao och vaniljsocker
Rör ner mjölblandningen i äggsmeten
Tillsätt smöret.
Häll i en smord bröad form,
gärna med löstagbar botten
Grädda i c:a 25 minuter
Låt den stå och kallna så stelnar den.

Chokladkräm

Värm grädden till kokpunkten i en tjockbottnad kastrull
Ta den från värmen och tillsätt chokladen i bitar och vaniljsocker
Rör till chokladen smält
Låt krämen svalna och häll den i en skål
Ställ den i kylen och rör i den då och då tills den tjocknat till en kräm
Det tar c:a 1 timme
Bre chokladkrämen på kakan

Garnering

Lägg hallonen på kakan

Text: Angela Sjunnevik
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Hungrig? Då väljer du Axel´s Grill & Bar

Axel´s grill och Bar är kanske
Söderorts Coolaste Matställe
En blandning av American Burger
Bar och Restaurang

Fantastisk meny med både traditionella och lite udda rätter
Välj bland mer än 40 olika menyförslag. Öl & vinrättigheter
Plats för 40 samtidigt sittande gäster.

Komplett meny finns på
www.axelsgrill.se
Hagsätra Torg 7A Tel: 647 51 21
Red

GUNVALD HAR TALAT
5 AV 5 GLASERADE MUNKAR

DINNERSHOW
FRÅN 495 :-

PREMIÄR 22 AUGUSTI
BOKA PÅ GOLDENHITS.SE
ELLER RING 0771-13 43 00

RÅGSVED BILSERVICE
Servar & reparerar alla bilmärken
DÄCKBYTE 200 kr
HANDTVÄTT (In-& utvändigt) 300 KR

TVÄTT & REKOND - DÄCKHOTELL - DÄCK & FÄLG
Bjursätragatan 115 076-238 00 00

Högdalstoppen Januari 1965

Högdalstoppen uppfördes av 65 miljoner kubikmeter tippmassor i slutet av
1950- och början av 1960-talet.
Dess topp når 72 meter över havet.

Det fanns två nedfarter högsta fallhöjd
är 43 meter.
En skidlift på 160 meter invigdes
16 januari 1966 men den monterades
ned 1996.

Redan 1994 stängdes skidanläggningen
på Högdalstoppen.
Foto: Gösta Glase (1920-2001)
Stockholms stadsarkiv

Hä ä bar å åk
Citat av Ingemar Stenmark
en av Sveriges främsta idrottsmän genom tiderna.
Han vann 86 världscupsegrar
40 i slalom och 46 i storslalom, 155 pallplaceringar
Ingemars aktiva period var åren 1973-1989
Året var 1975 och Högdalstoppen fick finbesök av
ingen mindre än Ingmar Stenmark som slängde sig ut
bland pinnarna.

På Högdalstoppen åkte bland annat
Ingemar Stenmark och Jean Claude Killy en
uppvisningstävling.
Jean Claud Killy vann världscupen 1967-1968

Tog tre os-guld i Grenoble 1968

Text: Benny Wiklander
Foto: Pressens bild AB
Källa: Wikipedia
Stockholmskällan
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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

* Seniorfika Måndagar kl 15.00-18.00
Kaffe & bulle
40:Kaffe & bakelse 55:-

Våra Bild- & Figurtårtor samt våra
Smörgåstårtor 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
www.konditorivallmofrot.se

Öppet

Vardagar 06.30-18.00
Lördagar-Söndagar 09.00-16.00

Hagsätra Tandläkarna
En handikappvänlig tandläkarmottagning
med eget laboratorium mitt i
Hagsätra Centrum

Vi följer Försäkringskassans rekommenderade prislista
Jämför gärna våra priser! Vi tål att jämföras!
Gratis konsultation för implantat till den som är helt tandlös
10 000:-

32 000:-

45 000:-

67 000:-

Singel
implantat

* Hel underkäke
(max 4 implantat)

* Hel överkäke
(max 6 implantat)

* Hel överkäke
+
* Hel underkäke

* Gäller dig som är totalt tandlös samt att båda görs i samma period

Vi utför: Allmän tandvård & Implantat
* Akut behandling samma dag, 5 dagar i veckan
(även nya patienter)
* Lagning av protes medan du väntar
(inom 3 timmar)
* Tillverkning av valplast protes
(inom 1-5 arbetsdagar)
* Tillverkning av ny akrylprotes över eller underkäke
(inom 1-2 veckor)
* Laserbehandling för en del tandsjukdomar
Allergifria proteser
Egen tillverkning

BOKA TID 08-627 00 00

Vi är anslutna till

Försäkringskassan
Hagsätra Tandläkarna
Hagsätra Torg 40 bv, 124 73 Bandhagen

E-mail: bokning@dentes.se

Webb: www.dentes.se

Välkommen till PRO!

Roy Fares
PRO:s ordförande: CHRISTINA TALLBERG

FOTO: EVA-LENA LÖNNQVIST

Ta vara på PRO:s
erfarenheter
UNDER SOMMAREN MEDDELADE regeringen att den ska inrätta

– Sveriges största mötesplats
för pensionärer!
Här hittar du trevligt umgänge, ett brett utbud av
aktiviteter och förmåner som gör livet roligt och utvecklande. Som medlem stöder du också PRO:s arbete
med att göra samhället bättre för alla pensionärer.

Som medlem i PRO får du allt detta:
l Gemenskap – våra föreningar har mängder av
aktiviteter där du kan träffa nya och gamla vänner.
l Politiskt inflytande

– som medlem stöder du
och kan även delta i PRO:s
påverkansarbete.
l Utvecklande studier

– genom studiecirklar
eller kurser på PRO:s
egen folkhögskola.

l Medlemstidningen
– åtta gånger per år får du
PROpensionären.

l PRO Medlemsresor
– prisvärda erbjudanden
via PRO:s egen resebyrå.
l PRO Mervärde – ta del
av en stor mängd rabatter
och förmåner.
l PRO Försäkringar

– som medlem kan du
teckna fördelaktiga försäkringar.
l PRO Mastercard
– ett förmånligt kreditkort
för dig som så önskar.

”Äldre är inga
maskiner som ska servas

tillvara äldres rättigheter. Socialtjänstutredningen ska utreda

Ring 08-701 67 00 eller mejla till info@pro.se
Telefontider: Mån kl 10–15
Tis-fre kl 9–15
(Lunchstängt kl 11.30–12.30)
Postadress: Box 3274, 103 65 Stockholm
Hemsida: www.pro.se

DET HÄR ÄR PRO

Pensionärernas riksorganisation, PRO, är en av
Sveriges största och mest aktiva folkrörelser. Vi har
ca 330 000 medlemmar utspridda över hela landet.
PRO erbjuder mängder av aktiviteter samt påverkar
beslutfattare 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!
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PRO HAR GENOM MIG JO-ANMÄLT Pensionsmyndigheten för de
långa handläggningstiderna av bostadstillägg. Den är nu 25
veckor, vilket är helt oacceptabelt.
Roy Fares
konditorn
med
libanesiska
I sommar
harden
deteftertraktade
också kommit
fram att
flera
kommuner
rötter
har
tagit
Sverige
och
resten
av
världen
storm
och regioner inte värdesätter pensionärsråden. med
Planer
finns för
avveckling eller sammanslagning med andra typer av råd till
allmänna medRoy
Fares, den snygga modellen som sadlade om och
borgardialoger.
blev
Sveriges
konditor!
Detta
är helt hetaste
fel.
Han
har
synts
i
bara
kalsonger
på billboardtavlor i USA och
I tider där det
arbetat
på
klubbar
världen
över.
krävs förändring
Efter
gesällbrev i bageri och konditori trollbinder Roy Fares
i äldreomsorgen och sjukvården behövs KPR och RPR ännu
numera
en hel värld med sina vackra bakverk och förföriskt
mer. Äldres synpunkter, kunskaper och erfarenheter måste
goda recept.
vara med i detta arbete.
Med många vinster i sin bakficka blev han 2010 Årets Konditor
Under Almedalsveckan på Gotland samlade PRO och SKPF
och han blev ett hett namn på allas läppar.
Pensionärerna in namn för att hindra en nedläggning av RPR.

Vi har följt honom i programmet Go’kväll på SVT, Mitt Kök och
I PRO
KRÄVER
VI en särskild
äldreomsorgslag
för att
som
charmig
jurymedlem
i Dessertmästarna
på Kanal
5.bättre ta

Kontakta PRO

P R O M E D L E M ST I D N I N G

en välfärdskommission, där staten, kommuner, regioner och
fackliga organisationer ska vara med. Syftet ska vara att hitta
metoder för att stärka välfärden framöver. Det är bra, men
äldreperspektivet saknas. Vi i PRO bidrar gärna med våra
kunskaper och erfarenheter, därför måste vi också vara med.

Källa: PROpensionären
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Roy
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lag till utredaren.

Sweet!
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United
States ofoch
Cakes
2013
kommunalt
privat
driven verksamhet. För oss i PRO är det

Delicious
2014
viktigt att
hävda kvalitetskraven. Stressen och minutjakten
Sweet
of är
New
Yorkbra
2016
ökar,Spots
och det
varken
för anställda eller för dem som ska
ha del
av omsorgen.
Det är som om man har glömt bort att det
Cake
Hero
2017

handlar om äldre människor och deras behov. Det är inga ”maskiner” som ska servas.
På lokal
nivå PRO
Rågsved/
Hagsätra
Före sommaren
enades
Kommunal
och PRO om att forma
arrangerar
vi
träffar
varje
2:a
Torsdag
i
månaden.
13.00
en allians för äldreomsorgen, för att framhållaklatt
det måste
Plats
Rågsveds
Folkets
Hus både från staten och kommunerna.
till mera
pengar
till denna
Vi serverar
Under hösten kommer vi också att på olika sätt driva på för
Kaffe
& Smörgås
och ofta något
inslagav hela penatt förbättra
pensionerna.
Det underhållande
behövs en översyn
Pris
50:sionssystemet,
det går inte att fortsätta ”lappa och laga”. I början av
kommer vi att ha olika utåtriktade aktiviteter i
Alla
äroktober
välkomna!
hela landet, där pensionsfrågan står i centrum. l

Vill du bli medlem, kan du ringa mig på Tel: 0768 36 32 90
e-post: christina.tallberg@pro.se
Anita Eliasson Kassör och representant för PRO Rågsved/Hagsätra

Öppet
Vardagar 8 - 22
Lör - Sön 9 - 22

10%

Ännu enklare att lyckas
med matlagningen.

Rabatt på hela köpet
Erbjudandet gäller när du handlar för minst 500 kr

Giltigt t.o.m. 30 sep 2019. Checken gäller vid ett köptillfälle.
Gäller ej vid köp av tobak. Kan ej kombinerass med andra
kuponger.

o
klipp ur
o

X

TESTA EN NY APP!

Rågsved

ICA Nära Rågsved

Rågsvedstorget 2,
T-Rågsved, Buss 143, 172, 195
Tel. 08-6471440

Har du hört
?
den förut
Bönder är en egen ras, precis som rörmokare och
föräldrar!			 Anders 8 år
En gynekolog är en som inte vet så mycket om
halsen på folk!			
Erland 6 år
– Varför måste jag jobba för? Jag sökte ju en ledig
tjänst och så får jag en massa arbetsuppgifter
Kvinnan anklagade en man för att ha stulit hennes
portmonnä. Mannens advokat frågade henne var
hon förvarat portmonnän.
– Hängande i ett snöre mellan benen, svarade
kvinnan.
– Men märkte ni inte att mannen stack in sin hand
under era kjolar?
– Jo, men jag trodde att han var ute i hederliga
avsikter
En inbrottstjuv hade bevakat en villa under en
längre tid. En mörk kväll var han säker på att
ägarna var borta och skred till verket.
Väl inne i huset hör han en hes röst:
– Jag ser dig allt! Och det gör Jesus också!
Tjuven snor runt och tänder ficklampan.
I ljuscirkeln ser han en stor papegoja i en bur.
– Jag ser dig allt, och det gör Jesus också!,
upprepar den.
Mycket lättad börjar tjuven skratta och tar sig en
närmare titt på gojan; på buren sitter en namnskylt. ”Petson” läser han.
– Petson! Det var ett konstigt namn på en
papegoja!
– Kan hända, men å andra sidan är Jesus ett
ganska konstigt namn på en folkilsk rottweiler!
En framgångsrik man är en sådan som tjänar mer
än hans fru spenderar.
En framgångsrik kvinna är en kvinna som hittar en
sådan man.

Bra Sagt
Inget är större än att möta den enda rätta kvinnan.
Det är lika underbart varje gång

				John Barrymore

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

Skrädderi
Vi syr

Alltid hög
kvalité
till lågt pris

in/ut, lägger upp/ned
Vi hämtar
Byxor
och
lämnar
Klänningar
Kavajer m.m.
Byten av blixtlås även i Skinnjackor

Tvätta

4 skjortor 100:10 skjortor 200:KemTvätt VitTvätt MattTvätt MockaTvätt

Nyhet!

Vi tar emot skor för reparation och vård

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

Vi utför service och reparationer
på alla bilmärken och modeller
Vi reparerar även
stöldskador

Öppet: Mån-Tors
Fre
Lör-Sön

7.30-17.00
7.30-12.00
Stängt

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

info@hagsatrabil.com www.hagsatrabil.com

Jag tillber starka män med svagheter
				Brigitte Bardot

Tipsrutan

Naturen gör inga misstag Skapar den en dumbom
så menar den det

Bästa knepet mot myror inne är att strö ut malen kanel.
Myrorna skyr lukten

				Johs Billings
Dumheten överlever alltid. Den är så att säga för
dum för att dö
				Barbro Alving
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Göra ren tvättmaskinen med en påse
citronsyra i facket för tvättmedel.
Låt maskinen gå tom på 95 grader och
maskinen blir ren igen.

VÄLKOMMEN TILL SENIORTRÄFFARNA I ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR SDF
Äldreomsorgen bjuder in dig som är senior och bor i eget boende i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde till seniorträffar.
Här kan du träffa och lära känna andra, ta en fika, delta i någon av våra aktiviteter eller bara vara. Vi har något för alla.
Vårt utbud är brett och varierat samt förändras efter säsong och efterfrågan.

Våra aktiviteter
Seniorgym, balans-, cirkel- och seniorpower träning, gympa,
dansglädje, pingis, boule, schack, fredagsmys med bra
mat, matlagningsgrupp för herrar, film, hobbyklubb, samtalsgrupper, utflykter, bingo, föreläsningar, mobil- & surfcafé
och mycket mer.

Första besöket
Är du ny? Då är du extra välkommen!
Du kanske har funderingar, vill veta mer om tillgänglighet
eller bara känner dig osäker? Tveka inte att höra av dig till
oss så berättar vi mer.
Välkommen till vår

Hälsovecka
14-18 oktober

En fullspäckad vecka i hälsans tecken
på samtliga Förebyggande enhetens
seniorträffar i Enskede - Årsta -Vantörs
Stadsdelsförvalning.
Var:
Seniorträffen Årstapaviljonen,
Årstavägen 112
När:
14 oktober kl. 13.00
Vad:
Invigning av Hälsoveckan.
Vi erbjuder även
Sommarresor och utflykter i samverkan med Svenska kyrkan, PRO och SPF, anhörigstöd, hjälp och träning till personer
med syn-och hörselnedsättning samt fixartjänst för dig som är 75+.
Här hittar du Seniorträffar över hela stadsdelen:
Högdalen, Harpsundsvägen 85
Gullmarsplan, Bildhuggarvägen 3
Årsta, Årstavägen 112
Östberga, Östberga torg 14
Stureby, Tussmötevägen 175
Rågsved, Kumlagatan 13
Hagsätra, Olshammarsgatan 23

Kontakta oss
Seniorträffarna: 08-508 14 149
Enhetschef: Cina Söderberg
E-post: cina.soderberg@stockholm.se
Fixare: Javier 08-508 14 303
Anhörigstödjare: Carina 08-508 20 528
Syn- och hörsel instruktör Christina 08-508 23 654
Hemsida: stockholm.se/forebyggandeeav 
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HAGSÄTRA MOBITEK
DATA
&
MOBILSERVICE
Mobile Technology

Vi har allt för

Data och Mobiltelefoner
Köper och Säljer
begagnade Mobiltelefoner
-Reparationer
-Service
-Skärmbyte
-Uppdatering
-Upplåsning
-Batteribyte
-Tillbehör och mycket annat

Nyhet! Nyhet!
Nyckelservice

Kopiering av nycklar

även Bilnycklar med eller utan koder (elektronisk startspärr)

Snabb service med Garanti
Hagsätra torg 16

Tel: 076 956 6633
070 025 9955
073 998 3930
www.heliomaz@hotmail.com

Öppet:

Måndag - Fredag 10.00 - 18.00
Lördag
10.00 - 15.00
Lunchstängt
13.00 - 14.00

T Hagsätra * Buss 143 från Älvsjö/Högdalen * Fri parkering 2 tim

