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PIZZABAKEREN 
Detta nyetablerade företag har på kort tid fått många i närområdet att ändra sin inställning till hur en god Pizza 
skall smaka. Genom sina egenkomponerade recept och unika smaker, får man som kund ta del av ett delvis nytt 
tänk, när det gäller Pizza som matalternativ. 
Garanterat frasiga kanter och ”topping” i fantasifulla varianter, ger en smakupplevelse utöver det vanliga. 
 

PIZZABAKERENS MENY består av 30 olika smaksensationer. 
Välj mellan tre olika storlekar och priser. 
 
UNIKT LUNCHUTBUD 

Med sitt lunchkoncept ”Ät så mycket du orkar för 99:-” får man som gäst en garanti för att bli mätt och nöjd. 
Att för denna rimliga kostnad få välja mellan ett antal Pizzaslices med flera olika smaker, i kombination med en 
fantastisk salladsbuffé, inkl dryck och kaffe på maten, är inget annat än ett generöst lunchutbud. 
Pröva även våra välsmakande Kycklingklubbor 6 st  69:- 
Lunchen serveras varje vardag mellan 10.00-14.30 
 

PIZZABAKEREN har på kort tid vuxit till en av Nordens största och populäraste Pizzeriakedjor 
Gissa varför?                                              
              Red
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Måndag-Torsdag 15.00-21.00 
Fredag               11.00-23.00 
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V ackra Vintertid
Vintern är så vacker, om vi har tur får vi, även här i 
Stockholm och inte bara norr över, snötäckta träd och sol 
som tittar fram och ger snökristallerna liv så att de ser ut 
som gnistrande diamanter.
Väl hemma i värmen efter en skön uppfriskande prome-
nad, med eller utan skidor, lagar vi en god tomatsoppa med 
nybakat bröd, se receptet på sid 16. 
Fast, måste erkännas, har jag redan nu längtan till våren då 
vi öppnar upp och släpper in ljuset, fåglarna kvittrar och 
sipporna tittar fram. Då vill jag inte ha snö. 
 
Hälsa, Omsorg, Friskvård, Träning och Välmående är 
temat denna gången och så presenterar vi flera av de  
företag som sponsrar Seniorträffen, en trivselorganisation 
som bildats på initiativ av Magazine V.  
Se Seniorträffens vårprogram på sidan 12. 
 
Vi har också som vi brukar en hel del läsvärt, bl a artikel 
om en känd nöjesprofil, trolldom och häxprocesser, 
recept, bra tips och roliga historier. 
 
Så till sist vill jag önska er En God Fortsättning på det 
nya Decenniet ”2020”.  
Nästa nummer av Magazinet utkommer i mitten på 
Maj månad.  

Inger Sjunnevik 
Redaktionschef

MAGAZINE V är en privatägd gratistidning och är vare sig politiskt, 
religiöst eller på annat sätt kopplad till någon organisation 
Vi har ingen ekonomisk stöttning utan existerar bara genom betalda 
annonser/inslag
MAGAZINE V finns att läsa som nättidning på magazine-v.se och 
seniortraffen.se
Alla annonsörer länkas till egen hemsida



Vem gömmer sig bakom denna 
presentation? 
Jo, självklart Gösta Engström född 
11 December 1939, i Stockholm 
 
Gösta är känd som rolig, lite tufsig, un-
derfundig, oberäknelig men seriös och 
framför allt en god och glad människa. 
Brukar jämföras med en ”obäddad 
säng” vad som helst kan dyka upp när 
man lyfter på täcket.

 
Den svenska publiken har fått roa sig, 
på hans bekostnad, i många olika sam-
manhang. Vem minns väl inte 
Nöjesmassakern / Tack för kaffet. Där 
var han en av fyra personer som, under 
en period roade oss TV-tittare. 
De andra tre var Sven Melander, Åke 
Cato och Jon Skolmen. Som gästartist 
kunde vi till och från se Björn Skifs. 
Sketcher som Rattmuffen, Anal magne-
tism, Werner och Werner och Fågelbor-
det är bara några oförglömliga nummer 
som dessa herrar bjöd på. 
Flera av dessa finns att se på Youtube 
och Svt´s öppet arkiv. 

Gösta och Pilsner! 
En udda föreställning 
Innan framgångarna med Nöjesmas-
sakern, reste Gösta på sjuttiotalet, runt 
i Skandinavien med en mycket upp-
skattad Pantomimföreställning kallad 
”Pilsner”. 
- Vi använder ett mysteriöst sångsätt = 
playback med Spike Jones inspirerad 
musik, brukade han säga. 
Detta projekt genomförde han tillsam-
mans med sin gamla vapendragare 
Hasse Harnesk. 
 
Föreställningarna lockade till 
många skratt och framfördes i 
väldigt skiftande miljöer 
Allt från Gröna Lund till mer eller min-
dre suspekta klubbar som vi inte behö-
ver gå in närmare på här! 
På delar av turnéerna färdades 
grabbarna i en omlackad Chevrolet 
1946 likbil. 

Mycket film och Tv 
Vi har genom åren sett Gösta i, både 
stora och små, roller i ett antal filmer, 
och TV-serier. För att nämna några kan-
ske ni minns hans roller i Göta kanal, 
Rederiet, Gräsänklingar osv. 
I TV-serien Tiger Rag var han manus-
författare och hade själv en av de bä-
rande rollerna. Handlingen utspelades i 
Speedwaymiljö. Thomas Hansson hade 
huvudrollen som Göran och Göstas 
rollfigur hette Göte. 
 
Eftersom Gösta har haft en egen karriär 
som speedwayåkare, kunde han återge 
stämning och miljöer på ett naturtroget 
sätt. Serien fick bra kritik när den sän-
des 1989. 
Intresset för speedway har varit bestå-
ende genom livet och han går och tittar 
på tävlingar, så ofta han kan. 
Tidigare hade han ofta sällskap av sin 
gode vän Robban Broberg som ock-
så han hade ett brinnande intresse av 
speedway. 
 
Clark Kent 
En kanske delvis bortglömd men popu-
lär TV-serie som Gösta spelade huvud-
rollen i, var Clark Kent. 
En berättelse som bygger på Magnus 
Linds roman och som blev TV-manus 
av Rolf Björkman. 
Den handlar om Henry som återförenar 
sitt gamla Rockband från studenttiden. 
Ett gäng 40 åringar ger sig ut på turné 
i förhoppning om framgång och att få 
återuppleva sin flydda ungdomstid. 
Bland de medverkande kan nämnas 
förutom Gösta, Ted Ström, Magnus 
Nilsson, Cia Soro, Eva Fröling, Mona 
Seilitz mfl. Mycket sevärt! 

En svensk nöjesprofil 
har fyllt 80 år! 

I denne mans CW kan man skriva in: 
Mottagare av Prins Eugen-medaljen, 
Plåtslagare, Skådespelare, Manusförfattare, Stand-up-komiker, 
Scenograf, Rekvisitör, Musiker, Speedwayåkare, Idéspruta, 
Smått Galen och mycket annat!

Man vet aldrig var eller när 
han dyker upp! 
Här tillsammans med Svenne Rubin

En svensk nöjesprofil 
har fyllt 80 år! 

Succén var som ni förstår helt given! 
 
Vid ett annat tillfälle, på hotell Anglais, 
drog han på mig en rutig kavaj och 
fick mig att föreställa sportreportern 
Christer Ulfbåge. Min uppgift var att 
intervjua ”Prins Gösta” i egenskap av 
Landslagstränare för Saudiarabiens 
ishockeylag. Hur galet blev inte det? 
 
I dag lever Gösta ett lite lugnare liv 
tillsammans med sin fru i ett mycket 
fint beläget hus med utsikt över 
Stockholms skärgård. 

Vi säger så här i efterskott ett stort 
grattis till 80 år fyllda

 

 
 
Personliga intryck 
Några av mina egna roliga episoder 
med Gösta, har varit när han fått mig 
att ställa upp på saker som jag i min 
vildaste fantasi, inte ens kunnat tänkt 
mig. Som när han fick mig att tillsam-
mans med honom, dansa en helt im-
proviserad, ”Riverdance” på scenen i 
Hagsätra Centrum. 
Vi presenterades som Michael och Mi-
chael, två floddansare från Irland. 
Scenklädseln bestod av Frack med 
kortbyxor, båtmössa och simfötter. 

Musiken betydelsefull 
Parallellt med alla dessa aktiviteter, har 
han hela tiden underhållit och utvecklat 
sin musikaliska ådra, skrivit låtar och 
arrangemang samt haft en egen orkester 
under namnet ”Kavringarna”.

 

Rock ´n Roll och Blues ligger honom 
varmt om hjärtat om man nu skall dela 
in honom i ett musikaliskt fack.  En av 
de mer kända låtarna som han framfört 
på skiva är ”Tjacka Cykel” som skrevs 
av Ted Ström.

Här gästas Gösta och hans band 
”Kavringarna” av Tommy Blom

Text: Tommy Söderberg 
Foto: Inger Sjunnevik

Fotnot: 
Prins Eugen-medaljen instiftades av konung Gustaf V i samband med hertigen av Närke prins Eugens 80-årsdag 1945. 
Den förlänas för framstående konstnärlig verksamhet. Den bär prins Eugens bild och bärs på bröstet i vitt-gult-vitt 
band med blå kantränder. Den utdelas på Eugendagen den 5 november.

1975 – En kille och en tjej
1976 – Mina drömmars stad
1977 – Mackan
1978 – Frihetens murar
1979 – Jag är med barn
1979 – Godnatt, jord (TV-serie)
1980 – Mannen som blev miljonär
1981 – Göta kanal
1981 – Höjdhoppar'n
1981 – Tuppen
1981 – Skål och välkommen
1981 – Sopor
1981 – Babels hus (TV-serie)
1982 – Dubbelsvindlarna (TV-serie)
1982 – En flicka på halsen
1982 – Gräsänklingar
1982 – Skulden (TV-serie)
1983 – Den tredje lyckan (TV-serie)
1983 – Profitörerna (TV-serie)
1983 – Spanarna (TV-serie)
1983 – Två killar och en tjej
1984 – Annika – en kärlekshistoria (TV-serie)

1984 – Jönssonligan får guldfeber
1984 – Pengarna gör mannen
1984 – Rosen
1984 – Sköna juveler
1985 – Nöjesmassakern (TV-serie)
1986 – Hövdingen (TV-serie)
1986 – Hassel – Beskyddarna
1987 – Ett brottsstycke
1987 – Ängelen
1988 – Clark Kent (TV-serie)
1988 – Enkel resa
1988 – Som man ropar
1988 – Mimmi (TV-serie)
1989 – Tiger Rag (TV-serie)
1994 – Illusioner
1994 – Pillertrillaren
1995 – Rederiet (TV-serie)
1996 – Mysteriet på Greveholm (TV-serie)
1997 – Förmannen som försvann (TV-serie)
1998 – Skilda världar (TV-serie)
2000 – Naken
2013 – Café Bärs (TV-serie)

Filmer och TV-program som Gösta Engström deltagit i 

54



DET LÖNAR SIG ATT HANDLA HOS OSS!

Öppet alla dagar 7–22  • Hagsätra 86 72 15  • Högdalen 447 13 90  • Hökarängen 94 35 00

Mat Dax har en uttalad filosofi 
i sin affärsstrategi 
”Vår affärsidé och målsättning, är att 
tillhandahålla kvalitativa, säsongsan-
passade matvaror, till ett lågt pris och 
vara ett för dig som kund, självklart val 
när du skall handla mat i Söderort”. 
 
Organiserad samverkan ger 
fördelar 
Sedan 1998 ingår Mat Dax i ”Den 
Svenska Matrebellen” en organisation 
med fler än 70 butiker i Sverige. 
Inom konceptet Matrebellen har man 
etablerat ett samarbete med grossistfa-
miljen Bergendahl, vilket resulterat i 
att man kunnat kapa ett led i inköpen 
och därigenom sänkt sina kostnader 
betydande. 
Denna besparing kommer alla Mat Dax 
kunder till godo i form av låga utpriser. 
 

Mat Dax 
Allt sedan starten 1992 har Mat Dax framstått som den ”Naturliga prispressaren i Söderort”.                                                
Med sina tre butiker centralt placerade i Hagsätra, Högdalen och Hökarängen har man under 
alla år lyckats bibehålla denna position. Ett tydligt bevis för detta, är att man vid ett flertal 
tillfällen i PRO´s årliga prisjämförelse av ”Söderorts billigaste matkasse” presenterats som 
bästa alternativ. 

Med sina generösa öppettider i kom-
bination med sin strävan att hela tiden 
ligga i framkant av prismedveten före-
tagsamhet, är man en långsiktig garant 
för att hushållskassan i möjligaste mån 
skall räcka till, utan att göra avkall på 
kvalitet. 
Som kund är du välkommen att lämna 
synpunkter och önskemål, det gör att 
Mat Dax även i en framtid kan tillhan-
dahålla varor som du vill köpa. 
 
Vill du ha tillgång till Mat Dax veck-
oerbjudanden kan du varje vecka läsa 
annonser i tidningen Mitt I Söderort 
eller gå in på hemsidan 
www.matdax.se  
Där kan du redan varje måndag få till-
gång till veckans annonsvaror. 
 
På hemsidan kan du också anmäla in-
tresse att få annonsbladet och/eller an-
dra erbjudanden direkt i din mail. 

Hagsätra                                                            Högdalen                                                       Hökarängen

Välfyllda matkassar till rätt pris
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Capio Vårdcentral Hagsätra

De årliga undersökningarna av vårdcentraler/vårdinrättningars kvalitet som berör hela landet, genomförs i första hand av 
Landstingen. Där bedömer man tillgänglighet, kvalitet, patienternas egna upplevelser och en rad andra parametrar. 
Det gäller då den generella vården. Flera år i rad har CVH hamnat högt på ”ranking” av vårdcentraler. 
Verksamhetschefen Susanne Söderhelm Blid säger att nyckeln till dessa framgångar till stor del beror på att man tidigt gav direk-
tiv till att de som söker sig till vårdcentralen, i möjligast mån, alltid skall få träffa samma läkare, vid sina schemalagda besök. 
Regeringens utredare av primärvården, Anna Nergårdh, menar också i ett utlåtande, att det är nödvändigt att ha en fast läkar-
kontakt, för att nå ett optimalt resultat i vården. Här var CVH tidigt på rätt spår. 
 
Ny studie! 
Nu genomförs en ny intressant studie med ett specifikt fokus på vård och behandling av äldre personer. 
Denna studie genomförs på initiativ av Pensionärsorganisationerna. 
Magazine V kan berätta att de som gjorde bedömning och utförde intervjun med Verksamhetschefen och personal på CVH, 
fick ett mycket gott intryck av CVH´s verksamhet. De program och riktlinjer man arbetar efter när det gäller Äldreomsorg. 
kändes väldigt tillfredsställande. 
 
Existentiell samtalsgrupp 
Nyligen startade CVH även ett forum för gruppterapi. Denna samtalsgrupp är till för alla över 60 år! 
Vad handlar det om? Vi citerar gruppterapeut Hanna Jacobson, leg Psykoterapeut. 
”Syftet med Gruppterapi är att ge utrymme för reflektioner och utbyte av erfarenheter kring livets olika existentiella frågor. 
Vidare handlar det om att utveckla och öka visdom om sig själv och sina behov”. 
Existentiella teman kan vara: 
Ensamhet och gemenskap, hälsa och lidande, min livsberättelse, identiteter under livets gång, ansvar, att 
vara och att göra, kroppen och hälsa, kärlek, separationer, skuld, skam, frihet, hopp, förtvivlan, avsked.                                                                                                                                          
Gruppen träffas måndagar kl: 13.00-14.30. Är du intresserad och vill ha mer information ring 08-120 009 90. 
 
Hur har du det själv, med din sjuk- eller friskvård? 
Är du nöjd med vad du får vid dina besök? Det kanske kan vara av värde att veta att det är lätt att byta Vårdcentral om man vill. 
Skulle du som exempel vilja anlita Capio Vårdcentral Hagsätra är allt som krävs att du ”listar” dig hos dem. 
Finns olika sätt att göra detta, kontakta CVH, så hjälper de dig.  
 
Vet du vad du kan få hjälp med på Capio Vårdcentral Hagsätra? 
För att underlätta för dig, har vi sammanställt en lista på detta och några citat från deras egen hemsida på nätet.  
Capio Vårdcentral Hagsätra erbjuder dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande    
Vårt utbud 
Allergi 
Astma/KOL 
Demens 
Diabetes 
Hemsjukvård 

Kontakta oss via telefon 
Helgfria vardagar kl 08.00-17.00   Tel: 08-120 00 990  
Äldremottagning tel: 08-120 010 44 Telefontid mån-fre kl. 11.00-12.00 
Välkommen att ringa oss för 
rådgivning, tidsbokning, återbud och receptförnyelseHagsätra torg 7 B  2 tr  

Capio Vårdcentral Hagsätra
Magazine V har vid ett flertal tillfällen redovisat resultat och fina omdömen gällande 
Capio Vårdcentral Hagsätra! Nedan kallat CVH

Hud 
Högt blodtryck (Hypertoni) 
Infektion  
Inkontinens 
Intyg 
Livsstilsförändring 

Provtagning  
Psykisk ohälsa 
Sår och stygn 
Tobaksavvänjning 
Vaccination 
Äldre-mottagning
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Över 300 människor i Sverige 
föll offer för häxjakterna

 
 
 
 
 
 
 
Gammal, alkoholiserad och utstött blev 
Hanna Hansdotter ett tacksamt offer. 
Kanske bidrog hon också själv till sitt öde 
genom att omge sig med ett rykte om att 
kunna framkalla sjukdom och olycka. 
 
Den sista i Sverige att avrättas 
80-årig gumma, Anna Ersdotter, som 
halshöggs och brändes den 15 juni 
1704 var den sista som avrättades i 
Sverige. 
År 1757 blev några kvinnor i Dalarna 
anklagade för trolldom och under tortyr 
erkände de sig skyldiga men efter en 
granskning av fallet frikändes de till 
slut och fick dessutom skadestånd. 

Dödsstraff för trolldom togs bort ur 
lagboken av Gustav III år 1779.

För ett tag sedan debatterades återi-
gen Häxor och utövare av Häxkonst 
i  media. 
Trolldom och Häxkonst var föremål 
för hysteri och vidskepelse hos 
människor långa tider på grund av 
okunskap. Därför förekom dessa 
bestialiska processer både i Europa 
och inte minst i Sverige. 
 
Kyrkan förde en skoningslös 
kamp mot trolldom
Under 1400-talet uppkom flera häxpro-
cesser i Europa som en följd av inkvisi-
tionens verksamhet 
(inkvisitionen var en katolsk domstol 
med uppgift att bedöma och bekämpa 
"felaktiga läror").
 
Häxhysterin nådde sin höjdpunkt i Eu-
ropa 1450-1750. Fler än 30 000 perso-
ner avrättades under perioden. 
Högre siffror än så brukar också nämnas, 
men för dessa påståenden finns ingen 
vetenskaplig grund. Den sista ”häxan” 
avrättades i Schweiz år 1782.
 
Påven Innocentius VIII utfärdade 
”Häxbullan” 1484 som var en lag om 
bestraffning av personer man menade 
ägnade sig åt häxkonster.  
Med hjälp av boken Häxhammaren 
skulle trolldomen avslöjas och bekämpas. 
Boken var författad av två munkar och 
kom ut i mer än fyrtio upplagor mellan 
1487 och 1669. I boken gavs tips på 
hur man skulle avslöja en häxa.

Häxprovet 
avslöjade om du var häxa
Häxprocesserna i Sverige hängde 
samman med stormaktstidens kontroll-
samhälle där kyrkan hade en viktig roll. 
Den katolska kyrkan rekommenderade 
att varje kvinna eller man som var 
misstänkt för häxeri skulle genomgå ett 
häxprov. 
Vattenprovet var ett vanligt förekom-
mande häxprov. 

Trolldom och Häxprocesser 

Text: Inger Sjunnevik 
Källa: SO-rummet 
           Historiesajten

Man band då den misstänkta häxan till 
händer och fötter och slängde henne eller 
honom i vattnet. 
Om personen flöt var det djävulens 
verk. Om den anklagade sjönk och 
drunknade så var personen oskyldig och 
skulle hedras med en kyrklig begravning 
 
Häxprocesserna i Sverige 
1668-1676
De som anklagats för häxeri ställdes 
inför en särskild tillsatt trolldomskom-
mission, en slags domstol. I rättegång-
arna vittnade barn och vuxna om hur 
vissa utpekade kvinnor, och män, blivit 
besatta av djävulen. 
Ett vanligt påstående var att den an-
klagade fört med sig barn till Blåkulla 
där de vistats tillsammans med djävu-
len och fått uppleva olika hemskheter. 
Ett barns berättelse och ett uppvisat 
blåmärke, som kunde tolkas som ett 
häxmärke, kunde räcka för att döma 
någon till döden för häxeri.

Urban Hjärne, professor i medicin, för-
svarade många kvinnor som anklagades 
för ”häxeri” i Sverige på 1670-talet. 
Han kunde visa att vittnesmålen i 
många fall hade påverkats av psykolo-
giska faktorer. 
Genom sitt aktiva arbete med att 
kontrollera ”bevis” som riktats mot de 
anklagade kvinnorna kunde han rädda 
många oskyldiga från att brännas på bål. 

Häxhammaren

Hanna Hansdotter 
Illustration av 
Ursula Wilby

Trolldom och Häxprocesser
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DIN NYA
GRANNE

Gymmet i Hagsätra har bytt ägare! 

Provträna helt gratis i 2 veckor!
Ansök direkt på www.kenzai.se

Nystart i Hagsätra!

info@kenzai.se www.kenzai.se Hagsätra Torg 6

Nu öppnar vi vårt femte gym och ser fram 
emot att ge dig ett rent och fräscht gym 
med generösa öppettider.

Ansök om provträning helt gratis! 
Välkommen!



1950  Kung Gustav V dör, han efterträds av Gustav VI Adolf 
1951  Sveriges riksdag tillsätter en utredning om televisionens införande i Sverige 
1952  Svensk DC-3:a skjuts ner av sovjetiskt flyg öster om Gotska Sandön 
          Fullständig religionsfrihet införs 
1953  Dag Hammarskjöld blir FN:s generalsekreterare 
          Coca Cola lanseras för första gången i Sverige 
1954  Det första kärnkraftverket startar i Obninsk 
1955  Det 38 år långa starkölsförbudet hävs. Motboken avskaffas 
1956  Hårddisken uppfinns av IBM 
          Stockholm får sin första kvinnliga taxiförare 
1957  Hunden Laika sänds upp i rymden i Sputnik 2 
          Sveriges Radio/TV börjar sända regelbundna TV-sändningar 
1958  Den sista ”stenkakan” grammofonskivan ges ut i Sverige 
1959  Den första obemannade rymdfarkosten landar på månen  
1960  Första p-pillret börjar säljas i USA 
          Svenska kyrkans första kvinnliga präster vigs, M Sahlin, E Djurle, I Persson 
1961  Berlinmuren uppförs 
          Dag Hammarskjöld omkommer under oklara omständigheter i en flygolycka 
1962  Marilyn Monroe hittas död den 5 augusti, 36 år gammal 
          Ny lag om 9-årig grundskola grundas 
1963  USA:s president John F. Kennedy mördas i Dallas 
1964  ANC-ledaren Nelson Mandela döms till livstids fängelse 
1965  Rockbandet Rolling Stones väcker hysteri då man ger konsert i Stockholm  
1966  Efter sex års bygge invigs Sveriges största trafikled, Essingeleden 
1967  Christian Barnard genomför det första hjärtbytet 
          Högertrafik genomförs 
1968  I Sverige öppnade den första pizzerian i Stockholm 
1969  Neil Armstrong och Buzz Aldrin blir de första människorna på månen 
          Sverige får två TV-kanaler 
1970  TV börjar sända i färg  
          The Beatles splittras 
1971  Demonstranter i Kungsträdgården hindrar att Almarna fälls 

Historiska händelser 
från förra seklet
1950 - 1999

”Ett litet steg för en människa, 
ett gigantiskt kliv för mänskligheten” 
 
Apollo 11 var den första bemannade 
rymdfärden som landade på månen, 
höjdpunkten i NASA:s Apolloprogram 
och en milstolpe i rymdkapplöpningen 
mellan USA och Sovjetunionen. Besätt-
ningen utgjordes av 
befälhavaren Neil Armstrong, Buzz 
Aldrin och Michael Collins alla tre hade 
varit i rymden en gång tidigare. 

Apollo 11 sköts upp 16 juli 1969, 
Armstrong och Aldrin genomförde den 
första bemannade landningen på månen 
den 20 juli och besättningen återvände 
till jorden den 24 juli. Apollo 11 uppfyll-
de därmed president John F. Kennedys 
mål att -före årtiondets slut ha landat 
en människa på månen och tagit honom 
tillbaka i säkerhet- som uttalades vid ett 
tal till kongressen 25 maj 1961. 
 
                  Källa: Wikipedia

1972  Ölandsbron invigs  
1973  Kung Gustav VI Adolf dör 90 år gammal och Carl XVI Gustaf blir kung 
1974  ABBA segrar i schlagerfestivalen med Waterloo 
1975  Karl-Bertil Jonssons julafton sänds för första gången i TV 
1976  Carl XVI Gustaf gifter sig i Storkyrkan med Silvia Sommerlath 
          Den första kommersiella flygningen med Concorde sker 
1977  Electrolux köper upp anrika Husqvarna 
          Sverige antar lag om fem veckors semester 
1978  Ingemar Stenmark vinner världscupen i alpin skidåkning för tredje säsongen i rad 
1979  Ny lag träder ikraft som kriminaliserar aga av barn 
1980  John Lennon blir mördad i New York, 40 år gammal 
1981  En sovjetisk ubåt U 137 går på grund i Karlskrona skärgård 
1982  Skådespelaren Ingrid Bergman dör i London på sin 67-årsdag 
          Steven Spielbergs film E.T. har premiär i Sverige 
1983  Det beslutas att Sveriges officiella nationaldag skall vara den 6 juni 
1984  Bröderna Herrey segrar i Schlagerfestivalen med Diggi-lo-diggi-ley 
1985  5- och 25-öringarna tas bort som betalningsmedel 
1986  Statsminister Olof Palme mördas 
1987  En köldvåg drar över Sverige, i Nattavaara uppmäts -52 ° 
1988  En ”folkstorm” utbryter efter första avsnittet av TV 2:s Fräcka fredag 
1989  Berlinmuren rivs 
1990  Lutande tornet i Pisa stängs för första gången på 800 år då det anses luta för mycket 
1991  Det svenska spel-TV-programmet Bingolotto börjar sändas 
          Hasse Alfredson utses till Skansens nye chef 
1992  Nöjesparken Eurodisney invigs utanför Paris 
1993  Ett Jasplan störtar i Stockholm under vattenfestivalen 
1994   Sverige vinner OS i ishockey. I finalen besegras Kanada 
          Lill-Babs får Hans Majestät Konungens medalj av 8:e storleken 
1995   I USA vinner Annika Sörenstam US Women’s Open i golf  
1996  Sångerskorna Eva Dahlgren & Efva Attling ingår registrerat partnerskap 
1997  Prinsessan Diana av Wales omkommer i en bilolycka 
1998  Världens dyraste frimärke svenska Gul tre skilling banco fr1855 säljs för 14 miljoner 
1999  Världens befolkning passerar 6 miljarder den 12 oktober 

Flyguppvisningen där flygvapnet 
skulle visa sin nya stolthet var en av 
huvudattraktionerna under vatten-
festivalen i Stockholm sommaren 1993 
 
Under flyguppvisningen över 
Riddarfjärden kunde vettskrämda 
åskådare, och tv-tittare i hela landet, 
se hur Jas 39 Gripen-planet slog runt 
i luften och föll okontrollerat ned mot 
Långholmen, där det kraschade i ett 
moln av eld och svart rök.

Piloten Lars Rådeström lyckades skjuta 
ut sig innan planet slog i marken. 
Mirakulöst nog skadades ingen allvarligt 
vid kraschen men bara 30 meter bort 
på Västerbron befann sig tusentals 
åskådare. 
 
I dag finns ett minnesmärke på 
nedslagsplatsen.
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                                                     Hagsätra
Förhandlar hyran, hyresjuridisk rådgivning
Massor av förmåner. 
Tidningen Hem & Hyra 
Mer info på hyresgastforeningen.se 
Bli medlem för din egen skull!

SENIORTRAFFEN.SE 

    Vårens program 2020
För dig som är 55+ 

oavsett föreningstillhörighet eller ej 
arrangerar vi 

SENIORTRÄFFEN 
med underhållning, mat & dryck, lotterier med fina vinster, 

allsång, quiz, överraskningar och dans för den som vill. 
I baren finns öl, vin, avec och alkoholfria alternativ. 

Entréavgift 150 kr 
betalas på plats med kort, swish eller kontant. Ha gärna jämna pengar. 
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VÄL MÖTT!
Seniorträffen

PRO Rågsved/Hagsätra - Magazine V - Hyresgästföreningen Hagsätra 
i samverkan med Vardaga Hemtjänst Vantör - Capio Vårdcentral Hagsätra 

SENIORTRÄFFEN
FREDAG DEN 28 FEB

KL. 12 - 17

N
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SENIORTRAFFEN.SE
Svensktoppen

Nya Rågsveds Folkets Hus  
Rågsvedstorget 11, T-Rågsved / Buss 143, 172, 195

www.seniortraffen.se

ENTRÉAVGIFT 150 kr
Inkluderar välkomstdrink, mat, 
underhållning & kaffe med dopp
FÖRBOKAS
Tel.076-231 18 12 
Mail; kontakt@seniortraffen.se 

PROGRAM
12.00 Välkomstdrink & lottförsäljning
12.30 Lasses Combo underhåller 
13.30 Quiz 
14:30 Mat och kaffe med dopp
16:00 Dragning av lotteriet
17.00 Avslut

Välkommen till Seniorträffen! 
Alla som uppnått seniorålder är välkomna 
till oss, oavsett föreningstillhörighet eller ej,

Svensktoppen har genom åren dominerats av 
dansbandsmusik, ”schlager”, visor och lättare 
pop och rock. Den låt som har legat flest veckor 
på Svensktoppen genom alla tider är DU ÄR 
MIN MAN av BAO MED HELEN SJÖHOLM. 
Den har legat på Svensktoppen i hela 278 veckor, 
alltså sammanlagt mer än 5 år.
I dag kommer Lasses Combo att spela en 
blandning av härliga låtar från då och nu.

God Mat & Dryck - Underhållning - Allsång 
- Quiz - Lotterier - Trevlig samvaro, står som 
vanligt på schemat. Tillgång till bar med öl, 
vin, avec och alkoholfritt.

P.S. Förbokas! Entréavgift betalas på plats 
med kort, swish eller kontanter. 
Ha gärna jämna pengar. D.S.

Svensktoppen är en hitlista i Sveriges Radio 
som sändes första gången 1962 där endast låtar 
skrivna av en svensk medborgare kan tävla. 
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Förbokning gäller
på tel: 

076-231 18 12 
eller mail: 

kontakt@seniortraffen.se

Varmt Välkommen

SVENSKTOPPEN GLADJAZZ

VÅRFEST COUNTRY FOLKETS PARK

kl.12.00-17.00 gäller för samtliga träffar

                     Rågsved/Hagsätra
Träffar: 2:a torsdag i mån kl: 13.00.
Plats: Nya Rågsveds Folkets Hus, Rågsvedstorget 11
Gemenskap, aktiviteter/underhållning. förmåner och rabatter.
Vill du bli medlem kontakta: 
Anita Eliasson tel: 0768 36 32 90                         

Vi samverkar med Seniortraffen.se



Vadaga Hemtjänst Vantör vill ge dig 
en hjälpande hand med de dagliga 
praktiska bestyren.  
Allt från städning till personlig om-
vårdnad ingår i personalens arbets- 
uppgifter. 

 
Den gemensamma målsättningen är, att 
du som kund/brukare skall känna dig 
trygg och respekterad. 
Du får en kontaktperson som du och 
dina närstående kan vända sig till med 
frågor och synpunkter. 
Kontaktpersonen lägger, tillsammans 
med dig, upp de dagliga rutinerna så 
att de anpassas efter dina behov och 
önskemål. 

Brett utbud av tjänster                                                               
Vardaga Hemtjänst finns till för dig och 
arbetar för att underlätta och stötta dig i 
din vardag. 
Det är därför viktigt att i förväg enas 
om vilka arbetsmoment som passar in i 
ditt specifika fall. 

Baserat på ett beviljat biståndsbeslut 
kan man erbjuda följande tjänster. 
*   Städning 
*   Tvätt/Klädvård 
*   Inköp                                                                                                                                             
*   Post- och Bankärenden 
*   Matlagning 
*   Leverans av matlådor 
*   Ledsagning 
*   Personlig omvårdnad 
*   Promenadsällskap 
 
Vill du veta mer om Vardaga Hemtjänst 
Vantör eller boka ett möte/hembesök 
så är du välkommen att kontakta 
Mariya Rami 
Verksamhetschef 
Tel: 0737089499  
E-postadress: mariya.rami@vardaga.se 

Vardaga Hemtjänst Vantör

För dig utan biståndsbeslut!  
Vardaga Hemtjänst erbjuder även hus-
hållsnära tjänster till dig som inte är 
hemtjänstkund. 
Även här skräddarsyr man dessa 
tjänster utifrån dina behov och 
önskemål 
 
Du väljer hur ofta du vill ha hjälp 
och med vad, till exempel, städning, 
fönsterputs, inköp... 
Dessa tjänster köper du som privatper-
son, direkt av Vardaga Hemtjänst och 
kan nyttja RUT avdraget.

Hemtjänst Vantör 
Göksholmsbacken 23 , Bandhagen   Tel till enheten: 08-749 96 00
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Catering 
Privat eller Företag

Stort Utbud Bra Priser  
Smörgåstårtor

Måndag-Fredag  10-17 
Lördag                 10-15
Lunchservering  10-14
Avhämtning        10-17

Öppet:

Hagsätra Torg 32  Tel: 99 38 22

Hemlagad Lunchmat   
7 olika rätter varje vardag

5 rätter lördag

- Detta måste vi fira säger Susanna med 
glimten i ögat! Undrar bara vad vi skall 
erbjuda våra kunder? Det bör i alla fall 
vara något som de sätter värde på! 
Hon bollar några olika förslag med sin 
medarbetare Sipel Spindari tills försla-
get tagit form. Se erbjudandet i slutet 
av denna artikel 

Många år i Hagsätra 
Det har som sagt gått 40 år sedan 
premiären 1 april 1980. Redan I förra 
numret av Magazine V, uppmärksam-
made vi detta och fick veta att Susanna 
alltid trivts och gillar sina ständigt 
återkommande kunder. 
Samtidigt gjorde vi ett litet reportage på 
temat före och efter. Klippning och fri-
sering visade på en markant förändring. 
En mycket nöjd kund hälsar och tackar. 
Den som utförde denna förändring var 
just Sipel. Med ett mycket säkert hand-
lag, såg hon till att resultatet blev precis 
så som kunden hoppades på.
 
Nöjd med samarbetet 
Susanna är väldigt nöjd med att ha Sipel 
som medarbetare och vill gärna berätta 
lite om hennes bakgrund och utbildning. 
Under sin tidiga uppväxt hade Sipel, 
inför sig själv, redan bestämt att hon 
ville arbeta med service och hantverk. 
Att utforma människors utseende och 
framför allt att bli frisör var det hon 
mest av allt ville.

Susannas Hårservice 
Dam, Herr & Barn 
Öppettider
Måndag-Fredag 09.00-18.00 
Lördag 09.00-15.00 
Söndag stängt  
Olshammarsgatan 87 
Tel: 010 585 49 76  
www.susannasharservice.se

Susannas Hårservice fyller 40 årSusannas Hårservice fyller 40 år

Satsade stenhårt 
Efter avslutad skolgång, Grundskola 
och Gymnasium blev hon lycklig mor 
till två jättefina flickor. 
Drömmen om att bli frisör levde dock 
kvar och år 2016 fick hon möjlighet att 
göra sanning av drömmen. Sökte in och 
blev antagen på Björn Axén Academy. 
En i världen mycket ansedd frisör-ut-
bildning. Senare samma år tog hon det 
traditionella Gesällbrevet. 

Sedan 2018 finns Sipel på Susannas 
Hårservice och har byggt upp en stor 
kundgrupp som väljer hennes tjänster. 
Suveränt bra och duktig tjej som 
inte minst hennes väldigt fina betyg 
skvallrar om. Sipel får mina allra bästa 
rekommendationer, avslutar Susanna! 
 
 
 
 
  
 
Vi firar 40 år 
med öppet hus 
lördagen den 4 april kl 10.00-16.00 
Goodiebags till alla kunder 
under vecka 14, och  till alla som 
besöker oss 4 april 
Varmt Välkomna
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Text & Foto: Tommy Söderberg



Tomatsoppa
Ingredienser: 
0,5 gul lök
1 burk krossade tomater
1 nypa strösocker
1 grönsaksbuljongtärning 
1 dl naturell yoghurt
0,5 dl vispgrädde 
Persilja
Salt & Vitpeppar
 
Gör så här:
Hacka och stek löken mjuk den ska inte få färg
Rör ner krossade tomater och en nypa strösocker 
Hetta upp under omrörning 
Lägg i buljongtärningen
Låt soppan småkoka i ca 5 min  
Mixa soppan slät med en stavmixer rakt ner i grytan
Rör ner vispgrädde och späd med lite vatten om så önskas 
Smaka av med salt och vitpeppar 
Toppa soppan med yoghurten och hackad persilja

Lättbakat bröd 
Ingredienser:
3 dl vatten
ca 7 dl vetemjöl
1 msk socker
1 tsk salt
2 tsk torrjäst eller 
25 g färsk jäst
ca 1 msk olja 

Pensling:
1 äggula
1 msk vatten
ca 1 msk sesamfrön

Recept
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Lat 42 Gran Reserva 
Spanien, nr 12679, 129:-
Mycket rioja för pengarna. 
Fin mognad, drag av torkad 
frukt, plommon och 
tobak. 
Gott till grillat och 
krämig gratäng.
Betyg: 5 av 5

Sister´s Run St Ann´s 
McLaren Valen Grenache 
Australien, nr 2012, 99:-
Ganska mjuk med drag av 
vildhallon, lakrits och 
örter. 
Gott till ex svamp, 
risotto. 
Betyg: 4 av 5 

Dr L Riesling Kabinett Old 
Vines, Tyskland, nr 5369, 119:-
Halvtorrt moselvin med drag 
av päron, lime och honung. 
En läskande och 
elegant fräschör. 
Gott till sushi.
Betyg: 4 av 5

Château Bonnet 
Frankrike, nr 4151, 89:-
Vitt bordeauxvin. Frisk smak 
med tydliga toner av gräs, 
krusbär och 
vinbärsblad. 
Gott till en 
toast skagen.
Betyg: 4 av 5 

Domaine de la Prade Organic 
Frankrike nr 19000 89:-
Ungdomlig, fruktig smak med inslag av 
plommon, blåbär, örter och smörkola. 
Gott till rätter av ljust kött och vegetariska rätter

Rawson’s Retreat Sparkling 
Australien nr 1992 59:-
Ett friskt och fruktigt mousserande vin med med inslag av 
citronskal, persika, fläder, honung och gula äpplen. 
Gott till fisk, skaldjur och salladerA

lk
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Text: Angela Sjunnevik

Gör såhär:
Lös upp jästen i ljummet vatten och låt stå i 10 minuter 
Häll i mjöl, socker, salt och knåda degen ordentligt 
Tillsätt eventuellt mer mjöl om degen är för kladdig 
Knåda degen smidig i 10 min för hand eller bakmaskin 
Forma degen till en boll, ringla lite olja över degen och i bunken 
Täck med en plastpåse 
Låt jäsa i kylen över natten eller 1 timme i rumstemperatur
Klä en form med bakplåtspapper 
Häll ut degen direkt i formen och tryck ut till ett runt bröd 
Täck och låt jäsa 1 timme. Blanda äggulan med vattnet, pensla brödet och strö på sesamfrön 
Värm ugnen till 200° och grädda mitt i ugnen i ca 35 min. Låt brödet svalna på ett galler under bakduk

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 

BOKA TID 08-627 00 00  

HAGSÄTRA TANDLÄKARNA
En handikappvänlig tandläkarmottagning 

med eget laboratorium mitt i 
Hagsätra Centrum

Vi är anslutna till
Försäkringskassan 

Allergifria proteser 
Egen tillverkning

Gratis konsultation för implantat till den som är helt tandlös

14 000:- 32 000:- 45 000:- 67 000:-

Singel 
implantat

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

Hagsätra Tandläkarna
Hagsätra Torg 40 bv, 124 73 Bandhagen     E-mail: bokning@dentes.se    Webb: www.dentes.se

Faktaruta 
Hagsätra Tandläkarna är en 
privatmottagning som erbjuder 
såväl Tandimplantat, Estetisk 
tandvård, laser- och en mängd 
olika behandlingar. 
Allt för att gynna din tandhälsa. 
 
All vår personal har gedigen 
utbildning inom sina respektive 
funktioner. 
Detta är en garanti för din 
säkerhet. 
 
Vi håller till i moderna, handi-
kappanpassade lokaler med 
ständigt uppdaterad, modern 
teknisk utrustning. 
 
Såväl nya som gamla kunder 
är välkomna.

* Hel överkäke 
(max 6 implantat)

* Hel underkäke 
(max 4 implantat)

* Hel överkäke 
+ 

* Hel underkäke

Genom stora framsteg inom tandteknik och material, skiljer sig de tjänster som dagens tandläkare kan 
erbjuda, högst väsentligt, jämfört med de metoder som användes förr. 
Hagsätra Tandläkarna erbjuder ett komplett utbud av allmän tandvård. Vårt mål är att du som patient, 
skall känna dig trygg och säker på att du får ta del av den ständiga utveckling som sker i vår bransch. 
Vi har också ett stark fokus på förebyggande tandvård. Vi hjälper dig med råd och anvisningar till hur 
du skall vårda dina tänder och tandkött. 
Genom dagliga rutiner och regelbundna besök hos oss, undviker du stora kostsamma ingrepp i en framtid.

Vi följer Försäkringskassans rekommenderade prislista 
Jämför gärna våra priser! Vi tål att jämföras!



På en finare restaurang betraktade en herre notan, 
flämtade till, men tog sig samman och sa:
– Det var dyrt med 600 kronor för en sådan måltid 
men jag hoppas ni ger rabatt till en kollega.
– Är ni också servitör?
– Nej, jag är tjuv. 
 
 
Två överstöddiga fartdårar står och pratar, 
den ena säger:
– Kvinnor står för 45 procent av alla trafikolyckor, 
vilket är ganska högt med tanke på att ratten inte 
ens sitter på deras sida.
 
 
– Varför sitter du alltid i båten och läser din 
språkkurs?
– Jag vill lära mig språket flytande! 
 
 
Läkarstudenten tenterade för professorn.
– Ge fem skäl till varför bröstmjölk är bättre än 
mjölkersättning till små barn.
– Den är näringsriktig, finns alltid tillhands, 
har rätt temperatur, ingen risk för att den kommer 
med bakterier och ..och .. och …
Studenten tänkte förtvivlat för att komma på ett 
skäl till. Sen kom han på det.
– Det är snygga förpackningar också.
 
 
Om en ogift person kraschar med bilen kallar man 
det då singelolycka?

Lille Pelle går gatan fram och är i sin egen lilla 
värld. Plötsligt trampar han på sitt eget skosnöre 
och dimper i backen. Arg häver han ur sig en hel 
radda svordomar. Tant Agda som har hört alltihopa 
ropar ner från balkongen strax ovanför:
- Men kära barn, vem har lärt dig att svära så?
- Lärt och lärt. Man är väl begåvad! 
 

Bra Sagt
Människan är det enda djur som kan rodna 
och som har anledning att göra det
      Mark Twain

Det finns inte något bra svar på en dum fråga
      Ryskt ordspråk

Om din ovän förargar dig, ge trumpeter till 
hans barn
      Kinesiskt ordspråk 
 
Jag är extremt tålmodig förutsatt att jag i 
slutändan får min vilja igenom
     Margaret Thatcher

den förut
Har du hört

TipsruTan

KemTvätt  VitTvätt  MattTvätt  MockaTvätt

Vi hämtar 
och 

lämnar

Badrumsspeglar är många gånger svåra att hålla 
rena samtidigt som de ständigt immar igen när 
man duschat. 
Gnugga in ett tunt lager med raklödder på 
spegeln, torka av med papper eller en trasa. 
Spegeln blir skinande ren och den kommer 
inte att imma igen.
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Dagens Lunch 
Varmrätt varje vardag 10-14 

inkl smör & bröd, Kaffe 

Öppettider: 
Mån-Fre 06.30-18.00   
Lör-Sön  09.00-16.00   

Varje dag nybakat 
Matbröd, Kaffebröd,
Bakelser och Tårtor

Konditori Vallmofröt
Hagsätra Torg 14   Tel: 749 52 39

Hagsätra Mobitek har funnits i Hagsätra Centrum i drygt 10 år

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) 
 

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

Snabb service med Garanti

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

Hagsätra Mobitek har funnits i Hagsätra Centrum i drygt 10 år 
Här kan du få hjälp med allt som rör Mobiltelefoni, inköp av ny eller begagnad mobiltelefon, 
tillbehör eller reparation av den du redan äger. 
Skärmbyte och andra åtgärder genomförs i regel samma dag som du lämnar in mobilen för åtgärd. 
Snabba leveranser och skickligt utförda reparationer är ett signum för Hagsätra Mobitek 
 
Har du en äldre version av mobiltelefon kan du byta in den till ett visst värde när du köper en ny. 
Värderingen sker direkt på plats. 
 
Hagsätra Mobitek ligger alltid i framkant när det gäller nyheter på marknaden och som kund erhåller du 
alltid garanti på såväl inköp som reparationer. 
Utöver sina tjänster inom mobiltelefoni har man nyligen startat upp en verksamhet för Nyckelservice. 

               Red

Skrädderi Vi syr in/ut, lägger upp/ned 
Byxor, Klänningar, Kavajer m.m. 

Byten av blixtlås även i Skinnjackor

Tvätta 
  4 skjortor  100:- 
10 skjortor  200:-

Dagsfärska semlor 
från eget bageri!

Nyhet! 
Vi tar även emot 

skor för reparation

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

Dagsfärska semlor 
från eget bageri!
1 Stor 36:-  2 Stora 65:-

Små 27:- 
Glutenfria 38:- 

Wienersemlor 38:- 
Kaffe & Semla 55:-

1 Stor 36:-  2 Stora 65:-
Små 27:- 

Glutenfria 38:- 
Wienersemlor 38:- 
Kaffe & Semla 55:-



Du kan känna dig trygg när du lämnar bilen i våra händer  

All-bilservice AB Hagsätra

All-bilservice AB Hagsätra 
Göksholmsbacken 13 C, Bandhagen 
email: allbilservice@hotmail.com 
www.all-bil.se

Öppet vardagar 07.00-17.00 
Lördag-Söndag  Stängd 
Lunchstäng        12.00-13.00

tel/fax   08 647 4660 
mobil   070 443 7767

Du kan känna dig trygg när du lämnar bilen i våra händer  

All-bilservice AB Hagsätra

Hablamos Español

Vårens Erbjudande! 
Obs! Gäller endast MECA HAGSÄTRA 

Enkel service: 
Kontroll och byte av motorolja och filter  
(Ordinarie pris 2.400:-) 
Gäller alla bilar upp till 5 l motorolja! 
Erbjudandet gäller t.o.m Mars  2020

All-bilservice är ett familjeföretag som växer år från år! 
Med mer än 20 års erfarenhet och kunskap inom bilbranschen har man fått 
ett gott renommé och en återkommande kundkrets

Inget jobb är för litet eller 
för stort för oss! 
Vi tror på riktigt bra service både för din bil och 
dig själv som kund! 
Alltid kostnadsförslag innan arbetet utförs och 
snabb leverans

Hämta bilen utan att betala 
Med ett MECA-kort i plånboken kan du 

känna dig trygg. 
Du bestämmer själv hur och när du vill betala. 

Generösa villkor som 60 dagars avgiftsfri 
kredit och 24 månaders räntefri delbetalning 
gör MECA-kortet till ett förmånligt kreditkort. 

Ansök hos oss och anmäl samtidigt 
önskat köputrymme. 

Sedan är det bara att handla

Gynna din lokala bilverkstad! 
All-bil är en verkstad för dig som bryr dig om och 
vårdar din bil eller av någon anledning fått problem 
eller skador på bilen. 
Med sina kunniga och välutbildade mekaniker åtager 
man sig de flesta uppdrag för alla bilmärken/fabrikat. 
Några moment som kan nämnas specifikt är: 
* Diagnos 
* Förebyggande service 
* Motor-reparation och service 
* Kamrem 
* Plåt och lack 
* Bromsservice 
* Växellådsservice 
* Hjulinställning m m 

Detta gäller även för lätta lastbilar upp till 4 meters höjd 

1 400:- 


