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ntligen är sommaren här!
Det ligger magi i luften. Varje morgon känns som
en nystart. Att äta sin frukost ute och känna solstrålarnas värme. Höra fåglarnas kvitter.
Vad jag har längtat, i år mer än någonsin.
Våren 2020 skrev jag ”våren liknar ingen annan
vår jag upplevt” kan skriva detsamma om denna
vår och försommar också men det finns hopp.
Hopp att en massvaccination gör så att vi kan leva
som vi brukade, när vi inte ens visste att corona
fanns.

Foto: Jan Thimberg
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Ikano Bostad hjälper unga vuxna
ta ansvar för sin framtid
Genom jobb i Ikano Bostads bostadsområden i Hagsätra och Västerås
har över 75 unga vuxna som tidigare stått utanför arbetsmarknad och
studier fått verktyg att ta ansvar för sin framtid. Samtidigt har tryggheten
ökat bland Ikano Bostads hyresgäster.
– Ikano Akademin är ett sätt för oss att hjälpa unga vuxna
ut i arbetslivet. Flera av dem är lite vilsna och många av
dem håller på med kriminell verksamhet. Vi försöker fånga
upp dem och det har vi gjort sedan 2014, berättar Anders
Wahlqvist, projektledare social hållbarhet på Ikano Bostad.
En meningsfull sysselsättning för de boende är inte bara
viktigt för den enskilda individen utan det är även viktigt för
fastighetsägaren. Ikano Bostad insåg tidigt att deras insatser
faktiskt gör skillnad och 2014 startades Ikano Akademin.
– Det är sjukt roligt att jobba med Ikano Akademin och
känna stödet från Ikano Bostad. Det är skönt att jobba
för ett bolag med rätt värderingar som verkligen vill och
som inte bara pratar. Och vi ser att vi faktiskt gör skillnad,
fortsätter Anders Wahlqvist.

Startat av grundaren till IKEA

Arbetet består av enklare fastighets- och utemiljöskötsel.
Fokus ligger också på medarbetarskap och frågor som att
komma i tid och vikten av att göra det lilla extra diskuteras
under frukosten varje morgon.
Under åren har Ikano Akademin tagit över arbetsuppgifter
som tidigare utfördes av entreprenörer som till exempel
markskötseln. I takt med att Ikano Akademin tagit över
arbetet har också kundnöjdheten kring markskötsel och
trygghet ökat betydligt i de bostadsområden där
Ikano Akademin är verksamma.
– Det är ju lite av en win-win-win. Individen vinner på det,
bostadsområdet och vi som fastighetsägare vinner på det
och samhället vinner på det, avslutar Anders Wahlqvist.
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Har hört på nyheterna att i spåren av pandemin
drar en grön våg över Sverige.
I alla fall om man får tro på de ökade priserna på
fastigheter utanför städerna, där de har ökat med
20-25%.
Medan andra företag fått söka coronabidrag fick
mäklarna som säljer fastigheter på landsbygden
jobba med hur de kunde göra visningarna för
hundratals spekulanter smittsäkra.
Men oavsett om du vistas i stan eller på landet, så
önskar vi på redaktionen att du får vara frisk och
kan njuta av en skön och solig sommar.
Själv ser jag fram emot min äldsta dotters bröllop,
att vara på mitt ”Smultronställe” på Öland, gå
barfota i gräset och så mycket som möjligt, träffa
familj och vänner.
Sådant som jag alltid tagit för givet innan coronan
har blivit till oändligt många önskningar nu.
Världen är ”Upp & Ner”, ja oförutsägbar.
Magazinet bjuder i detta nummer på en hel del
sommarläsning bl a kända profiler, en hälsning
från Brevens Bruk, Ouiz, Sudoku, recept, roliga
historier, insändarsidan.
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Midsommar

Midsommar
En omhuldad tradition

Den framgångsrika midsommaren
innebär blommor i håret, dans runt en
stolpe, sång medan du dricker osötade,
smaksatta snapsar. Dessutom en hel
massa inlagd sill serverad med härlig
nypotatis, gräslök och gräddfil.
Allt som allt, en storslagen dag ute.

Midsommarafton är dagen före

4

midsommardagen och infaller alltså
numera på en fredag 19-25 juni.
Det är inte allmän helgdag.
Ursprunget till firandet är att glädja sig
över årets längsta dag, den korrekta
dagen att fira midsommar på vore när
sommarsolståndet infaller, oftast, den
21 juni.
Midsommardagen som är allmän
flaggdag, infaller sedan 1953 på en
lördag mellan den 20-26 juni.
Tidigare inföll midsommardagen alltid
den 24 juni, på Johannes döparens dag.
Detta är fortfarande fallet i till exempel
Estland, Lettland och Norge.
Före 1925 kallades midsommardagen
officiellt bara för Johannes döparens
dag.

Folktro

I bondesamhällets folktro var midsommarnatten en viktig tidpunkt. Den
ansågs vara en av årets mest magiska
nätter, då naturen fylldes av övernaturliga krafter. Det finns många berättelser
om fantastiska saker som sades kunna
hända då.
Läkeväxter ansågs vara extra kraftfulla
och därför samlade man gärna dessa
under midsommarnatten. Man band
också så kallade midsommarkvastar,
De torkades för att bevara midsommarkraften över året och till exempel
läggas i vattnet vid julbadet, för att man
skulle hålla sig frisk under vintern eller
användas som botemedel om djuren
blev sjuka.
Midsommarkvast kallades också en
sopkvast som bands för att göra rent till
midsommar och som sedan användes
hela sommaren.
Man besökte även speciella källor och
drack av vattnet för att få hälsa och
kraft.
I bondesamhället fanns mycket folktro
om att spå om framtiden.
De stora högtiderna under året ansågs
lämpa sig särskilt väl för att förutsäga

Ibland säger också traditionen att den
som vill spå sig ska klättra över lika
många gärdsgårdar som hon plockar
blommor.
En annan spådomsmetod var att äta
något väldigt salt som salt sill eller så
kallad drömgröt/drömpannkaka som
lagades av mjöl, vatten och mycket salt,
detta kunde också utföras vid andra tillfällen på året, till exempel på torsdagsnätter. Sedan skulle man gå och lägga
sig utan att dricka något.
Den blivande maken eller makan skulle
då uppenbara sig i drömmen och erbjuda den sovande något att släcka törsten
med. Valet av dryck sades ibland förutspå om det gemensamma livet skulle
bli rikt eller fattigt.
Man kunde också söka svaret vid en
”midsommarkälla”, där den tilltänktes
ansikte skulle visa sig i vattenspegeln.
Källorna kunde också uppsökas i magiskt syfte för att till exempel påverka
den egna fruktbarheten.

framtiden och försöka ta reda på vem
som skulle dö, vilka som skulle gifta
sig och hur skörden skulle bli under
det kommande året. Detta kunde ske
genom att man gick så kallad "årsgång"
eller "vakade tyst" vid en jordfast sten
eller en korsväg, i syfte att framkalla en
vision eller ett hörselvarsel om framtiden, man sades till exempel kunna få se
liktågen för de som skulle dö gå förbi
eller höra gräset gro som tecken på att
en god skörd var att vänta.
På midsommar var kärleksspådomar
särskilt populära hos ungdomarna. En
av de vanligaste spådomsmetodena finns
fortfarande kvar. Att plocka blommor
att lägga under kudden för att drömma
om den man ska gifta sig med.
Blommorna skulle enligt traditionen
plockas under tystnad, bröts tystnaden
var även magin bruten.
Just tystnad är ett vanligt inslag i
bondesamhällets magiska tänkande, en
markering av att det är en rit som utförs
genom att man går ifrån det normala
beteendet, att vara naken och göra
saker baklänges eller motsols i rituella
sammanhang är andra exempel på detta
tänkande.

Midsommarnatten var också en lämplig tid för skattsökare. Då sades det att
förtrollade skatter steg upp ur jorden
och blev synliga för människors ögon.
Om man lyckades hålla sig tyst kunde
man få tag i skatten, bröt man tystnaden
försvann den ned i jorden för att aldrig
mer återfinnas.

Konflikt mellan folkligt firande
och kyrkan

På 1300-talet sökte nunnorna i nuvarande Skokloster tillstånd att anordna
folkliga fester i samband med midsommar. Anledningen var troligtvis att få
bukt med det stökiga folkliga firandet som bland annat innebar dans på
kyrkogårdar, stöld av heliga bilder och
skamlösa visor.
Det folkliga firandet ledde 1425 till att
ärkebiskop Johannes i Lund förbjöd
midsommarvakor. Kyrkan försökte att
få det folkliga firandet till att bli ett
firande av Johannes Döparen men lyckades sämre med det än vad man lyckats
med jul och Jesu födelse.

Sommartid

De olika tidssäsongerna introducerades
först för hundra år sedan i ett krigsdrabbat Tyskland, där man ställde om
klockan för att få mer dagsljus och
kunna spara ström.
Sommartidens egentliga uppfinnare,
britten William Willett, 1856-1915,
föreslog redan 1907 i skriften
”Slöseriet med dagsljus” att man i april
skulle ställa fram klockan 80 min för
att vrida tillbaka den samma tid i september. Han fick bland annat stöd av en
ung Winston Churchill.
Winston Churchill beskrev sommartiden som ”En extra gäspning en morgon på våren, en extra snarkning en
natt på hösten. Vi lånar en timme en
natt i april och betalar tillbaka med
gyllene ränta fem månader senare.”
Sommartid infördes i Sverige 1980.
Vintertiden är vår normaltid sedan
1870. Huvudargumentet var att Sverige
borde synkroniseras med sina europeiska grannländer. I Europa hade 15
länder då infört sommartid och fler var
på gång. Omställningen välkomnades
bara av 26 av de 67 myndigheter som
röstade om det.
Flera undersökningar visar att fotgängare löper tre gånger större risk att
skadas av bilar efter tidsomställningen
än månaden innan, vilket kan bero på
att förarna går igenom en omställningsperiod när kvällarna kommer tidigare.

Vädret

Vädret är ett vanligt samtalsämne vid
midsommar. Meteorologer i Sverige
får särskilt många frågor om vädret just
dagarna innan midsommar eftersom
många planerar att fira midsommar
utomhus.
Det finns en allmän uppfattning om att
det ofta regnar i Sverige på midsommarafton och statistik som bekräftar att
det ofta gör det.
Enligt meteorologerna är det i perioden
kring midsommar vanligt att lågtryck
kommer in över Sverige från Polen,
vilket kan resultera i drastiska väderomslag.
Från och med 1990-talet fram till
2020-talet har det även varit svalt,
med något undantag. Enligt SMHI kan
kylan bero på att kvarliggande kalluft
över Norra ishavet och Grönland flyttas
söderut.
Den kallaste midsommaren enligt
statistik från 1900-2019 var troligtvis
1987 när delar av inre Norrland hade
nollgradigt och Stockholm hade 11
grader som högsta temperatur på dagen.
Den varmaste midsommaren i Sverige
enligt samma statistik var 1935, då det
var hett i nästan hela landet.
Allra varmast var det i Sveg som uppmätte 35 grader.

Text och Foto: Inger Sjunnevik
Källa: Aftonbladet
Wikipedia
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Aktuellt från
Hagsätraskolan/Ormkärrsskolan

Elevhälsoteamet består av 2 kuratorer,
2 skolsköterskor, 20% skolläkare, en
psykolog, en studie- och yrkesvägledare, fyra socialpedagoger, en i F-3, en i
4-6 och två stycken riktade mot årskurserna 7-9 och sju personer med specialpedagogisk/speciallärarkompetens.
På Hagsätraskolan har vi också en
central grupp med särskild inriktning (CSI), vilket är en avdelning för
elever med särskilda behov och där
placering sköts genom en central antagning på Utbildningsförvaltningen.
Skolan driver också en eftermiddagsverksamhet i form av fritidshem för
elever i åk F-3 och en fritidsklubb för
elever i åk 4-6.

Hagsätraskolans Trivselgrupp

Lär känna din skola
Hagsätraskolan/Ormkärrrskolan
ligger i stadsdelen Hagsätra som
började bebyggas under sent 50-tal
Röda tegelbyggnader ger skolorna en
klassisk skolkaraktär. Hagsätraskolan
omsluter en av Stockholms största
skolgårdar med 2 fotbollsplaner, basketplan, 2 lekområden och massor med
öppna ytor med mycket träd och sittplatser.

På skolorna arbetar170 st anställda.
Personalen indelas i arbetsenheter: F-3,
4-6, 7-9. CSI på Hagsätraskolan och
Ormkärrsskolan är en egen arbetsenhet.
Antal elever är i dagsläget ca 850 st
vilket gör oss till en av Stockholms
största ytterstadsskolor.
Skolorna leds av en rektor, fyra biträdande rektorer och en fritidssamordnare.

Skolledningen utgörs av:

Mattias Wahlström
Skolans rektor samt med ansvar för
CSI (H-klasserna).
Yvonne Noté
Biträdande rektor med ansvar för åk
F-3 på Hagsätraskolan.
Fredrik Valgelata
Vikarierande biträdande rektor med
ansvar för åk 4-6 på Hagsätraskolan.
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Birgitta Linderoth
Biträdande rektor med riktning mot 7-9
samt ansvarar för elever med särskilda
behov på våra skolor.
Jonas Hedlund
Biträdande rektor för Ormkärrsskolan.
Eva Norman
Samordnare för fritidshemmen åk F-3.

Skolorna som gör skillnad

I våra skolor ser vi varje elev som unik
och försöker hela tiden tillgängliggöra
skolan för alla som går här.
Med hjälp av de satsningar som Stockholm stad gör på ytterstadsskolor så har
vi skapat en vuxentät organisation där
det utöver en nästan 100% behörighet
bland lärarna även finns personer som
har i sina uppdrag att skapa trygghet för
alla.
Under de senaste åren har det byggts
upp en organisation där elever utifrån
sina behov kan få ett flexibelt stöd.
Detta genom bland annat ett utökat specialpedagogiskt stöd med egna särskilda
undervisningsgrupper, studio i årskurs
7-9, fler psykosociala funktioner och
arbetslag som arbetar årskursvis.
Skolorna arbetar även aktivt med trygghet och studiero/värdegrund genom ett

aktivt arbete i årskurserna F-3 utifrån
normkritik.
Agera tillsammans på mellanstadiet
och MVP på högstadiet.
Vår utgångspunkt är att det är vi tillsammans, skola, elev och vårdnadshavare som ska skapa förutsättningar för
varje elev att nå så långt det är möjligt:
Skolorna har även etablerat samverkan
mellan olika aktörer i stadsdelen såsom
bland annat fritidsgård, lokala näringsidkare, fältassistenter och polis. Allt
för att skapa en trygg situation för alla.

Skolans trivselgrupp har funnits i ca
10 år. Den består av elever i åk 9 och
syftet är att på olika sätt, öka trivseln i
skolan. Parallellt med detta går dessa
elever en intern ledarskapskurs där
vi diskuterar värdegrundsfrågor, etik,
moral samt allmänna ledarskapsfrågor.
Dessutom får man gå en heldagskurs i
ledarskap arrangerad av SISU.

När eleverna avslutar sitt engagemang i
Trivselgruppen vid sommaravslutningen får de ett intyg på att de genomfört
ledarskapskursen samt att de arbetat
som ledare under läsåret.

Samarbete med idrottsförening

Det som kan tilläggas är att ett samarbete med Rågsveds IF kommer påbörjas under höstterminen där elever i
årskurs sju kommer att få möjlighet att
träna fotboll före och efter lektionerna
under ledning av utbildade tränare.

* Arrangerat olika turneringar
* Hjälpt till på fritidsklubben
* Handlat tavlor och blommor
* Hjälpt till i ”Uppis” på rasterna
* Ordnat discon
* Hjälpt till på läxhjälpen

Stöd med läxor

* Fungerat som extraresurs när yngre
elever åkt och badat

Vi är en vuxentät skola där vi alla är
ute i verksamheten under dagtid då vi
gillar att prata med våra elever i vetskap om att en hög vuxennärvaro skapar trygghet.

Hagsätraskolans Trivselgrupp samarbetar med Idrottslyftet, vilket gör att vi
kan erbjuda viss ekonomisk ersättning
till eleverna när de arrangerar idrottsaktiviteter på eftermiddagar och lov.

Under de år som trivselgruppen funnits
har eleverna bl a:

Vi tror på att om skolan är trygg påverkar det närsamhället positivt.
Två eftermiddagar per vecka anordnas
läxhjälp. Ett tillfälle för de yngre och
ett tillfälle för de äldre.
Vid två tillfällen per vecka anordnar vi
i samarbete med Stiftelsen läxhjälpen,
3 timmar som riktar sig mot årskurserna 7-9.

Kort historik om
Hagsätra

Elevernas hälsa i fokus

* Bakat

* Målat lokalerna

Cykelkök

Skolan har även startat upp ett cykelkök där elever på skolan kan ansöka
om att få vara med att bygga sin egen
cykel som de efter besiktning får ta
med sig hem.
Skolan har samlat in cyklar från personal och vänner till personalen som
sedan fixas och görs brukbara.
Detta i ett led att tänka kring återbruk
och hållbarhet.

Hagsätra Torp

Hagsätra var ända fram till sent
50-tal rena landsbygden.
Torpet Hagsätra, som fanns snett
nedanför Hagsätraskolan och
Hagsätra IP, har tillhört Älvsjö gård/
säteri sedan 1500 talet. Genom åren
under namn som Alsätra, Axsätra,
Uppsätra m.fl
Sigfrid i Axsäter omnämns 1627 i
en boskaps- och utsädeslängd för
Huddinge och Brännkyrka.
Första kartan där Axsätra återfinns
är från 1712. En karta från 1803
redovisar två torp som antagligen
var stora och lilla Hagsätra.
Stockholm stad förvärvade området
1930 och efter att stadsfullmäktige
godkänt en generalplan 1956 började
området bebyggas 1957.
I området ingick även torpet Ormkärr. I början diskuterades huruvida
hela området skulle heta Ormkärr
men det ansågs inte som passande då
namnet kunde associera till ett ormrikt och sankt område.
Varför en del av området ändå
fick heta Ormkärr förtäljer icke
historien.

Flera lyckliga elever har redan lagat
cyklar som de sedan fått.

* Arrangerat talangjakt
* Haft möten med närpolisen för att
påverka närmiljön, t ex utebelysning
* Dansgrupp. Eleverna i dansgruppen
har också jobbat mot andra skolor i
närområdet och några elever har fortsatt i dansgruppen trots att de börjat på
gymnasiet.

Mattias Wahlström
rektor
Hagsätra- och Ormkärrskolan

Ormkärr Torp
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”Spring i benen”

Skolans uppdrag att öka elevernas fysiska aktivitet

Det här är den svenska skolan
från förskola till universitet
Förskola

Från det att ditt barn fyller 1 år kan det
gå i förskola.
Förskolan är frivillig att delta i.
Från och med hösten det år som ditt
barn fyller tre år har barnet rätt till
allmän förskola.
Allmän förskola omfattar 15 timmar
per vecka och är avgiftsfri.
I förskolan ska barnen få möjlighet att
utvecklas och lära genom lek och skapande, både på egen hand, i grupp och
tillsammans med vuxna.
Det är obligatoriskt för barn från 6 års
ålder att börja i förskoleklass.
Efter förskoleklassen börjar barnen i
grundskolan eller motsvarande skol
former.
För elever mellan 6 och 13 år finns
fritidshem som är öppet före och efter
skoltid samt under skollov och erbjuder
meningsfulla aktiviteter under tiden när
föräldrarna arbetar eller studerar.
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Grundskola

Grundskoleutbildning är obligatorisk
för alla barn.
I Sverige råder skolplikt för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9,
det vill säga i tio år.
Därefter går de flesta ungdomar tre år i
gymnasieskolan.
Om du är ny i Sverige och har fått
permanent uppehållstillstånd har du rätt
att påbörja gymnasieutbildning om du
hinner börja under vårterminen det år
du fyller 20 år.
Om du är asylsökande har du rätt att
påbörja gymnasieutbildning innan du
fyller 18 år men vissa krav på godkända betyg gäller.
Gymnasieskolan kan förbereda för att
börja jobba direkt efteråt eller för att
fortsätta studera på yrkeshögskola,
högskola eller universitet.

Från förskola till universitet
så här hänger det ihop

Det svenska utbildningssystemet består
av en mängd skolformer och utbildningar, här ovan ser man hur det hänger
ihop.

Spring i benen

är Stockholm stads satsning för att
stödja Stockholms grundskolor i
arbetet med att öka elevernas fysiska
aktivitet under skoldagen.
Samtliga kommunala skolor i Stockholm
samarbetar idag i det gemensamma
nätverket Spring i benen där de delar
med sig av goda exempel på aktiviteter
som kan öka elevernas fysiska aktivitet
under skoldagen.
Föräldrar kan stödja skolan genom att
prata med sina barn om betydelsen av
daglig fysisk aktivitet.
Alla barn har rätt till en likvärdig
möjlighet att lära sig ta eget ansvar för
att grundlägga en hälsosam livsstil med
fysisk aktivitet.
* Forskning visar att elever som är
fysiskt aktiva presterar bättre i skolan.
* En livsstil med fysisk aktivitet ger oss
en effektivare hjärna och kan förlänga
livet med 6 år

Forskning om elevers fysiska aktivitet
och dess påverkan på skolresultat visar
att:
* Elever som deltagit i fysisk aktivitet
innan lektioner med språk och matematik fick 40% bättre skolresultat
* Två extra idrottslektioner i veckan
fördubblade oddsen för eleven att nå de
nationella lärandemålen
* Ökad fysisk aktivitet ger lugn och ro
under skoldagen
* Koncentration, kreativitet, motivation, minne, sömn och energi förbättras
* Upplevelsen av depression och ångest
minskar
* Elever med inlärningssvårigheter får
bättre koncentrationsförmåga och förutsättningar till högre skolresultat med
fysisk aktivitet.

Skolmåltid en viktig del av
skoldagen

Alla skolelever i Sverige serveras
varje skoldag en måltid som är kostnadsfri för alla.
Traditionen med skolmåltid har djupa
rötter i Sverige och det som började
under 1800-talet som välgörenhet för
att mätta svältande barn i fattiga områden, är idag en självklarhet inom det
svenska skolsystemet.
Det var under 90-talet som riktlinjer
drogs upp för skolmåltiderna och 1997
blev det lagstadgat att skolorna var
skyldiga enligt lag att servera mat till
sina elever i grundskolan under skol
dagen.
Under 2000-talet har tankarna kring
skolmåltiden riktats ännu mer mot matsalsmiljö och service.
I och med den nya skollagen som kom
2011, kom även riktlinjer gällande
matens kvalitet och näringsinnehåll.

* Ett 30-tal vanliga sjukdomar kan
förebyggas eller botas med fysisk
aktivitet.
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Capio Vårdcentral Hagsätra
Din lokala vårdgivare

Med glädje kan vi konstatera att vi på Capio Hagsätra, lyckats väldigt väl med vaccinering av personer i vårt tilldelade
ansvarsområde. Vi har uppnått och i vissa delar överträffat de uppsatta mål som satts för vaccineringstakten.
Det vill jag tacka min fantastiska personal för. En gedigen arbetsinsats som givit resultat.

Hyresgästföreningen, Hagsätra

är en medlemsorganisation och intresseorganisation för hyresgäster

Tillsammans stoppar vi marknadshyror
Vad är marknadshyror?

Efter att vi haft en, mer än ett år lång, besvärlig vårdsituation, orsakad av det eländiga viruset Covid 19 kan vi äntligen
se fram emot en möjlig lättnad och en mer ”normal” situation till hösten. Det är min förhoppning att vi även kan se fram
emot en skön sommar, där kanske lättnader för samvaro med familj och vänner införs.
Glada sommarhälsningar från oss på Capio Vårdcentral Hagsätra
Susanne Söderhelm Blid
Verksamhetschef

Det innebär att hyresvärden ensidigt bestämmer hur mycket du ska betala i hyra, helt utan förhandling.
Hyresgästerna kan få räkna med hyreshöjningar upp till 50 % och som konsekvens behöva lägga upp till 14 % mer än av
sin disponibla inkomst på hyran om marknadshyror införs. Det visar marknadshyresrapporter som konsultföretaget Ramboll
har tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen.
I dag förhandlas hyran mellan parterna på hyresmarknaden, istället för att marknaden eller politikerna bestämmer över hyresnivåerna. Hyran ska vara lika för lika lägenhet och bygger på bruksvärdet, det vill säga den standard och kvalitet som finns
i lägenheten, fastigheten och i området. Det innebär att hyresvärden inte själv kan bestämma hur hög hyra du ska betala. Att
hyrorna sätts genom förhandling är en trygghet för dig som hyresgäst. Vi på Hyresgästföreningen företräder hyresgäster i förhandling med hyresvärdarna och ser till att din hyra inte kan höjas hur som helst.
Förslaget om ”fri hyressättning i nyproduktion” innebär att modellen med kollektiva förhandlingar sätts ur spel. Till en början
kommer det drabba alla som flyttar till en nyproducerad hyresbostad, lägenheter som redan idag har en högre hyra.
På sikt kommer alla lägenheter få höjda hyror eftersom den kollektiva förhandlingen försvinner.
Det som görs i utredningen om fri hyressättning i nyproduktion är att man tar fram ett helt nytt system för fri hyressättning utanför förhandlingsmodellen. Med tariffer och förslag på hur hyran ska räknas upp varje år utan att konsumenten får förhandla.
Det står i direktiven till utredningen att utredaren ska överväga om presumtionshyrorna ska fasas ut. Idag finns 140 000 presumtionshyror. Vad händer med dem efter att de 15 åren gått ut? Blir det fri hyressättning även där?

Tillsammans kämpar vi för en bättre bostadsmarknad!
Bli medlem i Hyresgästföreningen

Vi är en av Sveriges största medlemsorganisationer och folkrörelser.
Vi driver bostadsfrågor, hyresgästernas rättigheter & påverkar politiska beslut.

Som medlem får du:

* Rådgivning om ditt boende
* Hyresjuridiskt stöd
* Påverka ditt och andras boende
* Medlemsförmåner som gör skillnad i diin plånbok
* Medlemstidningen Hem & Hyra i din brevlåda.
Medlemskapet kostar 85:- /månad.
Ditt medlemskap börjar gälla från och med första inbetalningen
gjorts och du har ingen bindningstid.

Capio vårdcentral Hagsätra erbjuder dig
vård av hög kvalitet och bästa möjliga tillgänglighet, service och bemötande
Inom Capio har vi under lång tid arbetat med målsättningen att våra patienter alltid, vid schemalagda besök, skall
få träffa samma läkare.
En trygghetsfaktor som regeringens utredare av primärvården vitsordat och även sagt är en nödvändighet, för att nå
ett optimalt resultat inom vården.
Capio Vårdcentral Hagsätra har bred kunskap och erfarenhet inom en rad vårdbehov.
Se nedanstående lista av vårt utbud.
Ett flertal gånger har Capio Vårdcentral Hagsätra hamnat i topp i landstingets årliga bedömning av vårdinrättningar i Sverige.
Detta vittnar om att du kan känna dig trygg som patient hos oss.
Det är idag enkelt att byta vårdgivare och du som ännu inte tillhör vår ständigt stigande patientgrupp, är välkommen att
”Lista” dig hos oss.

Vårt utbud
Allergi
Astma/KOL
Demens
Diabetes
Hemsjukvård
Hud

Högt blodtryck (Hypertoni)
Infektion
Inkontinens
Intyg
Livsstilsförändring

Bli medlem för din egen skull!
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Ring vårt kansli tel: 0771-443 443
https://www.hyresgastforeningen.se

Hagsätra torg 7 B 2 tr

Provtagning
Psykisk ohälsa
Sår och stygn
Tobaksavvänjning
Vaccination
Äldre-mottagning

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 receptförnyelse
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På modet med mode
Modet

Bert-Åke Varg

Birgitta Andersson

monologernas drottning och en av Sveriges roligaste kvinnor

Människan har alltid haft behov av kläder för att värma, svalka och skydda sig.
Naturligtvis spelar klimatet en avgörande roll men när blev det egentligen mode
med olika klädstilar, vilket material användes och har man alltid använt byxor?
Vid den arkeologiska platsen Mehrgarh på den pakistanska Indusslätten har man
funnit bomull från 4000-talet f.Kr. Detta lär vara bland de tidigaste fynden.
I Ryssland, på den förhistoriska begravningsplatsen Sunghir ca 20 mil öster om
Moskva, har arkeologer funnit tre, omkring 20 000 år gamla, gravar med skeletten
av män som begravts iförda byxor, skjortor, hattar och mockasiner av skinn.
När man började använda byxor är nog omöjligt att säga. Det krävs ju en synål för
att sy ihop en byxa. Under den senaste istiden för drygt 20 000 år sedan använde
man synålar av ben för att sy ihop djurhudar.
På bronsåldern var det vanligt att männen bar kolt, kort kjol, av linne eller ylle,
lädersandaler och tyg lindat runt benen. Kvinnorna hade kort tröja med ärmar eller
kjol med midjeband och på fötterna tygskor.

Linne och siden
Priser

Det hela började i Mariestad.
Där hon föddes den 20 april 1933.
Ulla Birgitta Helena Andersson.
Hon är en svensk skådespelare och är
uppväxt i Halvfara på den västgötska
landsbygden.
I Göteborg började hon under gymnasieåren vid Pickwickklubbens teaterskola. Hon var en av grundarna till
Atelierteatern i samma stad.
1953 engagerades hon till Sture
Lagerwalls Alléteatern.
Vid Dramaten var hon engagerad 19761980.

70-talet filmer

Birgitta Andersson har medverkat i
drygt 70-talet filmer för bio och tv och
nominerades till Guldbagge för bästa
kvinnliga biroll 1996 för rollen som
Doris i Jönssonligans största kupp.
Juryns motivering löd bl a.
Hon är i särklass en av våra mest folkkära skådespelare som blivit Hedvig,
Doris, Teskedsgumman och Abbes
mamma i Madicken med hela svenska
folket.

Slog igenom ordentligt

Birgitta Andersson, slog igenom genom
att spela i olika program med Povel
Ramel och Karl Gerhard.
Hon var en del av gruppen kring Hasse
& Tage och agerade i revyer som Gula
Hund, Att Angöra en Brygga, Spader
Madame, Äppelkriget, Ägget är löst,
Picassos Äventyr och Häxan Surtant.
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Carl-Gustaf Lindstedt

Barnprogram

Hon gjorde Teskedsgumman tillsammans med Carl-Gustaf Lindstedt 1967 i
TV´s adventskalender.
Senare porträtterade hon också två
andra karaktärer i barnprogram.
Hedvig i Från A till Ö 1974, en resa
orden runt från 1974 och det lilla trollet
Daisy i Trolltider från 1979.

Hon har bl a fått Guldbagge hederspriset 2016, vilket är svensk filmindustris
hederspris.
Gösta Ekmans hederspris 2018.
När Bert-Åke Varg räckte över priset
fick hon stående ovationer.
Hon har även fått ta emot Västra
Götalandsregionens kulturpris, 2011.

Hon har påverkat sin samtid

Med sin välmodulerade röst och sina
glittrande vackra ögon har skaraborgskan gjort livet roligare.
Decennium efter decennium har hon
satt guldkant på vardagen.
”Ett stycke svenskt kulturarv i ljud och
bild, på scen och på
duk, på klingande
västgötska i
”Sveriges vackraste
röst”.

Birgitta Andersson en av vår tids
främsta komedienner.

Hon spelade Doris i flera Jönssonliganfilmerna och stod för den svenska
rösten till Lady Kluck i Walt Disneys
animerade film Robin Hood och
Blomhåret i Dunderklumpen.
Hon har blivit en omtyckt och populär
skådespelerska i Sverige med en karaktäristisk dialekt, västgötska och även
om hennes huvudsakliga roller har varit
komedi, har hon också haft mer seriösa
karaktärsroller.

Verksam inom svensk film i över sex
decennier har hon med lysande prestationer vunnit publikens hjärta.
Birgitta Andersson har två barn,
pianisten Matti Bye, född 1966,
med sin dåvarande man Anders Bye
och Hanna Z Gradin med författaren
Carl Zetterström
Nu fyllda 88 år, tar hon det lugnare
efter en lång karriär.
Text: Inger Sjunnevik
Källa: Svenska Filminstitutet
Wikipedia

Djurhud

Synål av ben

Vem som uppfann vävtekniken är omöjligt att veta men i den sumeriska staden Ur
i Mesopotamien fanns det speciella textilarbetare på 2000-talet f.Kr, som använde
enkla vävstolar till att framställa tyger.
I Egypten var man också oerhört duktiga linnetillverkare. Tyg man funnit i den
egyptiska staden Memphis ska ha en mycket hög kvalitet.
Längre österut odlade kineserna silkesmaskar för att framställa siden. I provinsen
Shanxi har man funnit kokonger som troligen odlats 3000 f.Kr.
Kring 1000-talet f.Kr hade man kommit igång med silkesmaskodlingar och på
900-talet f.Kr bedrevs en omfattande sidenhandel.

Silkesmaskar

När spanjorerna erövrade Centralamerika i början av 1500-talet fann de att invånarna framställde kläder och skor av gummi och vid tiden omkring 500-talet f.Kr i
södra Kina använde man barken från pappersmullbärsträdet till att göra kläder av.
Barken användes vanligen till pappersframställning. En av Konfucius lärjungar,
Yuan Xian, lär ha burit en hatt av mullbärspapper på 500-talet f.Kr.

Byxförbud

Bland kelter och germaner var byxor populära, liksom hos perserna i Iran.
Rom var dock byxlöst! En romare av rang bar toga, ett långt tygstycke av ull som
draperades runt kroppen. Både romare och greker ansåg byxor barbariska och år
397 e.Kr blev det strängt förbjudet att bära byxor i Rom. Men det var kanske i
antikens Rom och Grekland under århundradena kring Kristi födelse som det blev
på modet med mode bland kvinnor och män. I Rom växlade klädstilarna.
Ett och annat modelejon glänste vid officiella bjudningar i nyskapad dräkt.
Kläderna markerade också en social status.
Vanligen bar männen tunika, en knälång skjorta av ull ungefär som en liten kjol
med kort ärm och kvinnornas tunika var fotsid.

Toga

Franska modeskaparen Coco Chanel

Frispråkig uppriktighet, oklanderlig modekänsla.
Hennes inverkan på mode skulle också kunna hävda feminism, är obestridlig.
Från den lilla svarta klänningen till den omedelbart igenkännliga quiltade handväskan vid exakt rätt tidpunkt i modehistorien.
Hon inledde det moderna strax efter första världskriget, genom att göra sig av med
korsetter och golvlängder. Istället introducerade hon knälånga jerseystickade klänningar som gjorde det möjligt för kvinnor att röra sig fritt.
Hon sportade, älskade att vara utomhus, gifte sig aldrig och återspeglade kvinnlighet på ett sätt som aldrig tidigare setts. Hon levde livet på sina egna villkor och var
inte rädd för att säga vad hon tyckte.
Coco Chanel blev i slutet av 1920-talet den första designern som hade byxor i sina
kollektioner till kvinnor.

Coco Chanel
Text: Inger Sjunnevik
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Gåtor ???

15 Ögonen
4 Nattvakten

12 Vilka skor har brandmannen när han släcker eld?

2 Bokstaven T

15 Vi sitter bredvid varandra och vi kan se allt omkring oss - utom varandra

C Från vilken småländsk metropol sände
Lars-Göran Frisk sitt radioprogram med
stenkakemusik?

Vilka Siffror/Siffra

A Hur många dagar är det på ett år?
B Antalet budord i bibeln?

D Hur många rutor finns det på en
schackbräda?

D Vem i Lorrygänget var det som
sa “tänkte inte på det” när han presenterade
sina uppfinningar?

E Hur många nollor har talet en biljon?

E Vad heter den brittiska serien
“Emmerdale” på svenska?

G Hur många delstater finns det i USA?

F Vem var det som tog av sig kläderna i
“Hylands hörna”?
G Vad heter Facebooks grundare?

F Antalet färger i en regnbåge?

H Vilken tidsperiod var Kung Gustaf V
regent

Quiz - Rätta Svar
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Familjeföretag med lång erfarenhet av matservering
Välkända för

C Hur många rövare fanns det i boken
om Ali Baba?

”På Tv”
A M.A.S.H
B Öhmans
C Vetlanda. Programmet hette
"Skivor från Vetlanda"
D Peter Dalle
E Hem till gården
F Per Oscarsson
G Mark Zuckerberg

B Vad hette varuhuset i TV-serien
med samma namn?

Ny Restaurang i Hagsätra Centrum
Sin smakliga mat genom sin populära Foodtruck
Tillagad från grunden med utsökta råvaror
Stor matupplevelse även för en Gourmand
Alltid vegetariskt alternativ på menyn

”Svar med siffra/siffror”
A 365
B 10 st
C 40 rövare
D 64
E 12
F 7 (Röd, Orange, Gul,
Grön, Blå, Indigo, Violett)
G 50
H 1907 - 1950

A I vilken amerikansk TV-serie var låten
“Suicide is painless” vinjettmusiken?

Svar på Gåtorna

14 Hur många ägg kan du äta på fastande mage?

1 Efternamnet

13 Vad är grått och tillhör mormor?

PåTV

3 Hö

11 Varför äter fransmän sniglar?

QUIZ

5 Andedräkten

10 På vilken sida av fåret är det mest ull?

6 Bil

9 Vad är det som kommer in genom fönstret men inte genom dörren?

7 I knäppningen

8 Vad är det för något som solen inte kan lysa på?

8 Skuggan

7 Var möts alla rockar?

9 Solskenet

6 Vilket ord på tre bokstäver startar med bensin?

10 Utsidan

5 Vilken dräkt bär man livet ut?

11 För inte tycker om snabbmat!

4 Vem får lön utan att jobba en enda dag i hela sitt liv?

12 Låg skor!

3 Hur säger man torrt gräs med två bokstäver?

13 Morfar!

2 Vad är det som är stort hos Tummeliten och litet hor Goliat?

14 Ett, sen är inte magen tom
längre

1 Alla män har det men vissas är längre än andras.
De ger dem till sina partners när de gifter sig men påven
använder inte sitt.

Det peruanska köket sprids
och uppskattas i hela världen,
nu även i Söderort
Hemlagad lunch serveras mellan 10.00-14.00
Svensk och Peruansk husmanskost när de är som bäst!
Peruansk Söndagsbrunch 9.00-12.00
Kamuchas kök

Restaurang Take away Foodtruck Catering Event
Adress Hagsätra Torg 32

Öppettider

Måndag- Fredag 10.00-19.00
Lördag
11.00-19.00
Söndag
09.00-19.00

Följ oss på Instagram och Facebook
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Rolle Stoltz

ansågs för långsam och fick nobben
av Hammarby
Blev världens bästa back
Lasse Björn

Tre regler som Roland Stoltz satt
upp och som han för det mesta
efterlevde

1. Spelet skall vara kul.
2. Pucken ska göra arbetet.
3. Man ska ta det lilla lugna.
Bakom den humoristiska Rolle var han
även analytisk då det gällde ishockeyn
samtidigt som han var en obotlig
optimist. Allt kan hända, var hans motto.

Torsten sa att han skulle ta chansen att
gå till Hammarby. Men Kurt Krüger i
Hammarby gav honom kalla handen.
- Inte en chans alls att du kan spela här,
Lär dig åka skridskor först. Du är för
långsam.

Lasse Björn minns

Roland Stoltz föddes 1 augusti 1931 i
Stockholm, 27 dagar äldre än sin vän
Sven Tumba Johanson och hela fyra
månader äldre än sin vapendragare
Lasse Björn. Han växte upp i Gröndal.
Under många år bodde han med sin fru
Rut i Aspudden. På 70-talet flyttade de
till Sätra där han levde resterande tiden
av sitt liv.

- Rolle berättade för mig att Hammarby
nobbat honom. Det var förresten första
gången som vi träffades och pratade,
även om vi säkert hade spelat mot
varandra några gånger. Han hade lirat
i Atlas Diesel säsongen innan och då
tipsade jag gubbarna i Djurgården om
att han var duktig och att vi borde värva honom.
- Det är väl bara att tacka Hammarby
för hjälpen med att få en av världens
bästa backar till Djurgården.

Rolles fantastiska hockeyliv

Debut i Djurgården

Han testades som centerhalv i Djurgårdens reservlag i fotboll under en säsong
och sägs ha varit överteknisk. Trots att
han var bra som fotbollsspelare var det
hockeyn som gällde.
Det var lätt att tro att han utifrån sin
personlighet var lite loj vad det gällde
träning. Men det är en helt felaktig
bild. Han skulle aldrig ha blivit en av
sin tids bästa backar i världen om han
tillbringat mesta delen av sin tid på
sofflocket.
När han fick anställning på Atlas Diesel
spelade han hockey med företagets lag,
som efter två säsonger lades ned.

Tack Hammarby

Rolle Stoltz hade inga tankar på att
sluta med den sport han nu hade lärt sig
att älska.
På den tiden jobbade eldsjälen Torsten
Flygelholm som idrottskonsulent på
Atlas Diesel där Rolle jobbade. Rolle
knallade in på Torstens kontor en vinterdag 1955 och frågade vart han tyckte
att Rolle skulle välja för klubb.
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Rolle debuterade i Djurgården säsongen 1955/56. I november samma säsong
debuterade han dessutom för Tre Kronor.
Ishockeyförbundet hade beslutat att
ett klubblag skulle få representera Tre
Kronor i en dubbellandskamp mot
Norge i Oslo.
Sverige vann det första mötet med 7-1,
bland annat gjorde Rolle ett av målen,
och det andra mötet med 3-2.
Året efter valde förbundspamparna
att röra om i grytan då det blev tal om
VM-uttagningar. Tre Kronors insats vid
VM i Krefeld 1955 och vid OS i Cortina
1956 hade slutat i ”praktfiaskon”.
Bertz Zetterberg, Åke Lassas och Ove
Malmberg fick alla kliva åt sidan för
att lämna sina backplatser till Hasse
Svedberg och Roland Stoltz.
Det är sällan som vi har skickat ett så
nederlagstippat och utskällt lag till en
VM-turnering som det lag vi skickade
till Moskva 1957. Det fanns inte ens
en radioreporter på plats så när den nu
klassiska finalen mellan Sovjet och
Sverige spelades inför 50 000 åskådare

på gigantiska Leninstadion var det
Tidningarnas Telegrambyrås Rune
Sundqvist, då stationerad i Moskva,
som fick referera matchen.

Helan går

Om Rolle sades det bland annat i pres�sen dagen efter den avgörande matchen
mot Gävle: ”Taktiskt och tekniskt så är
Roland Stoltz en av våra skickligaste
backar genom tiderna”.

VM-turneringen avslutas som bekant
med att lagkaptenen Lasse Björn fick
lyfta guldbucklan mot den ryska natthimlen sjungande ”Helan går”.
I en krönika efter VM skrev R:et Eklöv
i Dagens Nyheter följande:
”En av anledningarna till Svedalas
lyckosammaste VM-insats genom tiderna var att våra årsfärska landslagsbackar Hans Svedberg och Roland Stoltz med
den äran kom från sitt första elddop.”

Rolle lirade i Djurgården fram till och
med säsongen 1969/70. Under åren
blev han svensk mästare sex gånger,
världsmästare två gånger och vid VM
1963 i Stockholm utsågs han till
Världens bästa back.
Just utmärkelsen som världens bästa
back 1963 var något som Rolle var
mycket stolt över, speciellt eftersom
VM spelades på hemmaplan.

Ett klassiskt citat efter Moskva 1957 av
Roland var:
- Det är verkligen synd att inte Moskva
oftare får arrangera VM. Där é re ju
ingen konst att vinna VM, för det är ju
så jäkla trist där att man inte kan hitta
på annat än antingen kika på Lenin
eller träna ishockey och då tränar jag
hellre.

Lars-Gunnar Björklund, Rolles nära
vän under många år, har berättat
- Rolle verkade ofta nollställd inför
stora och små framgångar, men några
grejer låg honom varmt om hjärtat. Det
första var när han som liten, han kal�lades då för ”Plutten”, fick sin
allra första medalj som segrare i gamla
AT-cupen. Jag vill minnas att han lirade
för Gröndal då.
- Med sina 218 landskamper hade han
en mer än bästa vännen Lasse Björn.
Det hände ofta när vi skulle äta i sällskap med Lasse att Rolle började med:
- Du ‘Larsgunnar, han band alltid ihop
mina namn, kan vi verkligen ha honom
vid samma bord, en så orutinerad lirare?”

Världens bästa back

Roland Stoltz kom att vinna sex SMguld med Djurgården. Det första var
1958. Inför sista omgången i SM-slutspelet det året kan inte Djurgården
vinna guldet av egen kraft. Allt i
guldstriden talade för Skellefteå som i
sista omgången skulle möta Södertälje
SK. Det skulle räcka med seger i den
matchen så skulle det första SM-guldet
till Västerbotten vara bärgat. Men SSK
vann med hela 5-2 samtidigt som Gösta
Sandberg avgör Djurgårdens möte mot
Gävle GIK genom att sätta dit 3-2 bakom Hans Isaksson i gävlekassen.
Roland Stoltz tillsammans med Lasse
Björn hyllas stort som Sveriges främsta
backpar efter matchen och Lasse får
som lagkapten ta emot SM-bucklan.

L-G minns

- Det tredje var då han vid VM 1963
blev vald till Sveriges bästa back.
- Det satt fint att för en gångs skull
komma i centrum i stället för Sven
Tumba som kramat kungar, pussat prinsessor och inte höll näbben en sekund.
Efter VM-guldet 1962 i Colorado berättar Rolle i en intervju med Tommy Engstrand som då jobbade på Idrottsbladet.
- Mina bästa landskamper har jag gjort
mot transatlanter.
Jag lyckades också tillverka en syl

Roland Stolz

som jag aldrig glömmer. Det var mot
USA och det stod 0-0. Jag drog på från
ganska långt håll och pucken tog på
en amerikansk back och singlade upp
i luften. Målvakten fintades bort fullkomligt. Han visste inte var den tog
vägen utan fick den på ryggen och därifrån hoppade den i mål.

Tränare och Bisittare

Efter sin fantastiska karriär i rinken blev
Rolle lagledare för Djurgården under
ett par säsonger innan han tog sig an tränarjobbet först i Skuru IK och sedan hos
Mälarhöjden/Västertorp.
Han startade även en ny karriär som en
av landets första expertkommentatorer
då han värvades som en rak och ärlig
bisittare åt Lars-Gunnar Björklund under åtskilliga hockey-VM. Ett mer uppskattat radarpar kommer vi nog aldrig
mer få uppleva.

Tystade Hyland

Flera år tidigare lyckades han få tyst på
en annan stor sportkommentator,
Lennart Hyland.
Det var under en landskamp på Hovet
då man fortfarande spelade utomhus.
Hyland stod som vanligt och vid sargkanten och refererade matchen så att
orden smattrade ur munnen på honom.
Vid en avblåsning glider Rolle fram till
sargkanten där Hyland står och säger:
- Du Hyland, kan du inte lugna ner dig
lite. Vi hinner inte med att spela i samma tempo som du pratar.

Sven Tumba Johansson

En anna kul berättelse från Rolle är:
Efter den olycksaliga kvällen då lagkamraten Sven Tumba lyckades med
konststycket att göra två självmål,
frågade presskillarna Rolle efter matchen vem han ansåg vara bästa motståndarforwarden.
- Ingen, svarade han utan att höja på
ögonbrynen.
Pressgubbarna stod på sig och bad honom
åtminstone säga ett namn.
Rolle svarar med sitt vanliga lugn.
- Jo, visst ja! Tumba förstås, men efter
hans två sylar markerade vi honom
väldigt noga
- Vi spelade mot Italien och jag var
nere i sarghörnet. Utan min vetskap
gled Lasse upp bakom mig samtidigt
som jag slog upp klubban.
Den träffade Lasse över munnen så
halva garnityret ramlade i isen.
- Visst var det synd om Lasse som bara
kunde äta soppa resten av den veckan.
Men jag var schysst mot honom och
hjälpte till att äta upp hans biffar.
Om att Lasse Björn sjöng
”Helan går” som nationalsång efter
guldet i Moskva 1957
- Vi andra hade antagligen kommit på
”Den blomstertid nu kommer” eller
någon annan mysig sång men eftersom
det var Lasse som stod där blev det ju
självklart ”Helan går”. Jag vet inte om
han kan några andra melodier.
I januari 2001 gör Rolle sitt sista officiella framträdande på Idrottsgalan i
Globen.
Den 19 februari 2001 somnade Roland
Frank Stoltz in i sitt hem i Sätra. Han
blev 69 år.

Text: Klas Henriksson
Foto: Sjöbergbildbyrå, Wikipedia
Källa: Hockey Sverige
17

Vi gör blomsterarrangemang på beställning
Binderier, kransar, buketter stående liggande
Till Bemärkelsedagar, Bröllop, Fest, Begravningar m.m
Många nöjda kunder har vitsordat våra arbeten och priser

Vi levererar inom hela Storstockholm
Öppet:
Måndag-Lördag 08.00-19.00
Söndag
09.00-18.00

Hagsätra Torg 14 • 08-647 16 14

Njut av årstridernas
Grönsaker, Frukter och Bär

Hemtjänst Vantör
Göksholmsbacken 23, Bandhagen
Tel till enheten: 08-749 96 00

Vardaga hemtjänst Vantör

För oss på Vardaga hemtjänst är det
viktigt att vara geografiskt nära våra
kunder så att vi kan garantera snabb
hjälp vid larmanrop eller andra
brådskande situationer. Just nu har vi
möjlighet att ta emot några fler kunder
och vi vänder oss till personer boende i
vårt upptagningsområde Hagsätra,
Rågsved och Högdalen

r du

Så här gö

Erfaren och utbildad personal

Brett utbud av tjänster

Kundinflytande och kontaktmannaskap

För dig utan biståndsbeslut!

Vi som arbetar på Vardaga Hemtjänst
är utbildade undersköterskor och vårdbiträden. Vårt mål är att underlätta
för den äldres vardag och vi erbjuder
hemtjänst så som trygghetslarm, promenader, städning, personlig omvårdnad, ledsagning och mycket mer. Vi har
ett demensteam som arbetar med att
utveckla omsorgen för personer med
demenssjukdom för att ge den bästa
omvårdnaden i hemmiljö.

Att ha ett hänsynsfullt och tillmötesgående förhållningssätt är självklart för
oss. När du väljer Vardaga Hemtjänst
Vantör som utförare av din hemtjänst
inleder vi hjälpen med ett personligt besök hemma hos dig för att tillsammans
planera din hemtjänst. Du bereds möjlighet till att vara med och utforma din
hjälp och vi arbetar med kontaktmannaskap för att skapa ökad trygghet och få
hjälp av så få personer som möjligt
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Kvarntorpsgränd 10 Tel: 749 39 30
hagishandel@telia.com

Vill du veta mer om Vardaga Hemtjänst
Vantör eller boka ett möte/hembesök
så är du välkommen att kontakta:

Tel: 073 7089499
E-postadress: mariya.rami@vardaga.se

När du är färdig ska du ha alla siffror från 1-9 i
varje rad, lodrätt och vågrätt, utan upprepning.
Varje markerad låda (3x3 rutor) måste innehålla siffrorna 1-9.
Du kan börja var du vill. Koncentrera dig på en rad av de nio stora
rutorna och en siffra åt gången och fortätt i samma rad av stora rutor,
vågrätt och lodrätt. Det finns bara en rätt lösning på varje Sudoku.

Svår

Rätt svar på sid 31

Måndag-Lördag 08.00-22.00
Söndag
09.00-20.00

För dig som inte har något biståndsbeslut, kan vi ändå erbjuda hushållsnära
tjänster till förmånliga villkor. Även
här skräddarsyr vi dessa tjänster utifrån
behov och önskemål. Du väljer hur ofta
du vill ha hjälp och med vad, till exempel, städning, fönsterputs, inköp.
Dessa tjänster köper du som privatperson, direkt av Vardaga Hemtjänst och
kan nyttja RUT avdraget.

Mariya Rami / Verksamhetschef
Vardaga Hemtjänst Vantör

Lätt

Öppet

Baserat på ett beviljat biståndsbeslut
kan vi bland annat, erbjuda följande
tjänster.
* Städning
* Tvätt/Klädvård
* Inköp
* Post- och Bankärenden
* Matlagning
* Leverans av matlådor
* Ledsagning
* Personlig omvårdnad
* Promenadsällskap
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Sugen på ny frisyr?

Nu öppnar samhället succesivt
upp och det blir lättare att ta del
av olika serviceutbud

Vi på Susannas Hårservice är dock
fortsatt medvetna om att Pandemin inte
är helt över. Som kund hos oss ska du
känna dig trygg!
Vi har ingen ”Drop in” utan arbetar
uteslutande med bokade kunder för att
på detta sätt begränsa antalet personer
som samtidigt vistas i lokalen.
Vi fortsätter även att noggrant följa
Folkhälsomyndighetens olika direktiv.

Har du speciella önskemål beträffande
hygien och säkerhet tar vi självklart
hänsyn till dessa.

Vårt breda utbud av Hårbehandlingar
anpassar vi till varje individs behov och
önskemål. Barn, ungdom, äldre.

Ta hand om håret inför sommaren

Just nu har vi flera kampanjer till
förmån för dig!
Gör slag i saken och boka en tid.
OBS! Under vecka 30-31 har vi stängt
för en välbehövlig semester.

Nu när sommaren är här ska vi självklart se till att få ditt hår omhändertaget
och ”Nyfrissat”.
Hos oss kan du få den behandling ditt
hår behöver för en ny fräsch frisyr och
samtidigt göra ditt hår slitstarkt och
motståndskraftigt för sol, bad, friluftsliv
och diverse annat slitage på håret som
sommaren för med sig.

Olshammarsgatan 87
Tel: 08-86 86 04

En ny utmaning
När jag fortfarande var aktiv skidåkare
på 70-talet fick jag många inbjudningar
till tävlingar. Det var både stora och
små arrangemang.
Då det hade gått hyfsat för mig,
även i större tävlingar, befann jag mig
i en sådan position att jag kunde gallra
och tacka ja till de mest lukrativa
tävlingarna.
Nu femtio år senare har jag fått en ny
inbjudan, självklart inte till en skidtävling men alla inbjudningar och utmaningar, tar jag på fullt allvar.
Har fortfarande stor lust att bevisa att
jag är bäst!
Skämt åsido men denna gång har jag
bjudits in till en ”Pumpatävling”.
Det handlar om vem som kan få fram
den största Pumpan i sommar.

Välkommen till Susannas Hårservice
där vi alltid i samråd med våra kunder
skapar och vårdar personliga frisyrer.

Öppettider
Måndag-Fredag 09.00-18.00

Krypto

Elias

Initiativtagare till tävlingen är mitt
barnbarn Elias sex år. Han har utrustat
alla i familjen med frön från sin egen
Pumpa som han odlat i förskolan.

Intresse för odling

Ingen i familjen har fört den idrottsliga
andan vidare i någon större utsträckning, däremot är intresset för odling på
topp, alla i familjen odlar växter och
grönsaker i olika grad.
Själv har jag hela balkongen full med
grödor. Allt från en stor vinranka till
chiliplantor och potatis i hinkar.
På innergården har jag vitlök i pallarna
och på landet silverlök.
Nu har även en pumpa fått ta en given
plats på balkongen.

PS
I nästa nummer av Magazine V
kommer ni förhoppningsvis få se
ett vinnande bidrag.
Tills dess får ni nöja er med bilden på
min planta som jag omsorgsfull, täcker med min vackra handstickade löpare, när kylan biter i.
DS

Heja Hammarby

Tävlingen är igång

Tävlingen om största pumpan är alltså i
gång, mitt tilldelade frö, från jättepumpan som Elias fick fram i fjol, ser ut att
ta sig väldigt bra så nu får jag se till att
gallra och att jorden är ”lukrativ” för
den här tävlingen.
Det är på fullt allvar som jag kommer
att göra vad som går för att få ett godtagbart resultat. Kommer jag inte på
åtminstone Pallplats, tre bästa, kommer jag med all säkerhet att bli kallad
”Planta” för all framtid!

Text och Foto: Benny Wiklander

Nyheter i korthet

Pandemin Covid 19 har medfört ett antal förändringar i samhället
Man kan i olika studier konstatera att
många som jobbar på distans, i ett stort
antal, valt att flytta ut på landsbygden. I
vissa fall har de, tills vidare, bosatt sig
på sitt sommarställe och i andra fall har
de till och med köpt hus på landet och
flyttat dit permanent. Detta ses som en
pågående trend!

För ful för ett jobb?
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Under Pandemin har ”lookism” vid rekrytering accelererat enligt rekryteringsföretaget TNG. Det innebär att fysiskt
mindre attraktiva jobbsökande tidigt
väljs bort, på grund av en allmän stereotyp om att det som är vackert är bra.
En orsak antas vara att rekryteringsmöten via video ökar fokus på utseendet.
Källa tidningen KOLLEGA/UNIONEN

Anmälda brott!

Pandemin har påverkat rättsväsendets
arbete med att utreda och klara upp
anmälda brott. Antalet ärenden som polisen överlämnade till åklagare för åtal,
ökade. Även antalet brottsmisstankar
som Åklagarmyndigheten lagförde,
ökade under 2020. I båda fallen inleddes
ökningen först under våren, då pandemin startade.
Det visar en ny rapport från Brå.
Under 2020 anmäldes ca 1,56 miljoner
brott, vilket var en ökning med 18 400
brott (+1 %), jämfört med året innan.
De kategorier av anmälda brott som
ökade mest i antal under 2020 var skadegörelsebrott (+14 %) samt narkotikabrott (+10 %).

Den största ökningen inom skadegörelsebrott gällde brottstyperna skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter) samt klotter mot kollektivtrafiken
och kan delvis kopplas till förändrade
registreringsrutiner under året. Den
största ökningen inom narkotikabrott
gällde brottstyperna eget bruk samt
innehav.
Bedrägeribrott var den kategori där de
anmälda brotten minskade mest (−11
%) under 2020. Den största minskningen inom bedrägeribrott gällde brottstypen kortbedrägerier (−25 %).
Källa Brå
Text: Tommy Söderberg
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Midsommarfirandet i Brevens Bruk
Gamla anor och traditioner infördes troligen av Valloner som
rekryterades till järnhanteringen på 1600-talet

En naturupplevelse utöver det vanliga
men inte alltid helt uppskattad
Vårt sommarställe i Brevens Bruk

Dovhjortar är vackra att se på och har
självklart ett berättigande i naturen.
De är välkomna till oss i mindre skala
men här talar vi om Hjortar i hundratal
och runt i skogarna i tusental.
När de tar över tomter och trädgårdar
har de blivit ett stort problem för invånarna i Brevens Bruk.

Många kanske tycker att djur skall få
finnas i överflöd och varsomhelst.
Det är inte riktigt min åsikt efter att den
mesta växtligheten på vår tomt äts upp
av ett jättebestånd Dovhjort.
Även Vildsvinen är ett problem då de
bökar upp stora arealer på kort tid.
Kanske låter det lite gnälligt men för
att förstå min frustration så bifogar jag
bilder med Hjortar som huserar på vår
tomt mitt på ljusa dagen.

Text och Foto: Martin Thybelius

Riktigt hur lång tid tillbaka Midsommarfirandet har varit etablerat är inte
känt men man vet att efter att det varit
nedlagt under en period återupptogs
firandet kring år 1813.
Flera tusen människor kommer varje
midsommar för att vara med och fira
sommarens höjdpunkt.
Midsommarafton inleds med två kanonskott kl 18.00. Detta är ”signalen”
till samling för alla i midsommartåget
vid vägkorsningen Boo/Regna.
En halvtimme senare smäller ytterligare
två skott, vilket betyder att nu avtågar
man mot midsommarstångens festplats.
Först i ledet bärs den svenska fanan,
därefter följer Sveriges äldsta hornmusikkår som spelar Midsommarmarschen.

Efter musikkåren går fyra pojkar som
bär symbolerna som ska dekorera
stången, nämligen tuppen, klotet, pilen
och svenska flaggan.
Därefter följer de 14 kransflickorna
som bär de sju otroligt vackra kransarna smyckade med liljekonvaljblad och
blommor. Då brukar applåderna runga
högt längs bygatan.
När man når midsommarfestplatsen
reses den väldiga stången med hjälp av
starka armar, tjugor, pikar och hornmusikkåren som hjälper till genom att
fylla luften med musik.
Det brukar vara ett populärt skådespel
och under alla dessa år som firandet har
genomförts har man alltid lyckats få
den mäktiga stången på plats.

Två kanonskott markerar att stången är
rest och långdansen kan börja.
Midsommarfirandet inramas av marknad, servering och lotterier.
Firandet fortsätter på midsommardagen
med dans på festplatsen Lustikulle.

Lite Kuriosa

Bygden

Intressant utflyktsmål!

Cirka fem mil sydost om Örebro ligger Brevens Bruk, en välbevarad och
vacker bruksort, troligen det finaste
exemplet på gammal svensk brukstradition – bevarad i mer eller mindre
sitt ursprungliga skick.Namnet Breven
som betyder ”bred mosse” påminner
om att orten har mycket vatten omkring
sig. Västerut finner vi sjöarna Botaren
och Sottern, genom samhället rinner
Brevensån – en del av Nyköpingsån
– vidare österut mot Kullasjön och
Högsjön. Sottern har för övrigt en naturskyddad skärgård med bland annat
fiskgjuse, storlom och rördrom.
En promenad genom bruket är en vandring genom historien och samtidigt en
njutning för ögat. Bland byggnaderna
märks herrgården från 1698, brukskyrkan från 1842, masugn och rostugn
också från 1800-talet, där speciellt
rostugnen har blivit en av Brevens
Bruks mest kända byggnader med dess
åttkantiga tak och där kan man under
vissa tider få guidade visningar eller
delta i olika evenemang.
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Djurgårdsbron i Stockholm är byggd med gjutgods
Brevens Bruk är klassat som kulturhistoriskt riksintresse

I den gamla snickarverkstaden finner
vi i dag en aktiv hembygdsförening.
Dessutom har Breven ett alldeles eget
bruksmuseum som visar brukets produktion samt ett modellmuseum som
visar gjutmodeller.
Vi finner också i de gamla bruksbyggnaderna en konst- och hantverksbutik,
ett galleri och den modernare

”Brevensgården” med pub, restaurang
och samlingslokal.
Det finns också hus och lägenheter för
korttidsuthyrning både i och utanför själva samhället i Brevens Bruk AB’s regi.
Olika evenemang som julmarknad, musikkvällar m.m anordnas regelbundet.

från Brevens Bruk. Även närbelägna gjutjärnsgrinden
Blå Porten gjöts på Brevens Bruk och sattes upp
23 november 1848.

Bruksteatern används bl.a av Peter Flack där han

numera uppför sina Hjalmar revyer och i samband med
föreställningen kan man äta Revysupé på Restaurang
Brevensgården. Restaurangen ligger i samma byggnad
som teatern och drivs sedan drygt 15 år tillbaka av
krögaren Miguel Martinez.

Blå porten, Djurgårdsporten eller Lusthusporten

är idag den enda bevarade portal konstruktionen. Blå porten ligger vid Djurgårdsvägen,
strax söder om Djurgårdsbron. Den är utförd i gjutjärn med Oscar I:s krönta namnchiffer
flankerat av två kronhjortar.
Den ritades av arkitekten Johan Adolf Hawerman (1812-1885) och uppsattes 1848.
År 1965 blev den ett statligt byggnadsminne.

Text: Tommy SöderbergKälla: brevens.se
Wikipedia
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Nu äntligen släpper restriktionerna för covid 19 och vi kan alla börja samlas i lite större
sammanhang samt även ta tag i vår träning och hälsa på bästa sätt. Flex Fitness Hagsätra
Centrum har under det senaste året blivit en fantastisk succe hos alla Hagsätra bor med
omnejd och blivit den ledande wellness anläggningen.

Välj ditt medlemskap nedan och träna för
0:- till första September!
FLEX VIP Member

Flex Member

Tillsammans kort

För dig som vill ha tillgång till
samtliga tränings aktiviteter samt
bästa hjälp att nå dina mål!
3 st PT timmar (värde 550:- x 3=
1 650:-).
4 st inbody kroppsmätningar som
visar dina resultat fett/muskler/
vätska (värde 4 x 295:- = 1 180:-)

Gym
Cardio
Fritt solarium
Fri coffe lounge
1 inbody kroppsmätning som visar
dina värden fett/muskler/vätska
(295:-)

Tränar enbart med förälders/
målsmans sällskap
OBS! Målsman måste inneha
medlemskap!

Kampanj pris : 399:-/månad
(ord.pris 499:-/mån)

Gym
Cardio
Gruppträning
Flex Outdoor Training
Flex Running Team
Fritt Solarium
Fri Coffe Lounge
10% rabatt på Personlig Träning
Förtur till våra träningsresor,seminarier samt olika event.
upp till 20% rabatt på kosttillskott
samt träningskläder.
FLEX FITNESS HAGSÄTRA C
Flex fitness Hagsätra torg
(bredvid restaurant Trevi)

Kampanj pris: 359:-/månad
(ord pris 399:-/mån)

barn/ungdom 10 t o m 14 år
pris 229:-/mån

Som medlem på Flex Fitness tränar

du på över 180 klubbar
KlubbSverige Mobil kan du träna på

Studerande/Senior kort
+65 år 299:-/mån

Gym
Cardio
Gruppträning
Fri coffe lounge
1 inbody kroppsmätning som visar
dina värden fett/muskler/vätska
(295:-)

FLEX FITNESS FARSTA STRAND

KLUBBSVERIGE

över 180 klubbar i Sveriges största träningsnätverk. Perfekt när du

reser, jobbar, semestrar, hälsar på,
pluggar eller vid andra tillfällen då du
inte är hemma.

Samtliga avtal löper på 12 månader och
därefter 3 mån och dras via autogiro den
25:e varje varje månad.

FLEX FITNESS UTTRAN/TUMBA

www.flexfitness.one

Hagsätra Högdalen Hökarängen

Recept

Alla ingredienser som ingår i recepten, finns att köpa i våra butiker

Ost- och olivfyllda paprikor
Ingredienser:
6 snackpaprikor
1 dl riven parmesanost
1 dl finhackade gröna oliver
½ dl crème fraiche
1 msk hackad färsk timjan eller
½ tsk torkad timjan

Gör så här:
Dela paprikorna på längden och ta bort kärnorna
Blanda ost, oliver, crème fraiche, timjan i en skål
Fyll paprikorna med oströran och lägg dem i en ugnsfast form
Sätt in i ugnen tills de fått fin färg, ca 10 minuter

Blinier med sill & caviarröra
Ingredienser:
16 blinier
200 g färskost
2 msk röd finkornig rom
½ förp Löksill
½ rödlök, hackad
dill, till dekoration

Gör så här
Ta ut ca 5-6 bitar sill ur burken
och skiva i små bitar.
Vispa ihop rom, färskost och
den hackade löken
Vänd ner den skivade sillen i röran och
montera på de små blinierna
Toppa med lite rom och dill.
Blinier går också att värma i ugn eller steka om man vill

Matjesilltallrik med
färskpotatis, ägg, äpple, gräslök
Ingredienser:
700 gram färskpotatis
salt
4 ägg
1 äpple
½ röd lök
½ kruka gräslök
½ citron
2 burkar matjessill
3 dl gräddfil
Gör så här:
Skölj potatisen och koka i saltat vatten i 15-20 min
Koka äggen i 7 min. Spola dem kalla, skala och grovhacka äggen
Skala äpplet och tärna i små bitar
Skär löken i tunna skivor
Finhacka gräslöken
Skär citronen i klyftor
Lägg upp matjesill på ett fat. Toppa med hackat ägg, äppeltärningar, gräslök och rödlök
Lägg citronklyftor runt om. Servera med färskpotatis och gräddfil
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Parmalindad Rödspätta
med vitvinssås, rotfrukter och parmesancrème
Ingredienser:
400-450 g potatis
4 små morötter
2 palsternackor
olja
salt & peppar
4 skivor parmaskinka
4 rödspättafiléer
1 förp Middagsklart Vitvinssås
Parmesankräm:
1 dl crème fraîche
1 dl parmesanost, riven
salt
Servering:
200 g kantareller
smör, till stekning
dill, till garnering

Gör så här:
Sätt ugnen på 225˚
Klyfta rotfrukterna och lägg i en ugnsfast form
Ringla över olja och krydda med salt och peppar
Rör om noga och rosta sedan i ugnen tills de
fått fin färg, ca 30 min
Lägg en skiva parmaskinka ovanpå varje spättafilé
och rulla ihop till en rullad,
fäst med en tandpetare så blir det lättade att steka
Bryn försiktigt rulladerna med en stor klick smör
Slå över vitvinssåsen och låt sjuda tills
fisken är genomstekt
Smörstek kantarellerna
Rör samman crème fraiche och
parmesan
Servera rulladerna med rotfrukterna,
parmesankrämen, citronsåsen,
smörstekta kantareller och lite dill.

Smörstekt Rabarber
Ingredienser:
300 g Rabarber
25 g Smör
¾ dl Strösocker
1 tsk Stötta kardemummakärnor
Till servering:
Vispgrädde
Gör så här:
Skär rabarbern i bitar, lite på snedden.
Stek i smör ett par minuter
Strö över socker och kardemumma och stek ytterliggare
ett par min tills sockret börjar bli ljusbrunt
Låt svalna lite
Vispa grädden lätt och servera till

Text: Angela Sjunnevik
Öppet alla dagar 7–22 • Hagsätra 86 72 15 • Högdalen 447 13 90 • Hökarängen 94 35 00
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ut en annons på nätet. Dessvärre hade han nog inte detaljgranskat bilden innan han lade ut den. Annonsen innehöll såväl text
som bild. Texten beskrev ställningen. Parallellt med detta bifogade han en bild på ställningen.
En kvinna som var aspirant på klädställningen blev emellertid en aning betänksam när hon såg att bilden innehöll lite väl
mycket detaljer som inte tycktes ha med den beskrivna produkten att göra. Fotot var taget i annonsörens sovrum. Av någon
anledning hade han placerat objektet lite snett ifrån en spegel. I spegelbilden kunde man se hur mannen ifråga satt i sin säng
med en kamera, helt naken och med benen brett isär och fullt tydligt exponerade sitt ”Klockspel”
Bilden togs senare bort men huruvida det berodde på att ställningen blev såld eller ej förtäljer icke historien.
Text: Tommy Söderberg

Svalkande drinkar i sommarvärmen
3 cl Crème de cassis
Fyll på med champagne eller
mousserande vin. Rör om.
Lägg i björnbär, körsbär eller en
klase vinbär

½ dl Limoncello citronlikör från Capri
1 ½ dl schweppes tonic
is, citronskivor och mynta
Varva is och citronskivor i ett glas
Fyll på med limoncello, toppa med tonic
Stick i en myntakvist

Lägg en isglass i glaset
valfri smak
Toppa med champagne eller
mousserande vin

				
Ärendet har tagits upp i 		
				Stadsdelsnämnden och om
				
någon förening tar på sig ett
				långsiktigt driftansvar så
finns en chans att Hoppbacken rustas upp.
Sollentuna Backhopparklubb har anmält intresse för att ikläda
sig detta ansvar så vi får se vad som händer.
Vi återkommer när slutgiltigt beslut lämnas.
Text och Foto: Benny Wiklander

Axel's Grill AB
Hagsätra Torg 7A Hagsätra Centrum
Telefon: 08-647 51 21
www.axelsgrill.se

QUIZ
1. Hur många tidszoner finns i Ryssland?
2. Vilket är Australiens nationaldjur?
3. Marianergraven är den djupaste delen av världshaven, hur djup?
4. Hur lång är världens längsta flod Nilen?
5. När öppnade London sin tunnelbana?
6. Hur många tangenter har ett klassiskt piano?
7. Från vilken brittisk stad kommer The Beatles?
8. Hur många hjärtan har en bläckfisk?
9. Vem är designern bakom den ikoniska ”lilla svarta” (en klänning)?
10. Vilket känt amerikanskt band hette från början ‘Kara’s Flowers’?
11. Vilket år slutade första världskriget?
12. Vilket år slutade andra världskriget?
13. Vilken skådespelerska spelade Mary Poppins i filmen Mary Poppins från 1964?
14. Vad hette filmen där Anita Ekberg badade i Fontana di Trevi

6. 88 st

Under rubriken: Handduks- och klädställning till salu hade en man, med begränsad kunskap av fotografering lagt

				
Nu har frågan om Backhopp
				arbackens framtid väckts
				
genom att frågan tagits upp
				
av en lokalt boende.

7. Liverpool

					Även detta en sann historia
					
Några kompisar var ute och semestrade med husvagn i alperna.
					
En dag klättrade de med ekipaget ända upp till 2 400 meters höjd.
					
Där stannade de på en rastplats för att titta på utsikten.
					
Den ena grabben var lite kissnödig och gick in på husvagnstoan och slog en 		
					
drill. Han suckade av välbehag när ärendet var utfört, skönt att få detta gjort 		
					
tyckte han men när han spolade fick han sitt livs chock!
					
All vätska i toan sprutade uppåt, såväl han själv som hela utrymmet blev dyngsurt.
Genomblöt och lite illaluktande gick han ut till sina polare och förklarade vad som hänt.
Ja, sa en av kompisarna, det beror på tryckförändringen genom att vi är så högt upp. Råkade själv ut för samma sak för
två år sedan men jag hade inte bara pinkat........

				
En av flera prominenta
				besökare/åskådare var
				
Jan Boklöv, uppfinnare av
				den s.k V-stilen.

8. 3 st

En Jordbrukare i södra Belgien gjorde nyligen en riktig blunder. Han hade en 		
					
längre tid irriterat sig över en stor sten som, han tyckte, låg i vägen när han 		
					
var ute och åkte med sin traktor.
					
En dag bestämde han sig för att flytta stenbumlingen, vilket han gjorde.
					
Den tunga stenen förflyttades 2,3 meter. Efter flytten upptäckte han att det stod
					
ett årtal inristat i stenen, år 1819. Mannen grunnade länge på varför stenen var 		
					
stämplad med ett årtal men släppte det.
Det visade sig senare att stenen var en s.k gränsmarkering mellan Belgien och Frankrike ditplacerad just 1819.
Flytten uppmärksammades av en lokal historiker som kunde konstatera att, Frankrike genom flytten krympt med 2,3 meter
och Belgien följaktligen vuxit med motsvarande längd. Stor förvirring uppstod. Man menade att om detta hade hänt för
200 år sedan, hade det med stor sannolikhet, lett till politiska förvecklingar mellan länderna.
Nu löste det sig genom att bonden fick ställa tillbaka stenen på sin ursprungliga plats.
					

I vintras ägde en lite speciell Backhoppningstävling rum.
Den gamla hoppbacken i Enskede återuppväcktes för en dag i
samband med en improviserad tävling som kallades
”Enskede Skuttet” och ägde rum 14 februari i år.

9. Coco Chanel

r”

10. Maroon 5

					Gränsproblem

an leve

11. 1918

änge m

12. 1945

lär så l

13. Julie Andrews

”Man

Backhoppning i söderort?

14. La Dolce Vita

Roliga eller mindre roliga misstag
			
som vi människor gör!

5. 1863
4. 6 650 km
1. 11 st

Quiz Rätta svar

På sidan 15 presenteras de nya ägarnas verksamhet

2. Röd jättekänguru
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3. 11 034 m

Efter alla år i Hagsätra Centrum, närmare bestämt 20 år, tackar vi nu för oss!
Vi kommer att sakna alla våra trogna kunder och kollegor i Hagsätra Centrum
men nu bär det av mot nya utmaningar.
Varmt tack Anna & Wojtek
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En blondins dagbok
Kära dagbok
Förra året bytte jag ut mina fönster mot dyra
tre-glas-lågenergi-fönster.
Den här veckan ringde en man från firman som
installerat fönstren. Han påpekade att dom gjort
jobbet för ett helt år sedan men ännu inte fått
betalt.
Ok, bara för att jag är blondin så betyder det inte
att jag automatiskt är dum.
Så jag berättade för karl´n vad hans snacksalige
försäljare sagt för ett år sedan,
nämligen att efter ett år så har de här fönstren
betalt sig själva.
Och hallå det har gått ett år nu!
Det blev tyst i andra ändan av tråden så jag la på.
Han ringde inte upp igen. Han kände sig väl dum!
Två statsbor går förbi en hage då säger den ene:
- Inte konstigt att mjölken blir sur när bonden
ställer korna i solen
En bonde stoppades av polisen för fortkörning.
Polisen började hålla föreläsning om hur oansvarigt det är att köra för fort och gjorde allt för att få
bonden att känna sig så osäker som möjligt.
Medan polisen stod och skrev böteslappen hade
han ett gäng störande flugor som flög runt hans
huvud.
- Problem med flugor, sa bonden.
Polisen svarade irriterat:
- Ja, uppenbarligen.
- Jag vet hur det är, det är samma sak på gården.
I synnerhet i ladugården, sa bonden.
- Jaha, sa polisen och återgick till att skriva
böteslappen.
Efter en minut fick han sig dock en tankeställare
och sa:
- Vänta nu, försöker du påstå att jag är en ko!
- Absolut inte, konstapeln, utbrast bonden.
Jag har alldeles för stor respekt för lagens väktare
för att ens komma på tanken att kalla er för en ko.
- Hmmm, det låter bra, sa polisen
Efter en lång paus sa bonden:
- Men nog är det svårt att lura de där flugorna...

Bra Sagt

Det finns inte mycket i livet som är lika vackert
som vänskapen och inte heller mycket som är mer
ovanligt			
				Publilius Syrus
Det sämsta med livserfarenhet är att man har den
när man inte behöver den

				Gunilla Dahlgren
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Insändare

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

Skrädderi

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

Semesterstängt
5 Juni-5 Juli

Tvätta

4 skjortor 100:10 skjortor 200:-

PUTSA SILVER

Nyhet!

Vi tar även emot skor
för reparation

HÖRT OCH HÄNT

Snabba
leveranser!

Vi hämtar och lämnar

KemTvätt VitTvätt MattTvätt MockaTvätt

Konditori Vallmofröt
Hagsätra Torg 14 Tel: 749 52 39

Dagens Lunch

Varmrätt varje vardag
11-14
inkl smör & bröd, Kaffe

Öppettider:
Månd-Fred
06.00-18.00
Lörd-Sönd
09.00-16.00

Under Juli mån

Ta fram en bit aluminiumfolie och lägg den på botten i en
plastbunke.
Placera dina silverföremål på folien.
Se till att allt silver har kontakt med folien.
Lägg i tre-fyra teskedar bikarbonat eller bakpulver i bunken.
Testade båda men tyckte att bakpulver funkade bäst.
Häll på kokande vatten. Vattnet ska täcka både silvret och
folien. Låt sedan blandningen stå i 10-15 minuter.
Skölj av silvret med vanligt vatten.
Putsa sedan med en mjuk trasa eller putsduk.
Hur lång tid det tar innan silvret är rent beror på hur mycket
sulfidavlagringar som finns på föremålen. Vanligtvis räcker
det med några minuter. Du kommer se hur den svarta oxiden/sulfiden försvinner från silvret samtidigt som aluminiumet blir svart i stället.
Enkel kemi när den är som bäst
						Insänt av Elisabeth
Facit Mat Dax krysset nr 4
YB911

Har du hört
den förut

DUKAS
DET
UPP I
MÄNGDER
I SLUTET
AV
DECEMBER

J
A
G
H A
D
E
S

Månd-Fred
10.00-18.00
Lörd-Sönd
10.00-16.00

Varje dag nybakat
Matbröd, Kaffebröd, Bakelser och Tårtor

ALLMÄN
OORDNING
UTAN
TVEKAN

TAPPAS
VID OJ

I ANNAT
FALL

Dåligt lukt i kylskåpet försvinner om
du ställer in en skål med kaffebönor och
låter de stå där en stund
Häll en tesked potatismjöl i blomvattnet
så står de raka och fina mycket längre

NYMF I
PLURRET

©WWW.PROFILKRYSS.SE

EN
RIKTIGT
BRA
SYNONYM
FÖR
JULEN

SKALL
OFTAST
KLISTRAS
FAST

D
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R
NÅR KONSENSUS
GÅR ATT
GÖRA
EFTER
ANDAN

Tipsrutan

SPRANG
NÄR
KULORNA
VEN

KALLAS
LYCKADE
ILLUSIONER
DRÖNARENS
PROFESSION

HAR INTE
SETT
SPISEN

KAN JU RÅKURR GE

ANVÄNDS I NÖDFALL

KAN INTE
DELAS
VARA MER SOM REGEL
SAMS
BNP MED

E
N
I
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A

LUFTORD
STÅNDPUNKTER
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KOSING

VÄLJS FÖR
TANKEN
PÅSKRIFTER

SMAJLA
VARMA
PLAGGS
FÖRLED

FRAMSTÅENDE
POLITIKER

ÖSTERRIKISK
BETECKNING

BÄRNSTEN
TRAKTERING

KLÄRVOAJANS,
PREKOGNITION,
TELEPATI OCH
LIKNANDE

BRITTISK
STANDARD

STUDSAT
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T
E S T E
R A V
O
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KOBBE

MINDRE
PROBLEM

NOTIS

STUDERAR
DJUR

SOM
FÄRSKA
NYHETER

FESTSTÄMNINGEN

GNAGET

KAMOMILLDRICKA

HONORAR
SKAKA
RUMPA

GRÄS
DÄR UPPE
LUFTORD

GLÄNSA PÅ
TOPPEN
RENGÖRA

STJÄRNA

RUTINERAD

STÖRTAD
FRÅN POST
INNERLIG

I DETTA
RÅDER
LUGNET I
STORMEN

FRÅGA SOM ENDAST
HAR MICKEL KAN FÅ TVÅ SVAR. DET
I SÄKERT
ENA KOMMER MED
FÖRVAR
VISS KORG.
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CHEFAR
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MAKA

FÖR VARM
FÖR ETT
DOPP

SÅDAN VERKSAMHET
FÖREDRAS
KRÄFTA KAN MAN JU GOTT SÄGA
ATT SKRÄDDAREN
SYSSLAR MED

SPIRAR
I BOKEN

OFÖRSKÄMT

GOD
SÄGS
LYSA

VINTERKULA

BEVITTNADE

GYNNAS
AV EGEN
POLITIK
LYSTER

STÄLLFÖRETRÄDANDE

CIRKELTAL
KÅNKAT

VAR HEMLIG
I SOVJET

DEN FYLLS
MED BLAD

ARBETSLAG

OBSOLET

VÄDRAT

SOM
SNABEL-A

KOSING

FLIMRAR
FÄRGGLATT

BRYTER
MALM
MED AB
SÖNDER

LÄGGS

BRYTER
VATTEN

HAR NÅGOT
I PANNAN
INNANHAV

GALT
HAR
FLOTTAN I
BLODET

KAMP
FÖR
TVÅ

TA NER
SKYLTEN

VETLANDAPOSTEN

VINDKAST

TJÄNARE

NÅGOT
GROGGY

TVETYDIGT
BESKED

USCH

KAN VARA
RATIONELLT

STULIT

MEDICINE
KANDIDAT

WANJAS
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.............................
Alltför tidiga
fastlagsbullar
medför böter
Julen slut, resonerade ett
par bagare i Malmö och började följaktligen göra fastlagsbullar, men det skulle de inte
ha gjort. När polisen fick se
bullarna i fönstret rapporterades tillverkarna, vilka har böter att vänta.
Fastlagsbullar får man icke
äta när som helst, utan endast
på tider som jordbruksnämnden
fastställer och denna institution
skall även prissätta bullarna.
Frihet åt fastlagsbullarna är
ett rimligt krav, säger Skånes
konditorier, men jordbruksnämnden vill icke höra på det örat.
Göteborgs Posten 23 JAN 1952

Det är ingen idé att hålla reda på
hur gammal man är, det ändras ju
hela tiden
Insänt av Ove

-Vad säger din familj om din nya
hörapparat?
- Jag har inte berättat om den än
men jag har däremot ändrat mitt
testamente tre gånger
		Insänt av Per G
Rätta svaret
Lätt				

Svår

TV-KANAL
MED
JAZIRA

O
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HAGSÄTRA MOBITEK
NYCKELSERVICE
DATA
&
MOBILSERVICE
Mobile Technology

Nyhet!
Nyckelservice

Kopiering av nycklar och brickor (Blip)
Vi säljer flera modeller av Hänglås, även med kod

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

