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Europeisk premiär i Hagsätra Centrum!
Den framgångsrika Amerikanska restaurangkedjan Pizza9 har valt 
att öppna sin första Europeiska restaurang i Hagsätra Centrum! 

Efter att lokalen renoverats siktar vi på att Restaurangen kommer att öppnas i början av 
April säger bröderna Abbas och Daryoush Farokhzadeh ansvariga för Europaetableringen.  
Smakupplevelse utöver det vanliga                                                                                                                                          
Abbas berättar vidare: 
- I Pizza9´s utbud ingår pizzor, sallader, pizza-rolls, köttbitar, soppor, varma mackor och 
desserter. Våra Pizzor håller en hög kvalitet med stort urval av smaker. Degen i Pizzorna 
är inte tjock men heller inte för tunn. Hög kvalitet på smakupplevelsen är avgörande! 
Pizza 9 i Hagsätra har som mål att servera högkvalitativ mat på restaurangen men som 
kund har du också tillgång till avhämtning och hemleverans. Pizza9 erbjuder också 
catering till olika events, företagsmöten, privata fester m.m.  
God mat och dryck hänger ihop! 
Därför är det vår avsikt att ansöka om och erhålla alkoholtillstånd, dock utan att därför 
bedriva barverksamhet. Vi vill helt enkelt erbjuda våra gäster valfrihet till ett glas vin, 
en öl eller alkoholfritt alternativ, till maten. 
Vårt fokus ligger på att våra gäster beställer mat först och främst.  
Exklusivt avtal                                                                                                                                                              
Pizza9 Sverige har genom AF-DF Holding AB ett exklusivt avtal med moderbolaget Pizza9, i USA, för etableringarna av 
affärskedjan i Europa, i ett första skede i Sverige. Vi som står bakom dessa satsningar har mångårig erfarenhet av att bedriva 
restaurangverksamhet internationellt. Exempel: i Dubai, Khartoum, Ukraina m.fl. 
I Sverige/Stockholm, Café Garden i Farsta, Café 20 på Fleminggatan, restaurang Lejon i Sundbyberg och Huvudsta Centrum, 
utöver detta Restaurang Milano i Norrköping. Vi är kända för vårt goda arbete och på grund av detta har vi erbjudits att 
expandera Pizza9-konceptet ytterligare i Sverige och Europa.  
Konceptet                                                                                                                                                                            
Vårt koncept är att liksom i USA tillhandahålla mat med redovisning av miljöaspekter och innehåll kaloriinnehåll samt 
livsmedlens ursprung. Vi serverar även garanterat glutenfri kost. På menyn finns även uppgifter om nutrition, näring och 
innehåll. Vi strävar efter att servera lokalt odlade och producerade matprodukter med hög kvalitet.  
Policy för personal 
För anställda följer vi alla olika länders lagar och förordningar gällande kollektivavtal, försäkringar och anställningsvillkor. 
Vi kräver att våra restauranger ska vara registrerade för F-skatt, moms och som arbetsgivare.  
Franchisetagare                                                                                                                                                                     
Vi bedriver en seriös verksamhet och kan endast konkurrera genom att tillhandahålla bra service och ett varierat utbud med 
hög kvalitet. Förhoppningsvis bättre än andra på marknaden. Våra franchisetagare har att följa de regler och normer som 
gäller enligt ovan. Vid avvikelser har Pizza9 rätt att omedelbart avsluta kontraktet med den lokala franchisetagaren för att 
garantera att allt sköts på ett kompetent och affärskorrekt sätt, på den höga nivå som Pizza9 ska hålla. Vi tummar inte på detta!

Fakta och bakgrund Pizza9                                                                                                                                            
Efter stora framgångar i USA har ägarna av Pizza9 utvecklat ett Franchise-koncept som nu för första gången 
lanseras i Europa. Grundare och VD, Hasan ”Hass” Aslami, har under stora delar av sitt liv, drivit restauranger över 
hela världen. Genom åren har han utvecklat en djup kärlek till pizzabranschen och en passion för franchising.  
Efter att ha spenderat tid i Chicago tog Hass och hans affärspartner Behrad ”Rod” Etemadi, ett Chicago Style 
Pizza-koncept till New Mexico. Tillsammans öppnade de den första Pizza9 -restaurangen den 1 oktober 2008. 
Året därpå sålde de sin första franchise och har sedan dess fortsatt att sälja Pizza9-franchise. De är nu redo för att 
expandera verksamheten utomlands och första valet i Europa blir alltså Hagsätra Centrum.

 Hagsätra Torg 6     
Tel: 0700 68 68 26   
 www.pizza9.com

Öppet: 
Alla dagar  10.00-22.00

Öppnar i April

Det är vår förhoppning att du som kund ska få en positiv upplevelse av vår etablering i Hagsätra Centrum 
Alla välkomna hälsar Abbas och Daryoush!  



 Vårvinter är övergångsperioden mellan 
vinter och vår. Ibland kallas den för ”den femte 
årstiden” särskilt i områden med snötäckta ytor, 
plusgrader på dagarna, minusgrader om nätterna.

Våren är den tid på året då naturen bjuder på fan-
tastiska upplevelser. En lättnad över att den mörka 
tiden är över och det börjar gå mot ljusare tider. 
Flyttfåglarna återvänder norrut och många djur 
vaknar upp ur sin dvala. 
Snödroppar, Vintergäck, Krokus och Hyacinter 
är bl a också tecken på att våren kommit samt 
islossning och snösmältning.

I vår moderna tid är bytet från vinterdäck till som-
mardäck på bilen, upprustning av båten, säsong-
starten för trädgårdsarbetet exempel på sådant som 
utgör ett personligt vårtecken. Vårstädning och 
fönsterputsning var länge en vårtradition för många. 

På sportfronten innebär våren att säsongen inleds 
för flera sommarsporter, medan vintersportsäsong-
erna avslutas, fast numera går ofta säsongerna in 
i varandra. 

Våren kännetecknas också av flera större högtider, 
många av dem kristna som Påsk, Kristi himmels-
färdsdag och Pingst men också mer världsliga tra-
ditioner som Valborgsmässoafton och Första maj. 
 
Vårens normala ankomst enligt SMHI:s definition
Malmö: 22 februari, Stockholm: 16 mars
Östersund: 11 april, Kiruna: 1 maj 
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Aktuellt från Lokalpolisområde Farsta

Bedrägerier mot äldre har ökat i vår region! Polisen manar till stor försiktighet när man 
blir kontaktad på olika sätt i hemmet eller vistas ute i offentliga miljöer

Under rubriken ”Försök inte lura mig” ger polisen gratis utbildning och tips! Söderortspolisen tar ett aktivt grepp för att i 
utbildningsform, försöka minimera detta allvarliga problem.  
Alla äldre bjuds in till utbildningsträffar där målsättningen är att du som deltar  ska få kunskap och tips om hur du själv bör 
agera för att undvika att bli lurad. 
De hänsynslösa personer / grupperingar som sysslar med bedrägerier av detta slag, hittar ständigt nya vägar och tillväga-
gångssätt för att luras. Ofta sker detta via telefon, på nätet eller när du vistas ute för att uträtta ärenden o dyl. 
Polisen vill utbilda och informera om ett stort antal tillvägagångssätt som du kanske inte är medveten om. 
Det finns all anledning att närvara vid dessa träffar och ta del av polisens tips och råd. 
Fler detaljer redovisas i artikeln / intervjun med polisen nedan. 
                            Red

       FÖRSÖK INTE LURA MIG!

FÖRSÖK INTE LURA MIG! 
Magazine V bjöds in till en in-
tervju med representanter för 
polisen med anledning av de all-
varliga brott mot äldre som just 
nu pågår! 
 
Vi träffade kommunpoliserna Mikael 
Sundberg och Peter Aasa som beskrev 
nuläget på följande sätt: 
- I ett tidigare skede kunde vi se att 
bedrägerier mot äldre personer pågick 
stötvis i vissa regioner i vårt distrikt.                                                                          
Nu har vi däremot fått in anmälningar 
över hela vår region och dessvärre ser 
man en ökad trend i andra delar av 
Stockholm och egentligen över hela 
vårt land. 
 
Många äldre har dessvärre redan blivit 
lurade av mycket förslagna och skru-
pelfria bedragare. 
 
Tillvägagångssätten är ofta välplane-
rade och utförs av personer som både 
låter och ser pålitliga ut. 
 
I vissa sammanhang kontaktas offren 
via telefon eller mail.

I andra fall genom kontakttagande 
genom manuellt besök i bostaden. En 
tredje situation är när man vistas ute, 
gör ärenden och betalar i kassa eller gör 
uttag i bankomater och liknande. 
 
Oavsett vilken metod man använder sig 
av så kan det vara svårt att inse att det 
är lurendrejeri du utsätts för. 
Brottslingarnas fantasi och förmåga att 
hela tiden hitta nya vägar att bedra folk 
är förbluffande. Bedragarnas metoder 
finner inga gränser! 
 
VI ÄR GODTROGNA 
- Inom polisen har vi full förståelse för 
att det naturliga i människan, är att tro 
på sin omgivning och i olika samman-
hang, vill vara behjälplig, bistå med 
efterfrågad hjälp eller på annat sätt vara 
tillmötesgående.

MEN! Du måste, tyvärr, som individ 
inse att alla människor inte har ärliga 
avsikter. 
 
Bästa sättet att undvika att bli lurad är 
att lära sig känna igen mönster och till-
vägagångssätt för olika angrepp. 

Det utbildningskoncept som vi från 
polisen nu går ut med är framtaget i 
samarbete med PRO, SPF och Brottsof-
ferjouren. 
Det innehåller filmer och annat material 
som ger ökad medvetenhet och bättre 
kunskaper om hur man kan skydda sig 
mot bedrägerier. 
Utbildningen leds av en av polisen an-
litad cirkelledare och genomförs i tre 
steg/tillfällen om en timme vardera. 
Det är kostnadsfritt och samarrangeras 
med lokala organisationer. 
 

Mikael Sundberg och Peter Aasa  

       FÖRSÖK INTE LURA MIG!



Polisområde Stockholm Syd:
Dygnet runt öppen station:
Björnkullavägen 9, Flemingsberg
Telefon 114 14
Vid nöd ring alltid 112 

Din närmsta polis 
Stockholm Syd omfattar åtta lokalpolisområden (LPO)
Botkyrka, Farsta, Globen, Haninge-Nynäshamn 
Huddinge, Nacka, Skärholmen och Södertälje 
Se www.polisen.se  för öppettider till receptionerna
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För Hagsätra / Rågsved 
har IKANO Bostad upplåtit en lokal på 
Adress Kilsmogatan 1 B för dessa tre 
utbildningssteg. 
Lokala Hyresgästföreningen Hagsätra 
bjuder på kaffe med dopp. 
 
Bokade tider för steg 1 i utbildningen är: 
Tisdag   12 april kl 11.00-12.00 eller 
Torsdag 14 april kl 11.00-12.00 
Övriga tider för steg 2 och 3 bestäms 
vid första träffen. 
Du meddelar din medverkan på 
tel nr 0738 74 04 67 eller 
seniortraffen.se 
 
Andra organisationer som på olika sätt 
ställt sig bakom projektet i Hagsätra / 
Rågsved och bistår med olika tjänster 
är bl a 
Capio vårdcentral Hagsätra 
Vardaga Hemtjänst Vantör 
Hagsätra skolorna 
Röda Korset Stockholm sydost

Det gäller att vara på sin vakt

Hälsofrämjande enheten, Enskede- 
Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning 
arrangerar temadag. 
Trygghetsdag 
Dag: 17 maj, Tid: 10.00-15.00 
Plats: Årstapaviljongen, Årstavägen 112 
buss 160 hållplats Ottsjövägen 
 
Vad kan jag göra för att öka min känsla 
av trygghet? 
Tips och råd. 
 
Program / Föreläsningar 
11.30 Föreläsning: Biståndshandläggare 
berättar om vilket stöd och hjälp man 
kan få för att leva ett självständigt liv. 
13.00 Föreläsning: Polisen, brott mot 
äldre, så skyddar du dig 
14.00 Self compassion: Utveckla själv-
tillit och inre trygghet, 
Kristina Andersson föreläser 
 
Mat: Foodtruck kl. 11.00-13.30 
Köp lunch och ät i trädgården 
 
Trygghetsvägg: 
Vad är trygghet för mig? Skriv på en 
post it och sätt på anslagstavlan. 
 
Utställare:  
Fixaren: Checklista i hemmet. 
Förhindra fallolyckor i hemmet. 
Syn och hörselinstruktör: 
Vilka hjälpmedel finns för att öka 
tryggheten, säkerheten och minska 
olycksrisken i hemmet. 
 
Digitalinstruktör: 
Så skyddar du dig på nätet. 
Brandkåren: 
Brandsäkra ditt hem. 
 
Vill du veta mer? 
Ring: 08-508 145 94 
Enhetschef Cina Söderberg 
cina.soderberg@stockholm.se 
E-Å-V stadsdelsförvaltning 
www.stockholm.se

DE TRE STEGEN I 
FÖRSÖK INTE LURA MIG

1. På stan  
Tips och råd på hur du kan förebygga 
stöld och bedrägeri som sker i offentlig 
miljö. 

  
2. I hemmet 
Tips och råd på hur du kan förebygga 
stöld och bedrägerier som sker i och 
kring ditt hem. 

 
3. På nätet 
Tips och råd på hur du kan förebygga 
bedrägeri på nätet, via telefon eller 
e-post.



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, receptförnyelse

Hagsätra torg 7 B  2 tr  

Capio Vårdcentral Hagsätra

Provtagning  
Psykisk ohälsa 
Sår och stygn 
Tobaksavvänjning 
Vaccination 
Äldre-mottagning

Vårt utbud 
Allergi 
Astma/KOL 
Demens 
Diabetes 
Hemsjukvård 
Hud 

Högt blodtryck (Hypertoni) 
Infektion  
Inkontinens 
Intyg 
Livsstilsförändring 

Äldre personer borde vara en skyddad och oantastlig grupp i vårt samhälle! 
Med förtvivlan tar vi del av Polisens rapport om att bedrägerier mot äldre ökat väsentligt i vår region. Denna företeelse bör 
ligga högt upp på listan över avskyvärda brott.  
 
Om nu dessvärre olyckan skulle vara framme och du eller någon du känner råkat illa ut, vill jag att du skall veta att 
Capio Vårdcentral Hagsätra har flera verksamheter som kanske kan hjälpa till att komma över den värsta smärtan och sorgen. 
Vi arrangerar samtalsgrupper där du träffar andra som känner behov av att träffa fler med erfarenheter som kan gälla såväl 
bedrägerier som andra livsavgörande händelser, ensamhet och / eller sorgearbete.  
Vi träffas och fikar tillsammans på schemalagda tider där träffarna drivs av utbildad personal. 
Utöver detta har vi tillgång till psykoterapeuter och andra stödorgan med stor erfarenhet av äldrevård. 
 
Vår äldremottagning har ett särskilt telefonnummer 08-120 010 44 Tfn tid mån-fre  kl 11.00-12.00. 
Du är välkommen att kontakta oss!  
Susanne Söderhielm Blid  
Verksamhetschef Capio Vårdcentral Hagsätra  
 
Capio vårdcentral Hagsätra erbjuder dig 
vård av hög kvalitet och bästa möjliga tillgänglighet, service och bemötande.  
Låt oss ta hand om dig. 
När du listar dig väljer du vilken vårdgivare du vill vara ansluten till. Att göra ett aktivt val innebär en ökad trygghet och 
kontinuitet för dig som patient. Capio bedriver vård på uppdrag av flera regioner i Sverige och arbetar efter ledorden: 
bota, lindra och trösta. Hälso- och vårdvalet är fritt och personligt. 

Capio Vårdcentral Hagsätra
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Susannas Hårservice byter namn till: 

Nu har vi utökat med fler skönhetsbehandlingar

Hair Talk 
Hair extensions
Trådning
Fransförlängning
Gellack
Lightsheer Duet Laser Hårborttagning 
Cavi Lipo Fettreducering
Power Plate Träningsmaskin

Nu får du 20% rabatt på Fettreducering
 & Hårborttagningen med Laser

Boka tid
www.susannasharservice.se

Välkomna till oss!
Olshammarsgatan 87 Bandhagen 08 - 86 86 04

  7

     Ikano Bostad upplåter en nyrenoverad lokal till Caféverksamhet för seniorer 55 +. 
     Driftansvaret tas av seniortraffen.se i samverkan med Lokala 
     Hyresgästföreningen Hagsätra. 
 
     Lokalen kommer att upplåtas till ”Äldreaktiviteter” mellan 10.00-14.00 
     vardagar. 
 
     Caféverksamheten smygstartade 7 mars och kommer initialt att hållas öppet   
     helgfria dagar, måndag, onsdag, fredag mellan 10.00-14.00. 
     Kaffe/Te med något tilltugg, serveras till förmånliga priser. 
 
     På ”Värdens bästa ställe” kan du koppla av i någon av sittgrupperna och   
     umgås med likasinnade personer. 
     Ett och annat musikaliskt inslag och andra lustigheter kommer vid vissa till-  
     fällen att arrangeras. 

     Du hittar oss på adress: Kilsmogatan 1 B, Hagsätra 
     OBS! Ingång på baksidan av huset 
     För mer information kan du ringa Tommy på Seniortelefonen 0738 74 04 67 
 
                                                                 Alla seniorer hjärtligt välkomna!

”Värdens bästa ställe” 
IKANO Bostad slår ett slag för de äldre

Susannas Hårservice byter namn till: 

Nu har vi utökat med fler skönhetsbehandlingar

Hair Talk 
Hair extensions
Trådning
Fransförlängning
Gellack
Lightsheer Duet Laser Hårborttagning 
Cavi Lipo Fettreducering
Power Plate Träningsmaskin

Nu får du 20% rabatt på Fettreducering
 & Hårborttagningen med Laser

Boka tid
www.susannasharservice.se

Välkomna till oss!
Olshammarsgatan 87 Bandhagen 08 - 86 86 04

Susannas Hårservice 
byter namn till ....
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Men vad hände, egentligen? 
När priset på den bitcoin rusade i höj-
den för några år sedan varnade finans-
experter världen över att detta var en 
investeringsbubbla. 
Ja, rent av en ”tulpanmani”!
Bitcoin gick mycket riktigt ner i pris 
efter ett tag men blev dock inte värde-
lös så som skedde i Nederländerna på 
1630-talet, då folk fullkomligt tappade 
kontrollen och investerade i tulpanlökar. 
 
Holländarna var inte 
ensamma om sin 
fascination över tulpanen. 
Omkring 1610 blev det 
högsta mode bland Paris 
ädlingar att uppvakta 
damer vid hovet med en 
exklusiv tulpan att fästa vid 
dekolletaget. 
Avskurna blommor av de 
vackraste varieteterna var 
prissatta som vore de juveler. 
Åtminstone fram till 1615 
grasserade tulpanfebern vid 
Ludvig XIII:s hov. 
Parismodet var tongivande och spred 
sig i resten av Europa. 
 
Hur började då historien? 
Tulpanen tycks först ha varit känd i 
Centralasien, men kom senare att spri-
da sig i ett stråk från Marocko till Kina. 
Det var dock i det Osmanska riket på 
1500-talet som tulpanens status kraftigt 
höjdes och den utsågs till hovblomma 
av sultanen. Det var där som europeis-
ka dignitärer och diplomater först fick 
upp ögonen för tulpanen och tog med 
sig lökar hem.  

Tulpanens historia är vida berömd
Hösten och vintern 1636-37 drabbades Nederländerna av tulpanmani. 
Priserna på tulpaner steg tills en enda lök av den eftertraktade sorten Semper Augustus 
kostade lika mycket som ett bättre hus i centrala Amsterdam. 
När bubblan brast i februari 1637 gick luften ur marknaden. Tulpaner som betingat 
fantasisummor gick plötsligt inte att sälja.

Från turban till tulpan 
Tulpanen har ju sitt ursprung i mellan-
östern där den växer vild på stäpperna. 
Länge har den fascinerat människor 
med sin intensiva färg och sirliga blom-
ma. Redan på 1200-talet hyllades den 
av persiska poeter. 
 
Inom det Osmanska riket (1300-
1900) förekom tulpanen tidigt som 
motiv på kakelplattor och textilier, 
gravstenar, bönemattor och vägg-
målningar. Tulpanen blev så populär 
att man måste lagstadga om fasta 
priser på de mest eftersökta sorterna 
för att få spekulationen under kon-
troll. 
 
Flera personer har gjort anspråk på 
rollen som den som introducerade 
tulpanen till Europa. Belon, en fransk 
forskningsresande, sägs vara en av 
dem. Historien berättar att tulpanen 
skulle ha fått sitt namn genom ett 
missförstånd. Belon såg en man med 
tulpaner instuckna i sin turban och 
frågade tolken vad det var för blomma. 
Tolken trodde att han menade turbanen, 
tulband på turkiska. 
 
Tulpanhysteri  
Den här spekulationen var början på 
den tulpanhysteri, även kallad tulipo-
mani som kom att bryta ut i Holland 
under 1600-talet. Det börjades spekule-
ra i tulpaner på börserna i Amsterdam 
och Rotterdam och när tulpanhysterin 
hade nått sin topp visste var och en att 
ville man bli rik på kort tid så skulle 
man investera i tulpaner. 

Tulpanens historia är vida berömd

I början av år 1637 tjugofaldigades pri-
serna på tulpanlökar på bara en månad 
för att följas av en ännu större nedgång 
månaden efter i samband med en be-
ryktad tulpanauktion i Alkmar, som då 
omsatte 75 miljoner kronor i dagens 
penningvärde. 
Tulpanpriserna började sjunka i rasande 
takt och tulpankraschen var ett faktum. 
Det här var början på den misär som 
bröt ut i Holland med ökad arbetslöshet 
och svält som följd. 
 
När tulpanen väl introducerats i Europa 
spred den sig snabbt. På 1600-talet var 
tulpanen väl etablerad i Frankrike. 
Landet råkade in i en period av tulipo-
mani som gick ännu längre än den mer 
kända som senare bröt ut i Holland. 
Det berättas bl.a om en mjölnare som 
bytte sin kvarn mot en lök av sorten 
`Mère Brune´. 
 
Priserna steg helt vansinnigt 
En lök av arten Semper Augustus 
var så eftertraktad att en enda lök kun-
de kosta som ett fint hus. 
 
En sjöman som misstog en tulpanlök 
för en vanlig lök och åt upp den som 
tilltugg till sin sillsmörgås ställdes inför 
rätta och kastades i fängelse. 
 
Folk i alla samhällsklasser 
skrapade ihop varenda 
öre de hade samt lånade 
för ockerräntor för att köpa 
tulpanlökar. 
Det bildades tulpanklubbar där 
folk lade pengar i potten för att 
kunna köpa lökar.. 
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Men en dag kraschade marknaden full-
ständigt. Den 3 februari 1637, efter att 
en lök förblivit osåld på en auktion kol-
lapsade priserna. 
Familjer hade blivit totalruinerade. 

Så hur uppstod då myten om 
tulpanmanin?
Riktig fart tog dock myten om tulpan-
manin först tack vare den bok som den 
skotske journalisten Charles Mackay 
gav ut 1848, Extraordinary Popular 
Delusions and the Madness of Crowds 
(Särskilt populäriserade illusioner och 
folkmassans galenskap), där han dik-
tade ihop historien om hur manin vänt 
upp och ner på Nederländerna och dess 
ekonomi. 
Boken blev en bestseller varefter myten 
blev ”fakta”, även bland historiker.
Att myten så levt vidare anses bero på 
att den passar in på så många av de ord-
språk som används ”stolthet går före 
fall” och ”den som gapar efter mycket, 
mister ofta hela stycket”. 
 
Stöld av tulpanlökar i Holland 
En av orsakerna till spridning 
Carolus Le Cluse (Clusius), veten-
skapsman och botanist, blev i slutet av 
1500-talet prefekt för den botaniska 
trädgården i Leiden, Holland. 

Tidigare var han chef för den kejserliga 
trädgården i Wien där han hade kom-
mit i kontakt med tulpaner och blivit 
hänförd. 
Han införde tulpanlökar i Holland men 
blev bestulen på dem, de spreds bland 
odlare och blev starten på den holländ-
ska produktionen av tulpanlök. 
Bland allmänheten blev tulpanerna 
mycket populära. 

För att åstadkomma spektakulära färg-
kombinationer manipulerades tulpan- 
erna utseendemässigt med hjälp av 
olika virus. 
Det började gå mode i tulpaner och folk 
började diskutera hur nästa års tulpaner 
skulle se ut och vad de skulle kosta. 
Inför varje säsong köpte försigkomna 
handelsmän och spekulanter på sig 
extra stora lager av tulpaner i hopp om 
att priserna skulle stiga, vilket de också 
gjorde.

Text: Inger Sjunnevik 
Källa: Populär Historia 
           Kvällsstunden

I Anne Goldgars bok Tulpanmania 
framkommer att det dock var få perso-
ner som påverkades och ingen av dem 
blev ruinerad. 
Dessutom skriver hon att historien om 
tulpanmanin har berättats så många 
gånger att den kommit att användas 
som referens till investeringsvansinne. 

Det finns dock ett problem med histo- 
rien om tulpanmanin, skriver hon också 
Den är inte sann.

På 1800-talet 
blev tulpanlökar en 
stor exportvara för Holland. 
Man sålde till odlare och plant- 
skolor i stora partier och befäste 
sin storhet som världens största 
tulpanexportör. 
 
Exakt när tulpanen kom till Sverige 
är ovisst men den första som doku-
menterade tulpanodling var Olof 
Rudbeck d.ä. som tog med sig frön 
och lökar från en resa till Holland. 
År 1685 hade han 38 olika slags 
tulpaner i sin botaniska trädgård i 
Uppsala. 
 
Från 1970-talet odlas tulpaner här 
i stor skala. På Alverbäcks på Ekerö 
drivs årligen upp ca 23 miljoner 
tulpaner. 
 
Vi firar tulpanens dag den 15 januari
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Det finns ändringar i alla kurs- 
planer på grundskolenivå. 
Det har också kommit nya formulering-
ar om sexualitet, samtycke och rela-
tioner samt annat värdegrundsarbete i 
läroplanernas inledande delar 
 
Börjar att gälla från höstterminen 
2022 
Alla ändringar ska tillämpas från höst-
terminen 2022. 
Det finns inga övergångsregler. 
Det betyder att ändringarna börjar gälla 
samtidigt för alla årskurser i grundsko-
lan, grundsärskolan, sameskolan och 
specialskolan. 
Ändringarna i läroplanens inledande 
delar gäller också förskoleklassen och 
fritidshemmet.  
 
Läroplanerna får nya förkort-
ningar 
Eftersom läroplanerna har genomgått 
flera förändringar får de nya förkort-
ningar. 
 

Grundskolans läroplan: Lgr22 
Läroplanerna kommer att publiceras i 
sin helhet på skolverket.se 
den 1 juli 2022. 
De kommer även att tryckas under 
våren 2022. 
 
Grundskolan 
Kursplanerna består av tre delar: 
syfte med mål, centralt innehåll och 
kunskapskrav. 
Vi har gjort ändringar i alla tre delar. 
 
I syftestexten har vi betonat fakta 
och förståelse, till exempel genom att 
använda uttrycket ”kunskaper om” 
i målen i vissa ämnen. Det centrala 
innehållet har vi anpassat när det gäller 
omfattning, konkretionsgrad och pro-
gression. Kunskapskraven har vi gjort 
mindre omfattande och detaljerade för 
att ge lärarna bättre förutsättningar att 
sätta mer rättvisande betyg och för att 
minska risken att kunskapskraven ska 
styra undervisningen.

Regeringen föreslår ändringar i 
hur betyg sätts 
Regeringen har lämnat en proposition 
till riksdagen med förslag på ändringar 
i skollagen. 
Förslagen innebär en ny princip för be-
tygssättning som ska leda till att bety-
gen bättre speglar elevernas kunskaper. 
 
Inget beslut är fattat ännu 
Om regeringen fattar beslut föreslås att 
ändringarna börja gälla från den 1 juli 
2022. 
 
Förslagen påverkar inte formulering- 
arna i kunskapskraven i de ändrade 
kursplanerna. 
 
Regeringen har fattat beslut om läro-
plansändringar i det kunskapsområde 
som i dag kallas sex och samlevnad. 
Det nya namnet blir sexualitet, sam-
tycke och relationer. Syftet är att för-
bättra kvaliteten och stärka likvärdighe-
ten i undervisningen. 
 

Ändringar i kursplanen på 
grundskolenivå



På våra skolor 
På Hagsätraskolan och Ormkärrsskolan 
kommer stora delar av våra konferens-
tider gå till att fördjupa oss i dessa för-
ändringar och under de två kvällskonfe-
renser, med all personal på skolorna, så 
kommer vi fokusera på "Grundskolans 
läroplan Lgr22" samt "Grundskolans 
kursplan" som bl a består av kun-
skapskrav.

Mattias Wahlström 
rektor 
Hagsätra- och Ormkärrskolan 

11

Det finns också nya formuleringar om 
annat värdegrundsarbete till exempel 
om att skolan ska motverka olika for-
mer av intolerans, våld och förtryck. 
 
De ändrade kursplanerna ska vara ett 
bättre arbetsverktyg för lärarna. 
Ämnets syfte och centrala innehåll har 
fått ett tydligare fokus i undervisningen 
och kunskapskraven ska bli ett bättre 
stöd när lärarna skriver omdömen och 
sätter betyg. 
På så sätt vill vi bidra till en högre kva-
litet och likvärdighet i undervisningen 
och till att eleverna får mer tillförlitliga 
och rättvisande betyg. 
 
Ändringarna varierar i omfattning 
mellan de olika kursplanerna eftersom 
behoven har sett olika ut i olika ämnen. 
 
Här är de huvudsakliga föränd-
ringarna: 
* Fakta och förståelse betonas mer för 
att visa att goda ämneskunskaper har 
ett värde i sig. 
 
* Ämnets karaktär har lyfts fram 
tydligare. 
 
* Omfattningen av det centrala inne-
hållet har setts över i vissa kursplaner.

* Skillnaden mellan stadierna i det cen-
trala innehållet är tydligare. Grundläg-
gande kunskaper har stärkts i de lägre 
årskurserna och mer komplexa sam-
manhang introduceras successivt. 
 
* Kunskapskraven är mindre omfat-
tande och detaljerade och öppnar för 
varierade bedömningssituationer. 
 
* Kursplanerna i olika skolformer är 
samordnade med varandra samtidigt 
som det specifika med varje skolform 
är tydligare. 
 
* Ämnesinnehållet är tydligare i 
grundsärskolans ämnesområden.

Så fungerar 
läro- och kursplanerna 
Det är läroplanen och kursplanerna som 
styr utbildningen och undervisningen i 
grundskolan.

De är också avgörande för likvärdighe-
ten i skolan. 
De här texterna tydliggör hur kurspla-
nen och kunskapskraven är uppbyggda, 
hur de olika delarna förhåller sig till 
varandra och hur det är tänkt att lärare 
ska använda dem för att planera och 
genomföra undervisningen samt sätta 
betyg. 
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och/eller Shot med 
Ingefära, Honung och Citron

200 g färsk ingefära
1 liter vatten

½ dl flytande honung
saften av 2 citroner

Gör så här:
Skölj ingefäran noga och riv den grovt,  behöver inte skalas.

Lägg ingefärssrivet i en kastrull tillsammans med vattnet och hetta upp 
Sila av. Låt svalna.

Tillsätt honungen och rör tills den har lösts upp.
Pressa saften ur citronerna och rör ner i ingefärsvätskan. 

Häll på flaska, sätt på korken och förvara i kylskåpet. 
Skaka flaskan lätt innan det är dags att dricka.

För immunförsvaret 

Till frukosten Melon och Blåbär

Må Bra

”För att visa att 
man inte alls blev rädd när 

man hoppade till, 
kan man hoppa upp och ner 

ett par tre gånger liksom 
för att motionera sig” 

 Nalle Puh

Några tips för att må bra 
 

Ät frukost och drick en kopp 
värmande te/kaffe i lugn och ro. 

 
Ta en kort promenad. 

Lyssna på musik om du vill fylla på med inspiration. 

Ät något gott vid varje måltid.

Sträck på kroppen, stå upp en stund eller gå ett varv. 

Luncha med en vän. Lämna datorn, mobilen och jobbsnack för en stund. 
Uppdatera varandra om framtidsplaner och hur ni mår.

 
Pausa hjärnan. 

Läs en saga för barnen. Ta ett fotbad eller ägna dig åt dina intressen.
Släng dig i soffan, prata med sambon, 

gå och lägg dig en stund tidigare än vad du brukar och läs en bra bok.



Har du fått tillräckligt med sömn, 
mat och kärlek? 

Hur stora krav ställer du på dig 
själv? 

Påverkas du av sociala medier, 
så undvik dem. 

Statusuppdateringar på Facebook 
och Instagram är inte livsnödvändiga 

att ha koll på. 
Du väljer vad du konsumerar och 

hur du hanterar det. 
 

Sömn behövs för att våra kroppar och våra hjärnor ska återhämta sig, 
samtidigt som det gör att vi bättre klarar av stress. En välfungerande sovrutin är viktigt för vår hälsa.
Forskare har kommit fram till att det går att komma i kapp sömnen, även om det inte är i närheten av 

så bra som att ha en fungerande sovrutin. 
Det kan ta hela fyra dagar att återhämta sig från endast en timmes förlorad sömn.  

För att komma i kapp en förlorad sömn
Ju mindre du sover, desto svårare blir det att hamna i fas igen men är det bara tillfälliga problem 

går det att återhämta sig hyfsat.  

Ta en powernap på cirka 20 minuter under tidig eftermiddag.  

Ta i kapp den förlorade sömnen på helgen!  
Men sov max två timmar mer än du brukar, annars kan din dygnsrytm påverkas negativt.

Gå och lägg dig lite tidigare nästa dag, ett enkelt knep som oftast fungerar.

Hur mycket vi behöver sova varierar från person till person. Vuxna sover vanligen sex till nio timmar per natt.

Att sova mindre än sex timmar enstaka nätter är inte skadligt men upplever du ihållande problem 
med sömnen finns det hjälp att få. 

 
På Vårdguiden kan man läsa mer om tecken på sömnbrist, samt råd om när det kan vara läge att söka vård.

Ta igen förlorad sömn? 

Fokusera på det som är bra. 
Att ”kunna springa”. 

Att äta sådant som får dig att 
må bra. 

Njuta av det du tycker om att göra 
och för att du är värd att älskas.

Prestationsångest! 
Varför!
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Hagsätra Torg 14 • 08-647 16 14

Kvarntorpsgränd 10  Tel: 749 39 30 
hagishandel@telia.com

Öppet 
Måndag-Lördag  08.00-22.00
Söndag                   09.00-20.00

Livsmedel 
Delikatesser 
och 
Kryddor
från 
mer än 
30 länder

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



Aptitretare, Calzones & Pizzarullar, Desserter & Drycker, 
Soppor & Sallader, CYO Pizza, Partypaket & Vardagsspecialer, 
Varma smörgåsar & Pasta, Specialitet & Gourmetpizzor

Hagsätra Torg 6    Tel:  0700 68 68 26              Öppet:   Alla dagar 10.00-22.00 
www.pizza9.com                          
                         

Aptitretare, Calzones & Pizzarullar, Desserter & Drycker, 
Soppor & Sallader, CYO Pizza, Partypaket & Vardagsspecialer, 
Varma smörgåsar & Pasta, Specialitet & Gourmetpizzor

Öppnar i April

Äntligen! 
Goda Nyheter till alla i Hagsätra och dess närområde!

 

Direkten, Spelbutik och Postombud Hagsätra Torg 1 öppnar i ny regim. 
Planerad start är början av april. 
 
Den som nu tar över driftsansvaret är en mycket omtyckt entreprenör. 
Med flera års erfarenhet av Direkten, Spel och Postombud i Stuvsta, kan vi med 
tillförsikt se fram emot en långvarig och trygg drift. 
Verksamheten i Stuvsta kommer även fortsättningsvis att drivas av samma ägare. 

Lokalen i Hagsätra är helt ombyggd! Stor vikt har lagts på att hanteringen av post och paket inte 
skall inverka menligt på övrigt utbud.
En separat spelhörna inreds där bord och stolar är tillgängliga för den som vill sitta ner och fylla 
i några vinstkuponger. 
Självklart kommer Tobak och Snus samt ett urval av styck-godis, chips m.m. att finnas. 

Med förhoppning om ett långsiktigt gott samarbete, hälsar ägare och driftsansvarig 
Khaled Khalifa med personal alla hjärtligt välkomna!

Khaled Khalifa



Raggare 
ofta kallad motorburen ungdom 
Signifikativt för en Raggare var/är in-
tresset för amerikanska bilar, Rock-mu-
sik och Brudar! Ursprunget till uttryck-
et Raggare har i Sverige diskuterats. 
En version säger att det uppkom i 
Småland där en åkare i början på 50-ta-
let, åkte runt och ”Raggade” uppdrag 
eller att taxichaffisar redan på fyrtiota-
let ”Raggade körningar”. Den mer eta-
blerade betydelsen är ändå att mer eller 
mindre jaga brudar med bil. 
 
Det finns många varianter på temat 
men den självupplevda versionen var 
enbart inriktad på att locka med tjejer 
på en åktur eller få dem att hänga med 
till någon fest. 
De tjejer som visade eget intresse av att 
få åka med gick där raggarbilarna snur-
rade hela kvällar och ibland nätter, de 
benämndes Raggarbrudar. 
 
Raggarvarvet 
I Stockholms innerstad hade ett om-
råde döpts till ”Raggarvarvet”. Det 
var Kungsgatan-Sveavägen-Tegnérga-
tan-Birger Jarlsgatan och tillbaka till 
Kungsgatan. De flesta brudarna tog sig 
hit i stort sett varje kväll men  Ragg-
ning av brudar kunde dock ske över 
hela stan och även i förorterna. 
 

Henrys 
Stället som hängde med längst var nog 
Henrys, där kunde hundratalet bilar 
ställas upp på en stor parkering. Alla 
som kom dit gick inte in på restaurang-
en utan satt i bilarna och festade. 
På Henrys uppträdde olika band ett par 
ggr i veckan med spontan dans. Stora 
publikdragare var Burken, Little Ger-
hard, Jerry Williams och bandet Dee 
Jays som hade en trummis som jongle-
rade med trumpinnarna samtidigt som 
han spelade. Riktigt coolt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Det fanns en känsla på Henrys att även 
”rekorderliga tjejer” tog sig dit p.g.a. 
dansen och musiken. Flera av raggarna 
kunde komma dit i skjortor och mygg-
jagare för att ”impa” på brudarna och 
få en chans till dans. Inte helt ovanligt 
att kärlek och långvariga relationer 
uppstod. 
 
Glädjen stod högt i tak 
Tjo och tjim och glada tillrop gällde 
hela tiden, allt till förtret för den lilla 
alligatorn som tillbringade sin tid i ett 
akvarium i lokalen. Nykterheten var 
det väl lite si och så med men bråkade 
man inte så gick det bra. Den som ägde 
och drev Henrys hette Henry Lindelöf. 
Han var ofta själv närvarande under 
kvällstid.  
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Blandad framgång 
Oftast gick det bra att ragga brudar men 
ibland kunde det bli en riktig nitlott. 
Huruvida de negativa utfallen berodde 
på oss grabbars utseende, charm eller 
fel bil, det ska jag låta vara osagt. 
 
Hur som helst så var det en härlig tid 
med en fantastisk framtidstro. Alla 
hade jobb och hyfsat med pengar, sam-
tidigt lade vi inte energi på några poli-
tiska demonstrationer eller protester. Vi 
tillhörde i stort det ”knegande folket” 
Jobba hela dagen, hem o käka, samla 
ihop gänget, skramla ihop soppapengar, 
ta en fika på något av stamställena och 
i övrigt bara åka runt på stan fram till 
småtimmarna. En daglig rutin som upp-
repades hela veckan. Fick vi vara i fred 
med detta så var allt ok! 
 
Mötesplatser för likasinnade 
De stora mötesplatserna genom åren, 
där både killar och tjejer inom Rag-
garkulturen, umgicks var Morsans i 
Roslags Näsby, Henrys i Skarpnäck, 
Ekstugan på Ekerö, Bellmans vid 
Karlbergskanalen  mitt emot” Tallis” 
som var ”knuttarnas hak”. 
Blev man hungrig efter alla raggarvarv, 
åkte man ofta upp på Valhallavägen 
för att köpa korv på Sten-Kalles eller 
Vickningen. 
Vickningen hade öppet till sent på 
kvällen och serverade även schysta 
maträtter. Exempel på populär maträtt 
var tunnbrödsrulle med stekt salt sill. 
Det satt som en smäck i hungriga 
Raggarmagar. 
 
I innerstan fanns flera populära fik, så 
som Cupido på Roslagsgatan, ”Cupan”  
var ett välbesökt ”Raggarhak”. 
 

I vår tidigare artikel, Magazine V 
nr 2 2021 om uppkomsten 

av Rock n´ Roll, skrev vi att en 
subkultur till Rocken är Raggare. 

Raggarkulturen växte sig stor i 
Sverige under 1950-60-70 talen. 
Förekomsten av Raggare var då 

som störst i storstäderna. 
I dag är de mer aktiva ute på 

landsorten

Raggare vad är det?



Den 26 juli 1959 uppstod de stora  
Raggarkravallerna i Kristianstad” 
mellan raggare och polis. 
Tidningarna skrev stora rubriker och 
politikerna gjorde utredning om hän-
delserna. 
 
Raggarkulturen inspirerades starkt av 
den amerikanska rock´n´roll-kultu-
ren med stora bilar, Brylkräm, Jeans, 
Skinnpaj, T-shirts med mera. 
 
Subkulturer som liknar raggarna har 
funnits i de flesta västeuropeiska 
länder, men ingenstans har de varit 
så livskraftiga som i Sverige, utom 
möjligen i Finland, det land i Europa 
där det finns flest amerikanska bilar per 
invånare och då främst på Åland som 
har många raggare.  
 
Parodierad kultur 
Raggarkulturen 
har ibland  
parodierats. 
Det mest kända  
exemplet är 
kanske 
rollpersonerna 
Ronny och 
Ragge,gestaltade 
av Peter Settman 
och Fredde 
Granberg i början 
av 1990-talet. 
 
För er som vill ta del av mer detaljerade 
beskrivningar och berättelser om 
Raggarlivet rekommenderas Boken 
Raggare rebellerna som skakade Sverige 
skriven av tidigare Expressenjournalisten 
Sten Berglind, själv gammal Raggare. 
Bokförlaget MAX STRÖM
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Glömmer aldrig en kommentar han 
gav till en av mina polare Bosse T en 
lördagskväll. ”Ser att du mår ganska 
bra och har lite runda fötter men passa 
dig bara så inte golvet hoppar upp och 
klappar till dig”. 
 
För att hålla ordning på gästerna på 
Henrys, anlitades Ramon Sylvan, stunt-
man och skådis och Perre, gammal 
boxare, som ordningsvakter. De hade 
sådan pondus att inga större bråk upp-
stod inomhus. 
Ute på den stora parkeringen kunde 
däremot ett och annat gruff blossa upp. 
I stort var nog ändå Raggarna ganska 
fredliga men det etablerade samhället 
hade sina egna teorier om vad det var 
för egendomliga individer. 
Var de gangsters, brottslingar, våld-
täktsmän eller vad? 
 
I den utomordentliga boken ”Raggare 
rebellerna som skakade Sverige”, har 
författaren Sten Berglind citerat ett 
utdrag ur ett TV-framträdande 1962 
där dåvarande socialborgarrådet Inga 
Thorsson uttryckte sig på följande sätt:                                                                                                                                            
”De här grupperna av bilåkande ung-
domar som kallas raggare, har ju varit 
föremål för en intensiv uppmärksamhet 
i den offentliga debatten och det har 
haft åtskilliga konsekvenser, bl a den 
att de gärna sluter sig samman i grup-
per som är hårt sammanhållna och 
tämligen ofta tyvärr negativt inställda 
till omvärlden och mot samhället. Vi 
måste försöka bryta det genom att ska-
pa kontakpunkter och också komma åt 
de sociala problem som finns i de här 
grupperna av ungdomar, inte minst det 
så kallade flickproblemet och tyvärr 
också ett alkoholproblem”  
- Ja, Ja, tur att tiderna förändras! 
 

Bilarna var trots allt i fokus 
Under senare delen av 50-talet och en 
bra bit in på 60-talet rullade fantastiska 
bilar runt i stan. De flesta i original-
skick men också supersnygga hembyg-
gen. Vem minns väl inte Bosse Gamens 
ombyggda Thunderbird eller hans 
brorsa Svens Hot Rod med spindelnät i 
fronten och bakljus från Cadillac 59:a. 
 
Vårt stall av bilar från Essingen gick 
inte heller av för hackor, här kan näm-
nas Ford 39:a Mercury 46:a cab, Ford 
51:a, Buick 54:a cab, Pontiac 55:a cab, 
Oldsmobile 55:a, Mercury 55:a, T-bird 
60:a cab m.fl. 
En fantastisk bilpark som i dag skulle 
vara värd en stor förmögenhet. 
Dessvärre insåg inte alla det egentliga 
samlarvärdet som sedan utvecklats över 
tid. Många riktiga klenoder knuffades 
ner i sandtaget på Ekerö för att man 
”ville bli av med dem”? 
 
Vi avslutar detta reportage med 
valda delar av Wikipedias vidare 
beskrivning av Raggare. 
De första raggargängen bildades i 
Stockholm i slutet av 1950-talet. De 
mest omskrivna i pressen var The Road 
Devils. Deras ledarfigur var Bosse 
”Gamen” Sandberg, som även startade 
motortidningen Colorod. 
The Road Devils hade skyltar hängan-
de under den bakre kofångaren, med 
texten: The Road Devils San Fernando, 
senare ersattes San Fernando med med-
lemsnumret. 
The Road Devils kallades vanligen för 
”Vägdjävlarna” av den samtida press-
sen. Andra stora raggarklubbar i Stock-
holm vid den tiden var The Car Angels 
och Teddy Boys Car Club. 

Text: Tommy Söderberg 

Little Gerhard 
Foto: Pressens bild

Foto: Karl Heinz Hernried 
Nordiska museet

Guy Broberg´s Hot Rod Ford 31:a 
Foto: Tommy Söderberg



Välkommen till oss!
Vi är ett sammansvetsat team från verkstadspersonal till försäljare med 25-årig branschvana av nya och begagnade USA-bilar. 
Du hittar oss lätt på Förrådsvägen 10 i Älta.

Sveriges största urval av nya och begagnade USA-bilar 
Alltid över 100 bilar i lager!
I våra stora försäljningshallar väntar dig väl utvalda bilar från USA, Kanada och Europa.  
Allt från vans och pickuper till personbilar och sportbilar. 
Du kan även specialbeställa din fabriksnya eller begagnade USA-bil från oss.

Kvalitet och service
Kvalitet med ett bra pris och låg ränta är en självklarhet, likaså att vi garanterar dig som privatperson eller företagare bästa 
tänkbara service både före och efter avslutad bilaffär.

Öppettider         Vardagar 09.00-18.00
                    Lördagar 11.00-15.00
                               Söndagar Stängt

Vi erbjuder Sveriges största utbud av USA-bilar
Vi har specialiserat oss på bilar som kommer från de amerikanska biltillverkarna. 
Det vill säga: Chevrolet, GMC, Cadillac, Dodge, Chrysler, Ford och Lincoln. 
Vi säljer alla typer av amerikanska bilar, allt från klassiska bilar eller nya, SUVar eller sportbilar, vanar eller minivanar. 
Så länge det kommer från USA, är det något för oss!

Vi har alltid mer än 150 utannonserade på vår hemsida och alla bilar som bjuds ut till försäljning finns i lager hemma i 
Sverige. Inga väntetider, inga förseningar och du kan själv inspektera bilen innan köp. 
Utöver de bilar som finns ute på annons så har vi fler bilar som står i våra lagerlokaler.

Hittar du inte bilen du söker på vår hemsida? Kontakta oss ändå, den kan finnas i vårt lager!

Förrådsvägen 10  Älta 
Tel: 08-16 60 00
info@foretagsbilar.se        www.foretagsbilar.se
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Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens 
samt Richmond på ön Staten Island. 
Varje stadsdel är lika stor som en euro-
peisk storstad. 
 
Det var den holländske guvernören för 
kolonin Nya Nederland som köpte ön 
Manhattan av indianerna 1626, för ca 
100 kronors värde i prydnadssaker och 
en flaska brännvin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
År 1664 erövrade engelsmännen kolo-
nin och ändrade namnet till New York.  
Efter York som är namnet på en gam-
mal engelsk stad. 
 
New Yorks kärna är ön Manhattan som 
omges av Hudson River i väster och 
havsarmen East River i öster. 
På Manhattan finns Broadway som är 
känd för sina teatrar och nöjeslokaler. 
Broadway är världens längsta gata, 
22,5 kilometer lång. 
På norra Manhattan finns Harlem, som 
främst har en svart befolkning. I hela 
staden New York är de svartas andel av 
befolkningen ca 20 procent. 
 
Här finns Wall Street med den berömda 
börsen New York Exchange. 
USA:s finansiella centrum. 
 
Frihetsgudinnan  
Den 4 juli 1886 invigdes Frihetsgudin-
nan i New York. 
Frihetsgudinnan, 46 meter hög, står vid 
infarten till stadens hamn och symbol-
iserar USA:s självständighet. 
En en gåva till USA från det franska 
folket i samband med  hundraårsminnet 
av den amerikanska självständighets-
förklaringen. Text: Klas Henriksson 

Källa SO-rummet

Manhattan  New York

Det som dominerar Manhattan är 
skyskraporna  
Här fanns den berömda dubbelsky-
skrapan World Trade Center som var 
443 meter hög, 110 våningar. Denna 
skyskrapa förstördes i en våldsam ter-
rorattack den 11 september 2001 då två 
flygplan kraschade rakt in i dubbelsky-
skrapan. Tusentals människor omkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empire State Building 
Den 1 maj 1931 invigdes skyskrapan 
Empire State Building, den kanske 
mest kända skyskrapan i världen. 
Skyskrapan som är 381 meter hög, med 
torn och TV-mast 449 meter, 102 våning-
ar byggdes på rekordtid. 
Nitton månader efter starten kunde 
man inviga byggnaden. 
Ännu vid början av 1970-talet var 
Empire State Building den högsta 
skyskrapan i världen. 
250 personer ser till att allting fungerar 
i skyskrapan. Varje morgon passerar

16 000 människor in genom portarna 
på väg till sina jobb. 40 000 turister 
kommer varje dygn till byggnaden. 
75 hissar kan transportera 10 000 
människor i timmen. Expresshissen 
går på en minut och sexton sekunder 
upp till högsta punkten. 
 
 
 

 
Byggarbetare i arbete med att skruva 
fast stålbalkar högt upp på Empire State 
Building 
 
Central Park 
New Yorks stora andningshål är den 
340 hektar stora Central Park med bo-
tanisk och zoologisk trädgård, frilufts-
teatrar, idrottsanläggningar, ridbanor 
och sjöar. Parken är fyra kilometer lång 
och besöks årligen av ca 15 miljoner 
människor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staden har en av världens största ham-
nar. Kajlängden är ca 100 mil. New 
York har alltid varit USA:s främsta 
immigrationshamn, varför befolkning-
en är av olika härstamning. Nära en 
fjärdedel av invånarna utgörs av judar 
och speciella kvarter för irländare, 
italienare, polacker och kineser.

En världsmetropol man gärna återvänder till. Här finner man det mesta och det bästa 
av utbudet i USA. New York ligger vid Hudsonfloden och är landets största stad med 
8,4 miljoner invånare, 2018 och omfattar fem stadsdelar

Manhattan  New York
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Arrangörer: 
Magazine V - Hyresgästföreningen Hagsätra i samverkan med: 

Vardaga Hemtjänst Vantör - Capio Vårdcentral Hagsätra  Pizza9 Hagsätra - Hagsätra Företagarförening 
_________________________________________________________________________________________

Nya Rågsveds Folkets Hus 
Rågsvedstorget 11, T-Rågsved / Buss 143, 172, 195, 744

www.seniortraffen.se

Äntligen dags för en seniorträff!  
Fredag 22 april    Kl 13.00-17.30 
Plats: Nya Folkets Hus i Rågsved

Alla som uppnått seniorålder 55+ är hjärtligt välkomna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Trevlig underhållning.  
Välkomstdrink, God Mat, Kaffe & Kaka 

Lotterier med fina vinster, quiz, överraskningar och 
dans för den som vill 

 
Tillgång till bar med Öl - Vin - Aperitif samt Alkoholfria alternativ 

Entréavgift 150:- erlägges på plats
Endast swish eller kontanter 

Vid kontant betalning. Ha gärna jämna pengar. 
Förbokning  gäller på tel: 076-231 18 12 

Nostalgifest med 
Little Gerhard 
Tompa Rocker 

och  
Lelle Bodarve

 

Äntligen dags för en seniorträff! 

Nostalgifest med 
Little Gerhard 
Tompa Rocker 

och  
Lelle Bodarve 
Buona Sera Signorina! 

Dröm dig tillbaka till de sorglösa 
tiderna runt 50-60 talet!



Stoppa bedrägeri 
mot äldre!
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Vardaga Hemtjänst Vantör

Vardaga är en av Sveriges största pri-
vata aktörer inom äldreomsorg. 
Vi skapar trygghet, trivsel och livskvali-
tet i vardagen för våra kunder. 
 
Vardaga hemtjänst gör din 
vardag enklare 
Vardaga hemtjänst sköter alla de insat-
ser du är beviljad i ditt biståndsbeslut, 
även trygghetslarm och hjälp på natten. 
 
Vi hjälper dig med trygghetslarm, pro-
menader, leverans av matlådor, mat-
lagning, städning, tvätt, frosta av kyl 
och frys, fönstertvätt, inköp av mat och 
hushållsartiklar, personlig omvårdnad, 
ledsagning och mycket mer. 
 
Vi finns nära dig under dygnets alla 
timmar, och vid larmanrop på trygg-
hetslarm är vi hos dig inom 30 minuter, 
dygnet runt. 
 
Erfaren och utbildad personal 
Som kund erbjuds du en kontaktperson 
som blir den person som huvudsakligen 
hjälper dig. 

Medarbetarna är utbildade undersköter-
skor och erfarna vårdbiträden. De ar-
betar på fasta scheman och med trygga 
anställningar. 
Många arbetar dagtid måndag–fredag.
Så skapar vi kontinuitet som uppskattas 
av våra kunder! 
 
Arbetssätt och kvalitet 
Socialstyrelsens senaste undersökning 
visar att 96 % av våra kunder anser att 
de får ett mycket gott bemötande av 
personalen. Det är vi stolta över!        
Våra kunder känner förtroende för oss 
genom att vi tar hänsyn till allas egna 
åsikter och önskemål och vi kommer på 
avtalad tid. 
För att stödja och hjälpa äldre med de-
menssjukdom finns specialteamet med 
syfte att göra det möjligt för alla våra 
kunder att bo kvar i den egna bostaden. 
 
Vi är noga med att följa basala hygien-
rutiner. Alla medarbetare bär arbets-
kläder och följer råd och riktlinjer från 
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndig-
heten. 
 
Tilläggstjänster med RUT-avdrag 
Önskar du mer hjälp än vad som är be-
viljat i ditt biståndsbeslut kan du köpa 
extra tilläggstjänster, exempelvis mer 
städning. 
 

21Hemtjänst Vantör  Göksholmsbacken 23, 124 74 Bandhagen  Tel till enheten: 08-749 96 00

Prova en gratis matlåda! 
Vi bjuder på en matlåda från 

Trekantens restaurang till alla 
äldre som vill veta mer om 

Vardaga hemtjänst

Efter RUT-avdraget kostar det 215 kr i 
timmen. 
Kontakta oss gärna för mer information 
på tel: 08-749 96 00 
 
Ansöka om hemtjänst eller 
byte av utförare 
Funderar du på att ansöka om hem-
tjänst, eller önskar byta hemtjänstutfö-
rare, kan du kontakta oss på Vardaga. 
Om du vill så kommer vi gärna hem till 
dig för att berätta mer om vad vi kan 
erbjuda, självklart har vi med oss kaffe 
med något gott till! 
 
Du kan även kontakta Äldre direkt på 
08-80 65 65 och välja Vardaga 
hemtjänst som hemtjänstutförare, 
kostnaden är samma 
oavsett vilken 
utförare du väljer.

Den senaste tiden har antalet 
bedrägeri mot äldre personer ökat 
och risken är stor att den här typen 
av bedrägerier sprider sig och växer 
till antalet, därför är det viktigt att 
informationen når ut till så många 
som möjligt så att inte fler blir 
drabbade. 
 
Vi på Vardaga hemtjänst Vantör 
kommer att sprida information i vårt 
upptagningsområde och även vara 
behjälpliga med att anmäla allt 
bedrägeri mot äldre till polisen.  

Vi anser att äldre ska få njuta av 
ålderdomen, inte bli lurad på de 
pengar man jobbat ihop. 

Vardaga är en av Sveriges största privata aktörer inom äldreomsorg. Vi skapar trygghet, 
trivsel och livskvalitet i vardagen för våra kunder
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Rapport från världen

Skärvor och helheter

Bo i höghus är bra 
Bo högst upp i höghus är bra det ock-
så, om inte ens katt går balansgång på 
balkongräcket. Men ganska bra utsikt. 
Man bor i jämnhöjd med ballongerna 
som fräsande seglar förbi med sina 
passagerare som får betala en hel del 
för detta. Om de inte som en gång förra 
året störtar på den lilla ängen. Och så 
förstås tornseglarna, som bor ovanför 
mitt sovrumsfönster, vilket också men-
as deras startbana. Deras framfart är lätt 
svindlande. Att se dem komma i kanske 
120 rakt mot fönstret och sen vika av 
någon decimeter framför det är häftigt. 
Man får lära sig att se dom i ögonen 
och lita på dom. 
Ungarnas navigationskonst kan vara 
äventyrlig. Några gånger har de kört 
rakt in genom det öppna fönstret. Sen 
har man kommit in och hört det prassla 
i pappershögarna och sen fånga och 
släppa ut dem med fart. 
Bo i höghus är bra. För tornseglare och 
människor. I våra storstäder som Stock-
holm måste det vara det enda vettiga att 
bygga fler och högre höghus. Vi sparar 
markytor och kommer år den växande 
bostadsbristen. 
Men tornseglarna flyttar hit och ifrån 
varje år till Sydafrika. 
Långa resor. 

Myror 
På jorden finns mer än 10.000 kända 
myrarter. Variationerna är oändliga 
och de olika arterna är alla anpassade 
efter omgivningens natur. 
 
En enda myra är liten men tillsammans 
är myrorna jordens mest domineran-
de djurgrupp. Deras samlade vikt är 
10-15 procent av den totala vikten 
av alla världens djur, det betyder att 
de tillsammans väger mer än vad alla 
däggdjur och fåglar gör. Deras sociala 
organisation sägs vara orsaken till deras 
enorma framgångar. Organisationen 
kan dock också verka brutal. Det är en 
koloni där en ensa myra inte betyder 
något men dess samlade koloni är en 
superorganism där alla individer offrar 
sig för kolonins bästa och den kolonin 
är särdeles effektiv. Myrsamhällena är 
arbetarstyrda. Drottningarna har inte 
beslutsrätt. Det är arbetsmyrorna t ex 
som bestämmer vilken avkomma som 
ska få leva och matas, vilka som inte 
ska få leva och vilka som ska ätas upp. 
Deras flit brukar ju alltid framhållas 
men man kan ju inte bortse från den 
uppenbara enorma brutaliteten. 
 

Tornseglaren är den rörligaste landlevande fågeln i världen. 
När den inte häckar tillbringar den dygnets 24 timmar i luften, 
totalt tio månader om året. De blir över 20 år gamla 
                                Foto: Aron Hejdström, Lunds universitet 
                                   Källa: Lunds universitet

Stackmyrorna bildar samhällen där det finns tre olika slags 
individer: hannar, honor (drottningar) och arbetare 
                                   Foto och Källa: Henrika Mercadante

Djuriskt 
Något skrämmande imponerande och 
oerhört förvånande, något som hände 
för 10-20 år sedan då jag bodde hos 
massajer i Kenya. Alltså definitivt pre-
skriberat! Jag bodde i ett gästhus på 
savannen.

På gårdsplanen några meter från hu-
set jagades ett byte, en antilop, man 
hörde sen dess utdragna dödsskrik. 
Dagen därpå var det ett par lejon 
som jagade vid dörren. Men om jag 
minns rätt, själva jagades bort av en 
elefant, som åter igen trampade i 
gästhusets blomrabatt. 
Där kändes det som närhet till det 
vilda och de vilda rovdjuren.
Men faktiskt ännu mer imponeran-
de var det som hänt tidigare. 

Inbjöds av massajerna till en tidi-
gare utflykt. Det var något de ville 
visa? Var det möjligen deras specia-
litet, lejonjakt som numera dock är 
strängt förbjuden. Men då tillåten.
Det skulle ändå bli en oerhört märk-
lig utfärd!  De var bara utrustade 
med slidknivar och sina korta smala 
spjut. 

Skärvor och helheter
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Text: Ingvar Ygeman

Recensioner 
Ingvar Ygeman är ju som bekant berömd för sina intervjuer. Främst då för den världsberömda 
sista intervjun med Olof Palme. Själv sätter jag dock flera andra intervjuer jämbördiga som 
den med Martin Luther King, som den med Moder Teresa, som den med Che Guevara, som 
den med Ernest Hemingway, som den med Nelson Mandela eller den unika intervjun med 
broder nr två Nuon Chea. Den sista kan ni läsa i Kambodjaboken, Ygemans 51:a bok.  
     Ingrid Hölzer-Scoh, Berliner Stimme, Tyskland 
 
Skapa intervjuer och gudomlig stilist. Intervjuerna med Moder Teresa, Nelson Mandela och 
Stalins dotter Svetlana bör nämnas. Ytterst minnesvärda bland andra höjdpunkter, för att nu 
blott nämna få av ett par intervjuer.       Ann Johnson, Bolton Even News, England 

Ingvar Ygeman har fått mycket beröm för 
sina böcker och journalistik. 
Ingvar Ygeman har varit krigskorrespondent. 
Studerat i New York. Varit ledamot i juryn 
som delar ut Stora journalistpriset. Lärare på 
journalisthögskolor. Han har intervjuat ett 
flertal berömda storheter, mycket uppmärk-
sammade intervjuer, så som Moder Theresa, 
Alan Garcia, Indira Gandhi och Nelson 
Mandela för att nämna några. 
Så förstås den allra sista intervjun som 
gjordes med Olof Palme, bara några timmar 
före mordet.
Under många år var han journalist, på
Sveriges största nyhetsbyrå, dagstidningar 
och även redaktör för flera tidskrifter. 
Chefredaktör i 17 år för tidningen Statsan-
ställd med 200 000 ex i upplaga och en 
årsupplaga på över 7 miljoner.
Spelat fotboll i en av de högsta divisionerna. 
Löptävlat, bl a New York Marathon och 
26 Lidingölopp.
Ygeman är en flerfaldigt prisbelönad och 
ofta översatt skribent.
På senare år har Ingvar Ygeman sysslat 
med internationellt biståndsarbete även i 
några av världens värsta krishärdar. 
Senast  jordbävningen på Haiti. 
Har flera år drivit egna barnhem och det 
egna hungerforum, ”Ygemans Barnhem”. 
Via sina två konsultbolag har han fått 
många högst varierande uppdrag. 
Uppdragen har en spännvidd med alltifrån 
stora FN-projekt till absolut svenskt och 
synnerligen lokala fritidsuppdrag som 
svenska kyrkorådet och kyrkofullmäktige. 
Just nu är det utlandsprojekt som Refugee 
Council, World Crises Messages och 
världshungerhjälpen samt två större statliga 
svenska företag.  
För många månader sedan kom de 27:e  
och 28:e böckerna, ”Stark våg”. "The 
fantastic wave" på engelska 900 sidor och 
"Vindarna vänder" som är den 29:e och finns 
på nio språk. Nu har 30:e boken kommit ut, 
“Ganska farliga resor Mycket viktiga ögon-
blick!” som efter bokmässan i Göteborg 
recenserades som årets bok. 
Ygeman har varit i Syrien 3 gånger och 
kommit levande därifrån. Han har sett IS 
härja och mörda. Detta är den mest spän-
nande bok som skrivits om Syrien.

Efter en ganska lång vandring fick 
vi se 12 lejon som kalasade på en 
fångad kurdu. 

Till min förvåning fick jag se att de tre 
massajerna lugnt började gå iväg rakt 
mot lejonflocken. De gick helt lugnt 
men bestämt. Rakt fram mot bytet. 
Efter en kort stund flyr hela lejon-
flocken en bit bort.
Så börjar de tre massajerna att 
blixtsnabbt stycka bytet. De skär upp 
rejäla stycken, slänger så upp de sto-
ra styckena på sina ryggar och går 
lika beslutsamt därifrån. När de häp-
na lejonen inser att de blivit lurade 
är massajerna rätt långt därifrån. 
Då går lejonen fram och fortsätter 
ätandet och drar bytesdjuret längre 
in i snåren. 

Det skulle inte gå i dag. Även en 
sådan överraskande jakt skulle vara 
strängt förbjuden. 
Lejonjägarna skulle tekniskt säkert 
kunna göra om det men Kenyas 

nyare rigorösa miljölagar övervakar 
all slags jakt på de vilda djuren med 
beväpnad personal. Så det skulle 
vara omöjligt. 
 
Tjuvjägare finns men väljer nog 
andra byten och de är ganska noga 
övervakade. Tror inte så värst många 
skulle försöka. Skulle ni förresten 
promenera in och våga gå rakt fram 
och ta maten från 12 hungriga lejon. 

Att stjäla maten från en hungrig 
djurens konung LEJONET???
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Medlemstidningen Hem & Hyra 

Ring vårt kansli tel: 0771-443 443       https://www.hyresgastforeningen.se    

Hyresgästföreningen är en med-
lemsstyrd organisation. Förening-
en representerar alla hyresgäster 
och har över 500 000 medlemmar. 
Vår vision är ett tryggt boende där 
människor och samhälle utvecklas. 
Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en 
god bostad till en rimlig kostnad, såväl 
idag som i framtiden. 
 
I Sverige finns nästan fem miljoner 
bostäder, varav nästan 40 procent är 
hyresrätter Boverket 2018. 
Hyresgästföreningen förhandlar hyran 
för ungefär 90 procent av totalt ca 2 
miljoner hyresrätter. Lägenheterna finns 
i 300 kommunala bostadsbolag och 
45 000 privata hyresfastigheter. 
 
Viktigare än på länge! 
Inte på ett halvt århundrade har Hyres-
gästföreningen haft en viktigare roll! 
Utmaningarna är stora och krävande. 
Men för vår egen och våra barn och 
barnbarns skull krävs att vi visar mod 
och förmåga att tänka nytt. Att vi till-
sammans bidrar till att vända en situ-
ation där bostadskris har övergått till 
något som allt fler beskriver som en 
bostadskatastrof.

Långsiktig strategi 
Hyresgästföreningens långsiktiga  
inriktning är att bli en bredare sam-
hällsaktör och en mötesplats för boen-
defrågor. 
Agenda 2022 tydliggör vad Hyresgäst-
föreningen ska prioritera att utveckla 
och hur vi ska arbeta under de närmaste 
sex åren. Agendan styr det dagliga ar-
betet i hela föreningen och är utgångs-
punkten för organisationens verksam-
hetsplaner. 
 
Hyresgästföreningen behöver många 
engagerade över hela landet. För att 
ha en öppen och inkluderande kultur 
som bjuder in till engagemang behövs 
principer som präglar våra relationer, 
internt och externt. Det ger vägledning 
i vår vardag och kraft och glädje i ar-
betet. 
 
Yngre medarbetare sökes 
Hyresgästföreningen tror på människ-
ors vilja att engagera sig och ta ansvar 
både enskilt och tillsammans med an-
dra. Därför bjuder vi in till samtal och 
samarbete för att utveckla det goda bo-
endet med idéer, kunskap, analyser och 
innovation. 

Vi bjuder in till en öppen rörelse av 
människor med närhet och gemenskap 
som arbetar tillsammans och lär av var-
andra. 
 
Rekrytering av yngre personer till 
vår organisation har hög prioritet. 
Det finns ingen ålderskategori som är 
mer eller mindre lämplig, alla genera-
tioner kan tillföra viktigt nytänkande. 
För att kunna arbeta långsiktigt behövs 
dock att vi succesivt slussar in yngre 
krafter i våra led. 
Vill du vara med och förändra och 
medverka till ett bättre boende, för 
hyresgäster i ditt närområde? 
I så fall är du välkommen att söka in 
som bostadsrepresentant. 
Du behövs!



Recept
Hagsätra  Högdalen  Hökarängen
Alla ingredienser som ingår i recepten, finns att köpa i våra butiker

Recept

Semeltårta 
2 st semletårtor
Ingredienser
100 g smör
3 dl mjölk
50 g jäst
½ tsk salt
1 tsk kardemumma
1 dl strösocker
1 st ägg
knappt 1 liter vetemjöl 

Pensling
1 st ägg 

Fyllning
400 g mandelmassa 

Garnering
8 dl vispgrädde
florsocker 
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Text: Angela Sjunnevik

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

Gör så här
Smula ner jästen i en degbunke 
Ta fram ägget så att det blir rumsvarmt 
Smält smöret och häll i mjölken och rör om 
och låt bli fingervarmt, 37° 
Häll först lite över jästen och rör tills den 
lösts upp. Häll därefter på resten och rör om 
Tillsätt salt, kardemumma, socker och ägg 
Rör i mjöl efter hand och arbeta degen 
smidig och blank 
Låt jäsa 30 min, övertäckt
Ta upp degen på bakbordet och knåda ut alla 
luftbubblor. Dela degen i 2 delar och baka 
ut till runda släta platta bullar ca 20 cm i 
diameter 
Lägg dem på var sin plåt med bakplåtspap-
per och jäs ca 30 min
Pensla med uppvispat ägg 
Grädda mitt i ugnen i 200° 15-20 min tills de 
fått fin färg. Låt bullarna kallna 

Fyllning med mandelmassa
Skär av locken. Ta mandelmassan, gröp ur 
endel av inkråmet och blanda detta. Värm 
(några matskedar) mjölk eller grädde och 
häll på lite grann så att det går att röra till en 
smidig röra. Lägg i hålen i bullarna. 

Garnering
Vispa grädden. Det går åt ca 4 dl per sem-
meltårta. Klicka på eller spritsa grädden över 
fyllningen och lägg därefter på locken 
Sikta över florsocker.

Krämig kycklinggryta med svamp och bacon 
Ingredienser
500 g kycklinglårfiléer
1 msk kinesisk soja
1 gul lök
200 g svamp
1 röd paprika
140 g bacon
1 msk smör
1 tsk salt
2 krm vitpeppar
3 dl vatten
2 msk konc kalvfond
2 dl valfri grädde
2 msk vetemjöl 

Garnering och servering
persilja
kokt ris
haricots verts
röd vinbärsgelé

Gör så här
Strimla kycklinglårfiléerna. Blanda kycklingkött och soja. Skala och hacka löken. 
Ansa svampen. Strimla paprikan. Skär baconet i bitar.
Stek kycklingkött, lök, svamp, paprika och bacon i omgångar i smör i en stekpanna. 
Salta och peppra, lägg över det i en gryta.
Häll över vatten och fond. Låt grytan sjuda 7-8 min.
Tillsätt grädde blandat med vetemjöl och rör ner det i grytan. 
Låt grytan sjuda 5 min, rör om under tiden.
Garnera med persiljekvist. 
Servera med ris, gröna bönor och gelé.

”När du hälsar på hos en vän och känner 
för en liten smakbit av något, försök att titta 
lite längtansfullt i riktning mot skafferiet.” 
    Nalle Puh



Vinter-OS i Peking resulterade i 18 st 
medaljer för Sverige. Bäst någonsin.            
En del av förhandsfavoriterna mot-
svarade förväntningarna samtidigt 
som några av de på förhands tippade 
medaljaspiranterna missade rejält. 
 
Läge för Bragdguld? 
Att Nils van der Pool skulle vinna 
10 000 meter skridsko var ett av Sveriges 
i förväg hetaste tips inför spelen. Denna 
magiska människa, med sitt, ifrågasatta, 
träningsprogram, lyckades även ta hem 
5 000 metersloppet. Att som grädde på 
moset slå till med olympiskt rekord på 
5 000 m och Världsrekord på 10 000 m 
är väl att betrakta som en bragd. 
Bör vara het i nästa omröstning av 
bragdguldet! 
 
Stenmark Hysteri 
På många platser i vårt land, framför 
allt i Nils hemstad Trollhättan, stanna-
de alla verksamheter av under 10 000 
metersloppet. Alla satt som klistrade 
framför TV:n precis som på Stenmarks 
tid. Härligt! 
 
Snabba tjejer 
Två andra på förhand tippade favoriter 
som motsvarade förväntningarna, var 
Jonna Sundling och Maja Dahlkvist. 
De tog Guld och Silver i individuella 
skidsprint-loppet, silver i lagsprint och 
brons i Stafettlaget 4 x 5 km. 
Andra tjejer som höll flaggan högt i 
topp var Sara Hector, guld i storslalom, 
Sandra Näslund som säkert tog hem 
guldet i Skicross. 
 
Höga hopp och snabba åk 
Extra kul också att vi även i de lite 
modernare grenarna hänger med bra. 
Här skördade vi framgångar genom 
Walter Wallberg, guld i Puckelpist och 
Jesper Tjäder brons i Slopestyle. 
 
Skidskytte 
I förväg hade de flesta tippat att skid-
skyttelagen, både damer och herrar, 
skulle kunna ta hem uppemot 6 st med-
aljer. Utfallet blev 4 st, i första hand, 
tack vare 22 åriga Elvira Öberg som,

i sitt första OS, kammade hem 2 silver 
individuellt samt att hon var med och 
tog guld i damstafetten. Ytterligare ett 
silver bärgades av Martin Ponsiuloma 
i Herrarnas masstart. Måste väl ändå 
anses som godkänt. 
 
Curling 
Denna sport har blivit en stor svensk 
paradgren där både Herr- och Damlag 
skämt bort oss med framstående resul-
tat genom åren. Starkt psyke, skicklig-
het/smartness och härlig kämpaglöd, 
utmärkte alla svenska deltagare. 
Resultatet blev Guld till herrlaget, brons 
till damlaget och brons i mixed. 
Superbra! 
 
Längdskidlaget? 
Våra i förväg utsedda skidfavoriter till 
medaljer, sviktade. Bortsett Sprint och 
damernas stafett, blev det i stället en 
riktig flopp. 
Utan att nämna några vid namn så blev 
alla på förhand betrodda åkarna, utan 
medaljer, trots flera framgångar inför 
spelen. Det är väl här uttrycket  
”Mellanmjölk” passar. 
 
Några ”Hedrande femteplatser” räknas 
dessvärre inte i OS! 
 
Ishockey  
Tre Kronor och Damkronorna 
Tycker nog att helhetsintrycket även 
här blev lite ”Mellanmjölk”. 
 
Sammantaget ändå ett mycket fram-
gångsrikt OS med stora förhoppning-
ar inför framtiden. 

  HEJA SVERIGE 
 
Bra resultat i OS men ändå lite mellanmjölk i vissa grenar!

Text: Tommy Söderberg

Walter Wallberg, Guld, Puckelpist

Sara Hector, Guld, Storslalom

Nils van der Poel 
Guld, 5 000 och 10 000 Skridsko

Niklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus 
Wranaa och Christoffer Sundgren 
Guld, Curling

Maja Dahlqvist  och Jonna Sundling 
Silver                         Guld 
skidsprint-loppet
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Precis innan denna tidning skickades 
till tryck, slog mirakelmannen Nils van 
der Poel till igen genom att bli Världs-
mästare i Allround-skridsko vid tävling-
ar i Hamar Norge. Hans kandidatur till 
Bragdguldet 2022 måste genom detta 
ytterligare ha förstärkts!

Presstopp!



I säsongens sista fotbollsmatch 
efter en lång säsong, skulle allt 
avgöras 
Läget var sådant att Rågsveds if kunde 
avancera till div 2 om man spelade 
oavgjort eller vann mot Segeltorp. 
Vid förlust skulle Segeltorp ta avance-
manget till 2:an! 
 
Stor spänning i luften och även om det 
var lite frostigt och kallt så hade en 
hyfsat stor publik anslutit. 
Inledningsvis måste jag tyvärr säga 
att jag sällan eller aldrig besökt en så 
ogästvänlig fotbollsplan.  
Här fanns inga läktare utan all publik 
fick stå på avstånd och glo genom ett 
fyra meter högt Gunnebostängsel. 

Planen omgärdades dessutom av ett 
stort antal uniformerade vakter som 
hade en ganska ogästvänlig attityd.

Eftersom vi skulle göra ett reportage 
och ta bilder bad vi att få komma inn-
anför stängslet och ta några bilder men 
”icke sa Nicke”. 
Vill man vara lite elak så kändes det 
som att man hamnat på en fotbolls-
match på Kumla eller Hall, om det nu 
finns några fotbollsplaner där? 

Alla som skulle göra reportage och 
ta bilder hänvisades alltså till att på 
avstånd och genom stängslet, försöka 
återge vad som hände på planen. 
Ett hopplöst uppdrag även om vi hitta-
de en glipa vid en järngrind där vi kun-
de sticka ut en av våra kameror men då 
skymdes vi i stället av nätet i målet! 
 
Så några matchbilder, med kvalitet, 
blev det alltså inte. Detta stod i skarp 
kontrast mot den öppna och gästvänliga 
miljö som erbjuds på Rifs hemmaplan 
Hagsätra ip. Tänker bl.a på det lyckade 
genomförandet av matchen mot AIK i 
somras. 
 
Underhållande match 
Trots dessa yttre, mindre gynnsamma, 
omständigheter kunde vi ändå, genom 
stängslet, ta del av en underhållande 
match. Förvånansvärt bra spel från 
båda lagen. Speltempo och skicklig-
heten i passningsspelet överraskade 
åtminstone på mig och min kollega. 
Efter en mållös första halvlek kändes 
det som att det kunde sluta hur som 
helst. 
I andra halvlek tog däremot RIF över 
mer och mer. 

Starkt försvar, som ivrigt påhejades 
av sin duktiga målvakt, avstyrde varje 
attack från Segeltorp även om det satt 
hårt åt ibland. 
 
Helhetsintrycket av matchen blev trots 
allt att Rågsveds if var det starkaste 
laget och gjorde sig förtjänta av sitt 
uppflyttning till div 2. 
Slutresultatet 1-1 räckte alltså till 
avancemang. 
 
Glädjen stod högt i tak efteråt och 
Guldhattarna åkte på så fort domaren 
blåst av matchen. 
 
Festen startade i omklädningsrummet 
och fortsatte senare på Restaurang 
Trevi i Hagsätra Centrum.

Magazine V vill gratulera till Seriese-
gern och till kommande spel i Division 
2 östra nästa säsong. 
Med stort intresse kommer vi att följa 
hur detta fotbollsäventyr går vidare.

Spännande upplösning 
på säsongen!

Text och Foto: Tommy Söderberg
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Nu har jag äntligen förstått hur man ska undgå 
parkeringsböter. Jag tar bara med mig vindrutetor-
karna när jag går! 
 
I matsalen på ett ålderdomshem sitter tre kvinnor 
och pratar om hur det är att bli gammal. 
- Det värsta är att man blir så glömsk. Ibland när 
jag står med medicinburken i handen kan jag inte 
komma ihåg om jag just tagit eller ska ta en tablett 
Den andra säger 
- Jag kan stå i trappan och inte veta om jag är på 
väg upp eller ner 
Den tredje kvinnan 
- Jag har tack och lov inga såna problem, ta i trä, 
säger hon och knackar i bordsskivan och tillägger 
genast 
- Det är någon som knackar på dörren. Jag går och 
öppnar 
 
När Gud hade skapat jorden tittade Sankte Pär ner 
på den och sa:
- I Afrika har de torka. I Sydamerika har de över-
svämningar. I Nordamerika har de tromber. 
I Asien har de jordbävningar. 
Men Sverige slipper ju undan ALLA katastrofer.
Då log Gud illmarigt och sa:
- Nä, de har Försäkringskassan
 
Studenten besökte ett mentalsjukhus och frågade 
läkaren 
- Hur kan du veta när en person behöver vård? 
Läkaren svarar 
- Tja, vi fyller ett badkar med vatten och erbjuder 
dem en tesked, en tekopp och en skopa och ber 
dem tömma badkaret 
Studenten 
- En normal person skulle välja skopan eftersom 
den är störst 
Läkaren 
- Nej, en fullt frisk person skulle dra ur proppen. 
Vill du ha en säng vid fönstret? 
 
Håll avstånd på 1-2 m när du är ute bland folk 
   Folkhälsomyndigheten
Måste vi stå så tätt? 
   Norrbottningar

Bra Sagt
Vad är det för fel på att vara lat? Tänk om det blev 
krig och ingen gick dit                  Astrid Lindgren 
 
Livet går ut på att skratta och ha kul. Livet är 
något vi ska uppskatta, inte bara uthärda
              Gordon B. Hinckley 
 
Visst gör det ont när knoppar brister, varför skulle 
annars våren tveka.                    Karin Boye

den förut
Har du hört

TipsruTan

28

Med bikarbonat kan du bli av med fläckar, 
dålig lukt, fräscha till mattor och rengöra 
tvättmaskinen 
En stor fördel med bikarbonat är att den är giftfri 
Gör dig av med alla läskiga rengöringsmedel och 
satsa på ”mirakelmedlet bikarbonat” istället 
Bikarbonat kan användas till så mycket mer än bakning 

Skrädderi 
Vi syr in/ut, lägger upp/ned 

Byxor, Klänningar, Kavajer m.m. 
Byten av blixtlås även i Skinnjackor
KemTvätt  VitTvätt  MattTvätt  MockaTvätt

Alltid 
låga priser 

  
Vi tar emot skor 
för reparation

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

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

Lunch 
Månd-Fred  
Välj mellan 
       2 rätter 

110:- inkl Läsk 
Vin- och 
Ölrättigheter
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Insändare
HÖRT OCH HÄNT .............................................

Insänt av Micke

År 1928 inträffade en materiellt svår bilolycka på riksvägen mellan 
Örkelljunga och Åsljunga. 
Det var en Örkelljungabo som körde på en köpman från Skånes 
Fagerhult.
Vid den efterföljande rättegången i klippan sas det att det var 
Örkelljungabon som var orsak till olyckan och fick en förmildrad dom 
”därför att han druckit brännvin och därmed haft svårt med att styra”.

FÖRMILDRANDE DOM
Insänt av Maria Pettersson

”Om personen du talar med inte tycks lyssna, 
var tålmodig. Det kan helt enkelt vara så att 
han har lite ludd i ena örat”. 
                              Nalle Puh

Insänt av 
Benny Wiklander

Plantan på balkongen 
En kommande rysare i chilipeppar- 
sådden på min balkong i sommar  
    

En som inte påverkas av det som sker i nutid     
   Foto: Helin 9 år från Svedmyra



    Sluta dricka direkt från burken - så snuskig är den!
     Att vi människor utsätts för mängder av bakterier, organismer och enzymer varje dag är 
     oundvikligt. De flesta är heller inte farliga men vem vill ha tarmbakterier direkt i munnen?  
     Många gånger är det saker vi inte tror är så smutsiga som faktiskt är bland de allra värsta 
     smutshärdarna som, visar det sig, burkar för läsk och annan dryck. Dricker du direkt från 
     burken kommer du att utsätta dig för värre bakterier än du förmodligen tror. 
     Det visade en studie av det australiensiska företaget EarthEcco.  
När EarthEcco testade en vanlig läskburk mätte den 1146 RLU (relativ ljusenhet)! Som jämförelse mätte en toalettstol cirka 
980 RLU. Aluminiumburkar för exempelvis läsk är alltså extremt smutsiga och dessutom visade det sig att ytan var täckt av 
många bakterier (inklusive koliforma), organismer och enzymer som kan göra dig allvarligt sjuk.  
– Det chockade mig att burkläsken var smutsigare än en toalettstol. Det hade varit renare att dricka direkt från toan än ur en 
burk, säger Jake Tyson, VD för EarthEcco. Han svär på att han kommer att dricka ur sugrör om han känner för en läsk. 
Det kanske är dags att börja överväga att inte dricka direkt ur burkar i framtiden. Häll upp drycken i ett rent glas eller 
använd ett sugrör istället. 
                  Text: Inger Sjunnevik     Källa: news.com.au

Rödakorslokalen på 
Olshammarsgatan 25  
är öppen för gamla och nya verksamheter! 

Tisdagar 15.00-18.00 café med lite försäljning 
Öppet Hus 19 mars 12.00-16.00 
Renovering vecka 14 
Återinvigning 
Öppet hus 9 april kl 12.00-16.00 
Lunchcafé kommer snart igång igen 
 
Välkommen till mötesplatsen 
Charlotte Lagersten 
ordförande

Sluta dricka direkt från burken - så snuskig är den!

                      Öppna Möten 
 
Öppna möten innebär att alla som vill veta mer om alkoholmissbruk och dess konsekvenser är välkomna! 
 
Till AA kommer människor från samhällets alla hörn, unga, gamla, män och kvinnor med olika yrken och 
sociala bakgrunder.  
I Hagsätra har AA lunchmöten alla torsdagar mellan kl 12.30-13.30 med start den 3 mars 2022. 
Adress: Olshammarsgatan 25, Hagsätra, Röda korsets lokal. 
Buss 143 från Högdalen eller Älvsjö mot Hansätra Centrum. 
 
KONTAKT 
Behöver du hjälp  Tel 08 720 38 42  E-post help@aa.se   Övrigt  Tel: 08-642 26 09  E-post: service@aa.se
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HAGSÄTRA MOBITEK
NYCKELSERVICE

DATA 
& 

MOBILSERVICE 
Mobile Technology  

 

 
  

 
 
Kopiering av nycklar och brickor (Blip) 

Vi säljer flera modeller av Hänglås, även med kod 
 

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

Nyckelservice 



Namn: ....................................................................................
Adress: ...................................................................................
Tel: .........................................................................................

1:a pris 4 pak kaffe 
2:a pris 3 pak kaffe 
3:e pris 2 pak kaffe 
4:e-6:e pris 1 pak kaffe

 Skickas till: Magazine V c/o Tommy Söderberg, Vintrosag 14 10 tr, 124 73 Bandhagen. Senast 19 april 2022 
Vinnarna kontaktas per telefon

 

Vårkryss
Vinn presentcheckar på Kaffe


