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 Svenskt 
      midsommarfirande 
Sedan 1500-talet har svenskarna firat sommar- 
solståndet med fantastiska festivaler som markerar 
början på sommaren och som vissa skulle säga 
”tillägnats att äta, dansa och utföra bisarra 
ritualer”. 
I centrum för galenskapen står midsommarhelgen  
som är en stor fest för hela landet och som alltid 
hålls i juni. I år infaller midsommarafton 24 juni 
och midsommardagen 25 juni. 
Läs mer om midsommarfirandet på sid 4-5. 

Det finns ju också mycket mer att läsa om i detta 
nummer, bl a Rymden, Fotboll som religion i 
Brasilien, Rapport från BRÅ, Nattstolar, pottor, 
avträden och utedass. 
Inte att förglömma Sommarkrysset. 
 
Magazine V har besökt två nystartade verksam- 
heter i Hagsätra Centrum. Direkten och Pizza 9. 
Se våra omdömen i tidningen. 

Nu är naturen som allra vackrast och man njuter 
av ljuvliga dagar. I trädgårdarna är alla försom-
marväxter utslagna och bin och humlor jobbar för 
fullt. Fåglarna sjunger vackert och deras ungar lär 
sig flyga. 
 
Vi på redaktionen tar ett uppehåll under sommaren 
men återkommer till hösten.
Därför vill vi nu passa på att önska er alla en 
trevlig läsning med Magazine V och en underbar 
vilsam seglats i ett vackert Sverige och kanske 
sköna dopp i en solvarm sjö.
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MAGAZINE V är en privatägd gratistidning och är vare sig politiskt, 
religiöst eller på annat sätt kopplad till någon organisation 
Vi har ingen ekonomisk stöttning utan existerar bara genom betalda 
annonser/inslag
MAGAZINE V finns att läsa som nättidning på magazine-v.se och 
seniortraffen.se
Alla annonsörer länkas till egen hemsida

innehå l l

Du hittar oss på adress: Kilsmogatan 1 B, Hagsätra 
Ingång på baksidan av huset

Seniorfiket 
”VärdenS BäSta Ställe” 

har BliVit en Succe 
Initiativet från Ikano Bostad, Lokala Hyresgästföreningen 

och Seniorträffen har slagit väl ut 
För varje vecka som gått har antalet nya besökare ständigt ökat  

 Vi håller öppet hela Sommaren 
helgfria dagar, måndag, onsdag, fredag 10.00-14.00

 

 
Vi ligger långt fram i planering för en        
gemensam Ålandsresa!  
Förhandlingar pågår för att klara ut alla detaljer 
såsom:  
Datum, egna underhållande inslag, mat och 
förtäring samt eventuell sponsring och slutgiltigt paketpris för varje resenär 
Ej klart före pressläggning av denna tidning  
Intresserade kan höra av sig för mer info/anmälan efter 27 juni 
Tel: Som ovan 0738 74 04 67

nyhet 
 

Lördag 2 juli 09.00-13.00 
träffas vi äter frukost och löser 

melodikrysset (10.00) tillsammans 
QuiZ och andra lustigheter på 

programmet 
Enkel frukostbuffé serveras 

50:-
oBS! 
Begränsat antal platser Förhandsbokning gäller  Tel: 0738 74 04 67
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Det traditionella svenska midsom-
marfirandet! 
Vi förbereder oss på att festa på sill, 
nypotatis, en hel del räkor, några 
köttbullar och korvar tillsammans med 
den svenska nubben. Efterrätten blir en 
utsökt jordgubbstårta. 
Mätta och belåtna är vi redo att starta 
resten av dagens festligheter vilken bru-
kar börja med att man reser midsom-
marstången.  
Traditionella danser som kan se väldigt 
roliga ut för dem som tittar på och är 
roliga att utföra. En av de vanligaste 
danserna är ”Små grodorna”. Dansen 
består mestadels av att alla koncentre-
rar sig på ”sin inre groda” och hoppar 
runt stången några varv. 
 
Härifrån tar du kontroll över resten av 
natten. Oavsett var och med vem du 
kommer att fira midsommar måste du 
komma förberedd. Du borde alltså se 
till att du har insektsspray och en 
regnrock med dig. 
Glöm inte att plocka sju olika blommor 
innan du går och lägger dig. En gammal 
historia säger att du ska lägga dem un-
der kudden och du kommer att drömma 
om den du ska gifta dig med. 
 
Den svenska 
midsommar- 
traditionen 
Midsommar är 
Sveriges stora sommarfest. 
Värmen har kommit och nätterna är 
långa och ljusa. Det är en traditions-
tyngd högtid, då vi gärna vill värna om 
urgamla seder men traditioner är luriga, 
de förändras ständigt och är inte alltid 
vad de vid första anblicken synes vara. 
Det är ofta svårt att säga var och när de 
uppkommit, varför de förändras eller 
ibland försvinner helt. 

I bondesamhället innebar midsommar 
ett välbehövligt avbrott i arbetsåret, 
medan själva midsommarnatten ansågs 
vara full av magiska krafter och över-
naturliga väsen.  
Ser vi till Europa i övrigt, så är midsom-
mar en del av firandet av övergången 
mellan vår och sommar, då människor 
sådde och hoppades på god växt. 
Midsommarfirandet går tillbaka till 
Johannes Döparens dag 24 juni och den 
tid när vi var katolska, före 1500-talet. 
 
Fram till 1952 var midsommaraftonens 
fasta datum den 23 juni, men för att 
passa bättre in i arbetsveckan bestämdes 
1953 att midsommaraftonen alltid skulle 
vara en fredag mellan 20 och 26 juni. 
 
Vad är det vi firar? 
Midsommarfirandet kom till oss från 
Tyskland, antagligen i samband med att 
vi kristnades men i Sverige har vi sen 
länge kopplat loss den religiösa inne-
börden. 
 
Dagens sätt att fira på är modernt, 
ungefär från mitten av 1800-talet. 
Då lanserade den tidens medelklass ett 
firande med dans kring en midsommar-
stång i form av ett lövat kors. 
Innan dess var det vanligt med en lövad 
stång, ibland med ringar runt stammen.  

De första beläggen på midsommar- 
firande är i alla fall från 1500-talet, 
även om den antagligen dök upp redan 
när vi kristnades. 
 
Rituell Öldrickning 
En utbredd uppfattning är att dansen 
kring stången är rester av en forntida 
fruktbarhetsfest till sommarsolståndets 
ära och att stången ursprungligen var 
en fallossymbol. Men vi vet faktiskt 
väldigt lite om forntidens midsommar-
firande. 
Det är sannolikt att man på något 
sätt firade sommarsolståndet och att 
högtiden hade med fruktbarhet att göra 
ligger nära till hands. 
Däremot vet vi inget om hur festen gick 
till, bortsett från en enstaka antydning i 
medeltida källor om 
rituell öldrickning 
och blot, 
hednisk offerfest, 
under vikingatiden. 
 
Dansbanan lövades 
Från slutet av 1800-talet 
finns svenskt folkminnesmaterial som 
berättar om hur midsommarfirandet 
gick till i dåtidens bondemiljö. 
Till att börja med skulle huset städas. 
Golven sopades rena och skurades. 
Alla textilier skulle vädras. 

Midsommar  Midsommar 
 
Fest tills solen går ner men 
tänk om solen aldrig går ner. 
Det är precis vad som händer 
så festen fortsätter hela natten

Flickorna kunde 
också binda 
kransar till 
pojkarna, som 
ett tecken på 
att de hörde 
samman. 
 
Kyrkan och prästerskapet riktade i 
perioder hård kritik mot festligheterna 
eftersom de ansågs föra med sig 
”osedligt” uppförande. Detta tvingade 
ibland fram förändringar i traditionerna 
men man lyckades aldrig utplåna dem helt. 
 
Hur blev midsommar kopplat till 
romantik och erotik? 
Midsommar och den ljusa midsommar-
natten förknippas gärna med ungdom, 
romantik och erotik. 
Ett talesätt säger att midsommar- 
natten inte är lång men sätter sju och 
sjuttio vaggor igång 
Den vanligaste födelsedagen i Sverige 
är 22 mars. Om man räknar nio måna-
der bakåt i tiden hamnar man nästan 
exakt på midsommarveckan.
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Midsommarfirande i Småland. Pehr Hörberg/Nordiska museet

Spisen skulle strykas med svärta och 
gårdsplanen gjordes fin. 
Man smyckade både inomhus och 
utomhus med blommor och löv från 
björk eller andra träd. 
Golven kunde strös med löv som både 
var vackra att se på och doftade gott. 
Utanför dörren ställdes lövruskor; som 
även sattes ut i åkern. Festplatserna 
lövades förstås också, liksom de vagnar 
eller båtar i vilka man skulle färdas i. 
I städerna hölls lövmarknader strax före 
midsommar, där bönderna från lands-
bygden sålde lövruskor till stadsborna. 
 
Maten 
Maten som serverades skulle vara extra 
festlig. Valet varierade beroende på var 
i landet man bodde och tillgången på 
olika livsmedel. I Nordiska museets 
uppteckningar nämns ofta fisk men 
även kött och fläsk. Vitgröt och filbun-
ke hörde också till kalasmaten enligt 
dessa uppgifter. Vitgröt var ett namn 
för den finare gröt som man ofta åt vid 
festligheter. Den kokades på mjölk, 
i stället för vatten, och med vetemjöl 
eller korngryn och i senare tid risgryn. 
 
På många ställen i bondesamhället reste 
man midsommarstången tillsammans 
och roade sig med dans och lekar om-
kring densamma. Dess utseende skiftade, 

det har funnits många varianter av form, 
storlek, utsmyckning och hur kransarna 
skulle hängas. Löv hörde till de vanli-
gaste dekorationerna men även pappers-
band och färgade äggskal förekom. 
 
Midsommarnatten var förknippad 
med kärlek och erotik 
I bondesamhället var midsommarfiran-
det förknippat med kärlek och erotik. 
Den magiska natten hörde främst ung-
domen till och dansen skulle pågå ända 
till gryningen men den gamla seden har 
ofta skiftat form. 
Dansplatserna har varierat. Om man 
inte hade rest någon stång eller ville dra 
sig undan från firandet kunde dansen 
exempelvis hållas vid en källa, på en 
loge eller i en vägkorsning. 
 
På vissa ställen hölls lekbröllop som ett 
upptåg av ungdomarna. Man valde en 
midsommarbrud och en brudgum till 
henne. Bruden kläddes fin och så drog 
man runt bland gårdarna och visade 
upp henne för att tigga ihop förnöden-
heter till kalaset som hölls efteråt. Då 
man skulle dansa tills solen gick upp.  
 
Kransgillen var ett liknande upptåg, som 
också kunde kopplas till midsommar. 
Då valde man ett par, som ifördes kran-
sar och dansade tillsammans. 

Text:  Inger Sjunnevik 
Källa: Populär Historia 
           Nordiska museet



Nu är den ljuvliga sommaren här men med den kommer även vissa konsekvenser som du bör 
vara extra observant och försiktig med! 
Insektsbett och ormbett samt hudskador efter intensivt solande gör att ett besök på 
din vårdcentral kanske behövs för att behandla eller bedöma effekten/besvären. 
Klokast är att vaccinera sig och i förväg ta reda på om man är allergisk/överkänslig. 
 
Alla som är listade hos oss på Capio Vårdcentral Hagsätra har tillgång till vårt laboratorium 
som drivs i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset. Egen personal, hög kvalitet, 
snabba och säkra resultat! 
 
Du är alltid välkommen att kontakta oss 
Vi håller öppet hela sommaren 
 
Susanne Söderhielm Blid  
Verksamhetschef Capio Vårdcentral Hagsätra
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Getingstick, Fästingbett och Ormbett 
Stick och bett av sommarens kryp är oftast ofarliga. Men det gäller att 
vara uppmärksam och agera direkt vid till exempel en allergisk reaktion 
 

Getingstick och bistick 
Om gadden sitter kvar efter ett getingstick eller bistick är det bäst att försöka ta bort 
den. Undvik pincett eftersom det finns risk att du klämmer ut mer gift. 
Det lindrar att kyla med ex kallt vatten. Det kan också vara bra att hålla den 
drabbade kroppsdelen högt. 
Sätt gärna på ett plåster för att undvika att riva på stickstället, det kan orsaka en 
infektion.  
 
Om du skulle få en allvarligare reaktion bör du söka läkarvård. 
Symtom som kan betraktas som akuta är: 
Huvudvärk, ökad hjärtfrekvens, yrsel eller svimning, svårigheter att svälja, svullnad i ansikte eller mun, andningssvårig-
heter och klåda runt sticket eller på andra delar av kroppen. 
 
Sök alltid vård om du blivit stucken i munnen, är allergisk mot getingstick eller bistick, om du fått flera stick samtidigt som 
orsakat svullnad och klåda och/eller om svullnad, rodnad och smärta ökar efter några dagar. 
 

Huggormsbett 
Huggormsbett gör oftast ont och visar sig som två prickar bredvid varandra på 
huden med 6-9 millimeters mellanrum. 
Det kan uppstå en blåaktig svullnad kring bettet och svullnaden kan sprida sig till 
hela den bitna kroppsdelen. 
Den som blivit huggormsbitna ska till närmaste akutmottagning för observation. 
 
Vid allmänpåverkan som illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré, yrsel, kallsvettning, hjärtklappning, svullna läppar 
eller andningsbesvär ska du ringa 112 direkt för hjälp med transport till sjukhus. Även om du känner dig opåverkad ska du 
be om hjälp med att komma till sjukhus. 
 
Var stilla och vila, annars sprids giftet fortare i kroppen. Håll den bitna kroppsdelen i stillhet och gärna i högläge. 
Ta av åtsittande saker som ringar, skor och klocka eftersom området runt bettstället ofta svullnar upp. 
Försök inte suga ut giftet, kyla, värma eller dra åt ett skärp eller liknande runt den ormbitna kroppsdelen. 
Det kan förvärra förloppet.

Capio Vårdcentral Hagsätra 
informerar

Capio Vårdcentral Hagsätra 
informerar

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  

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 

I Sverige finns runt tio arter av fästingar, 
den vanligast förekommande kallas vanlig fästing 
 
* Fästingen behöver fukt för att överleva. Torra och varma somrar kan därför 
   innebära minskad fästingaktivitet. 
* Fästingen genomgår tre stadier i sitt liv: larv, nymf och slutligen vuxen fästing. 
   Den behöver suga blod för varje utvecklingssteg. 
* Honan lägger mellan 1 000-3 000 ägg. 
* Fästingar som bär på borrelia har i sin tur smittats av ett värddjur, 
   oftast små gnagare. 
När dagstemperaturen stiger över 5 grader blir fästingarna aktiva och ger sig 
iväg för att hitta föda. Eftersom den behöver fukt för att överleva hittar man 
den inte sällan där det finns vatten. Räkna med att du kan bli biten av en fästing 
var i Sverige du än är. I vissa delar av Sverige är spridningen större och risken 
då ökar att stöta på en fästing som bär på en smitta, bör du vaccinera dig mot TBE.  
 

Att undvika fästingbett 
Det finns några enkla tips att följa för att undvika fästingbett 
Klä dig gärna heltäckande när du går ut i skog och mark, 
gör en inspektion när du kommer hem. Fästingen trivs där det är varmt,  
rångt och där huden är tunn. Ta en extra koll i knäveck, armveck, ljumskar 
och bakom öronen. Fästingen kan vandra runt länge tills den hittar ett bra  
ställe så med jämna kontroller kan du hinna ta den innan den bitit sig fast. 
 

Ta bort fästing 
Kanske har du hört allehanda husmorstips om hur du tar bort fästingen om den väl bitit sig fast? 
Varken nagellack eller smör är att rekommendera här, fästingborttagare eller pincett är det som gäller. 
Skulle någon bit av fästingen bli kvar i huden, låt den sitta ett par dagar tills du kan ta bort den 
med pincett eller en ren nål. 
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Fem fakta om fästingen

Ta kontakt med vårdcentralen 
om du vill vaccinera dig mot TBE  
TBE är en virussjukdom som sprids via 
fästingar. Oftast får man lindriga besvär 
så som feber, muskelvärk eller huvudvärk, 
men vissa kan bli allvarligt sjuka. 
Det går att skydda sig mot TBE genom att 
vaccinera sig. 

7
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Hagsätra- & Ormkärrsskolan
Efter två mer eller mindre 
problematiska skolår,  
ser vi åter ljuset i tunneln! 
I Februari 2020 drabbades Sverige/
världen av en Pandemi. 
Detta tillstånd visade sig få stor påver-
kan på hur arbetet i skolan, under denna 
tid, kunde bedrivas. 
 
Skolan höll öppet 
Till skillnad mot andra delar i samhäl-
let, som i vissa fall stängdes ner (lock 
down) har skolan hela tiden stått öppen 
och tillgänglig med sin dagliga verk-
samhet. 
 
Delar av denna period bedrevs under-
visningen på distans, andra delar med 
fysisk närvaro då äldre och alla yngre 
elever, varit på plats som vanligt. 
Inom skolan fick vi vara uppfinnings-
rika och samtidigt lyhörda för att stän-
digt hitta lösningar som måste anpassas 
till såväl elevernas som personalens 
säkerhet. 
Det var till stor del som att lägga ett 
pussel för att få alla kuggar att passa in.

Dagarna för de äldre delades upp på 
så sätt att, alla elever var halva dagar i 
skolan och halva hemma, där de utför-
de sina uppgifter i enlighet med våra 
lärares översyn. 
 
Syftet med denna lösning var att alla 
elever skulle få möjlighet att äta lunch 
på skolan och att de dagligen, hade 
kontakt med oss som arbetar i skolan. 

Påverkan under lång tid 
Pandemin bet sig fast under en längre 
tid än vad man ursprungligen trodde. 
Skolan var trots detta hela tiden till-
gänglig. Allt eftersom återgick dock 
undervisningen till en viss normalitet, 
men toppar med hög sjukfrånvaro har 
infunnit sig under hela perioden. 
Även detta har påverkat kontinuiteten i 
närvaron, den senaste toppen var i 
januari-februari i år. 
 
En stor eloge skall ges till all personal 
på skolorna som trots påverkan av 
Pandemin gjort sitt yttersta för att skapa 
en hållbar och utvecklande situation för 
alla barn i våra skolor. 
Så här i efterhand kan vi konstatera att 
vi med gemensamma krafter lyckades 
väldigt väl! 
 
Nu är vi på väg in i sommaren med 
lov för eleverna och ledighet för per-
sonalen. När vi återupptar skolarbetet i 
augusti är det vår stora förhoppning att 
vi fortsatt inte skall vara påverkade av 
pandemin. 

Uppägg inför höstterminen 
Skolorna kommer under läsåret ha en 
studiedag för fortbildning av personal, 
då ges ingen undervisning. 
Skolan meddelar vilken dag det gäller. 
Om eleven är inskriven i skolans fri-
tidshem erbjuds alltid verksamhet vid 
studiedagar och lov. 
 
Höstterminens första dag är 18 augusti 
Höstlovet infaller (vecka 44) 
31 oktober-4 november 
Studiedag den 7 november 
Höstterminens sista dag är 22 december 
Vårterminens första dag den 10 januari 
 

Inriktning 
Skolan arbetar aktivt för att göra under-
visningen tillgänglig i så hög grad det 
är möjligt för alla, oavsett vem eleven 
är. Vi strävar ständigt mot att skapa en 
skola för var och en. 
 
Hagsätraskolan och Ormkärrsskolan 
arbetar aktivt med värdegrundsfrågor 
utifrån olika modeller som ”Mentorer 
i våldsprevention” och ”Agera tillsam-
mans” 

Skolplattformen 
I skolplattformen kan man 
 
• få information om elevens undervis-
ning och undervisningsmaterial 
 
• få information om elevens planering 
av undervisningen 
 
• se elevens dokumentation om kun-
skapsutvecklingen 
 
• följa elevens registrerade närvaro och 
frånvaro 
 
• se elevens schema 
 
• få aktuell information från elevens 
mentor (handledare) eller klasslärare 
och från elevens skola. 
 

Mattias Wahlström 
rektor 
Hagsätra- och Ormkärrskolan 
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Avslutningsvis önskar 
jag er alla en 

härlig sommar

Utemiljö 
Hagsätraskolan har en av Stockholms 
stads största och förmodligen bästa ute-
miljöer. 
Vi har två väl tilltagna skolgårdar med 
många möjligheter till lek och med ny-
anlagda fotbollsplaner på båda. Elever-
na kan också spela basket och pingis på 
vår skolgård. Hagsätra IP ligger i när-
heten och en stor del av idrottslektio-
nerna genomförs där när vädret tillåter. 
Från våra skolor är det också nära 
till Älvsjöskogen där vi kan ha 
uteaktiviteter och orientering. 
 
Även Ormkärrsskolan har en väldigt 
stor skolgård med tillgång till både 
fotbollsplan och andra uteaktiviteter.



Bangolf/Minigolf 
En sport där alla kan deltaga på samma villkor

Gör en lyckad utflykt med hela familjen! 

Vår favoritbana är belägen i Västertorp/Hägersten 
det är Sveriges äldsta 18-hålsbana belägen på Personnevägen 65 
 
Vill man spela Bangolf eller Minigolf, som är det ursprungliga namnet, på riktigt fina 
välskötta banor och äta korv och riktigt god glass ska man ta sig hit. 
 

Supergod glass! 
Korv, toast och som sagt SIA-glass i flera olika smaker. 
Detta avnjuts i sköna trädgårdsmöbler.

Faktaruta  Bangolf 
Bangolfen har funnits i Sverige sedan 
1932 då den första klubben bildades i 
Eskilstuna. 
1937 bildades Svenska Bangolfför-
bundet som varit medlem i Rik-
sidrottsförbundet sedan 1958. 
 
Sporten är ofta mera känd som mi-
nigolf men har i tävlingssammanhang 
kallats bangolf sedan 1982. Svenska 
Bangolfförbundet är organiserat i sex 
distrikt och 100 föreningar. Antalet 
medlemmar cirka 6000. 

Bangolf spelas normalt på tre olika 
underlag: 
Filt, vanligast i Sverige 
Eternit, eller eternitliknande underlag 
samt Betong. 
Eternitbanorna kallas ofta Europa-
banor (EB) eftersom banorna ut-
vecklades i Tyskland och är mycket 
vanliga på kontinenten. En fjärde 
bantyp har nu introducerats,  
Minigolf Open Standard, som är en 
mera fantasifullt utformad bana med 
konstgräs som underlag. 
 

Ett normalresultat för en tävlings-
spelare är på filt mellan 30 och 
36 slag, på EB mellan 20 och 25 
och på betong mellan 27 och 33. 
Banorna består alltid av 18 hål. 
Drömresultatet 18 slag är inte 
ovanligt på EB men extremt sällsynt 
på de andra underlagen. På betong 
hände det första gången någonsin 
under sommaren 2005. Stefan Björk, 
Skoghall BGK, svarade för den 
prestationen. 18 slag på filt har före- 
komit vid två tillfällen dock aldrig 
utomhus. en medlems- och intresseorganisation för hyresgäster

Ring vårt kansli tel: 0771-443 443       https://www.hyresgastforeningen.se    
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Hyresgästföreningens historia
När den första Hyresgästföreningen bildades på 1910-talet var hyresgästerna 
maktlösa inför sina hyresvärdar. Det har vi varit med om att ändra på.

En tillbakablick 
Den första hyresgästföreningen som fortfarande existerar bildades i Nynäshamn den 30 december 1915. 
Det var missnöjda hyresgäster vid Telegrafverkets bostäder som samlades till möte. Bostäderna var mycket 
dåliga, utan vare sig elektricitet eller vatten. Problemen var stora med råttor och ohyra. När värden vägrade 
göra något åt eländet, beslöt de boende att sluta sig samman i en hyresgästförening.

På liknande sätt startade hyresgästföreningar runt om i landet. 1923 gick åtta hyresgästföreningar ihop och 
bildade Hyresgästföreningarnas Riksförbund. 1925 var förbundet landsomfattande. 
Då hade förbundets föreningar sammanlagt cirka 8 000 medlemmar.

Sedan dess har en stadig tillväxt skett. I dag är vi över en halv miljon medlemmar i Hyresgästföreningen!

Hyresgästföreningens verksamhetsidé 
Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgästföreningen i, 
tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling. 
Det gör vi genom att:

•	 vara en levande mötesplats för boendefrågor

•	 skapa inflytande, trygghet och gemenskap i bostadsområdena

•	 ge kunskap, stöd och service till medlemmarna

•	 bjuda in till samtal och samarbete med andra aktörer

•	 använda fakta och erfarenheter från människors boende för att påverka politik och lagstiftning

•	 förhandla hyror för Sveriges hyresgäster.

Agenda 2022 
Agendan innehåller tre externa mål – rätt att bo, råd att bo och roligt att bo – och tre interna mål – söka upp, 
öppna upp och backa upp. De externa målen svarar på vilka värden vi vill skapa för medlemmar, hyresgäster 
och samhället. De interna målen leder till en utvecklad organisation för att vi ska lyckas nå de externa målen. 
Målen mäts både kvantitativt och kvalitativt för att vi ska kunna följa upp och se om vi når önskvärda resultat. 
Målnivåer sätts löpande i arbetet med verksamhetsplanering. 

Rekrytering av yngre personer till vår organisation 
har hög prioritet 
Det finns ingen ålderskategori som är mer eller mindre lämplig, alla gene-
rationer kan tillföra viktigt nytänkande. För att kunna arbeta långsiktigt be-
hövs 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!

Medlemstidningen Hem & Hyra 
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Hagsätra Torg 6          Tel: 0700 68 68 26    Öppet:   Alla dagar 10.00-22.00 
Instagram: pizza9.se   Web: pizzanine.se    Facebook:  pizzanine.se

Grand Opening 1 Juli 
20 % på vår ordinarie meny för mat 
OBS! gäller endast denna dag. Ej hemkörning

Skanna beställ och betala direkt i mobilen

     Hagsätra

Grand Opening 1 Juli 

först i Europa med restaurangkonceptet från USA!

SKANNA MIG

Lunchbuffé varje dag 
10.30 - 14.30.

Ät så mycket du orkar
4 sorters Pizza

Pasta med Köttfärssås 

109:- 
Sallad, Läsk och Kaffe ingår
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Under Magazine V´s  rundvandring 
besökte vi Pizza9

Via franchising, har man förhandlat sig till rättigheter att marknadsföra och etablera 
restauranger i Europa baserat på ett Amerikanskt koncept. 
Pizza9 har med stor framgång under ett antal år, drivits på en rad platser i USA.
Restaurangen i Hagsätra är den första att slå upp sina dörrar i Europa.

Vi möttes av Abbas och Daryoush Farokhzaden, två delägande bröder. På ett mycket välkomnande sätt bjöd de in oss 
på en liten rundvandring och provsmaksmeny.

Första intrycket var att vi precis som i spelbutiken (se vårt andra besöksreportage) klev in i en totalt omarbetad lokal. 
Ljust och inbjudande med färgglada möbler i grupper om fyra sittplatser. Snygg fondvägg och med modern utrustning 
för urval och beställning.
Tydliga upplysta presentationstavlor av maträtter och en snyggt presenterad Meny. 
Sammantaget tycker vi att man lyckats väldigt bra med inredningen.

Maten Då? 
Vi fick provsmaka några rätter och måste med stor belåtenhet rekommendera deras utbud. Nämnas kan naturligtvis 
Pizzorna med frasig botten och stor variation av topping. Meatballs med pasta en annan favorit. 
Utöver detta, Pizza Rolls, sallader och desserter. 
Vällagat, gott och till rimliga priser. 
Välj mellan tre storlekar på Pizzorna och i övrigt rikliga portioner av samtliga rätter. 
Vårt omdöme blir mycket positivt. 
Ytterligare en ny verksamhet som etablerat sig i Hagsätra Centrum och höjer det totala utbudet. 

Se deras fantastiska luncherbjudande som presenteras här nedan.

Tommy Söderberg



Tror faktiskt att de 
flesta i publiken 
var nöjda med 
underhållningen i 
efterhand, trots  
Gerhards bortfall. 

PS   Gerhard drabbades av hjärtsvikt 
och bars ut på bår av tillkallad ambu-
lanspersonal. På vägen ut reste sig alla 
i publiken upp och gav honom en stor 
applåd. Kan ses som en hyllning till en 
artist som trots sina 88 år fyllda, ändå 
var beredd att uppträda för oss.   DS!
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Rymden  
så som den kan te sig för en nattlig betraktare  
Rymden eller ibland världsrymden är de relativt tomma områdena i 
universum som finns utanför himlakropparnas atmosfärer. 
Begreppet används ibland med den alternativa betydelsen universum. 
 
Det finns ingen klar gräns mellan jordens atmosfär och rymden eftersom 
atmosfärens densitet minskar gradvis ju längre man kommer från jorden.  
Emellertid har Fédération Aéronautique Internationale tagit fram den så 
kallade Karmanlinjen, som ligger på en altitud av 100 kilometer över 
havsytan, som en arbetsdefinition för att skilja mellan rymd- och luftfart. 
Denna definition används eftersom på altituder över cirka 100 kilometer, beräknade Theodore von Kármán, måste en farkost 
färdas snabbare än jordens omloppshastighet för att kunna få tillräcklig lyftkraft från atmosfären. 
I USA har man bestämt att personer som färdas på en altitud över 80 kilometer betraktas som astronauter. 
Vid återinträde i atmosfären brukar 120 kilometer vara den gräns då man börjar märka av luftmotståndet, detta beror dock 
mycket på farkostens ballistiska koefficient. 
 
I motsats till vad många tror är rymden inte helt tom, det vill säga inte ett perfekt vakuum, utan innehåller nästan överallt 
en tunn gas, huvudsakligen i plasmatillstånd, såväl som elektromagnetisk strålning. Förhållandena i rymdplasmat benämnes 
ofta rymdväder. Hypotetiskt eller troligen, innehåller rymden även stora mängder mörk materia och mörk energi. 
 
Var börjar rymden? 
Jordens atmosfär blir gradvis tunnare utan någon tydlig gräns så hållpunkterna mellan jorden och rymden är något godtyckliga.  
* 8 000 m ö h: Dödszonen – människor som vistas över denna höjd riskerar att dö av syrebrist. 
   Kan ske redan över 2 500 m höjd p.g.a. höjdsjuka  
* 8 848 m ö h: Mount Everest, jordytans högsta punkt  
* 10–18 km: Tropopausen - troposfären övergår gradvis i stratosfären kring denna höjd  
* 37,6 km: Höjdrekord för flygplan utan raketmotor eller liknande 

 
* 80,5 km, 50 miles: NASA:s gräns för rymden  
* 100 km: Karmanlinjen, rymdens gräns enligt Fédération Aéronautique International  
* 110 km: Norrskenets undre gräns  
* 160 km: Undre gräns för en något så när stabil omloppsbana runt jorden 
 

* 360 km: Medelhöjd för Internationella rymdstationen  
* 35 786 km: Geostationära banan. Här finns väder- och kommunikationssatelliter  
* 320 000 km: Den närmaste av Lagrangepunkterna, (L1) i jorden-månen-systemet, där jordens och månens gravitation  
   tar ut varandra

Vid den senaste Seniorträffen slogs nytt 
publikrekord! Med dragplåster i form 
av Little Gerhard, Tom Rocker och 
Lelle Bodarve anmälde sig fler besöka-
re än någonsin tidigare. 
I stora drag var vi 150 personer på 
plats, vilket är absolut max vad Nya 
Rågsveds Folkets Hus kan ta emot för 
sittande vid bord. 
Stämningen stod inledningsvis högt i 
tak men ganska snart infann sig en hög 
dos av nervositet hos oss arrangörer, då 
vi plötsligt kunde konstatera att Little 
Gerhard inte kunde äntra scenen p.g.a 
sjukdom.  

I sådana lägen gäller det att improvisera 
för att i möjligaste mån tillgodose alla 
besökares förväntningar, till en trevlig 
seniorträff! 
Tur i oturen
När det känns som mest motigt så kan 
ödet le mot oss!
I publiken fanns Roffe Larsson (f.d Trio 
m Bumba) och den duktige pianisten 
Pancho.
Som tur var så tackade båda ja till att 
tillsammans med Tompa och Lelle 
genomföra ”Gigget”.
Med Roffes entusiasm och övrigas 
musikalitet blev det succé. 

Roffe Larsson

Text: Tommy Söderberg

Text: Tommy Söderberg 
Källa: Wikipedia

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

Vår uteplats har försetts med 
Vindskydd, Infravärme och Stor Markis

 Allt för att även kylslagna dagar och kvällar 
ska ha en hög ”Mysfaktor” 

Under hela sommaren serverar vi 
Goda Drinkar, Maträtter och Tilltugg från en 

speciell Barmeny 
 

Fullständiga rättigheter 
Alkoholfria alternativ finns självklart

Hjärtligt Välkomna

Öppet: 
Måndag-Fredag 10.00-22.00
Lördag-Söndag  11.00-22.00

       NYHET 

                    Premiär för 

    ”Axel´s Veranda” 

Publikrekord slogs på senaste Seniorträffen!



Direkten Hagsätra 
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TVÅ BAGARE
...och en smet
Vi är två bagare med lång erfarenhet som bakar med hjärta o glädje 
Sortimentet är stort, från många frukostbröd till ljust, mörkt och surdegsslimpor
Vi bakar alla möjliga sorters kaffebröd samt bitar, tårtor och bakelser 
Kom in och ta en kaffe i vårt mysiga fik! 
Vi har kaffe, latte och cappuccino och att ta med
Välkomna till Två Bagare i Stuvsta

Två Bagare   Tel:
Stuvstatorget 4  08-711 23 15 

Öppet: 
Vardagar 7-18  Lördagar 8-14

Vi tar emot beställningar på telefon 08-711 23 15.

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: 

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 ....

Khaled Khalifa

Direkten Hagsätra  
Postombud  Spel  Tobak  Tidningar  Läsk  Godis 

Magazine V gjorde ett besök i den ”Nya” spelbutiken på Hagsätra Torg där vi träffade ägaren Khaled Khalifa, som berättade 
att han mer eller mindre byggt om hela butiken på eget initiativ.
Genom sin erfarenhet av att, under lång tid, driva en likadan verksamhet på Stuvstatorget, en verksamhet som han fortfaran-
de äger och driver parallellt med Hagsätrabutiken, hade han idéer om hur lokalen i Hagsätra skulle inredas för att vara både 
kundvänligt och effektiv. Resultatet blev på alla vis lyckat. Kundvänligt med trivselfaktor. 
Man har på ett smart sätt, isolerat butiksverksamheten från negativ påverkan av leveranser av postförsändelser och andra 
störande inslag. Mindre attraktiva produkter har tagits ur sortimentet.
Butiken har fräschats upp på ett fantastiskt sätt och därigenom skapat en miljö att trivas i som aldrig tidigare funnits enligt 
vår bedömning. Nya kyldiskar och möblering som känns välkomnande. 
Spelhörna
Till glädje för alla spelare så har man inrett en speciell ”Hörna” med skön soffa, tillgång till kaffe och informationssystem. 

             Text & Foto: Tommy Söderberg
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Text: Ingvar Ygeman

sålde lite av varje, mest ABC-souvenirer 
som Abc-tröjor, cigarettändare, kepsar, 
toppluvor, pennor, nyckelringar men 
även föda i form av lokala frukter som 
umbú, goiba, maracuja, bananer, apel-
siner och kokosnötter förstås, drycker 
dessutom som CocaCola, den brasili-
anska ölen Brahma, inhemskt vin, liter-
flaskor med det lokala starka brännvinet 
cachasa, tillverkat av sockerrör. Även 
bensinen här innehåller förresten alko-
hol, sockerrörsalkohol. 
 
Publiken är livlig och lättrörlig men 
ingen åskådare springer in på brasilian-
ska fotbollsplaner som den här. Det går 
en stor, bred och djup vallgrav runt pla-
nen och en buffertzon mellan plan och 
vallgrav/läktare. Men  en och annan 
full ölburk lyckas åskådare ändå kasta 
in och i andra halvlek lyckas man också 
pricka en av spelarna i huvudet så han 
får bäras ut från planen. 
 
Brasilien är landet där fotboll betraktas 
närmast som religion eller åtminstone 
som nationalpassion. 

Fotbollen som religion  
När jag nämner fotboll tar det skruv di-
rekt. Natal har nu två lag i de högsta di-
visionerna. ABC och Amerika. De första 
jag talade med om fotbollen var två sjuk-
sköterskor från västsverige. Deras entusi-
asm smittade i sin tur några andra osv. 
Fritidsresor nappade rätt snart, införde 
en extra utflykt i pärmarna, ställde upp 
med personal och skaffade fram buss. 
Eller rättare sagt bussar. Det blev en 
närmast total uppslutning skulle jag 
gissa, närmare 100 personer var det väl 
som for med bussarna till fotbollen, det 
var en kvalmatch till högsta serien med 
lokala storlaget ABC mot Bahia. 
 
Evenemanget var stort och lite karne-
valsbetonat här på Machadiostadion, 
som tar in 60.000 åskådare. Publiken 
började med att länge och intensivt bua 
ut domarna och bortalaget Bahia och sen 
började sången. Det var sällan tyst sen. 
Det blev inte en lugn stund på läktarna, 
det vimlade av högljudda försäljare som 

Rapport från världen

Brasilien 

Samba och fotboll 
kan det vara något annat land än just Brasilien? 
Här lever alla med rytmen i blodet. Det är sommar året runt, det är svårt att inte njuta

Detta trots att man inte blev världs-
mästare när Brasilien som alla väntat 
inte ens blev världsmästare när Brasi-
lien var värd för VM och spelade på 
hemmaplaner. Ja, fotbollen är mer än 
religion, påstår en del brasilianare. Här 
finns också, det ska vi inte bortse från, 
religion i mera traditionell mening. 
Kulturer och sekter av olika slag med 
ursprung bl.a i afrikansk religion som 
har stor betydelse, t.ex Cantomblé och 
Umbanda, dessutom den romersk-ka-
tolska religionen, baptistkyrka och 
pingstmission. 
 
Fotboll är kanske lite av både religion 
och nationalpassion men mest är fotboll 
djupt känd religion. Men andra passio-
ner är lotterier, som här kan betala ut 
så höga vinster som över 100 miljoner, 
vilket har förekommit, så förstås kar-
nevaler, musik och TV. Brasilien har 
minst 180 TV-stationer, flertalet sänder 
dygnet runt och TV här verkar förutom 
fotbollen främst vara såpoperor. Många 
såpor har kommit upp i över 100 av-
snitt. 
 
Karnevalerna hör som sagt också till 
det viktiga. Natal-karnevalen är im-
porterad från Brasiliens mest afrikain-
spirerade delstat, Bahia. I Natal är det 
första veckan i december som gäller, 
då drar 100.000-tals människor ut på 
gatorna till axemusik och Forró, som är 
det här områdets typiska hetsiga samba. 
Man kan nog säga att Forró är snabbare 
och tätare brasiliansk samba och enligt 
skrivarens mening, den bästa samban i 
hela Brasilien, vilket sägs vara livsfar-
ligt hädiskt att påstå i Rio eller andra 
regioner.

Brasilien 
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Rätt lösning  ”Vårkrysset”

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.

Ingvar Ygeman är ju som bekant berömd för 
sina intervjuer. Främst då för den världs-
berömda 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 
  
 ---------------  
Historiska skildringar och vittomfattande 
rapporter om en skakande vardagsverk-
lighet. En varningsklocka ringer för den ho-
tande miljön. Få texter är så allmänbildande 
och läsvärda. Och få skriver så bra.  
Martina Geppert, Bergische Blätter, Tyskland

Recensioner

Svårt att läsa liten text  
Ta en bild med mobilen och 
förstora upp den så blir det 
lättare att läsa 
ex på innehållsförpackningar

Boktips

I juni 1954 körs artonårige 
Emmett Watson hem till 
Nebraska av fångvaktaren 
på arbetslägret där han 
precis avtjänat femton 
månader för ofrivilligt 
dråp.

Vad hände egentligen på 
Mios dagis den där sista 
dagen? Mot sin vilja har 
Martin Benner dragits in 
i jakten på den försvunne 
fyraåringen. Desperat 
följer han upp de få spår 
som finns.

Författare: Amor Towles 
Förlag: Wahlström Widstrand 
Antal sidor: 576

Författare: Kristina Ohlsson
Förlag: Piratförlaget
Antal sidor: 389
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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.
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Så länge människan gått på jorden har 
vi behövt lämna ifrån oss de slaggrester 
som kroppen inte kunnat tillgodogöra 
sig och detta oberoende om vi varit 
fattiga eller rika. 
 
Nu för tiden gör vi våra behov i en näs-
tan antiseptisk luktfri och ofta påkostad 
miljö som skulle få en fattig torpare 
från 1800-talet att tro att han var i him-
melen. 
 
Här i Sverige är vattenklosetter, mjukt 
toalettpapper och badrum i varje hem 
en självklarhet idag men det är faktiskt 
inte särskilt länge sedan det såg annor-
lunda ut. 
Så sent som in på 1960-talet var ute-
dass fortfarande vanliga. 
 
Hur var det innan vi hade 
toaletter? 
Det finns många från hela världen som 
berättar om att människor ofta gått 
lite avsides för att uträtta sina behov. 
Ordet avträde är en översättning från 
tyskans abtritt, som betyder just  
”gå iväg”. 
Var som helst fick duga förr, där de stod 
eller gick, utomhus, på gatan, ensamma 
i skogen eller mitt i en folksamling. 
 
Under medeltiden tömdes nattkärlen 
rätt ut på gatan genom fönstren. 
När Ludvig den Helige, konung av 
Frankrike 1226–70, med sin uppvakt-
ning tidigt en morgon var på väg till 
ottesång, fick han plötsligt huvudet 
översköljt. 
Det bekräftades i en skildring från 
Paris. 
Detta ofog måste upphöra så genom 
en förordning 1372 blev det förbjudet 
att tömma pottan ut genom fönstret, 
detta skulle lagenligt ske genom dör-
ren, varvid man var skyldig att varna 
förbipasserande.  
”Men missöden kunde ej alltid 
undvikas”. 

1300-talslag reglerar avträden 
I Magnus Erikssons stadslag från mit-
ten av 1300-talet gjordes ett försök att 
stävja vanan att uträtta sina behov lite 
varstans och i lagen gavs instruktioner 
om hur man skulle bygga avträden och 
hantera avföringen. 
Det var detsamma både på landsbyg-
den och i staden. 
 
Stång vid gödselhög 
En viss utveckling innebar stången. 
Den kunde sättas upp mellan två stolpar 
eller i en vägg och den satt man på och 
lät avföringen falla ner bakom sig. Det 
var mycket vanligt att man satte upp 
stången vid en gödselhög. 
När högen blev för hög skyfflade man 
bort den eller så flyttade man fram 
stången en bit. 
 
Små rum 
På medeltida slott kan man fortfarande 
se avträden i form av små rum som 
skjuter ut från fasaden. Rummen hade 
hål i golvet så att urin och avföring 
kunde åka rakt ner i vallgraven. 
 
Liknande utskjutande avträden har 
faktiskt även ända in på 1800-talet fun-
nits på vanliga bostadshus, men då föll 
avföringen på marken intill husväggen, 
där den stank och drog till sig flugor. 
Det var ganska vanligt att man anlade 
svinstiorna under de utskjutande avträ-
dena, då blev man snabbt av med den. 
 
Utedass med tre sitthål 
Hemlighuset eller utedasset är en min-
dre byggnad som innehåller en sittbänk, 
”fjöl”, med hål i. De blev vanligare 
under 1700- och 1800-talen. De små 
röda dassen vi ser idag, de med utsku-
ret hjärta på dörren, har oftast bara ett 
enda sitthål, men så var det inte förr. 
Det vanligast förekommande var att det 
fanns tre sitthål. 

Dassen kallades allmänt för hemlighus, 
inte för att behoven man uträttade var 
hemliga, utan för att man kunde sitta 
och prata på tu man hand där, något 
som var svårt i de trångbodda stugorna. 
Många privatsamtal har förts på dass. 
Mor och far kunde passa på att ta en 
del  beslut och ungdomar pratade hem-
ligheter. Så kan man ju förstå att det 
kunde vara trevligt att ha sällskap dit ut 
när kvällarna var kolsvarta. 
 
Gemensamma utedass i städerna 
I städerna inrättades gemensamma ute-
dass på innergårdarna, ofta på en lång 
rad och med tunnor under.

 
 
 
 
 
 
 
 
  
I Stockholm, från 1700-talet till mitten 
av 1800-talet, hämtades avföringen av 
kvinnor som avtjänade straff på spinn-
huset. De kallades skitbärarkärringar 
och gick med tunnorna upphängda på 
en stång. 

Från avträde till 
    vattenklosett
Lösningarna för att kunna uträtta sina behov har varit många genom historien 
Nattstolar och pottor, avträden och utedass

Skitbärarkärringar 
Konstnär: Swedman Carl Wilhelm 
(1762-1840) Stockholms stadsmuseum

Gård med utedass på Tegnérlunden 4 i 
Stockholm
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Tunnorna tömdes på sophögar som 
kallades renovationsinrättningar. Den 
största fanns i Gamla stan och kallades 
Flugmötet i folkmun på grund av de 
stora spyflugorna som frodades där. 
Härifrån skeppades avfallet vidare med 
pråmar till andra platser utanför staden. 
 
Vid mitten av 1800-talet inrättades 
Stockholms renhållningsverk och ver-
kets latrinhämtare tog över.  
År 1908 sattes ett rekord då 700 000 
latrintunnor hämtades. 
 
Pottor och nattstolar 
I de högsta samhällsskikten använde 
man sig på 1600- och 1700-talen av en 
så kallad nattstol, med hål i som man 
satte ett kärl under, om man behövde 
uträtta sina behov nattetid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kärlen tömdes på morgonen av en tjä-
nare. I övrigt var det pottor som gällde, 
åtminstone i städerna, de förekom inte 
så ofta på landsbygden förrän längre 
fram i tiden. 
 
Pottan hade man under sängen eller i 
ett särskilt pottskåp vilka blev vanliga 
på 1800-talet. Pottorna var till en början 
gjorda i tenn eller trä, men på 1600-talet 
började det dyka upp pottor i porslin. 
Ju rikare hus desto finare pottor. 
 

Hallwylska palatset i Stockholm 
När Walther och Wilhelmina von 
Hallwyl lät uppföra Hallwylska palat-
set i Stockholm 1893-98 installerades 
torrklosetter på parets privata våning. 
De var cylinderformiga plåtbehållare 
placerade i mahognyklädda skåp. 
 
Det fanns olika toaletter för herrskapet 
och för tjänstefolket. 
Tjänarna och kontorsfolket hade varsin 
klosett i gårdsflyglarna. 
 
För middagsgäster och andra tillfälliga 
besökare fanns inga toaletter det var 
inte brukligt att gå på toaletten när man 
var bortbjuden. 
Nej, var man bortbjuden var det bara 
att hålla sig! 
Det kunde visserligen finnas en skrubb 
på sällskapsvåningen där man kunde 
få gå in med en potta, men det var 
bara om man var man och då i yttersta 
nödfall. 
En kvinna kunde dock få gå om hon 
var gravid. 
 
Vattenklosett och avlopp 
Vår moderna vattenspolande toalett 
kom inte i allmänt bruk förrän en bit 
in på 1900-talet då det blev tillåtet att 
koppla in dem på det allmänna av-
loppssystemet i Göteborg 1906 och i 
Stockholm 1909. 
 
Wc:n, water closet, uppfanns i England 
på 1770-talet och i takt med att av-
sloppssystemen byggdes ut i städerna 
under 1800-talet, ökade intresset för 
den. Ett par av de första i Sverige fanns 
i Dickinsonska palatset i Göteborg, 
byggt 1862, och i Engelska villan i 
Ryfors, byggd 1886. 
 
August Strindberg såg sin första vat-
tenklosett i Tyskland 1883 och skrev: 
”Den mest glänsande uppfinningen 
träffade jag i Hamburg. Där träckade 
man i något som liknade en soppskål 
och när man tittade sig om så var där 
ingenting att se, oaktat att man kunnat 
svära på att man nedlagt ett par meter. 
Skålen var så fin efter förrättningen att 
man kunnat äta äkta sköldpaddssoppa 
ur den”.

 

Till slut 
Dassklotter är det allra vanligaste 
klottret och har sett likadant ut i 
årtusenden 
 
”I alla rumpors namn, smutsa ej 
ner bänken” 
 
”I alla näsors namn, lägg åter 
locket på” 
 
”Besökande, hur blyg du är, 
du rumpan måste visa här” 
 

Sammetsbekladd nattstol 
1700-talets senare  del

Reklamblad från 1886 för 
Magnussons  fabriks klosetter i Stockholm 

Gustavsberg, 1900-talets första del

Text: Inger Sjunnevik 
Källa: Släkthistoria 
          Iglabo
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Landets första offentliga vattenklosett 
uppfördes i Linköping 1885. 
Men utedassen levde kvar i Sverige 
länge till, i synnerhet i mindre välbe-
ställda miljöer och områden. 
I städerna försvann de till slut med 
den stora rivningsvågen på 1960- och 
70-talen.



År 1749 döms Stina Söderström för horsbrott 
Den 15 september 1748 föder Stina Söderström en flicka. Barnets far är den ogifte Eric Plantzberg. 
Men Stina är gift med sjömannen Johan Öberg som jobbar på ett handelsfartyg.  
 
      Stinas man, Johan Öberg, har varit till sjöss i flera år. Stina misstänker att han har dött när  
      hon inte hört ifrån honom på så lång tid. Men Johan är i livet. När han kommer hem till     
      Stockholm efter fyra år upptäcker han att Stina har fött ett barn. 
 
                 Han vill genast ha skilsmässa 
      Skilsmässa är vid denna tid ovanligt men man kunde få tillstånd om skälen var de rätta. 
     Ärendet tas upp i Södra förstadens kämnärsrätt. 
                Kämnärsrätten låg i samma hus som Stadsmuseet ligger i idag.  
     Under rättegången framkommer att Stina en gång tidigare straffats med fängelse på vatten   
     och bröd för att hon varit otrogen mot sin make. 
     Otrohet var ett brott som gav höga böter på 1700-talet.  
Domstolen ger Johan tillstånd att skilja sig och han får samtidigt hälften av Stina ägodelar. 
 
Stinas straff är hårt och bötessumman är enorm 
Förutom att lämna ifrån sig hälften av sina ägodelar till Johan ska hon även böta 150 daler silvermynt. Kan hon inte betala 
detta erbjuds hon istället 24 dagars fängelse på vatten och bröd, 2 daler silvermynt i böter till Katarina kyrka och sedan 
enskild bikt och botgöring i kyrkans sakristia. 
 
Eric Plantzberg får böter på 40 daler silvermynt. Dessutom ska han betala underhåll för dottern. En daler kopparmynt i 
veckan från dagen hon föddes till dess att hon kan försörja sig själv. 

Fakta 
1749 års daler silvermynt i dagens penningvärde: 
*  1749 var dagslönen för en hantlangare 3 daler kopparmynt 
*  150 daler silvermynt motsvarar betalning för lika lång arbetstid som 391 243 kronor skulle göra år 2013.

                  Text:  Inger Sjunnevik 
                   Källa: Lars Nordling, Stockholms stadsarkiv, Stockholmskällan 

        Aga eller misshandel?
       Lär du dig bättre om du får lite stryk? Idag svarar vi nej på den frågan. Men fram till 1979  
       var det okej för föräldrar att uppfostra sina barn genom att slå dem. 
       Aga var inte samma sak som misshandel. Men hur drog människor gränsen mellan tillåten  
       stryk och stryk som skadar? 
 
       Det var tillåtet för lärare att slå sina elever fram till 1958. Föräldrar fick slå sina barn ända  
       fram till 1979. Före år 1902 var föräldrarna till och med skyldiga att aga sina barn om de  
       hade gjort något dumt. De flesta ansåg att barnaga var en viktig del av barnens uppfostran. 
 
       År 1849 stämmer pigan Janson sin husbonde för att han misshandlat henne. 
       Enligt husbonden rör det sig bara om vanlig laglig husaga. 
 
       Husaga 
       innebar att en husbonde hade rätt att bestraffa sina anställda och sin fru med fysiskt våld. 
                  År 1858 begränsades husagan så att det bara var tillåtet att slå pojkar under 18 år och 
      flickor under 16 år. År 1920 togs husbondens rätt att slå sina anställda bort helt och hållet.

                  Text:   Inger Sjunnevik 
                  Källa: Ur stämningsansökan för misshandel 1849. Stockholms stadsarkiv
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Slutlig brottsstatistik 2021 
 
Brottsförebyggande rådet BRÅ publicerade i mars 
den slutliga statistiken för 2021, över handlagda 
brott samt konstaterade fall av dödligt våld. 
Här följer ett urval av statistiken. 
 
1,5 miljoner brott blev handlagda 
* Under 2021 blev cirka 1,5 miljoner brott handlagda, vilket är en 
minskning med 98 094 brott, -6 % jämfört med 2020. 
* Av de handlagda brotten hade en utredning bedrivits för drygt hälften, 51 % eller 781 170 av de handlagda brotten, vilket 
är en minskning, -5 % jämfört med 2020. Antalet utredda brott minskade inom samtliga redovisade brottskategorier. 
* De resterande handlagda brotten, 49 % direkt avskrevs, vilket är en minskning -7 % jämfört med 2020. De direktavskrivna 
brotten minskade inom samtliga redovisade brottskategorier med undantag för kategorin brott mot person. 
 
Personuppklarade brott 
* Under 2021 personuppklarades 201 664 handlagda brott, vilket är en minskning med 22 397 brott, -10 % jämfört med 2020. 
Av de redovisade brottskategorierna minskade antalet personuppklarade brott för samtliga brottskategorier förutom brott mot 
person. Minskningen föregicks dock av en särskilt hög nivå 2020, vilken har kopplats samman med ett minskat inflöde av 
anmälda brott under pandemin, i kombination med tillfälligt ökade utredningsresurser hos de brottsutredande myndigheterna, 
till följd av bland annat inställda personalutbildningar. 
* Personuppklaringsprocenten som redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga handlagda brott uppgick till 13 % 
2021, en minskning med 1 % jämfört med 2020. 
* Sett till de olika brottskategorierna minskade personuppklaringsprocenten för bedrägeribrott, -1 %, trafikbrott -2 % och narkoti-
kabrott -4 %. Personuppklaringsprocenten ökade för sexualbrott, +1 % och var oförändrad för övriga redovisade brottskategorier. 
* Lagföringsprocenten det vill säga andelen personuppklarade brott jämfört med de handlagda brott som har utretts, uppgick 
till 29 % även det en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2020. 
* Även lagföringsprocenten minskade för bedrägeribrott 2 %, trafikbrott -1 % och narkotikabrott -4 % men ökade för både 
sexualbrott och tillgreppsbrott +1 % vardera. 
 
Definitioner/avgränsningar 
* Anmälda brott redovisar antalet händelser som har anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyn-
digheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter. De anmälda brotten inkluderar även händelser som 
efter utredning visar sig inte vara brott. 
* Handlagda brott är samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under re-
dovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottet avslutats. Själva brottsanmälan kan ha gjorts samma år eller tidigare. 
* Personuppklarade brott är handlagda brott där ett lagföringsbeslut har fattats om minst en misstänkt person på brottet. 
Med lagföringsbeslut avses här beslut om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse. 
* Personuppklaringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga handlagda brott under 
samma period. 
* Lagföringsprocent redovisar personuppklarade brott av samtliga utredda brott, exkl förundersökningsbegränsade brott. 
 
Minskning av anmälda brott 
Under 2021 anmäldes cirka 1,48 miljoner brott, vilket var en minskning med 86 315 brott -6 % jämfört med året innan. 
Det är inga större förändringar av den slutliga statistiken över anmälda brott 2021 som publiceras idag jämfört med den 
preliminära statistiken som publicerades 20 januari 2022. 
 
Färre fall av dödligt våld  
Totalt sett minskade det dödliga våldet under 2021 jämfört med 2020. Främst var det färre fall av dödligt våld mot män utan 
användning av skjutvapen. Det var även färre fall av dödligt våld mot kvinnor med användning av skjutvapen under 2021 jämfört 
med 2020. Däremot var det något fler fall av dödligt våld mot män med användning av skjutvapen samt mot kvinnor i närstående 
parrelation under 2021 jämfört med 2020. Det visar ny statistik från Brå över konstaterade fall av dödligt våld 2021.

Text: Tommy Söderberg 
Källa: BRÅ
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Brott och Straff 
Historiska perspektiv 
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Recept
Hagsätra  Högdalen  Hökarängen
Alla ingredienser som ingår i recepten, finns att köpa i våra butiker

Recept

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

Ugnspannkaka med bacon och äpple 
Ingredienser:
1 mellanstor purjolök
1 äpple
250 g broccoli
140 g tärnat bacon
8 dl mjölk 
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
4 dl vetemjöl 

Topping
2 äpplen
2 msk smör
persilja

Gör så här
Sätt ugnen på 225°.
Ansa, skölj och strimla purjolöken och kärna ur och skiva äpplet 
Skär broccolin i bitar. Fördela purjolök, äppelskivor, broccoli och 
bacon i en stor, smord ugnsform
Vispa samman ägg, mjölk, salt, peppar och mjöl 
till en klimpfri smet 
Häll smeten över fyllningen 
Grädda i ugnen 25-30 min 

Topping 
Kärna ur och skiva äpplena. Stek skivorna i smör
Toppa ugnspannkakan med äppelskivorna och hackad persilja 
Servera med rårörda lingon

Vattenmelon och mynta Smoothie 
En riktigt törstsläckare!  
Ingredienser: 
3 dl tärnad vattenmelon
3 dl hallon, gärna frysta
2 skalade och urkärnade gröna äpplen
10 färska myntablad
3 dl vatten 

Gör så här
Kör alla ingredienserna i mixern 
Drick och njut 
 

Minibaguetter fyllda med grillade grönsaker, 
serranoskinka och parmesan
 
Ingredienser 
4 st minibaguetter 
1 st zucchini
1 st paprika
1 st rödlök
2 st tomater
½ dl olivolja
1 st vitlök
1 knippe basilika
150 g parmesan 
12 st serranoskinkskivor 
salt och svartpeppar

Gör så här
Skär zucchini, röd paprika och rödlök i skivor och 
tomaterna i klyftor Blanda med olivolja och 
riven vitlök
Grilla grönsakerna och krydda med 
salt och peppar. 
Strimla basilika över
Fyll baguetterna med de grillade grönsakerna, 
parmesanskivor och serranoskinka 
Klart för servering!

Text: Angela Sjunnevik
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Broccolisallad med 
                  äpple och valnötter
 
Ingredienser: 
750 gram färsk broccoli, ca 3 stycken
1 st äpple
50 gram grovhackade valnötter 

Dressing:
3 dl majonnäs
3 msk vitvinsvinäger
2½ msk strösocker
3 krm salt
3 krm svartpeppar 

Gör så här:
Skär bort stammen på broccolin och skär buketterna i små bitar
Skär äpplet i små bitar och lägg broccoli och äpple i en skål 
Grovhacka valnötter och strö över
Rör ihop majonnäs, vitvinsvinäger, strösocker, salt och svartpeppar
och blanda ner i broccolisalladen. Toppa gärna med några extra valnötter

Tårta med bär 
 
Ingredienser: 
300 g mandelmassa
3 ägg
½ dl vetemjöl

Fyllning:
1 dl vaniljvisp
ca 1 liter blandade färska bär
 
Gör så här: 
Sätt ugnen på 175°
Riv mandelmassan och rör i ägg och mjöl. 
Häll smeten i en smord och bröad form
Grädda i mitten av ugnen ca 20 min 
Låt kakan kallna
Vispa vaniljvispen 
Bred ut fyllningen över kakan. Lägg på bären 

Skagenröra  
 
Ingredienser: 
300 g räkor med skal
2 msk hackad färsk dill
½ msk riven pepparrot
4 msk majonnäs
2 msk crème fraiche
löjrom 
 
Gör så här: 
Skala räkorna och hacka dem grovt.
Blanda räkor, dill, pepparrot, majonnäs och crème fraiche.
Servera skagenröran i avokado, på rostat bröd eller 
i krustader med en sked Löjrom

Smartaste 
sättet att skölja 
sallad  
Hur salladen sköljs är viktigt för att 
undvika matförgiftning. 
 
Gröna blad brukar vara det populäraste insla-
get i en sallad. Vad många kanske inte vet är 
att salladsblad ofta är den störta orsaken till 
matförgiftning.  
Det visar en stor analys från den amerikan-
ska organisationen Center for Science in the 
Public Interest. 

Skälet till matförgiftningen är att bakterier 
och mikroorganismer finns kvar på grödan. 
Detta gäller även om du köper ekologisk 
sallad och kanske tror att den är så ren att den 
inte behöver sköljas. Men det gör den.
Ekologisk sallad har gödslats med naturgöd-
sel som innehåller tarmbakterier. Därför är 
det extra viktigt att få bort alla jordpartiklar. 

Vattnet kan vara 
förorenat 
När det gäller importerad ruccola, groddar, 
babyspenat och kryddväxter vattnas dessa 
ibland med förorenat vatten på grund av 
vattenbrist. 
Detta är ännu en anledning till att vara noga 
med sköljningen.
Till och med de färdigsköljda grödorna ska 
sköljas av hemma, menar Marie-Louise 
Danielsson-Tham, professor i livsmedelshy-
gien vid Örebro universitet. 
Hon vill varna för informationen på förpack-
ningen som säger ”färdigsköljd”.
- Färdigskuren sallad ”blöder” växtsaft och 
det gillar till exempel salmonellabakterien. 
Färdigskuren sallad ska sköljas noga! 
poängterar hon i Vårdguiden. 

Så sköljer du för att 
slippa magproblem 
Dela salladen, blad för blad.
Lägg dem i ett durkslag eller en rymlig 
bunke.
Skölj noga igenom alla bladen. 
Viktigt är att inte skölja salladshuvudet odelat 
eller bara doppa bladen i vatten.
Vänta tills salladsbladen är torra innan du 
blandar med övriga grönsaker.



- Varför kör inte tåget?
- Vi väntar på ström. 
- Kan inte han ta nästa tåg?
 
Hos frisören:
- Ska jag kamma bena?
- Nej, jag har inte så mycket hår där.  
 
En man hade tillbringat natten hos en glädjeflicka. 
På morgonen sov hon fortfarande djup och han 
kunde inte motstå ett litet hyss, så han rakade av 
hennes ”buske” innan han gick. 
När kvinnan vaknade blev hon så arg att hon 
polisanmälde händelsen. 
Polisen slog i lagboken men hittade först ingen 
adekvat brottsrubrisering.  
Men till slut hittade han en i sjöfartslagen som 
passade: 
”Olaga borttagande av ruska i allmän farled.” 
 
- Varför gör du biffarna olika stora?
- Min man har bett mig variera maten. 
 
Varje helg säger jag till mig själv 
- Anders, du måste sluta dricka öl 
Lyckligtvis heter jag inte Anders 
 
- Jag kan inte hitta något fel på er men jag tror att 
det beror på spriten, sa läkaren 
- Då kommer jag tillbaka när doktorn är nykter 
 
- På grund av ditt spelmissbruk Kenny, har du 
alltså förlorat både din fru, ditt hus och jobbet. 
Vad talar vi om för spel? Nätpoker? 
- Dragspel! 
 
Det är ingen ide att hålla reda på hur gammal man 
är. Det ändrar sig hela tiden 
 
Tyvärr lever en del människor i stor fattigdom. 
De äter mögelost. De dricker gammalt vin. 
De kör bilar utan tak 

Bra Sagt
Man måste ha barnasinnet kvar, annars blir man 
aldrig vuxen   Astrid Lindgren 
 
Folk utan humor har jag svårt att ta på allvar 
    Tage Danielsson 
 
Äldreomsorg är att dela sina sorger med de äldre 
    Anton 7 år 

den förut
Har du hört
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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

Semesterstängt 
14 juli-27 juli

Rödakorslokalen på 
Olshammarsgatan 25  
är öppen för gamla och nya verksamheter! 
Tisdagar 15.00-18.00 café med lite försäljning 
 
Välkommen till mötesplatsen 
Charlotte Lagersten  
ordförande

HAGSÄTRA KEMTVÄTT 
OCH SKRÄDDERI

Hagsätra Torg 15  Tel: 647 91 25

TipsruTan
Ett bra tips när 
vita bomullskläder gulnat 

Lägg kläderna i blöt över natten med 
ett par skedar bakpulver i vattnet.  
Tvätta sedan kläderna som vanligt.
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Insändare
HÖRT OCH HÄNT .............................................

Dina Tankar  
påverkar dina känslor 

 

Dina Känslor  
påverkar dina beslut 

 

Dina Beslut  
påverkar ditt liv

Insänt av Stina Perzon

Insänt av Lena J

Insänt av Mats T Wik

Har ni solglasögon? 
Nej men vi har ögonskugga

Insänt av Inger

Insänt av Petra Henriksson

Jag kunde ha varit en 
morgonmänniska om 
inte morgonen hade 

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

Öppet 
Måndag-Lördag  08.00-22.00
Söndag                   09.00-20.00

Hagsätra Torg 14 • 08-647 16 14

Vi gör blomsterarrangemang
på beställning 

Binderier, Kransar, Buketter 
till Bemärkelsedagar, Bröllop, Fest, 

Begravning m.m 
 

Många nöjda kunder har vitsordat 
våra arbeten och priser 

Vi levererar inom hela Storstockholm 
Öppet:
Varje Dag     09.00-18.00

Livsmedel 
 Delikatesser, Kryddor
 Grönsaker, Frukter, Bär 
 från mer än 30 länder

Livsmedel 
 Delikatesser, Kryddor
 Grönsaker, Frukter, Bär 
 från mer än 30 länder

Öppet hela sommaren

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



HAGSÄTRA MOBITEK
NYCKELSERVICE

DATA 
& 

MOBILSERVICE 
Mobile Technology 

  

 

 
  

Kopiering av:  
Nycklar, Brickor (Blip) och 

Bilnycklar (även med startspärr)  
Vi säljer Hänglås, även med kod 
Tillhållarlås, Cylinderlås  m.m. 

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 


