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Den tid av året där sommaren ännu är kvar men
snart väntas övergå i höst.
Övergången mellan sommar och höst sker ungefär
i augusti-september.
Eftersommar, oktobersommar, brittsommar, även
brittmässesommar och fattigmanssommar kallas
en period med varma, soliga och sommarliknande
dagar under hösten. Eller grävlingssommar tiden
då grävlingen är ute och samlar till sitt förråd av
livsförnödenheter inför vintern.
Brittsommar är huvudsakligen detsamma som
indiansommar, men brukar begränsas till tiden
omkring den 7 oktober. Det äldre begreppet brittmässesommar finns belagt från tidigt 1800-tal.
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14 Chanel Nº 5
Coco Chanel

Som vanligt är det mycket läsvärt här i Magazinet,
bl a om Vinterviken, Brott & Straff, Chanel Nº 5,
Rapport från världen och skolan. Så även ett korsord där vinsten är Trisslotter. Ett quiz som man
kan roa sig med. Rätta svaret finns men kanske
kan du svara på frågorna utan att tjuvkika.
I receptet finns goda tips till kräftkalaset, se sid 28.

16 QUIZ

Önskar er en underbar höst och skickar med ett
citat av Albert Camus
“Hösten är den andra våren när varje löv är en
blomma”.

23 Rapport från världen

				

26 Diskuskastaren
Alfred ”Al” Oerter

Inger Sjunnevik
Redaktionschef
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Bra Sagt, Tipsrutan
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I skrivandets stund lyser solen från en klarblå
himmel och termometern visar dryga 25 grader.
Jag håller på att förbereda Kräftkalaset för kräftsäsongen har ju startat.
Kräftan har inte ett svenskt ursprung vilket många
tror, det kan du läsa om på sidan 6.
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Hagsätra- & Ormkärrsskolan
Efter en, som jag hoppas att alla
tagit del av, lugn och behaglig semesterperiod är det åter dags att
ta tag i skolarbetet igen.
Lyckligtvis så känner både jag
och mina kollegor stor tillfredsställelse till att åter vara ”igång”.
Vi står inför en spännande hösttermin
med vissa förändringar av vårt arbete.
I tidigare artiklar i denna tidning har
vi berättat om att vi nu implementerar ändringar i alla kursplaner på
Grundskolenivå.
Det har också kommit nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer samt annat värdegrundsarbete i
läroplanernas inledande delar.
I detta arbete ligger skolan redan i dag
i framkant. Även bedömningen vid betygssättning är förändrad och kommer
implementeras under den närmaste
tiden.

Frågan om vem som uppfann skolan är
i grunden en fråga om vem som uppfann utbildningen.

Vill även skicka med en liten förhoppning om att ni vårdnadshavare fortsättningsvis visar respekt för att Pandemin
inte är helt utagerad. Det finns all anledning att vara restriktiv när någon i
familjen visar sjukdomssymtom.
Vänligen håll barnen hemma från skolan tills de är garanterat friska.
PS! För er planerings skull kan
vi redan nu berätta att Höstlovet i
Grundskolan infaller måndag 31 oktober -fredag 4 november och det är en
studiedag måndagen den 7 november
då barnen är lediga.

Vem startade skolan?

Sedan vårt sista inlägg i Magazinet har
det inkommit några frågor om skolor
och utbildning och när de infördes. Vi
skall därför söka besvara detta med att
citera en artikel i T*NK utveckling och
lärande.
”Skola” definieras i Oxford American
Dictionary som ”en plats där barn utbildas”
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Den mest grundläggande formen av
pedagogisk undervisning utvecklades
troligen i antika civilisationer, men det
är svårt att identifiera någon specifik
tänkare eller författare vars arbete kan
anses ligga till grund för den moderna
utbildningen.
Även om många tänkare genom historien har diskuterat lärandets natur
och syfte, har de inte utvecklat utbildningsinstitutioner som var allmänt erkända i alla samhällen.

Första skolan från Aten

Den första skolan av något slag grundades av den grekiske filosofen Platon i
Aten omkring 387 f.Kr. Hans akademi
gav ett fåtal privilegierade personer tillgång till en formaliserad läroplan som
omfattade såväl musik och litteratur
som filosofi, matematik och vetenskap.
Akademin hade också en politisk roll
och bidrog till att upprätthålla stabiliteten i stadsstaten. Platons elev Aristoteles skulle senare utveckla många av sin
lärares idéer på ett sätt som har haft en
djupgående effekt på den moderna skola vi har idag.

Cels Det gamla Kina

Efter detta skede var skolgången avslutad för pojkar.
Romerska flickor å andra sidan lämnade i allmänhet skolan innan de nådde
puberteten.

Vissa historiker tillskriver Konfucius
som grundare till rudimentära former
av undervisning. Hans främsta mål var
dock inriktade på moralisk utveckling
snarare än intellektuell tillväxt (ungefär
som Sokrates). Andra hävdar att Lao
Tze utvecklade en tidig prototyp för en
form av barndomsutbildning där barnen
lärde sig att skriva och räkna genom att
berätta historier.

Andra viktiga förändringar var införandet av läroböcker som var skrivna
särskilt för Romerska elever och ett
system för betygsättning där poäng
drogs av för felaktiga svar.

Det antika Grekland

Den främsta platsen för lärande i det
antika Grekland sägs vara stadsstaten
Aten. Här formulerade Sokrates en
vision för högre utbildning som blev
grunden för akademin (en modell för
högre utbildning som senare antogs av
Platon.
Sokrates förknippas ofta med sin mest
kända elev, Platon, som studerade under Sokrates innan han formulerade
en utbildningsfilosofi mer utförligt i
sitt verk ”Republiken”. I denna dialog
betonar Platon vikten av formaliserade
utbildningssystem och beskriver hur
han anser att varje klass i samhället bör
utbildas: fria män får fysisk träning,
förmyndare eller ”hjälparbetare” får
praktisk utbildning och kvinnor deltar
i hushållsundervisning. Den grekiska utbildningen påverkades också av
Pythagoras filosofiska idéer.

Det antika Rom

Romarna var starkt påverkade av grekerna och deras utbildningssystem
byggde till stor del på det från Aten.
De införde dock ett antal nya begrepp i
sina skolor.

Norden
Sokrates

Under den största delen av medeltiden
fanns det i Norden inga andra skolor
än för de som ville bli präst, utan ville
man ha en universitetsutbildning fick
man resa till kontinenten, ofta till Paris
där ett universitet redan grundats på
1100-talet.

Platon

De tidiga romerska skolorna var till
exempel uppdelade efter åldersgrupp.
Pojkar började vanligtvis skolan vid 7
års ålder, under vilken tid de skulle lära
sig grundläggande läsning, skrivning
och matematik.
De gick sedan vidare till gymnasieskolan där de fick lära sig poesi, musik,
litteratur och talekunskaper, viktiga för
att lyckas i livet.

Mattias Wahlström
rektor
Hagsätra- och Ormkärrskolan
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kräftsäsongen
är här
Ett bakvänt skaldjur är åter aktuellt. Det är ett kulinariskt äventyr att njuta dem i skenet av kulörta lyktor,
ofta också förtärda tillsammans med starka våtvaror, kanske en till varje klo. Det handlar om kräftor!
Kräftan har inte ett svenskt ursprung

Det lär vara en av 1500-talets kungligheter som förde den till Sverige, men vilken av dem är inte riktigt klarlagt.
En del påstår att det var Erik XIV som lät inplantera dem i våra sjöar.
Andra källor berättar att det var Karl IX, som också lär ha varit en riktig ”kräftgourmet”. Han inplanterade i alla fall de första
kräftorna i Svartsjön i Sörmland och tillsatte till och med en speciell uppsyningsman för kräftfisket.
Även Johan III lär ha ett finger med i historien. Från Tyskland tog han nämligen hit kräftor som fick yngla av sig i dammarna
kring Kalmar slott.
Men kräftan ansågs inte bara vara mat för dåtidens läckergommar.
Som en av ingredienserna i olika brygder och dekokter utlovade den en helande förmåga vid allehanda krämpor.
Krossade kräftor blandat med sprit och kamfer var ett av dådtidens många naturläkemedel.
Kräftögonen ansågs vara ett bra botemedel mot ögonvärk. De infattades dessutom i smycken och fungerade som helande
amuletter.
red

Vivels i Älvsjö

”Ett konditori med extra allt”
ALLTID NYBAKAT BRÖD

Här erbjuder vi allt från goda konditorivaror till härliga surdegsbröd.
Sugen på en smörgås? Då finns det alltid något för alla smaker.
Avnjut ett glas vin eller öl till vår härliga räksmörgås, toppad generöst med
handskalade räkor.
Alltid nybakat bröd och tårtor.
Hemlagad lunch måndag till fredag.

LUNCHSERVERING

I dagens lunch ingår alltid: sallad, dressing, bröd, smör, vatten, kaffe/te

Varmt Välkomna!

Faktaruta

Vivels bageri och konditori

Familjeägda Vivels anno 1932, är kvalitetsbageriet som än i dessa dagar sätter en
ära i att hålla liv i gamla traditioner genom att satsa på ett genuint hantverk.
Med stor omsorg bakar vi alltifrån tårtbottnar till matbröd.
Vi kokar vår egen sylt och vaniljkräm, knådar våra degar och vispar grädden luftig.
Allt som serveras hos oss är tillagat från grunden och av de allra finaste råvarorna.
Vi har utbildat och fostrat några av landets bästa bagare och konditorer.

Seniorfiket
”Värdens Bästa Ställe”

TEMAINRIKTADE
BAKVERK

ÅRSTIDSRELATERADE
GODISBAKVERK

PRESENTFÖRPACKNINGAR
PÅ BESTÄLLNING

Träffpunkten för seniorer 55 +

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

helgfria dagar, måndag, onsdag, fredag 10.00-14.00
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Du hittar oss på adress: Kilsmogatan 1 B, Hagsätra
Ingång på baksidan av huset
Tel nr: 0738 74 04 67

Ett företag med anor

Genom åren har vi samlat på oss erfarenhet och kunskap som bäst visar sig när du
smakar på någon av våra produkter.
Att uppfinna handlar ofta minst lika mycket om att kunna sin tradition, som
att kläcka nya spännande idéer.
Idag består Vivels av ett leveransbageri och 8 st mysiga Café & brödbodar.
Det är lätt att hitta våra produkter. Vi är ett högservice och kvalitetsbageri som är
välkänt långt utanför Stockholm.
Vivels bageri & konditori Älvsjö station
Besöksadress: Götalandsvägen 227 b (Älvsjö Torg 6)125 45 Älvsjö Tel: 08-564 606 94
Mail: alvsjo@vivels.se

Öppettider:

Måndag till Fredag 07.00-19.00 Lördag till Söndag 09.00-17.00

AVKOPPLANDE ”FIKA”
I SKÖN MILJÖ

AFTER WORK
TRÄFFA DINA
KOLLEGOR
UNDER AVSPÄNDA
FORMER

Bedragare påstår att de är från 1177
Flera personer runt om i landet har utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från 1177.
Skulle någon okänd kontakta dig ska du aldrig lämna ut dina bankuppgifter eller e-legitimation,
som exempelvis bank-id

Välkommen till din vårdcentral i Hagsätra
Vi erbjuder dig ett brett vårdutbud, digitalt när det är möjligt
och fysiskt när det behövs
Nya vanor

Har du länge tänkt att det är dags för en förändring?
Kanske har du viljan men inte motivationen?
Vi vill hjälpa dig att göra livet ännu bättre

					
					
					
					
					
					
					
					

Det har framkommit att flera personer har fått sms som ser ut att komma från 1177.
Tryck inte på några länkar om du är osäker på om ett sms eller mejl kommer från
1177. Du ska inte heller ge ut personlig information.
Det är alltid säkrast att söka upp 1177.se i en webbläsare och logga in istället för att
klicka på länkar i sms eller mejl.
Sms:en innehåller en länk. Sms från 1177 innehåller aldrig länkar.
Falska länkar kallas för nätfiske eller phishing.
Läs mer om nätfiske hos polisen.se.

När kan du bli kontaktad av 1177?

Det enda tillfället du kan bli uppringd av 1177 är om du nyligen varit i kontakt med dem och har en överenskommelse om
att 1177 ska ringa upp dig på nytt. Övrig kommunikation från 1177 sker via sms eller email.
Blir du kontaktad utan att ha varit i kontakt med 1177 kan det vara ett försök till bedrägeri.

Det här kan du tänka på om någon sms:ar eller ringer och säger att de är från 1177:

När du ringer 1177 ber vi dig aldrig att identifiera dig med e-legitimation i samtal om vaccination mot covid-19.
Sjukvårdsrådgivningen 1177 tar aldrig betalt med Swish.
Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.
1177 skickar inte kallelser till provtagning.
Liknande bedrägeriförsök har även gjorts där andra myndigheter påstås vara avsändare,
till exempel Folkhälsomyndigheten.

Vill du sluta röka?

Har du försökt sluta röka men haft svårt att hålla kvar vid din nya rökfria livsstil? Här följer sex tips till dig som
vill sluta röka och leva tobaksfritt:
* Släng alla cigaretter, tändare och askkoppar
* Ät och drick regelbundet, gärna något extra mellanmål eller en frukt
* Notera hur röksug kommer och går. De försvinner ofta på någon minut om du väntar ut dem
* Rör på dig och håll dig sysselsatt
* Om du tar mediciner kan doserna behöva justeras när du slutar röka. Kontakta din läkare för att diskutera detta
* Berätta för din omgivning att du har slutat röka och be dem stötta dig!

Vad händer då jag tar min sista cigarett?

Inom 20 minuter efter att man rökt sin sista cigarett så börjar kroppen en serie förändringar som pågår i åratal.
Tar man bara en enda cigarett går de positiva förändringarna förlorade. Är det värt det?
Så vad händer egentligen i kroppen?
20 minuter - Ditt blodtryck och din puls går ner till normal nivå och temperaturen i fötter och händer ökar till normalt.
8 timmar - Koldioxidhalten i blodet återgår till normal nivå. Syrehalten i blodet blir normal.
24 timmar - Riskerna för hjärtinfarkt minskar.
48 timmar - Du känner mer lukt och smak än innan.
2 veckor till 3 månader - Din blodcirkulation och din lungkapacitet blir bättre. Att promenera känns lättare.
1 till 9 månader - Kroppens totala energi blir bättre. Slem och hosta kan nu tas om hand om av flimmerhåren som kommit
tillbaka i lungorna. Detta rensar lungorna och minskar risken för infektioner.
1 år - Överhängande risk för kärlkranssjukdomar är hälften av en rökares.
5 år - Efter 5-15 år efter att du slutat röka är risken för hjärnblödning lika liten som hos en icke-rökare. Risken att dö av
lungcancer har minskat till hälften för dig som tidigare rökte ett paket om dagen.
10 år - Cellförändringar till cancer återställs.
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Vårdcentralen och smittspårningsenheten ber aldrig om e-legitimation

Vårdcentralerna i Stockholms län ber dig aldrig att identifiera dig med e-legitimation i samtal om vaccination mot covid-19.
Om du väntar besök av personal som ska vaccinera dig är det värt att tänka på att vårdgivarna alltid ska visa
tjänstelegitimation.

Smittspårning

Om du har covid-19 ska du enligt smittskyddslagen medverka i smittspårning. Därför kan du som har en pågående infektion
bli kontaktad av smittspårningsenheten i region Stockholm de kan behöva ditt personnummer för att ge ett provsvar.
De kommer inte att be dig legitimera dig med bank-id eller liknande e-legitimation och det kostar inget att få del av deras
rådgivning och information.
Ibland ber de om personnummer till dina hushållskontakter. Det är för att kunna skicka information om vilka skyldigheter de har.
Informationen skickas via appen ”Alltid Öppet”.
Smittspårningsteamet kan också hjälpa din hushållskontakt att få ett beslut om smittbärarpenning, då behöver de känna till
personnumret.

Vårt utbud
Allergi
Astma/KOL
Demens
Diabetes
Hemsjukvård
Hud
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Hagsätra torg 7 B 2 tr

Högt blodtryck (Hypertoni)
Infektion
Inkontinens
Intyg
Livsstilsförändring

Provtagning
Psykisk ohälsa
Sår och stygn
Tobaksavvänjning
Vaccination
Äldre-mottagning

Kontakta oss via telefon
Helgfria vardagar kl 08.00-17.00 Tel: 08 120 00 990
Äldremottagning
tel: 08-120 010 44 Telefontid mån-fre kl. 11.00-12.00
Välkommen att ringa oss för rådgivning, tidsbokning, återbud, receptförnyelse
9

Från dynamitfabrik till
			 Festvåning, Café och Konferens

Vinterviken
En fantastisk oas i Stockholm
Vinterviken är en vik av Östra Mälaren och en dalgång med tillhörande
parkområde i stadsdelen Aspudden gränsande till Gröndal.
Här finner du två populära verksamheter.
Winterviken och Vintervikens Trädgård - ideell förening.
Namnet Vinterviken kommer av att viken förr var en del av en isbelagd
vinterväg från Fittja in till Hornstull.
Efter att Nobels industriverksamheter försvunnit har området långsamt
omvandlats till rekreationsområde med promenadstråk koloniträdgårdar,
badplatser och Trädgårdsföreningens visningsträdgård.

Winterviken - Festvåning, Café och Konferens med plats för många
I vackra Vinterviken, endast minuter från Stockholm city ligger Alfred Nobels gamla dynamitfabrik byggd 1891.
Här driver Markus Aujalay och Erika Michael nu café och festvåning. Här erbjuds möjligheter till alla typer av
arrangemang och fester. I Stora Salen kan upp till 500 gäster sitta och äta tillsammans.
På Winterviken finns även en mindre lokal för ca 80 gäster.

ÖPPETTIDER CAFÉ
Året om - alla dagar
11.00 - 16.00
Obs! ingen bordsbokning
Markus Aujalay och Erika Michael
Foto: www.aliciaswedenborg.com

bokning@ winterviken.se
tel: 08 40026480

På bilden syns arbetare stå uppradade utanför fabriken runt år 1900. De halmpackade glasflaskorna innehåller koncentrerad
svavelsyra som användes vid framställningen av sprängmedel.

Vi befinner oss i Nobels gamla
dynamitfabrik från 1891

År 1889 revs här ett magasin för salpetersyra för att ge plats åt den nya fabriken,
som i folkmun kom att kallas ”Syran”.
Fabriken som konstruerades av den belgiske ingenjören Gustaf Delaplace stod
färdig 1891 och är nu den enda fabriksbyggnaden som finns kvar i området
Den längre delen av byggnaden delades
upp i tre delar där en del användes för
lagring av kol, en annan del för lagring
av svavelkis och i en tredje del fanns
det ugnar för upphettning av kiseln.
På övervåningen i den höga delen av
byggnaden fanns det stora blyklädda
kamrar och koncentreringsapparater för
svavelsyra som är viktig komponent i
bildandet av nitroglycerin.
Nitroglycerinet skickades sedemera
vidare ner till knådningshuset vid vattnet där dynamitmassan handpressades
och patronerades längs med den södra
stranden. Efter det slogs, de nu färdiga dynamitstavarna, in i ett brunt,
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Vintervikens Trädgård - ideell förening

paraffinerat papper och paketerades i
kartonger med ett kilo i varje för vidare
distribution.
Framställningen började avvecklas
1914 och 1920 flyttades all sprängmedelstillverkning från Vinterviken till
Gyttorp i Västmanland. Vinterviken
behölls endast för lagerhållning och
distribution. En del provsprängningar
och andra experiment utfördes dock
ända fram till 1988.
Efter att verksamheten helt lagts ned
lämnades byggnaden att förfalla.
I samband med Stockholm som Kulturhuvudstad 1998, renoverades och sanerades den gamla ”Syran” av Stockholms
Stad för att under knappt en tioårsperiod
inhysa ”Skulpturens Hus” i lokalerna.
Sedan 2008 driver och äger Markus
Aujalay och Erika Michael Winterviken
Festvåning, Café och Konferens i de
högst historiskt intressanta lokalerna

Alfred Nobel

Dynamiten kommer från det grekiska
ordet ”dynamis” d.v.s. kraft.
Alfred Nobel (1833-1896) tog patent
på dynamiten 1867 och den gjorde
honom sedermera världsberömd.
Nobel krävde i sitt testamente att hans
förmögenhet skulle användas till att
skapa priser för de som ger den största nyttan till mänskligheten.
Det första Nobelpriset delades ut den
10 december 1901 och är nu världens
mest kända pris vilket torde vara Alfred Nobels främsta arv.

Foto: Nitro Nobels Arkiv/Scanpix

Vintervikens Trädgård går att besöka året om! Trädgården är inte entrébelagd och således öppen
årets alla dagar. Du kan komma till oss för att inspireras av odlingarna, äta lunch, ta ett glas vin
eller bara ligga i gräset och titta på molnen.
På höstkanten kan du fly stadens buller och finna lugnet bakom vissnande solrosor och när snön
har lagt sig kan du värma dina frusna händer framför kaminen i Orangeriet.

Vintervikens Trädgårdskafé

Trädgårdskaféet håller öppet året om! Slå dig ner under blommande rosor, bland Höstanemoner
eller framför kaminen i Orangeriet. Vi erbjuder ett brett, hållbart utbud av både varm mat, fika
från eget bageri samt öl och vin. Vi odlar egna ekologiska grönsaker och lagar all mat från grunden.
Vi inspireras av årstiderna i trädgården och serverar mat efter säsong.
Vi picklar och syrar för att kunna plocka fram lite sommar även mitt i vintern.
Kaféet drivs i föreningens regi och överskottet går till underhåll och utveckling av trädgården.
Öppettider i Trädgårdskaféet (juni-aug) Alla dagar 09.00 - 21.00
Vid evenemang är även Mojjen Bar öppen till 22.00
I trädgården firar vi många högtider såsom Jul, Valborg och Midsommar.
Under sommarsäsongen erbjuder vi en mångfald av evenemang där Trädgårdskaféet alltid
serverar mat och dryck.
I anslutning till vår stora scen finns Mojjen - bar&grill som håller öppet hela sommaren och
har blivit ett populärt inslag i Vinterviken!
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Brott och Straff
Historiska perspektiv

Hedvig ”Morsan” Aronsson var hälare
Stora ligan eller Tjuvligan var ett namn på den stöldliga som härjade i Gamla stan i Stockholm vid
slutet av 1800-talet och som avslöjades och ställdes inför rätta 1895. Det var ett på sin tid uppmärksammat rättsfall som involverade omkring 40 personer i utredningen och resulterade i 15 domar.
Ligan bestod av 10-15 pojkar och unga män som ägnade sig åt stöld och sålde tjuvgods till hälaren
Hedvig ”Morsan” Aronsson.
Våren 1895 spränger polisen i Stockholm en tjuvliga
som härjat i Gamla stan

Omkring 40 personer berörs, men kärnan består av tio till femton
yngre män. De flesta saknar arbete.
I utredningen kommer polisen i kontakt med Hedvig Aronsson.
Hon köper stöldgods av ligan och har smeknamnet ”Morsan”

När förhandlingarna om hyreshöjningar inför 2023 drar igång förväntar sig Hyresgästföreningen att bostadsbolagen
kommer med höga yrkanden.
Inför dessa förhandlingar finns flera orosmoln. Redan innan Rysslands brutala invasion av Ukraina hade inflationen stigit
kraftigt. Räntorna är på väg uppåt. Skenande elpris har redan grävt djupa hål i plånboken hos hyresgäster med direktverkande el, som oftast betalar sin uppvärmning själva.
Sveriges Allmännytta har gått ut med att hyresnivåerna måste höjas så att de följer prisutvecklingen.
Hyresgästföreningen tror att den årliga hyresförhandlingen därför kommer att bli tuff i höst.

När polisen hittar stöldgods i butiken avslöjas allt

Vanligtvis brukar Fastighetsägarna yrka på en höjning med tre-fyra procent och i år höjdes hyran i genomsnitt med 1,7 %.

Emma Aronsson är född 8 maj 1869 i Lugnås, Kalmar län. Hon döms
för snatteri 31 juli 1895, straffet blir 1 månads fängelse och 50 kronor
i böter, böterna omvandlas till fängelse i åtta dagar. I resten av sitt liv
försörja hon sig som sömmerska och hon förblir ogift.

Fakta: Häleri
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Hyresgästföreningen anar att höstens förhandlingar kan bli de tuffaste på många år.
Människor som bor i hyresrätt riskerar att bli stora förlorare när inflationen stiger.
Nu varnar Hyresgästföreningen för att kraftiga hyreshöjningar kan vänta.

Anders Nordstrand, vd för Sveriges allmännytta, tror att utvecklingen kan leda till att hyrorna blir högre redan nu i slutet av
förhandlingsomgången än i början.
Oavsett hur det blir med den saken kan den kraftiga inflationen avspegla sig i kraven inför 2023 års förhandlingar, befarar
Hyresgästföreningens förbunds chef Erik Elmgren.
- Det är klart att förändringar i omvärlden påverkar hyrorna, men förhandlingssystemet är stabilt. Vi hoppas att värdarna
inför nästa år ser till att effektivisera så gott det går och inte bara vältrar över kostnaden på hyresgästerna i form av kraftiga
hyreshöjningar, säger han.

Efter avtjänat straff i Stockholms länsfängelse flyttar Hedvig till
Grevgatan på Östermalm och tar jobb som piga. År 1898 återfår hon
sitt medborgerliga förtroende. Hon är då 52 år gammal och utvandrar
till Amerika för att återknyta kontakten med ett av sina barn.

•

Häleri var mycket vanligt vid denna tid och pantbanker tog ofta in stöldgods.
De flesta pantlånare var män men en tredjedel var ogifta kvinnor eller änkor.

•

Det fanns en lag som sade att allt misstänkt stöldgods skulle rapporteras till polisen.
Men det var få av pantlånarna som verkligen gjorde det.

•

Nu inleds årets tuffaste förhandlingar
angående hyrorna

Hedvig kom till Stockholm från Småland på 1870-talet.
Hon har varit gift flera gånger och har barn.
Hedvigs kriminella bana startade efter att hon börjat arbeta med sin
svägerskas klädmäkleri. Mäkleriet gick dåligt. Snart började Hedvig
och svägerskan Emma köpa stöldgods av en tjuvliga.
De sålde sedan vidare kläder, skor, husgeråd och verktyg.
Hedvig och Emma säger att de köpt varorna av okända personer.
Båda nekar till att de har handlat med stulet gods. Men pojkarna i
stöldligan har berättat om häleriet.
Hedvig döms till straffarbete i ett år och tre månader, förlust av
medborgerligt förtroende i två år och 300 kronor i böter.

Hedvig ”Morsan” Aronsson

Hyresgästföreningen

När inflationen rusar upp över 7 % drabbas många stora grupper i samhället. Hyresgäster som redan pressas av dyrare
livsmedel och energi är en. Drygt 20 % av de som hyr bostad klarar inte av en större hyreshöjning nu.

Varför höjs hyran varje är?

Hyran kan höjas av olika skäl. Det kan handla om höjda skatter och avgifter för exempelvis el, värme, vatten och
avfallshantering. Precis som allt annat i svensk ekonomi så stiger priser på varor och tjänster.

Får en hyresvärd höja hyran hur som helst?

En hyresvärd har inte rätt att göra en retroaktiv hyreshöjning. Om hyresvärden planerar att höja hyran måste hen meddela
hyresgästen skriftligen om detta. Hyresgästen har då möjlighet att ta ställning till höjningen och göra invändningar inom en
begränsad tid. Om invändningar görs prövar hyresnämnden ärendet.

Bli medlem i Hyresgästföreningen och stötta vårt arbete
för rimliga hyresvillkor och boendeformer
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

När den nya strafflagen infördes 1865 blev det vanligaste straffet för häleri och stöld straffarbete
på en korrektionsanstalt. Brottslingen skulle bli en god medborgare genom att begrunda sitt brott och
arbeta hårt i fängelset
Text: Inger Sjunnevik
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ring vårt kansli tel: 0771-443 443

en medlems- och intresseorganisation för hyresgäster

https://www.hyresgastforeningen.se
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Coco Chanels ikoniska doft fyller 101 år
Coco Chanel rörde sig frimodigt i alla
kretsar. Hon visste mycket väl vad den
sociala etiketten påbjöd och kunde konsten att agera i enlighet med den men
hon kunde precis lika gärna strunta i
det och göra som hon själv ville. Det
var något som tilltalade många av de
parisiska kvinnorna.

Hitta ditt hårs framtid hos oss

Vi gör frisyren som passar just dig

Fattig barndom

Gabrielle Bonheur Chanel

mer känd som Coco Chanel,
revolutionerade parfymmarknaden
när hon introducerade Chanel No 5
Med lite drygt 100 år på nacken omges
den fortfarande av samma magi.
Chanel No 5 som var den första doft
som lanserades av den parisiska modeskaparen Gabrielle Coco Chanel.
Det är ingen överdrift att påstå att den,
när den först sågs i butikshyllorna i maj
1921, blev stilbildande för kvinnors sätt
att dofta.
Redan innan var Coco Chanel en välkänd
celebritet i den franska huvudstaden.

Själv hade Coco Chanel fått arbeta
hårt redan från unga år. Hon föddes
1883 och var dotter till en torghandlare
och en tvätterska. När modern dog när
Coco bara var tolv år, lämnade fadern
både henne och hennes syskon till ett
barnhem som drevs av nunnor.
Där blev hon kvar tills hon var 20 år.
När hon lämnade klostret försökte hon
sig först på en karriär som artist men
hon hade inga större talanger för vare
sig sång eller skådespeleri. Men tiden
på klostret hade gett henne andra färdigheter, som att sy till exempel.
Genom sömnaden kunde hon försörja
sig hjälpligt, det var så hon levde ända
tills Etienne Balsan kom in i hennes liv.
Balsan, en blivande officer, hade fallenhet för ridning och gjorde karriär på
kapplöpningsbanorna. De blev snart ett
par och tillsammans flyttade de till en
hästgård i närheten av Paris.
Coco, som sydde kläder åt vänner och
bekanta, började nu drömma om att
starta en egen modebutik i Paris.

Startade egna boutiquer

Balsan stöttade hennes drömmar och
runt 1920 drev Coco Chanel en rad
framgångsrika boutiquer i Paris.

Coco och Etienne Balsan

År 1909 kom hon till Paris, då som älskarinna åt den välbärgade och välkände
textilhandlaren Etienne Balsan.
Med hans stöd startade hon en boutique och hon blev snabbt populär bland
Paris modemedvetna kvinnor för att
hon vågade tänja på gränserna med sina
kreationer.
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Men Balsan byttes ut mot andra
älskare, för Coco Chanel var en självständig kvinna som levde sitt liv som
hon ville och nu ville hon skapa en doft
som kunde definiera den nya moderna
kvinna.

Renhet och fräschör

Coco var känd för att alltid vara noga
med hygienen. Därför var det av stor
vikt för henne att hennes parfym skulle
dofta rent och fräscht.

Chanel Nº 5 är en av de mest välkända
parfymerna i världen. Flaskan och
etiketten har haft i princip samma form
och utseende sedan starten

Doftformeln skapades av den
fransk-ryske kemisten och parfymören
Ernest Beaux. Det var också den första
aldehydiska parfymen på marknaden.
Parfymer finns i flera koncentrationer,
eau de parfum, eau de toilette och eau
de Cologne.
Den fick sitt namn då fler olika dofter
skapats för att Coco skulle avgöra vilken hon föredrog.
De var märkta från nr 1-5. Det blev
den femte flaskan som Chanel kom att
föredra.
Särskilt känt blev märket över trettio år
senare, 1953, då Marilyn Monroe fick
frågan vad hon hade på sig när hon
sov.
Hon svarade att hon bar
”två droppar Chanel No. 5”.
Försäljningen ökade markant, en marknadsföring som inte kostade Chanel
något.

vi är inte den enda salongen men vi är den bästa

Hagsätra Torg 20

Tel: 08-647 67 66

Öppet alla dagar 10.00-20.00

Koppla av med en
		
skön ansiktsmask
Börja med att plocka ögonbrynen, det ger ett piggare intryck och lyfter ögat så att man ser
lite yngre ut. Lägg sedan en ansiktsmasken som bäst passar din hy.

För mindre porer

Blanda lika delar honung, citron och äggvita. Applisera på hyn och låt stelna.
Lägg en gurkskiva på varje öga. Efter ca 15 min, skölj noggrant med ljummet vatten.
Till sist, smörj in ordentligt med en dagkräm.

För djuprengöring

Lika delar avokado, flingsalt och vetekli. Massera in, lägg en gurkskiva på varje öga.
Skölj noga efter ca 15 min med ljummet vatten.
Till sist, smörj in ordentligt med en dagkräm.

Acne
Text: Inger Sjunnevik
Källa: Kvällstunden
Wikipedia

1 klyfta citron, 1 dl vatten, 2 msk vinäger
Blanda ingredienderna och applicera huden noga, mest på de delar där du ofta får finnar.
Denna ansiktmask arbetar sig in i porerna och avlägsnar fett.
Den innehåller mycket C-vitaminer och får din hud att se fräschare ut.
Skölj noga med ljummet vatten
red
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Nalle Puhs
födelsedag

Fråga 1

Rätta svar

Hur många spelare finns det i ett baseballlag?
Kodiak Island ligger i vilken amerikansk delstat?

Fråga 3

Vad kallas för Hallux på människokroppen?

Fråga 4

Karl Einar Häckner är bland annat känd för att uppträda som?

Fråga 5

Vem var den äldsta ut av bröderna Marx?

Fråga 6

Vilket vitamin är också känt som pantotensyra?

Fråga 7

Vilken kvinnlig, svensk artist hade en hit med låten ”Främling” ?

Fråga 8

Vad heter Batmans butler?

Fråga 9

Pyrenéernas bergskedja separerar vilka två europeiska länder?

Fråga 10

I Vilken film är låten Ding Dong, häxan är död med i?

Fråga 1
Nio
Fråga 2 Alaska
Fråga 3 Stortån
Fråga 4 Trollkarl
Fråga 5 Chico
riktiga namnet Leonard Marx
Fråga 6 B5
Fråga 7 Carola
Fråga 8 Alfred
Fråga 9 Frankrike och Spanien
Fråga 10 Trollkarlen ifrån Oz
Fråga 11 Passionsfrukt
Fråga 12 Icarus
Fråga 13 Alaska.
Fråga 14 Hanen har två små ben
på undersidan

Fråga 2

Fråga 11

Granadilla är ett annat namn för vilken sorts frukt?

Fråga 12

Vilken mytologisk, grekisk figur flög så nära solen att vaxet på hans vingar började smälta?

Fråga 13

Vilken amerikansk delstat ligger närmast det gamla Sovjet?
Fråga 14
Hur ser man om en kräfta är hane eller hona, förutom större klor och bredare stjärt?
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Grattis Nalle Puh på
96-årsdagen!
Det var 1926 som världen för första
gången fick ta del av denna honungsälskande nalle i boken Winnie the
Pooh. På svenska Nalle Puh.

Den första boken om Nalle Puh blev
en omedelbar framgång och har sedan
dess, liksom sin efterföljare The House
at Pooh Corner, 1928 Nalle Puhs hörna
tryckts upplagor på så gott som alla
språk, swahili inte att förglömma.

Godnattsagor

Den första svenska översättningen, av
Brita af Geijerstam, kom 1930. De två
böckerna om Nalle Puh har sedan dess
tryckts i otaliga nyutgåvor och är fortfarande ständigt lika aktuella.
Att denna älskliga björn och hans vänner i sjumilaskogen finns i sinnevärlden
har vi engelsmannen Alan Alexander
Milne att tacka för.
Det var nämligen hans godnattsagor för
sonen Christopher som så småningom
gav upphov till de över hela klotet älskade berättelserna om Winnie the Pooh.
Någon gång sommaren 1916 började
Milne improvisera små godnattsagor
för Christopher, som då var två år.

Christopher
hade just fått en
teddybjörn som
var lika stor
som han själv
och som han
kallade Poh.
Den blev snart
hans bästa vän.

Milne uppmanades publicera

I sagorna blandades andra leksaksdjur
från sonens sängkammare in.
Miljön var autentisk, även den stora
vildvuxna trädgården utanför det romantiska gamla huset i Surrey där familjen
Milne bodde.
En kväll fick en litterärt intresserad vän
höra Milne läsa sina sagor och uppmanade honom att publicera dem.
Det var på det viset Winnie the Pooh
kom ut 1926, kongenialt illustrerad av
konstnären E H Shepard.
Som vi väl alla vet handlar böckerna
om en björn som över allt annat älskar
honung. Hans bästa vän är en pojke
som heter Christopher Robin.
Eftersom Nalle Puh är rätt opraktisk
och inte särskilt kvicktänkt hamnar han
i de mest osannolika situationer, som
Christopher Robin får hjälpa honom ut
ur.

Nalle är mycket förtjust i att skriva
vers, som han läser upp för sina många
vänner i det vidsträckta landskapet.
Den ständigt ängsliga Nasse, den pessimistiska åsnan I-or, den uppfinningsrika Kanin, Kängu och Baby Ru, den
lekfulla Tiger och allt vad de heter.
Om dessa särpräglade figurer och deras
äventyr skrev A A Milne med glimten
i ögat, vilket gjorde berättelserna lika
omtyckta av alla barn från nio till nittio .
Milne lyckades göra Christopher
Robins värld till allas vår igenkännande
bygd:
Milne föddes i London 1882. Redan
som barn började han skriva små artiklar och dikter i skoltidningen.
År 1902 blev han redaktör för den ansedda skämttidningen Punch och skrev
samtidigt en rad komedier, deckare och
essäer.
A A Milne dog 1956
men hans skapelse
Nalle Puh som i år
fyller 96 år lever
alltjämt i våra hjärtan.

Text: Inger Sjunnevik
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Hagsätra
först i Europa med restaurangkonceptet från USA!

Nu startar
vårt sensationella luncherbjudande

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

Premiär 1 september
11.00 - 15.00

Vardaga hemtjänst gör din
vardag enklare

Ät så mycket du orkar
4 sorters Pizza
Pasta med Köttfärssås

Vardaga hemtjänst sköter alla de insatser du är beviljad i ditt biståndsbeslut,
även trygghetslarm och hjälp på natten.
Vi hjälper dig med trygghetslarm, promenader, leverans av matlådor, matlagning, städning, tvätt, frosta av kyl
och frys, fönstertvätt, inköp av mat och
hushållsartiklar, personlig omvårdnad,
ledsagning och mycket mer.

109:-

Sallad, Läsk och Kaffe ingår
Skanna beställ och betala direkt i mobilen

Vardaga Hemtjänst Vantör

G
KANNA MI

S

Vi finns nära dig under dygnets alla
timmar, och vid larmanrop på trygghetslarm är vi hos dig inom 30 minuter,
dygnet runt.

Erfaren och utbildad personal

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

Som kund erbjuds du en kontaktperson
som blir den person som huvudsakligen
hjälper dig.

Medarbetarna är utbildade undersköterskor och erfarna vårdbiträden. De arbetar 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 demenssjukdom 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 hygienrutiner. Alla medarbetare bär arbetskläder och följer råd och riktlinjer från
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Tilläggstjänster med RUT-avdrag
Önskar du mer hjälp än vad som är beviljat i ditt biståndsbeslut kan du köpa
extra tilläggstjänster, exempelvis mer
städning.

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

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 hemtjänst, eller önskar byta hemtjänstutförare, 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.

Prova en gratis matlåda!

Vi bjuder på en matlåda från
Trekantens restaurang till alla
äldre som vill veta mer om
Vardaga hemtjänst
19
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Vi förlänger vår succe med

Van
DerNootska
NootskaPalatset
Palatset
Van Der

Nu även med HAPPY HOUR
Gäller 13.00 - 16.00 varje dag

Öl, Vin, Drinkar och alkoholfria alternativ
Palatset har fått sitt namn efter dess byggherre, holländaren Thomas van der Noot

Vi serverar
Goda Drinkar, Maträtter och Tilltugg från en
speciell Barmeny

Thomas van der Noot kom till Sverige
med sin mor på 1650-talet och gifte sig
med en svensk adelsfröken. Paret köpte
1670 en stor tomt som sträckte sig från
Maria kyrka ner till dåvarande Fatbursjön vid Södra stationsområdet.
Arkitekt till Palatset är Jean de la Vallé
som också ritat Riddarhuset och Katarina
kyrka, Palatset, som stod klart 1674.
Van der Noot var officer och deltog
i flera fältslag i Europa, han stupade
redan år 1677 och familjen lämnade
Palatset, som dock var kvar i familjens
ägo under hela 1600-talet. Palatset
fungerade då som en ambassad åt det
Holländska sändebudet.

Axel´s Grillpalats med Fullständiga rättigheter
Se vår meny på www.axelsgrill.se
Bellman

Hjärtligt Välkomna
Axel's Grill AB

Hagsätra Torg 7A Hagsätra Centrum
Telefon: 08-647 51 21
www.axelsgrill.se

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

Vem går igen i palatset?
Sjöjungfrun Melusina

Hon tar sig ett bad där varje natt.

”Axels Veranda”
Vår uteplats har försetts med
Infravärme och Stor Markis
Allt för att även kylslagna dagar och kvällar
ska ha en hög ”Mysfaktor”

Stockholms Spökhus

Under 1700-talet var Palatset privatbostad åt flera förmögna familjer.
Bl.a. bodde familjen Martville här, vars
son var lekkamrat med Carl-Michael
Bellman som bodde alldeles i närheten.
Det sägs, även omskrivet i Fredmans
epistlar, att det var här i van der Nootska Palatsets vinkällare som Bellman
tog sitt första rus.
Under 1700-talet höjdes taket på Palatset och gav plats åt en vindsvåning.
Mot slutet av 1700-talet lämnade de

förmögna familjerna Palatset. Södermalm
började förtätas och förslummas och Palatsets tomtyta började styckas upp.

1800-tal Glädjehus & Fäktklubb

På 1800-talet var Palatsets värsta århundrade, renoveringsbehoven var
överhängande och inga pengar fanns.
Man använde palatset till många olika
verksamheter, bl.a. har det inhyst den
Åbomska flickskolan, varit gymnastik- och fäktningslokal, en tobak- och
cigarrfabrik där tobaksprodukter torkades och förädlades så att flera av de
ursprungliga stuckaturtaken av bröderna Giovanni, vilka också arbetade på
Drottningholms Slott, förstördes.
Delar av Palatset var uppdelat som
enkla bostäder, det fanns en ölstuga och
under en period även glädjehus.
Källaren inhyste en kol- och kocksbod.
Mot slutet av 1800-talet var nästan hela
tomten avstyckad och bebyggd med
hyresfastigheter.
En byggmästare köpte Palatset med
avsikten att riva det och istället bygga
flera nya fastigheter.

1900-talet skulle komma att bli
Palatsets renässansperiod

Från att under flera århundraden slitits
ned av olika verksamheter och i slutet
av 1800-talet beläggas med rivningsförläggande kom istället Palatset genom
Jean Janhsons förtjänst att genomgå en
fantastisk renovering.
Har idag ett flertal festsalar, salonger
och gemak för middag, fest, bröllop
och konferens.

Melusina förekommer i en fransk folksaga. Hon var kungadotter och drabbades av en förbannelse. Varje söndag
förvandlades hon till sjöjungfru.
Förbannelsen kunde hävas först när hon
fött tolv barn med en make som inte
kände till Melusinas hemlighet.
Hon gifte sig med en greve och hann
föda tio barn.
Men en dag blev greven nyfiken på vad
hustrun höll på med vareviga söndag.
När han ertappade henne med fiskstjärt
försvann hon in i skuggornas värld, allt
enligt sagan.

Så hur i all världen hamnade
Melusina i Nootska palatset?

Förklaringen är utsmyckningarna på
husets ytterfasad. Högst upp finns två
sjöjungfrur, som syftande på husägaren
Thomas van der Noots förflutna.
Han var holländare och en van sjöfarare. Någon kan ha hört historierna om
spöket, sett sjöjungfrurna på fasaden
och dragit sig till minnes folksagan.

Juvelerarens hustru

Även fru Jansson går igen.
Hon var gift med juveleraren Jean
Jahnsson som ägde van der Nootska
vid sekelskiftet.
När Jean Jahnsson övertog palatset för
125 000 kronor år 1901 lär rummet
bakom biblioteket ha varit igenmurat,
Jean Jahnsson lät öppna det och inreda
det som sitt privatrum. Där sägs det att
han hade flera kvinnohistorier vid sidan
om, så därför spökar hon i grämelse
över hans otrohet.
Något rör sig nog bestämt i van det
Nootska palatset. Allt tyder på att det är
ett spöke med klass, eftersom det öppnar dörrar eller är det kanske friherre
van der Noot själv?

Text: Klas Henriksson
Källa: Historik vandernotska.se
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Jag kom mitt i natten efter en lång resa.
Just när jag kommit upp i övervåningen i bungalowen, där sovrummet
låg, knackade det på ytterdörren. Jag
gick ned och öppnade och stirrade ut
i natten. Ingen där. Jag beger mig på
nytt uppför trappan mot den hägrande
sängen. Då bankade det igen på dörren,
ihållande.
Ner och öppnade igen. Stirrade ut i natten. Ingen där. Men så sänkte jag blicken, där satt en brunrandig katt.
Nej, inte in. Pang igen med dörren.
Lufsade uppför trappan igen.
När jag kom upp till sängen, låg den
brunrandiga katten redan där.
Jag kunde på morgonen rekonstruera,
katten hade klättrat upp i ett träd alldeles intill, från det hoppat över till balkongen och sen in i sängkammaren.
Därefter fick jag utfodra gästen med
korv från livsmedelsaffären de dagar
jag var där.
Andra dagen kom en röd katt på morgonen. På kvällen dessutom en svart
katt. Tredje dagen hade den skickliga
balkongklättraren, som ”bankat” på den
otäta och skakiga dörren, tydligen även
tagit med sig lillbrorsan, en liten likadan brunrandig katt.

Det blev korvmeny för fyra katter de
fyra dagar jag var där.
När jag reste hem lämnade jag kvar
ett brev och pengar till städerskan, för
kattkosten en tid framöver.
Märkligt nog träffade jag första gången
där inte en enda katt på Sanomar.
Men väl rallyvärldsmästaren Björn
Waldegård, som bodde i bungalowen
intill och skulle köra en biltävling här
på ön Gran Canaria.
Waldegård berättade att han längtade
efter sin katt hemma och trivdes bäst på
egna bondgården i Roslagen,
att han när han körde ökenrallyt
Paris-Dakar sträckningen, då värmde
han Bullens pilsnerkorv på kylaren,
att han tävlat i 50 länder,
att han spelat trumpet med goda anlag.
Och han berättade vidare att bilfabrikerna i dag tävlar för att få reklam och
inte längre för att utveckla bilar.

Text: Ingvar Ygeman

Recensioner
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 uppmärksammade 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 Statsanställd 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 ögonblick!” 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 spännande bok som skrivits om Syrien.
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Från gästgivargården i
Mörbylånga till Rosenbad
Bara 14 år gammal lämnade en av
gästgivarens söner föräldrahemmet
vid torget i Mörbylånga. Året var
1893. Agnar Bernhard Petersson tog
sig namnet Mörling efter Mörbylånga
och ytterligare några år senare när han
jobbade på en krog i Paris stavade han
Mörling - Meurling.
Hans namn är förknippat med många
guldkrogar i Stockholm och han är en
av Sveriges stora profiler i restaurangbranschen.

En fundering!
Ett av de stora samtalsämnena i samhällsdebatten har under ett antal år varit:
Vad ska man göra åt kriminalitet bland unga?
Många politiker tror sig ha lösningar på detta.
De skriker bl a efter flera poliser, längre straff och hårdare tag.
Orsaker till att vissa individer hamnar i kriminalitet och kriminellt umgänge har också diskuterats.
Dåliga hemförhållanden, brist på uppfostran, utanförskap, arbetslöshet, mobbing eller någon bokstavskombination som
påverkar negativt beteende, har framförts som utlösande faktorer.
Hur som helst är det ett stort problem som ingen tycks ha något radikalt förslag till att lösa.

Men hur stort är egentligen problemet och hur stort skulle det kunna vara?

Vem eller vilka är det egentligen som gör att det inte ser ännu värre ut än det gör? Naturligtvis skolan!
Hagsätra- och/Ormkärrskolan som exempel gör här ett jättearbete med att skapa undervisning för alla, oavsett vem eleven är
och vilket ursprung man har med sig.
Här arbetar man aktivt med värdegrundsfrågor utifrån olika modeller som ”Mentorer i våldsprevention” och ”Agera
tillsammans”. Detta och snabb återkoppling till föräldrar/vårdnadshavare via bl a en skolplattform där man kan avläsa
elevens närvaro, framsteg och studieresultat.
Den typen av insatser ger resultat och fångar in problem innan det gått för långt.

Ideellt arbete

Vid sidan av skolan finns en betydande grupp som ser till att barn och
ungdomar får en vettig sysselsättning på sin fritid. Vilket gör att man
kanske avhåller sig från kriminella handlingar.

Agnar Meurling föddes bokstavligen
in i krögarbranschen, både han och en
av hans bröder förde familjens tradition
vidare
Föräldrarna, Sven Pettersson och Brita
Helena Andersdotter drev ett gästgiveri
i Mörbylånga. Som femtonåring blev
han kökspojke på Rosengrens källare
under källarmästaren Theodolf Lagerström.
Därefter praktiserade han tre år i
England, Tyskland och Frankrike för
att återvända till utlandet efter en kort
vistelse i Sverige. Nu arbetade han
i välkända restauranger och hotell,
bland dem Elysée Palace Hotel i Paris,
där han fick sin högskoleutbildning.
Nästa station i Meurlings karriär var
Berlin där han år 1900 engagerades av
lyxhotellet Adlon. Efter hemkomsten
till Stockholm började han även här
kalla sig ”Meurling”, efter sin hemort
Mörbylånga.

Alla frivilliga som arbetar ideellt inom idrott och annat föreningsliv
bidrar till en possitiv utveckling för barn och unga.
Bara inom idrotten har man räknat fram att ca 600 000 personer gör en
insats som ledare, instruktörer, materialförvaltare, tvättare, skjutsning, m.m.
Dessa arbetar i de flesta fall, helt oavlönat medan våra politiker tar ut i
snitt 65 - 150 000:-/månaden med olika förmånliga tillägg.
Därmed inte sagt att inte politiker kan göra en ideell insats.
Frågan är bara var pengar och resurser ger bäst verkan.

Som sagt bara en fundering så här i valtider!
Fakta

Ideellt arbete, även kallat volontärarbete, är att arbeta för sin övertygelse, ofta utan ekonomisk ersättning.
En vanlig missuppfattning är dock att arbetsmarknadens regler inte gäller vid ideellt arbete. Även vid ideellt arbete finns det
rent juridiskt, en arbetsgivare och en arbetstagare.
Värdet av det ideella arbetet i Sverige uppskattas till 131 miljarder kronor för 2014. Det motsvarar 3,32 % av BNP, vilket
är något större än detaljhandelns värde samma år. Mest bidrog ideellt arbete i idrottsföreningar och organisationer med
social inriktning.
Text: Tommy Söderberg
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Från en enkel uppväxt på Öland kom
han att arbeta i London och Paris, serverade kungligheter, tog över Mosebacke, öppnade Blå Porten i Stockholm
och gjorde Rosenbad till en populär
mötesplats.

Hans första anställning som hovmästare var på Hotell Rydberg. År 1903
fick han erbjudandet att leda Hotell
Rydberg, men samtidigt hörde det
nybildade Aktiebolaget Rosenbad av
sig som planerade att öppna Restaurang
Rosenbad i Rosenbads byggnad vid
Strömgatan på Norrmalm.

Meurling bestämde sig för Rosenbad
och blev en av delägarna i bolaget samt
dess verkställande direktör. Han var då
24 år gammal.

Rosenbads emblem
Agnar Bernhard Meurling
(Agnar Pettersson) Sveriges största
hotell- och restaurangman, född 26 maj
1879 i Mörbylånga på Öland, var en
svensk källarmästare och ledde Restaurang Rosenbad 40 år i Stockholm

Vita matsalen, 1904

Under Meurling blev Rosenbad snabbt
en populär mötesplats för politiker,
konstnärer och författare samt tidningsfolk från de närbelägna Klarakvarteren.
Verksamheten växte ständig. Mellan
1904 och 1907 utökades personalen
från 36 anställda till 202 och i sina
glansdagar omfattade restaurangen
1 665 m².
Meurling var en framgångsrik affärsman och utöver Rosenbad drev han
även Restaurangen Blå porten, Mosebacke terrass och Rosengrens källare
där han en gång i tiden börjat som
kökspojke.
I Åre öppnade han med Fjällgården
och Åregården flera turistanläggningar.
Efter en operation på våren 1944 avled
han helt oväntat den 19 juni samma år.
Vid sin död var Meurling en förmögen
man med fastighetet i Trosa och en
gård i Vagnhärad.
Han är begravd på Trosa stads kyrkogård.

Köket 1918
red

Loggian mot strömmen
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Diskuskastaren

Alfred ”Al” Oerter

Var det möjligen så att han drog
nytta av att slå ur underläge?

Ingen krävde någonting av honom och
det passade honom. Han kunde tävla i
lugn och ro utan att känna något tryck
från press och publik.

Bangolf/Minigolf

En sport där alla kan deltaga på samma villkor

1968 i Mexiko blev det full pott igen
och 1980 i Moskva hade han siktet inställt på ett femte OS-guld.
Men det blev aldrig någon start för någon amerikansk idrottare, då den dåvarande presidenten Jimmy Carter hade
förordat en allmän bojkott mot spelen.

Ödet

Hans karriär inleddes på Sewanhaka
High School där han blev en sprinteroch medeldistansare.
En träningskväll landade en diskus
framför hans fötter. Han kastade tillbaka till kastaren. Tränaren såg kastet och
gillade skarpt vad han såg och gjorde
honom snart till en diskuskastare av
format.

Golfbanan är
öppen t.o.m
15 september

Al började snabbt vinna tävlingar

Amerikanen Alfred ”Al” Oerter var
diskuskastaren som blev historisk efter
att ha vunnit fyra OS-guld i rad: 1956,
1960, 1964 och 1968.
Han var ofta skadad inför dessa stora
uppgifter men ingenting hindrade honom från att kasta längst av alla.
Vid 48 års ålder planerade han att
försöka kvala in till OS i Los Angeles
1984. Men hälsenan sade stopp för
olympiskt deltagande.
Han var inte experternas favorit till
något av OS-gulden men visade dock
att han kunde slå till trots att han inte
var vinnartippad.
Skadorna skulle följa honom genom
karriären och det var ett under att han
överhuvudtaget kom till start. Var det
inte nacken så var det revbenen, musklerna eller några andra skadehinder som
ställde till det.

Magisk

Ett OS-guld är en bragd i sig men det
var inte tillräckligt för tävlingsmänniskan Al Oerter.
Det blev fyra guld och en hel idrottsvärld klappade sina händer och tog den
store idrottsmannen till sig.
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Harold Connolly, en amerikansk diskuskollega som också hade vunnit olympiskt guld, var lyrisk när han skulle
beskriva Oerters storhet.
”Han var den store fältherren, han var
magisk helt enkelt. Han var ofta nervös inför OS-uppgifterna, men när det
gällde så var han lugn och samlad och
alldeles kolossalt bra. Motståndarna
bävade inför att möta mästaren”.
Oerter vann alltså OS-guld 1956, 1960,
1964 och 1968.
Bara Carl Lewis har upprepat detta, han
vann OS-längdhoppet från 1984 till och
med 1996.

Skador inget hinder

Inte ens skadorna hindrade Oerter från
att vara bäst. Inför OS i Tokyo 1964
fick han en muskelskada och tillskyndande läkare konstaterade både blödningar och svår smärta. Det var bara att
glömma OS, enligt läkaren.
Men Al vägrade att höra på det örat.
Han skulle till Tokyo.
”Det är OS och då ställer man inte in”,
meddelade Al.
Han kom till Tokyo och vann sitt tredje
OS-guld.

Han vann sex nationella mästerskap
och av bara farten slog han världsrekordet fyra gånger.
Resten är friidrottshistoria.
Vad var det som fick honom att satsa
så hårt, hårdare än alla andra, på att bli
historisk i diskusringen?
”Inte var det medaljerna som var det
viktigaste”, sa han själv.
”Det var en sällsynt trevlig rekreation,
en kul grej helt enkelt.”
För att tala klartext:
Det var kul att se fanskapet flyga
och då pratade han om sin kära diskus
på ett något ovanligt sätt.

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 Triumf glass i flera olika smaker.
Detta avnjuts i sköna trädgårdsmöbler.

Faktaruta Bangolf

Fakta

Född den 19 september i New York
Död den 1 oktober 2007 i Florida
(hjärtsvikt. Han hade en längre tid besvärats av högt blodtryck)
OS-guld 1956, 1960, 1964, 1968
Fyrfaldig världsrekordhållare
Imponerande är bara förnamnet

Text: Klas Henriksson
Källa: Fansided
Wikipedia

Bangolfen har funnits i Sverige sedan
1932 då den första klubben bildades i
Eskilstuna.
1937 bildades Svenska Bangolfförbundet som varit medlem i Riksidrottsförbundet sedan 1958.
Sporten är ofta mera känd som minigolf 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 Europabanor (EB) eftersom banorna utvecklades 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 tävlingsspelare 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 förekomit vid två tillfällen dock aldrig
utomhus.
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Hagsätra Högdalen Hökarängen

Recept

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

Hasselnötsbröd
Ingredienser

25 g jäst
3 dl kallt vatten
3 dl 10% yoghurt
2 dl grahamsmjöl
10 dl vetemjöl special
150 g hasselnötter eller 2 dl solrosfrön
2 msk sesamfrön, att strö över
1 msk salt

Gör så här

Sätt ugnen på 250°
Smula ner jästen i en bunke och häll på lite av vattnet. Rör tills jästen har lösts upp
Tillsätt resten av vattnet, yoghurt, grahamsmjöl, salt, vetemjöl och nötter Arbeta till en aningen kladdig deg
Strö över lite mjöl, lägg över en bakduk och låt degen jäsa i rumsvärme drygt 1 tim eller över natten i kylskåp,
blir allra godast
Lägg degen på en plåt med bakplåtspapper. Forma till en lång limpa. Låt jäsa ca 30 min
Pensla brödet med kallt vatten och strö över sesamfröna. Grädda mitt i ugnen 15-20 min
Stäng av ugnsvärmen och låt brödet stå kvar i ugnen tills det har en innertemperatur på 96-98°, ca 15 min
Låt svalna på galler.

Kräftstjärtar i smörig sås

Ypperlig sås med chili, vitlök och citron som får kräftorna att smaka ännu bättre

Ingredienser

Ingredienser

4 finhackade vitlöksklyftor
0.5 urkärnad, finhackad röd chili
0.25 citron, tunt skivad
0.5 dl pressad citron
1 msk olja till stekning
2 msk worcestershiresås
50 g smör
385 g kräftstjärtar i lake
1 krm peppar
2 krm salt
2 msk finhackad, färsk koriander

Gör så här

Fräs vitlök, chili och citronskivorna i oljan så att de mjuknar, blanda ner
allt utom kräftorna
Låt sjuda 5 min, tag sedan upp citronskivorna och lägg därefter i kräftorna
Smaka av med salt och peppar
Servera kräftstjärtarna i en skål och strö över koriandern

Grillade kräftor med
koriander- & kokossmör
Ingredienser

2 gröna chili
1 stor vitlöksklyfta
1 dl hackad koriander
1 dl hackad mynta
0,5 tsk salt
1,5 dl kokosflingor
1 msk limesaft
salt
svartpeppar
50 g smör
8 havskräftor - råa

Tonic drink med äpple och mynta

Gör så här

Hacka grön chili, vitlök, mynta och koriander grovt
Mixa samman med kokosflingor och limesaft med stavmixer eller matberedare
Smaka av med salt och svartpeppar och rör ut med smöret
Spara lite av kokosmixen att servera till de färdiggrillade kräftorna
Dela kräftorna på längden med en vass kniv
Fördela smöret över kräftorna och lägg dem sedan med skalsidan neråt på grillgaller
Grilla i 3-5 minuter eller tills kräftköttet blivit vitt och fast
Servera med bröd, sallad och lite kokosmix

1/4 äpple
2 cm färsk ingefära
12 myntablad
1 lime
2 dl isbitar
3 dl indian tonic, gärna zero

Gör så här

Skiva äpplet tunt. Skala och skiva ingefäran
Krossa ingefärsskivorna lätt i en mortel tillsammans med myntabladen
Dela limen och pressa saften i två glas. Tillsätt äpple, ingefära och mynta
Fyll på med is och häll i tonic

Roy Fares Morotskaka
Ingredienser

6 dl morot, finrivna
5 dl vetemjöl
1 tsk bikarbonat
1,5 tsk bakpulver
0,5 tsk salt
2,5 tsk malen kanel
4 ägg
3,5 dl strösocker
3 dl olja

Frosting

200 g osaltat smör, rumsvarmt
400 g färskost, rumsvarm (cream cheese)
3,5 dl florsocker
2 tsk vaniljsocker

Limesocker

0,5 dl strösocker
2 limefrukter, rivet skal

Gör så här

Sätt ugnen på 180 grader
Smörj en bakform, 30 x 22 cm, med smör
Mjöla formens kanter lätt med vetemjöl och täck bottnen med bakplåtspapper.
Sikta mjöl, bikarbonat, bakpulver, salt och kanel i en bunke
Vispa ägg och socker vitt och fluffigt i en annan bunke, minst 5 min med elvisp
Blanda sedan i olja och de torra ingredienserna
Rör till sist ner de rivna morötterna
Fördela smeten jämnt i formen
Grädda mitt i ugnen i 30-35 minuter
Prova med sticka att kakan är genomgräddad. Låt svalna helt i formen

Frosting

Vispa med elvisp ihop smör och färskost till en vit och fluffig blandning
Tillsätt florsocker samt vaniljsocker och fortsätt att vispa tills det blir en
fast och fin frosting

Limesocker

Blanda samman allt i en bunke och strö ett jämnt lager över kakan och servera
Text: Angela Sjunnevik
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Har du hört
den förut

Hagsätra Torg 15 Tel: 647 91 25

Tvätta
4 skjortor 100:-

Två poliser hittade en död man framför en
Peugeot. De skulle skriva sin rapport.
- Hur stavar man till ”Päschåå”? frågade den ene
polisen den andre.
- Ingen aning. Vi lägger honom framför den där
Saben i stället.

- Ni har skjutit en jaktkamrat, hörde ni inte att han
skrek ”Jag är ingen älg”
- Jo, men han har ju inte gjort annat än ljugit förr
så jag hade ingen anledning att tro honom
Två bönder möts i lanthandeln
- Igår sköt jag en hare med gevär på 100 meter.
- Hade du ett så långt gevär?
- Nej alltså, jag menade att jag sköt med gevär en
hare på 100 meter.
- Jaså, finns det så långa harar?
- Nejnej, jag menar att jag sköt på hundra meter en
hare med gevär.
- Då hade du tur att inte haren sköt först

Det är det svåraste som finns för målvakter att
hålla tätt mellan benen
				Pekka Lindmark
Alla arvtagerskor är vackra
				John Dryden
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Plantan på balkongen

En rysare i chilipepparI våras

Rödakorslokalen på
Olshammarsgatan 25

är öppen för gamla och nya verksamheter!
Tisdagar 15.00-18.00 café med lite försäljning

I augusti

G

Alkohol kan vara människans värsta fiende
men Bibeln säger ju att man ska älska sin fiende
				Frank Sinatra

KemTvätt VitTvätt MattTvätt MockaTvätt

vP

Bra Sagt

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

nt a

Det stora fartyget passerar en öde ö.
En passagerare ser en trasigt klädd man som hoppar omkring och viftar med armarna.
- Vem är det där? Frågar han kaptenen.
- Jag vet inte, men han blir lika glad varje gång vi
passerar

Skrädderi

Insä

- Varför lade norrmannen cykeln under sängen?
- För att han var trött på att gå i sömnen.

HÖRT OCH HÄNT
............................................
.

Vi tar emot skor
för reparation

Normannen kom till bilverkstaden och sa:
- Laga signalhornet, för bromsarna tar inte.
Ortens framgångsrike jägare har fått vara med på
en kunglig jakt.
- Visst är jag belåten med jaktresultet. Jag sköt tre
älgar, berättar han för lokaltidningen.
- Men det hade varit ännu roligare att träffa kungen.!

Insändare

HAGSÄTRA KEMTVÄTT
OCH SKRÄDDERI

Välkommen till mötesplatsen
Charlotte Lagersten
ordförande

Tipsrutan

Insänt av
Benny Wiklander

”Pensionär”
Världens farligaste jobb!

För att få bästa effekt när du grillar,
blanda kol och briketter. Kolen är lätt att
tända och briketterna håller värmen längre
Vattna med vitlöksvatten i rabatterna.
Det ger näring till växterna och håller
rådjuren borta

Ingen har överlevt
Insänt av Nils T Söder
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HAGSÄTRA MOBITEK
NYCKELSERVICE
DATA
&
MOBILSERVICE
Mobile Technology

Nyckelservice
Kopiering av:

Nycklar, Brickor (Blip) och
Bilnycklar (även med startspärr)
Vi säljer Hänglås, även med kod
Tillhållarlås, Cylinderlås m.m.
Snabb service med Garanti
Hagsätra Torg 16

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

Öppet:

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

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

