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”Glada gamla jultomten” 
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Under advent ska julkorten skrivas, det ska 
pyntas, julklapparna inhandlas, julbrödet bakas 
och julmaten förberedas. 
Vi njuter av adventsglöggen, nybakade lussebullar, 
pepparkakor och julgodis i julljusens sken. 

Julkort
I Sverige började man skicka julkort på 1880-talet. 
”God jul” har haft konkurrens av både 
”Fridfull jul”, ”Fröjdefull jul” och ”Glad jul”. 
Julgranen och jultomten sägs ha introducerats i 
Sverige bl a genom spridningen av julkort från 
främst England, Tyskland och Danmark, som 
avbildade borgerliga familjeidyller med julgran, 
tomte och julklappar till barnen. 
Till en början delade man själv ut julkorten men 
snart kom de att distribueras via postverket.  
Efter 1897 års utställning i Stockholm, blev 
vykortsskrivandet i allmänhet en sådan fluga, 
att det sägs att 1903 års huvudpostkontor på 
Vasagatan i Stockholm bekostats av inkomsterna 
från vykortsportona.
 
Vi på redaktionen önskar er alla en 
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 
lagom med snö, sköna avkopplande stunder med 
familj och goda vänner. Så hoppas vi att ni får 
mycket glädje av Magazinets julnummer som 
bl a innehåller flertalet artiklar samt julrecept, 
quiz, julkrysset, rapport från skolan, insändarsidan 
och roliga historier. 
Glöm inte att anmäla dig till Seniorträffens julfest 
om du är en 55 plussare. Se sid 22 
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Den nionde renen, Rudolph
Rudolph, ”den mest kända renen av 
alla”, föddes 100 år efter sina åtta 
flygande motsvarigheter, Dasher, 
Dancer, Prancer, Vixen, Comet, 
Cupid, Donner och Blitzen. 
 
Robert L. Mays historia om Rudolph, 
en ung ren som retades av de andra 
renarna på grund av sin stora, 
glödande, röda näsa. 
Men en dimmig julaftonskväll säger 
tomtefar att Rudolf behövs för att hans 
släde skall synas bättre. Då slutar de 
andra renarna att reta Rudolph. 
 
May arbetade på varuhuset Montgo-
mery Ward som brukade dela ut små 
sagoböcker kring jul. Hans chef ville 
att man skulle skapa en egen saga för 
att minska kostnaderna och anlitade 
May att skriva den. 

Rudolf med röda mulenRudolf med röda mulen 
         

Ronald Kröger, professor i funktionell zoologi vid Lunds universitet har 
tillsammans med ett forskarteam filmat den lysande mulen med hjälp av en 
värmekamera. 
 
Kröger slår fast att ett stort blodflöde till renens mule hjälper renen att hålla sig 
varm i vinterkylan, vilket behövs när djuret bökar efter mat i snön. 
Men alla djur fungerar inte på samma sätt.  
- Hur kom du på idén till den här nos-studien? 
- Min hund nosade på min hand med sin kalla nos. Då föddes tanken i mitt huvud, 
hur hänger det ihop? Det är ju ganska slående att renar har varma mular och 
hundar har kalla nosar, säger Ronald Kröger. 
- Finns det några paralleller till oss människor? 
- Egentligen inte. Vi tillhör en djurgrupp som har avskaffat den här funktionen 
med nosen. Vi är undantaget.

Rudolfs röda mule vetenskapligt bevisad Rudolfs röda mule vetenskapligt bevisad 
Nu finns det filmbevis på att Rudolf med röda mulen gör skäl för sitt namn

Robert L. May utgick från sin egen 
känsla av utanförskap och skrev 
en ”fula ankunge-historia” om en 
mobbad ren. Han funderade på om 
han skulle kalla renen Rollo eller 
Reginald, innan han slutligen bestäm-
de sig för namnet Rudolph. 

 
Hans fyraåriga dotter Barbara älskade 
historien men chefen var skeptisk 
till den röda nosen, att den kunde 
associeras till fylleri och därför vara 
olämpligt i en julsaga för barn. 

Berättelsen fick dock ett varmt mot-
tagande men eftersom May hade 
skrivit historien i uppdrag för varu-
huset så fick han till en början ingen 
royalties. Först 1947 betalades det ut 
royalties till honom. 
 
Mays svåger, låtskrivaren Johnny 
Marks skrev en sång om Rudolph, 
som bland annat översatts till svenska 
och finns i ett antal inspelningar, bl a 
med Hasse Andersson och dansban-
det Shanes. 
 
Gene Autry spelade in sången 1949 
som såldes i två miljoner exemplar 
det året och kom att bli en av tidernas 
bäst säljande sånger. 
Sången skiljer sig dock något från 
Mays saga, i sagan så växte inte 
Rudolph upp på Nordpolen hos jul-
tomten, utan tomten fann honom då 
han delade ut julklappar i Rudolphs 
hem.  
 
Historien har blivit både teater, sång, 
och TV-film, berättad av Burl Ives, 
som charmat publiken varje år sedan 
1964 samt översatts till 25 språk, 
bland annat svenska.

”Rudolph the Red-Nosed Reindeer” 
är en populär julsaga om en av jultomtens renar som 
blir retad av de andra renarna för sin röda mule 
skriven år 1939 av Robert L. May

Text: Inger Sjunnevik

Robert L May och dottern Barbara

Du hittar oss på adress: Kilsmogatan 1 B, Hagsätra 
Ingång på baksidan av huset       Tel nr: 0738 74 04 67

Seniorfiket 
träffpunkten för Seniorer 55 +  

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

 

Årsavslutning den 12 december 11.30-13.00 
Small Connection underhåller 
Avgift 50:- inkl Kaffe o Bulle  
Öppnar igen efter trettonhelgen

54
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Rastvärdar i Hagsätraskolan

Mattias Wahlström 
rektor 
Hagsätra- och Ormkärrskolan 

7

I tidigare nummer av Magazine V har 
vi lite ytligt berättat om Rastvärdar i 
skolan. 
Nu har några läsare hört av sig och 
ställt frågor om vad Rastvärdarna har 
för funktion i skolans verksamhet. 
För att söka lite mer information om 
detta så besökte vi Hagsätraskolan och 
fick vara med vid ett typiskt ”Rastpass”. 
 
Rastvärdar 
Vi träffar Martin Hallman ute på skol-
gården. Martin är ansvarig för Rastvär-
darna för f-3 (förskola-årskurs 3). 
Han och hans kollegor är fullt upptagna 
med ett stort antal barn som tjoar, 
tjimmar och skrattar samtidigt som de 
deltar i diverse lekar och aktiviteter.  
 
Det strömmar modern musik ur en mo-
bil ljudanläggning som placerats mellan 
den ena Lekstationen och Fotbollspla-
nen med sin gröna matta. 
Det är uppenbart att fotbollsplanen inte 
bara används till idrott, när vi är där 
pågår en lek som barnen döpt till Harry 
Potter. 
Några av eleverna blir nyfikna och und-
rar varför vi fotograferar samt står och 
talar med Martin. 
En mycket positiv bild att försöka återge.

Medveten satsning 
Martin berättar att Hagsätrakolan sedan 
en längre tid, gjort och gör en medve-
ten stor satsning på Rastvärdar och att 
många pedagoger skall finnas tillgäng-
liga för barnen under deras raster. 
Skolans rektor Mattias Wahlström men-
ar att Rastvärdar har en mycket viktig 
funktion i arbetet med att ge alla elever 
en positiv bild av skolan. 
- Vi ser det som en central uppgift att 
eleverna, under all skoltid, har närhet 
till en vuxen person. Under en vanlig 
dag i skolan kan många oväntade saker 
dyka upp och med hänsyn tagen till att 
så många elever i våra skolor har en 
varierad bakgrund och uppväxt så kan 
missförstånd mellan elever uppstå. 
Det är av stor betydelse att alla upp-
komna situationer stora eller små, med 
negativa meningsutbyten, snabbt kan 
redas ut och inte få en mer långtgående 
negativ spiral. 
Här har Rastvärdarna en absolut 
avgörande roll. 
 
Inte som förr 
Martin berättar vidare 
- Historiskt sett var rasten enbart att se 
som en paus från lärare och lektioner. 
Eleverna fick ingen vägledning eller 
stöd ute på skolgården man fick

använda rasten på ett för varje elev 
godtyckligt sätt. Det var inte helt ovan-
ligt att viss mobbing uppkom utan att 
det upptäcktes av lärare eller annan 
vuxen person. 
- Nu ser vi rasten mer som en aktivitet 
för lek, kreativitet, rörelse samt rekrea-
tion och vila. 
 
Rastvärdarnas uppgift 
- Rastvärdarna har, som prioriterade 
uppgifter, att upprätthålla god ordning, 
vara vägledande/rådgivande inför elev-
ernas lekar, idrott och sammankomster.                                 
Vår Rastvärds-grupp som har hand om 
skolans allra yngsta elever F-3, består 
av tre pedagoger som utöver rasterna, 
arbetar på skolans fritidshem. 
Vid varje Rasttillfälle arbetar 2-4 per-
soner från skolans Fritidshemsverk-
samhet. De arbetar efter ett veckovis 
upplagt schema. 
- Utöver detta så är det jättekul att få 
berätta om våra ”Rastkompisar”. 
Sex stycken elever från årskurs 3 hjäl-
per rastvärdarna en vecka i taget fram 
tills dess att alla som önskat vara Rast-
kompis fått vara det. Vi kallar dem för 
våra extra ögon. 
Rastkompisarna får klara direktiv om 
arbetsuppgifter och vad som förväntas 
av dem. Rastkompisarna skall aldrig

ingripa på egen hand utan alltid rappor-
tera till Rastvärdarna om något inträffar. 
De fungerar även som ett slags fadder 
för yngre elever. De ska förhoppningsvis 
agera och ses som förebilder. 
 
Ingen får glömmas bort 
- Skolans policy är att alla skall vara 
med, alla ska synas och känna att de 
deltar på samma villkor. 
Då gäller det att se till att ingen hamnar 
åt sidan eller har svårt att integrera sig 
med övriga elever, alla ska förhopp-
ningsvis ha någon att vara med! 
 
På den korta tid vi närvarade fick vi se 
hur Rastvärdarna hanterade några små 
incidenter och skapade sämja mellan 
tvistande elever. 
De flesta eleverna ser upp till Rastvär-
darna och vill på olika sätt be om deras 
uppmärksamhet. 
Eleverna visar respekt för Rastvärdarna 
samtidigt som det allt som oftast skapas 
en nära relation. 
Martin menar att ingen dag är den an-
dra lik. 
- För att vara en idealisk Rastvärd 
måste man vara utrustad med en stor 
portion tålamod. Det krävs att kunna 
hantera de situationer som kan uppstå 
när man släpper loss dessa mängder 
av elever samtidigt. Vi tror att genom 
att aktivera barn med olika bakgrund 
i gemensamma aktiviteter, ger vi dem 

en bra plattform för integration. Barn 
är till skillnad mot oss vuxna inte så 
påverkade av förutfattade tankar om 
skillnader eller olika kulturyttringar. 
Lek och idrott i olika former skapar 
lagkänsla där man lär sig att ta hänsyn 
till och samarbeta med sina kamrater 
 
Nyhet 
Nytt för i år är ett Samarbete med sko-
lans bibliotek, även utomhus. Den som 
så vill, kan låna en bok och sätta sig i 
lugn och ro och läsa, alternativt spela 
spel eller schack vid skolgårdens lug- 
nare platser. 
Vårt förebyggande arbete mot utanför-
skap och mobbing hoppas vi skall ge 
resultat även på sikt högre upp i skol-
gången. Detta arbete inkluderar även 
insatser/hjälp för elever som av olika 
skäl har svårt för ”Lekkoder”. 
 
Rastvärdarnas målsättning inför detta 
läsår är att öka elevernas eget inflytan-
de över rastverksamheten, önskemål 
om lekar och aktiviteter. 
Leken Harry Potter som exempel har  
kommit till genom elevförslag. 
 
”Demokratilådan” ett slags förslagslå-
da finns, där eleverna kan lämna sina 
förslag. Dessa idéer/förslag används 
senare av rastgruppen inför planering 
av inköp eller annat som påverkar 
rastaktiviteterna.

PS! 
Denna artikel behandlar hur Rastvär-
darna arbetar mot de yngre eleverna i 
Hagsätraskolan. 
Ormkärrskolan arbetar efter samma 
upplägg. 
Mellanstadiet och högstadiet har även 
de liknande upplägg men mer ålders- 
anpassat.

Rastvärdsgruppen 
Johan Lundström Arrue 

Martin Hallman 
Mohamed Ismail

Rastompisarna 
     Firdavs och 

    Dani

God Jul 
och ett 

Gott Nytt År 
från oss alla i skolan!

Som rastkompis ser vi gärna att du: 
*  Har västen för rastkompisar på dig 
*  Är extra ögon ute på skolgården 

*  Ser till att alla har någon att vara med 
*  Är med och leder olika aktiviteter på rasten 

*  Uppmärksammar en vuxen på om det uppstår en konflikt 
eller en elev behöver hjälp 

*  Vid rastens slut hjälper DU till att samla in materialet till boden

Aktuellt från skolan Regler för Rastkompisar
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en medlems- och intresseorganisation för hyresgäster

Ring vårt kansli tel: 0771-443 443       https://www.hyresgastforeningen.se    
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Bli medlem 
Tillsammans motverkar vi kraftiga hyreshöjningar. Bli medlem i Hyresgästföreningen. 
Vi jobbar för att du ska få maximal trygghet i ditt boende. Vi kallar det för hyrestrygghet 
och det innebär en rad fördelar för dig som hyresgäst. 
Som en av Sveriges största folkrörelser är vi en stor gemensam kraft som kan påverka och 
öka inflytande över ditt hem/bostadsområde. Läs mer och bli medlem på 
hyresgastforeningen.se eller ring vårt kansli tel: 0771 443 443

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

Julmarknad Upplev en historisk julmarknad, med anor från 1903. 
Här kan du köpa allt från hemslöjd och design till godis, hemstöpta ljus och hemliga julklappar. 
                                                                                                                                              För mer info  www.skansen.se

Foto: Pernille Tofte

Välkommen in och njut i vår 
trivsamma restaurang 

En OAS för alla smaker i Hagsätra Centrum  
Nu byter vi ut delar av vårt möblemang och fräschar upp i baren 

Välkommen in och koppla av med god mat och en drink och i julruschen 

Happy Hours mellan 13.00 - 17.00 
Fullständiga rättigheter

Axel´s Grill & Restaurang 
slog upp dörrarna för sin 

första  matgäst redan 1984. 
 

I takt med åren har 
Axel´s Grill vuxit och är idag 

en trevlig samlingspunkt i 
Hagsätra Centrum 

med många återkommande 
restauranggäster

God Jul  och Gott Nytt År

Klarar du en chockhöjd hyra? 

Nu är det allvar! 
Sällan eller aldrig har förhandlingarna om hyrorna inletts med att 
parterna stått så långt ifrån varandra! 
 
Ett av Hyresgästföreningens främsta uppdrag är att årligen förhandla hyran för Sveriges hyresgäster. Redan i förra numret av 
denna tidning, flaggade vi för att läget i år är unikt och det är mycket som står på spel i årets förhandlingar. I en tid när alla i 
vårt samhälle redan drabbats av kraftigt fördyrade levnadskostnader, då begär fastighetsägarna rekordhöga hyreshöjningar. 
 
I denna situation menar vi i Hyresgästföreningen att alla måste hjälpas åt, för att inte allt ska sluta med en krasch! 
Vårt land i likhet med vår omvärld, står mitt i en inflationstakt som i det närmaste skenar, för närvarande 8,7 %. 
Mat, eller kläder och andra förnödenheter har genomgått en prishöjning som påverkar alla negativt. Självklart drabbas även 
fastighetsägarna av detta men att stjälpa över allt ansvar på hyresgästerna är ingen bra lösning. 
 
Hyresgästföreningen kommer i årets förhandlingar att ta emot yrkanden från såväl de privata hyresvärdarna som de tre stora 
allmännyttorna. Vi anser att yrkandena är provocerande höga. Vår utgångspunkt är att fastighetsägarna under en rad år haft 
en positiv intäktsutveckling och det borde finnas en buffert i ”ladorna”. 
Enda sättet att lösa situationen är enl rekommendationer från ”makthavarna” att hitta lösningar på hur man kan sänka sina 
kostnader och spara in på ”onödiga utgifter”. Dra ner på matkontot, klädkontot, nöjen, barnens aktiviteter, sänk värmen, osv. 
Modernisera, koppla över till nya energismarta lösningar m.m. det gäller väl även fastighetsägarna.

Statistiska centralbyrån anger att det är boendekostnaderna som mest påverkar inflationen. Hyresrätten är den dyraste boen-
deformen där boendeutgiftsprocenten är högst. Många hyresgäster har svårt att klara även en ytterst marginell höjning. 
Mer än hälften av hushållen i hyresbostäder är ensamstående som med eller utan barn skall klara sig på en inkomst. 
Hyresgästernas boendekostnader skall vara rimliga, därför finns det egentligen inte något utrymme för att de skall öka. 
Endast mycket rimliga ökningar nästkommande år kommer att kunna accepteras.

Hyresgästföreningen riktar krav om elprisstöd 
Erik Elmgren, förbundschef på Hyresgästföreningen, betonar att om elpriserna stiger i den grad som nu aviseras så borde det 
vara rimligt att hyresgäster får mer utrymme i diskussionen kring ett eventuellt elprisstöd.

- Hyresgästerna borde ligga högst upp i den diskussionen. De betalar högst andel av sin disponibla inkomst till sitt boende, 
vilket innebär 28 %. För bostadsrätter ligger andelen på 20 % och för villor på 16 %. 
I gruppen hyresgäster finns också de mest ekonomiskt stressade hushållen. Därför är Erik Elmgren tydlig med vad Hyresgäst-
föreningen kräver av nästa bostadsminister.

- Ett elprisstöd till hyresgästerna är högst upp på vår lista.
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Mikael Rickfors har haft en både 
lång och framgångsrik musikalisk 
karriär och trots sin svåra sjuk-
dom har han aldrig gett upp. 
Suget att stå på scenen finns där 
alltjämt och han har inga planer 
på att lägga av. 
 
Rickfors växte upp i en musikalisk 
familj. Han startade sitt första band, 
Mickes Skiffelgroup, redan som tio-
åring. I 17-18 års-åldern spelade han 
bas och börja sjunga i coverbandet 
Catnicks. Med tiden blev han sångare 
i Bamboo, som skivdebuterade 1968 
med ”Everybody”s gone home”. 
I slutet av 1971 stod Mikael Rickfors 
och en rad andra hoppfulla sångare 
utanför AIR Studios vid Oxford Circus 
i London. Rockgruppen The Hollies, 
sökte ny sångare sedan Allan Clarke 
hoppat av bandet för att göra solokarriär. 
The Hollies hade fått upp ögonen för 
Rickfors, som hade en erkänt bra röst, 
redan när Bamboo var förband åt dem i 
Sverige. 
Han blev erbjuden att komma till Lon-
don på en audition 
- Det ville jag naturligtvis. Jag åkte dit 
och sjöng. Men det var närmare 300 
personer som skulle provsjunga. 
 

Alla sångarna spelades in och innan jag 
visste ordet av hade man gjort en singel 
”The Baby” med min sång på. 
De hörde av sig:  
- Kom över nu. Vi ska vara med i Top 
of the Pops!. ”The Baby”, nådde plats 
nr 26 i Storbritannien. 
 
Top of the Pops 
Rickfors informerades att låten The 
Baby han spelat in med The Hollies var 
ute som singel och låg på Top of the 
Pops, BBC:s musiklisteprogram. 
 
Den relativt okände svensken var nu 
The Hollies sångare. The Baby nådde 
plats 26 i Storbritannien samt högt på 
listorna i andra länder. 
Gruppen hade också framgångar med 
ett par låtar som Mikael skrivit, Touch 
och Don´t Leave the Child Alone. 
 
För Rickfors del fick han anstränga sig 
att sjunga och prata på engelska. 
- Det var faktiskt inte så enkelt som 
jag trodde. Kraven var höga och det 
lossnade först när jag började tänka på 
engelska. 
 
Ville gå vidare 
Trots statusen som sångare i ett fram-
gångsrikt band valde Mikael att lämna 
The Hollies i juli 1973, efter mindre än 

två år. Han kände att musiken bandet 
gjorde inte passade honom. 
 
- Hade Hollies varit lite ”bluesigare” 
hade jag hängt mig kvar. Så jag ringde 
upp vår manager och meddelade att 
jag ville röra på mig. Hans svar var att 
”det var bra att du ringde, för jag hade 
ändå tänkt ge dig sparken. Jag känner 
att bandet behöver en lite ljusare röst 
än din”. 
- Med andra ord förekom jag honom, 
berättar Mikael. 
 
Köpte vingar för pengarna 
På 1970 och 80-talen blev Rickfors 
framgångsrik med låtar som Dancing 
on the Edge of Danger, Daughter of the 
Night och Tender Turns Tuff.  
 
Låten Daughter of the Night blev dess-
utom en hit på Carlos Santanas album 
Havana Moon. 
Santana har för övrigt sjungit in flera av 
Rickfors låtar, något han är stolt över. 
Han har dessutom skrivit låtar till sin 
egen idol Percy Sledge. 
 
För den breda allmänheten blev Mikael 
Rickfors välkänd med ”Som stormen 
river öppet hav”. En ballad han sjöng 
med Susanne Alfvengren. 

Två år senare kom hans största svenska 
hit Vingar. 
”Jag ska köpa vingar för pengarna” är 
lite av svensk musikhistoria.
- Vad som hände var att jag och en 
kompis satt och drack öl och pratade 
om vad man skulle göra om man hade 
obegränsat med pengar. 
Det var så vingarna kom upp, berättar 
Mikael.
Låten är ett måste på hans spelningar.
- Jag får inte sluta om jag inte spelar 
den. 
 
Grymlings
År 1990 bildade Rickfors bandet 
Grymlings tillsammans med  Magnus 
Lindberg, Pugh Rogefeldt och Göran 
Lagerberg. 
Namnet ”Grymlings” kommer från 
namnet på Gotlandsgården som han 
ägde. 
På gården fanns en studio som bandet 
använde för sina inspelningar. Skivan 
blev en stor framgång. 
Grymlings blev emellertid en kortlivad 
historia. Redan 1992 upphörde bandet.
En återförening 2004-2005 blev ingen 
större succé. 

I den vevan hade Rickfors hälsa sviktat 
under flera år. 
Han blev oförklarligt trött och kände 
sig ständigt orkeslös. Den musikaliska 
kreativiteten blev förstås lidande och 
det blev ganska tyst kring musikikonen.

Orsaken visade sig till slut vara den 
obotliga sjukdomen hemokromatos, 
som han i någon form plågats av sedan 
slutet av 1990-talet men fick diagnosti-
cerad först 2005. 
Sjukdomen är genetisk och innebär att 
kroppens naturliga reglering av järn-
upptag inte fungerar. Detta kan i sin tur 
leda till sjukdomar som skrumplever, 
diabetes och artrit. 
Obehandlad kan den leda till döden.
 
Mådde fruktansvärt
För Rickfors var extrem trötthet de för-
sta symtomen på sjukdomen. Lederna 
började dessutom värka.
- Jag mådde fruktansvärt dåligt och 
hade ingen livskraft eller lust till nå-
gonting. Jag orkade inte vara uppe mer 
än ett par timmar per dag. 
Till slut sökte han hjälp och efter prov-
tagningar kunde rätt diagnos ställas. 

En konsekvens av sjukdomen är att bro-
sket i höfter och knän brutits ned, något 
som tvingat fram ett antal operationer. 
Dessutom drabbades han av en infektion 
i en knäprotes och fick tre månaders 
intensiv antibiotikabehandling.

Den rockande 
grafikern  
MIKAEL RICKFORS 

- Då var det illa, usch. 
Vid en rond då jag var nerdrogad hörde 
jag hur en läkare sa
- Nej, jag tror inte vi klarar den här 
killen”. 

Inga planer på att sluta
Mikael red dock ut stormen och kom 
tillbaka både som människa och artist. 
Sjukdomen är emellertid fortfarande ett 
problem, om än ett hanterbart sådant. 

Under coronapandemin har scenfram-
trädandena varit lätt räknade, liksom 
för andra artister. 
Suget att stå på scen är dock väldigt  
starkt för en av Sveriges folkkäraste 
artister.  
Han har inga planer på att sluta.

Den rockande 
grafikern  
MIKAEL RICKFORS 

Fakta 
Namn: Per Mikael Rickfors.
Född: 4 december 1948 i Stockholm.
Yrke: Sångare, musiker, låtskrivare.
Musikaliska förebilder: 
James Brown, Snooks -Eaglin och 
The Four Tops.
Har medverkat i banden: 
Mickes Skiffelgroup, coverbandet 
Catnicks, Bamboo, The Hollies, 
Grymlings.
Kuriosa: Mikael har gått flera år 
på konstskola. Han har målat tavlor,  
skulpterat och är utbildad grafiker.

Text:  Inger Sjunnevik 
Foto: TT, Pressbild 
Källa: M R´s hemsida, 
           Kvällsstunden, Wikipedia 



Högdalens simhall

Högdalens simhall har öppnat igen efter en omfattande renovering. Anläggningen 
ligger mitt i Högdalens centrum och har mycket att erbjuda dig som vill simma och träna.

Välkommen till vår nyrenoverade simhall!

Telefon 08-508 456 95  -  hogdalens.simhall.idrott@stockholm.se
Besöksadress Rangstaplan 2  -  Högdalens Centrum

Högdalens simhall

Välkommen till vår nyrenoverade simhall!
Högdalens simhall har öppnat igen efter en omfattande 
renovering. Anläggningen ligger mitt i Högdalens centrum 
och har mycket att erbjuda dig som vill simma och träna. 

DET HÄR FINNS
25-metersbassäng 1,2–3,80 meter djup, 27 grader

Undervisningsbassäng 0,7–0,9 meter djup, 28 grader
Litet småbarnsäventyr för små barn, 30 grader

Gruppträning 
Gym (öppnar senare, upphandling pågår)

Telefon 08-508 456 95  -  hogdalens.simhall.idrott@stockholm.se
Besöksadress Rangstaplan 2  -  Högdalens Centrum

VÄLJ MELLAN
Engångsentré, Rabattkort på 10 gånger, Årskort, 

Simskola, Företag samt Skola, förskola och fritidshem

TRÄNA FÖR HÄLSAN!
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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 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 98 % 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. 

13Hemtjänst 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.

God 
Jul



Provtagning  
Psykisk ohälsa 
Sår och stygn 
Tobaksavvänjning 
Vaccination 
Äldre-mottagning

Allergi 
Astma/KOL 
Demens 
Diabetes 
Hemsjukvård 
Hud 

Högt blodtryck (Hypertoni) 
Infektion  
Inkontinens 
Intyg 
Livsstilsförändring 

Välkommen till din vårdcentral i Hagsätra 
Nu är vi mitt i förkylningtiderna

Här ger vi dig några tips på hur du ska förhålla dig till 
dig själv och andra i dessa tider
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Förkylning
Förkylning är den vanligaste formen av luftvägsinfektion och orsakas nästan alltid av ett virus. 
En förkylning brukar gå över efter några dagar, men det finns saker du kan göra för att lindra symptomen 
men också för att minska risken att bli förkyld igen.  Förkylningar orsakas av virus och har namnet till trots inget med kyla 
att göra. Du blir alltså inte förkyld av kyla. Däremot är det vanligare med förkylningar under vinterhalvåret eftersom vi vistas 
mer inomhus och då smittar varandra.   
 

Vanliga förkylningssymptom
En förkylning påverkar de övre luftvägarna, framförallt näsan. Slemhinnorna blir infekterade, svullna och bildar mer slem och 
snor än vanligt. I början av förkylningen är det vanligt att näsan rinner och efter någon dag blir snoret tjockare.  
Det finns flera varianter av förkylningsvirus och efter en förkylning har du ett visst skydd mot just den typen av virus. 

Det är vanligt att du upplever ett eller flera av dessa symptom när du är förkyld 
Du känner dig trött och hängig 
Snuva och rinnig näsa 
Hosta och nysningar
Ont i halsen 
Ögonen kan bli rinniga och variga
Lock för öronen och nedsatt hörsel
Vissa får lättare feber, även om det är vanligare hos barn 
Blir du yr av din förkylning? Då kan viruset ha satt sig på balansnerven. 
Om du får svårt att stå upp och känner dig vinglig bör du kontakta en vårdcentral.  
 

När är förkylning smittsamt?
Förkylning är väldigt smittsamt, framförallt i början av sjukdomen och smittar via hosta och nysningar. Då bildas små 
droppar som innehåller viruset, som vi får i oss genom luften vi andas. Förkylning kan även smitta via kroppskontakt, när vi 
tar i hand eller kliar oss i ögonen efter att vi har vistats nära någon som är sjuk. Virus kan även spridas via kontaktytor som 
till exempel handtaget på en dörr. 

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, receptförnyelseHagsätra torg 7 B  2 tr  
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Så undviker du att smitta andra
Hosta och nys i armvecket
Tvätta händerna noggrant och ofta
Undvik att ta i hand och håll gärna avstånd till andra 

Hur länge varar en förkylning?
En förkylning går oftast över av sig själv efter några dagar. Hur länge man är förkyld beror såklart på graden av smitta och 
är väldigt individuellt från person till person.  
En del människor har lättare för att bli förkylda än andra. Vissa blir nästan aldrig förkylda medan andra drabbas av flera 
förkylningar per år.  
En långdragen förkylning kan bero på ett nedsatt immunförsvar. Även astmatiker eller de med kroniska lungsjukdomar får 
ofta en mer långvarig förkylning. 
 
 
 
 
 
 

Bota förkylning
Vila och ta det lugnt. Låt kroppens immunförsvar ta hand om förkylningen så blir du oftast frisk inom några dagar. 
Eftersom förkylning oftast orsakas av ett virus hjälper inte behandling med antibiotika.

Så minskar du risken att bli förkyld
En hälsosam livsstil gör att kroppen är bättre rustad mot alla typer av infektioner. Det kan vara till exempel goda matvanor 
och genom att träna och motionera regelbundet. 
Immunförsvaret blir sämre av dålig sömn, alkohol och stress. 

Alla vi på Capio Vårdcentral Hagsätra önskar er en God Jul och Ett Gott Nytt År 
Susanne Söderhielm Blid  
Verksamhetschef  

Vårt utbud



Vid varje hus stannar jultom-
ten, glider ner i skorstenen och 
lämnar julklapparna 
Han har en ”stygg lista” och en 
”snäll lista” för att avgöra vem som 
förtjänar julgåvor. 
 
Barn skriver brev med sina önsk-
ningar, ställer ut julgröt eller kakor 
och mjölk till tomten och morötter 
till renarna på julaftonskvällen. 
 
Legenden om St Nicholas 
Den riktiga jultomten 
Jultomten är även känd som Saint 
Nicholas eller Kris Kringle och har 
en lång historia genomsyrad av jul-
traditioner. Idag betraktas han främst 
som den glada mannen i rött som ger 
leksaker till snälla flickor och pojkar 
på julafton men hans historia sträck-
er sig hela vägen tillbaka till 3-talet. 
 
Under många år spred sig Nicholas 
popularitet och han blev känd som 
beskyddare av barn och sjömän. 
 

Legenden om jultomten kan spåras 
till en munk som heter St. Nicholas. 
Man tror att Nicholas föddes någon 
gång runt 280 e.Kr. i Patara, nära 
Myra i dagens Turkiet. 
 
Mycket beundrad för sin fromhet 
och vänlighet blev St Nicholas före-
mål för många legender. Det sägs att 
han gav bort all sin ärvda rikedom 
och reste på landsbygden för att hjäl-
pa fattiga och sjuka. En av de mest 
kända berättelserna är den då han 
räddade tre fattiga systrar från att 
säljas till slaveri eller prostitution av 
sin far genom att ge dem en hemgift 
så att de kunde gifta sig. 
 
Hans högtidsdag firas på årsdagen 
av hans död, den 6 december. Detta 
ansågs traditionellt vara en lycklig 
dag för att göra stora inköp eller för 
att gifta sig. 
Vid renässansen var St Nicholas det 
mest populära helgonet i Europa. 
Även efter den protestantiska refor-
mationen, när vördnaden av helgon 

började avskräckas, upprätthöll han 
ett positivt rykte, särskilt i Holland. 
År 1809 hjälpte Washington Irving 
till att popularisera Sinter Klaas- 
berättelserna när han hänvisade till 
St. Nicholas som New Yorks skydds-
helgon i sin bok, The History of 
New York. 
När hans framträdande växte be-
skrevs Sinter Klaas som en ”rascal”, 
en älskvärd rackare, med en blå 
trehörnad hatt, röd väst och gula 
strumpor. 
 
Köpcentrum Santas 
Presentgivande, främst centrerad 
kring barn, har varit en viktig del av 
julfirandet sedan början av 1900-talet. 
Butiker började annonsera julhandel 
1820 och på 1840-talet skapade tid-
ningar separata sektioner för annon-
ser, som ofta innehöll bilder av den 
nyligen populära jultomten. 
 
År 1841 besökte tusentals barn en 
butik i Philadelphia för att se en 
jultomtemodell i naturlig storlek. 

Tomtemor och Tomtefar i nordpolen där de bor. 
Här tillbringar de året med att tillverka julklappar till alla snälla barn, 
med hjälp av tomtenissarna och som på julafton lastas på släden, 
dragna av renarna
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Det var bara en tidsfråga innan buti-
kerna började locka barn och deras 
föräldrar med en titt på en ”levande” 
jultomte. 
Det kanske mest ikoniska varuhuset 
Santa är Kris Kringle i den klassis-
ka jultomtefilmen ”Miracle on 34 
Street” från 1947. En ung Natalie 
Wood spelade en liten flicka som tror 
på Kris Kringle, spelad av Edmund 
Gwenn, som vann en Oscar för rol-
len, när han säger att han är den rik-
tiga jultomten. 
 
 

 
”Miracle on 34 Street” gjordes om 
1994 och spelades av Lord Richard 
Attenborough och Mara Wilson. 
 
Natten före jul 
År 1822 skrev biskopsministern 
Clement Clarke Moore, en lång jul-
dikt för sina tre döttrar. 
En dikt, som han ursprungligen var 
tveksam till att publicera på grund av 
ämnets oseriösa natur. 
Den är till stor del ansvarig för vår 
moderna bild av jultomten som en 
glad gammal tomte med en rund 
figur. 

Även om en del av Moores bilder 
förmodligen lånades från andra käl-
lor, hjälpte dikten till att popularisera 
den bekanta bilden av en jultomte 
som flög från hus till hus på julafton 
i en släde ledd av åtta flygande renar, 
Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, 
Comet, Cupid, Donner, Blitzen och 
den mest kända renen av alla, 
Rudolph, för att lämna julgåvor till 
snälla barn. 
 
År 1881 använde den politiska teck-
naren Thomas Nast Moore den första 
likheten som matchar vår moderna 
bild av jultomten. 
Hans tecknade film, som dök upp 
i Harper’s Weekly, avbildade tom-
ten som en tjock, glad man med vitt 
skägg och som höll en säck med lek-
saker till snälla barn. 
Det är Nast som gett tomten sin 
ljusröda kostym med vit päls, tomte-
verkstaden, tomtenissarna och hans 
fru, fru Claus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jultomten runt om i världen 
Artonhundratalets amerikas jultomte 
var inte den enda St. Nicholas- 
inspirerade presentgivaren som 
framträdde vid juletid. 

Det finns liknande figurer och 
jultraditioner runt om i världen. 
 
Christkind eller Kris Kringle troddes 
leverera presenter till väluppfostrade 
schweiziska och tyska barn. 
Christkind betyder ”Kristusbarn” 
och är en ängelliknande figur som 
ofta åtföljs av St. Nicholas på sina 
uppdrag. 
 
I Skandinavien ansågs en glad tomte 
vid namn Jultomten leverera presen-
ter i en släde dragen av getter. 
 
Engelsk legend förklarar att jultom-
ten besöker varje hem på julafton för 
att fylla barnens strumpor med godis. 
 
Père Noël är ansvarig för att fylla 
franska barns skor. 
 
I Italien finns det en berättelse om en 
kvinna som heter La Befana, en vän-
lig häxa som rider på en kvast ner i 
skorstenarna för att leverera leksaker 
i strumporna till barnen. 
 

Frälsningsarmén har skickat ut 
tomteklädda donationssamlare 
på gatorna sedan 1890-talet 
I början av 1890-talet behövde 
Frälsningsarmén pengar för att betala 
för de julmåltider de gav till behö-
vande familjer. 
De började klä ut arbetslösa män i 
jultomtedräkter och skicka ut dem 
på New Yorks gator för att begära 
donationer. 
De välbekanta frälsningsarméns tom-
tar har ringt i klockorna i gathörnen i 
amerikanska städer sedan dess.

Frälsningsarmens ”Kokande gryta i 
Stockholm 1915

Text: Inger Sjunnevik
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Freja 
Sveriges andra forskningssatellit 30 år  
Den 6 oktober var det 30 år sedan Sveriges andra forskningssatellit Freja lämnade jorden 
med två experiment från Institutet för rymdfysik (IRF) ombord. 
Freja fokuserade på att bidra till forskning om olika norrskensprocesser och var i drift 
under åren 1992 - 1996 

Satelliten, som byggdes av svenska Rymdbolaget (numera SSC), var efterträdare till Viking och hade som uppgift att avbilda 
norrskenet och mäta partiklar och fält i den övre delen av jordens atmosfär, den så kallade jonosfären. Dessa mätningar gav 
även viktig information om magnetosfären, det område i rymden som domineras av jordens magnetfält. 
Freja cirkulerade i en bana runt jorden som innebar att den färdades långa sträckor längs med norrskensovalen och inte tvärs 
över den som de flesta satelliter som studerar polarsken. Detta gav mycket långa mätserier i norrskenszonen. 
 
IRF:s generaldirektör Olle Norberg var doktorand vid IRF i Kiruna under tidigt 1990-tal då interneteran tagit fart och Freja 
skickades iväg från Jiuquan Satellite Launch Center i Kina. Under åren satelliten var i drift kontrollerades den av mark- 
stationen vid rymdbasen Esrange utanför Kiruna. 
- Freja var ett unikt satellitprojekt! Till exempel så kunde vi IRF-forskare för första gången sitta var som helst i världen och 
via Esrange både ta emot data och skicka kommandon till våra experiment i realtid. Det var verkligen revolutionerande för 
30 år sedan”, säger Olle Norberg. 
 
Tack vare att Freja möjliggjorde långa mätserier i norrskenszonen kunde forskarna konstatera att en del av jordens syre far 
ut i rymden från de översta lagren i atmosfären. Just denna fysikaliska process studerades tillsammans av de två IRF- 
experimenten. 
 
Forskarteamet i Uppsala ansvarade för ett experiment som mätte elektriska och magnetiska vågor samt plasmatäthet och i 
Kiruna hade forskarteamet fokus på ett experiment som mätte laddade partiklar. 
Satellitprojektet Freja finansierades av Rymdstyrelsen. 
Det här pressmeddelandet publicerades ursprungligen av Institutet för rymdfysik 
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Text: Tommy Söderberg 
Foto & Källa: TT AFP  
                        Rymdstyrelsen

Freja var i drift under åren 1992 - 1996

HAGSÄTRA
TANDLÄKARNA

En handikappvänlig tandläkarmottagning
Med eget laboratoriummitt i

Hagsätra Centrum
Vi följer Försäkringskassans rekommenderade prislista.

Jämför gärna våra priser! Vi tål att jämföras!

Vi utför: Allmän tandvård & Implantat

BOKA TID 08- 627 00 00

* Akut behandling samma dag, 5 dagar i veckan
(Även nya patienter)

* Lagning av protes medan du väntar
(Inom 3 timmar)

* Tillverkning av valplast protes
(Inom 1-3 arbetsdagar)

* Tillverkning av ny akrylprotes över eller underkäke
(Inom 1-2 veckor)

* Laserbehandling för en del tandsjukdomar

Gratis konsultation för implantat till den som är helt tandlös

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

* * *Single implantat Hel underkäken
med 4 implantat
med bro.

Hel överkäken
med 6 implantat.

Hel över och
underkäken.

Vi är ansluten till
Försäkringskassan

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



Äntligen! 

Måndag - Fredag 08.00-20.00
Lördag                 10.00-16.00 
Söndag                 Stängt

Sussco Hair & Beauty 
Olshammarsgatan 87   Tel: 08 86 86 04 
www.susannasharservice.se

Hårfin till Jul och Nyår 

Låt oss göra dig Helgfin
Hårfin till Jul och Nyår 
Låt oss göra dig Helgfin

Vill tacka alla 
våra trogna kunder 

och önska er en 
God Jul 

och 
Ett Gott Nytt År

Öppettider:

Finns fortfarande tider kvar inför Jul- och Nyårshelgen 
Vi utför det mesta inom Hårvårdsbehandlingar 
Priser och tidsåtgång enligt konsultation  
Hos oss får du alltid goda råd och tips om frisyrer som övrig hårvård!  

Från och med 15 december skall alla maskiner och övrig utrustning vara installerade 
och tillgängliga för inlämning av spel 
 
 
 
 
Lokalen i Hagsätra är helt ombyggd! Stor vikt har lagts på att hanteringen av 
post och paket inte skall inverka menligt på övrigt utbud  
En separat spelhörna är tillgänglig för den som vill sitta ner och fylla i sina 
”vinstkuponger”  
Vi har ett stort utbud av: 
Tobak och Snus samt ett urval av bl a styck-godis, chips och dricka 

Med förhoppning om ett långsiktigt gott samarbete, hälsar ägare och 
driftsansvarig Khaled Khalifa med personal alla en God Jul & Gott Nytt År

 Vivels i Älvsjö 
”Ett konditori med extra allt”

Vivels bageri & konditori Älvsjö station 
Götalandsvägen 227 b (Älvsjö Torg 6)  Tel: 08-564 606 94 Mail: alvsjo@vivels.se 
Öppettider:   Månd-Fred  07.00-19.00   Lörd-Sönd   09.00-17.00

    NYBAKAT JULBRÖD

MARSIPANFIGURER

PEPPARKAKOR

JULTÅRTA
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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.  
Hemlagad lunch måndag till fredag 
I dagens lunch ingår alltid: sallad, dressing, bröd, smör, vatten, kaffe/te  
Finns alltid på menyn: 
Sallad, lasagne, pannkaka med sylt och grädde, bakpotatis, matpaj, och 
grillade smörgåsar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Faktaruta 
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.  
Varmt Välkomna och en GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 

Varför lägga ner tid på att baka 
när vi kan göra det åt dig! 

 
Lägg din beställning i god tid på våra 

bakelser, tårtor och andra läckra godisbitar 
till julhelgerna 

Först i England
Det första massproducerade julkortet trycktes i England 1843 
men det handlade inte om tomtar i snö i stället var det familjefirande och välgörenhet 
som stod i centrum. 
 
Konstnären John Callcott Horsleys motiv visar hur julgåvor delas ut till fattiga. 
Kortet väckte en del rabalder bland moralens väktare eftersom det också avbildar en 
skålande familj, där även den minsta flickan får smaka en slurk ur ett vinglas. 

PRESENTFÖRPACKNINGAR 
PÅ BESTÄLLNING

AFTER WORK  
TRÄFFA DINA 

KOLLEGOR 
UNDER AVSPÄNDA 

FORMER

Lite kuriosa

Äntligen!  
En trevlig julklapp till alla i 

Hagsätra och dess 
närområde som spelar på ATG!
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JULFEST FRE 25 NOV
KL.13 - 17:30

HITTA HIT

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

New Generation

Rolf Larsson

8 8

8

8

88
8

  
  PROGRAM
  Kl.13:00 Välkomstdrink, glögg & pepparkakor 
  Kl.13:10 New Generation underhåller
  Kl.14:00 Paus
  Kl.14:10 Quiz & underhållning med Rolf Larsson
  Kl.15:00 Hyresgästföreningen informerar
  Kl.15:30 Jultallrik & kaffe 
  Kl.16:15 New Generation underhåller
  Kl.17:00 Dragning av lotterier
  Kl.17:30 Avslut  
  PRIS 220 kr betalas på plats kontant eller swish
  (Priset inkluderar glögg, jultallrik, kaffe & artister)

  
FÖRBOKAS SENAST 21 NOV!

Tel. 073-874 04 67 
kontakt@seniortraffen.se

Seniorträffen - Magazine V - Hyresgästföreningen Hagsätra
i samverkan med: Vardaga Hemtjänst Vantör - Capio Vårdcentral Hagsätra 

www.sen ior t ra f fen .se 

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
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Två Bagare Stuvstatorget 4 Tel: 08-711 23 15 Öppet: Vardagar 7-18  Lördagar 8-14

Under epitetet lär känna din granne har 
vi presenterat personer som bor och 
verkar i vår geografiska närhet. 
Denna gång vill vi berätta om Gudrun 
Berglund känd profil från Örby

 
 
Gudrun har många smeknamn Gugge, 
Guggegu, Gudan m.m. Gugge som vi 
föredrar att kalla henne är inte en reli-
giös eller särskilt kyrklig person men 
hennes intressen har fört henne in i mil-
jöer som har detta innehåll. 
Hon är medlem i en Kammarorkester 
i Sofia församling som altfiolist och 
medlem i en kyrkokör i Brännkyrka 
församling. Många känner även igen 
henne efter ett antal år som verksam 
inom Örby Förskolor. 
Utöver musiken, som är hennes stora 
intresse, är hon även konstnär. Gugge 
själv vill inte sätta någon titel eller defi-
nitiv tillhörighet på sig själv. 

”Lär känna din granne”
- Jag är människa! Att jag sedan håller 
på med lite olika saker innebär inte att 
jag nödvändigtvis behöver hamna i ett 
fack. Klart är i alla fall att det är musi-
ken som ligger mig varmast om hjärtat. 
Det låter ändå ganska självklart när 
man hör Gugge berätta om sig själv. 
Utbildad på Adolf Fredriks Musikskola, 
även inom den pedagogiska delen på 
Musikhögskolan i Stockholm. 
Gugge har tillhört Kammarorkestern i 
40 år och turnerat med den och en kör i 
stora delar av världen, värt att nämnas 
är New york, Moskva, Paris, Rom m.m. 
Då under ledning av Arne Johansson. 
I dag leds kammarorkestern av Erik 
Westerlind som då tillika är dirigent. 
 
Vid sidan av allt  
musicerande, med 
repetitioner varje 
vecka så har hon 
även utvecklat ett 
konstnärskap genom 
att måla tavlor. 
Oftast som akvareller 
men även akryl. 
 

En intressant verksamhet som Gugge 
berättade om är att hon deltar i något som 
kallas ”Själavårdande Bildverkstad”. 
Här träffas man varannan onsdag och 
lyssnar till en präst som läser ett stycke 
ur Bibeln. Denna text skall man sedan 
återge hur man upplevde innehållet, 
genom att måla en tavla. 
I anslutning till en rast då man fikar 
tillsammans är det vanligt att någon vill 
ventilera någon upplevelse. 
Glad eller Sorglig. 
 
Gugge har som ni förstår många strängar 
på sin lyra eller snarare sin fiol! Det som 
står närmast på agendan är ett antal 
repetitioner inför julkonserter. 
Programmet inför alla helgerna är digert 
och där kan nämnas följande: 
27 november i Sofia kyrka 
”Vi sjunger in Advent” 
Kammarorkestern och kör. 
29 november Blomsterfonden i 
Liseberg Kyrkokören. 
17-18 december Sofia kyrka 
”Sjung in julen” Kammarorkestern med 
flera körer. 
21 december kl 11.30 blir det Körsång i 
Vårfrikyrkan i Fruängen. 
 
Alla evenemang är tillgängliga för 
allmänheten.

Text & Foto: Tommy Söderberg
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Dels med den tryckta tidningen men även 
via flera kanaler på nätet. 

Magazine V har funnits sedan 2004 och vi arbetar med att 
sprida information om goda ting och verksamheter i vårt 
samhälle 

För mer information maila till tommy.soderberg@gmail.com 
alternativt ring 0738 74 04 67
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Krysset och Quiz 
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Vi når ut till boende i 
Söderort! 

MAGAZINE Nummer 4 2022
Information till boende i Söderort

”Glada gamla jultomten” av Thomas Nast

Livsmedel, Delikatesser 
och Kryddor 

från mer än 30 länder

Frukt & Grönt 
fyll julkorgen med 

exotiska frukter och nötter

Julgrans-
försäljning 

fr 1:a advent 

Öppet: 
Varje dag 09.00-18.00

Kvarntorpsgränd 8  Tel: 749 39 30Hagsätra Torg 14   Tel: 647 16 14

Öppet: 
Måndag-Lördag 08.00-22.00  Söndag  09.00-20.00
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Julgrupper i olika prisklasser
Julstjärnor, alla sorter 
Julblommor och kransar
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Amerikanen Alfred ”Al” Oerter var 
diskuskastaren som blev historisk efter 
att ha vunnit fyra OS-guld i rad: 1956, 
1960, 1964 och 1968. 
Ofta skadad inför de stora uppgifterna 
men ingenting hindrade honom från att 
kasta längst av alla. Men skadorna följ-
de honom genom karriären. Det var ett 
under att han i vissa lägen överhuvudta-
get kom till start. Var det inte nacken så 
var det revbenen, musklerna eller andra 
skador som ställde till det. 
 
En ödets nyck 
Hans karriär inleddes på Sewanhaka 
High School där han först blev sprinter/ 
medeldistansare. En träningskväll lan-
dade plötsligt en diskus framför hans 
fötter. Han plockade upp den och kas-
tade tillbaka till kastringen. Tränaren 
gillade vad han såg och gjorde honom 
därefter till en diskuskastare av format. 
 
Al började snabbt vinna tävlingar 
Som diskuskastare vann han sex na-
tionella mästerskap och av bara farten 
slog han världsrekordet fyra gånger. 
Resten är friidrottshistoria.  
Han var sällan experternas favorit till 
något av OS-gulden men visade dock 
att han kunde slå till, trots att han inte 
var vinnartippad. 

Magisk 
Ett OS-guld är en bragd i sig men det 
var inte tillräckligt för tävlingsmännis-
kan Oerter. Det blev fyra guld och en 
hel idrottsvärld applåderade hans insat-
ser och tog den store idrottsmannen till 
sig. Harold Connolly, en amerikansk 
diskuskollega som också hade vunnit 
olympiskt guld, var lyrisk när han skul-
le beskriva Al´s storhet. 
- Han var magisk helt enkelt. Han var 
ofta nervös inför OS-uppgifterna, men 
när det gällde 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 Al Oerter 
från att vara bäst. Inför OS i Tokyo 
1964 fick han en muskelskada och till-
skyndande läkare konstaterade både 
blödningar och svår smärta. Det var 
bara att glömma OS, enligt läkaren. Al 
vägrade dock att höra på det örat.  
Han skulle till Tokyo. ”Det är OS och 
då ställer man inte in”. Han kom till 
Tokyo och vann sitt tredje OS-guld. 

Var det möjligen så att han drog 
nytta av att slå ur underläge? 
Ingen krävde någonting av honom som 
halvskadad och det passade honom. Han 
kunde tävla i lugn och ro utan att känna 
något tryck från press och publik. 
År 1968 i Mexiko blev det full pott 
igen. Efter denna seger meddelade Al 
att han skulle avsluta sin karriär men 
”icke sa Nicke” 1977 hade han siktet 
inställt på att ta ett femte OS-guld i 
Moskva 1980. Dessvärre blev det aldrig 
någon start för Amerikanska idrottare då 
den dåvarande presidenten Carter hade 
förordat en allmän bojkott mot spelen.  
Vid 48 års ålder planerade han att 
försöka kvala in till OS i Los Angeles 
1984. Men hälsenan satte stopp för del-
tagande. I sammanhanget kan nämnas 
att Oerters årsbästa resultat 1983 hade 
räckt till OS-seger 1984. 
 
Rekordlängder 
Al`s personbästa resultat sattes vid en 
åldert av 43 år, 1980 med 69.47 meter. 
Ett mycket gångbart resultat även idag. 
Som kuriosa kan nämnas att han i en 
Tv-film fick iväg diskusen över 75 m. 
Hade det varit en officiell tävling hade 
det fortfarande varit ett världsrekord.  
Han förärades med att bära den Olym-
piska flaggan 1984 och bar den Olym-
piska elden in i stadion vid 1996 års 
olympiska spel. 
 
Var kom drivkraften från? 
Vad var det som fick Al att satsa så hårt 
på att bli historisk i diskusringen? 
- Inte var det medaljerna som var det 
viktigaste, sa han själv.  
”Det var kul att se fanskapet flyga” 
och då pratade han om sin kära 
diskus på ett något ovanligt sätt. 

Diskuskastaren 
Alfred ”Al” Oerter

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
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1. Oh helga natt 
Låten ”Oh helga natt” har på svenska också ett namn efter 
sin upphovsman, vad kallas låten då? 
1. Emils julvisa 
X. Adams julsång 
2. Idas julvisa 
 
2. Julkalendern 
Idag finns julkalendrar i varianter med choklad och presen-
ter, men när kom den första julkalendern i papp? 
1. 1905 
X. 1967 
2. 1939 
 
3. Tomten 
Den moderna tomten som avbildas i röd dräkt och stort vitt 
skägg är ursprungligen baserad på St: Nicholas, en ärkebis-
kop från Myra. I vilket nuvarande land skulle han varit född? 
1. Armenien 
X. Irak 
2. Turkiet 
 

4. Julskinka 
Ungefär hur mycket julskinka äts det per person till jul i 
Sverige varje år? 
1. 300 gram 
X. 1 kilo 
2. 580 gram 
 
5. Julgran 
Försäljningsstatistik gör gällande att det årligen säljs ungefär 
tre miljoner granar i vårt land. Vilken sorts säljs det flest av? 
1. Kungsgran 
X. Rödgran 
2. Kullagran 
 
6. Nyårsklockorna 
Att vaka in det nya året är en sen tradition och har gjorts i 
SVT sedan 1977 med dikten ”Nyårsklockorna” av Tennyson. 
Men vem har skanderat ”Ring klocka, ring” i samband med 
tolvslaget flest gånger? 
1. Jan Malmsjö 
X. Margaretha Krook 
2. Jarl Kulle

JULQUIZ
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Hjälp tomten att hitta julklappssäcken



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

Julrecept

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

Text: Angela Sjunnevik

Fyllda Saffransbullar med Vaniljkräm  
 
Ingredienser:
75 gram smör
1 dl mjölk
1 dl grädde
½ gram saffran
3 msk socker
25 gram jäst
1 ägg
8 dl vetemjöl special
3 dl färdig vaniljkräm
50 gram smält smör
½ dl strösocker 

Gör så här:
Smält smöret i en kastrull 
Tillsätt mjölk, grädde, socker och saffran 
Värm till fingervarmt 38 grader
Smula sönder jästen i en bunke 
Tillsätt mjölkblandningen lite i taget 
och rör ut jästen 
Tillsätt resterande mjölkblandning samt ägget
Rör i mjölet och knåda ihop till en smidig deg
Låt degen jäsa under bakduk till dubbel storlek

Äppelsill 
 
Ingredienser:
420 gram 5 min inläggningssill
1 dl crème fraiche
½ krm svartpeppar
½ äpple
1 tsk citronsaft
3 msk majonnäs
½ tsk citronsaft
2 msk hackad gräslök
0,25 fänkål
½ krm salt
½ msk finriven färsk ingefära

Drömsill 
 
Ingredienser:
4 matjesfiléer eller 
1 burk inläggningssill på 420 gram
1 dl majonnäs
2 dl gräddfil
1 msk Dijonsenap
4 msk stenbitsrom
1 krm salt
1 liten schalottenlök
1/4 rödlök

Gör så här:
Sätt ugnen på 125°
Smält smöret och blanda med salt, peppar, fänkålsfrön och kanel 
Pensla på köttet och lägg i en ugnssäker form
Skala schalottenlöken. Dela och kärna ur äpplena
Rör ihop juice, vatten och honung. Häll det runt köttet 
Lägg lök, äpple och kanelstänger i formen
Tillaga i mitten av ugnen ca 3 tim 
Höj värmen till 225° och låt steken stå i ugnen ytterligare ca 15 min
Skiva köttet och servera med äpple, lök, sky och kokt eller pressad potatis

Dubbla Nougatkakor 
 
Ingredienser: 
500 g rumsvarmt smör
1 dl socker
2 äggulor
7 dl vetemjöl
10 msk kakao
2 krm salt
Fyllning
400g nougat 

Gör så här:
Klipp eller skär matjesfiléer eller sill i bitar 
Lägg i en skål
Skala och finhacka rödlök och schalottenlök 
Lägg i en skål
Tillsätt senap, salt, majonnäs, gräddfil och rom 
Rör om till en sås
Vänd ner såsen med sillen
Låt stå i några timmar eller över natten

Fläskkarré i ugn med 
      Äpple och Kanel

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

Förbered vaniljkrämen  
 
Sätt ugnen på 225 grader  
Kavla ut degen på mjölat bakbord till en stor fyrkantig rektangel
Ta ut runda kakor (12 cm i diameter) eller skär rutor 12 cm
Lägg en msk fyllning på varje, nyp ihop kanterna till små knyten
Lägg med skarven nedåt på bakplåtspapper eller smord ugnsplåt
Låt bullarna jäsa i ytterligare 30 min under bakduk till nästan 
dubbel storlek
Grädda ca 10 minuter i mitten av ugnen
Ta ut och pensla bullarna med smält smör 
och vänd toppen i strösocker 
Låt svalna på galler

Gör så här:
Sätt ugnen på 200 grader  
Blanda ihop smör, socker och äggulor i en 
matberedare tills det blivit mjukt och vitt
Tillsätt resterande ingredienser och blanda snabbt 
ihop till en deg
Forma degen i fyra rullar, 3-4 cm i diameter, och 
rulla in dem i bakplåtspapper 
Låt vila i kylen i ca 30 min så blir de lättare att skära i skivor
Ta degen ur pappret och skär i ca 5 mm tjocka skivor 
Lägg på plåt med bakplåtspapper och grädda dem mitt i ugnen 7-8 min. Låt svalna
Dela nougaten i mindre bitar, smält i mikron eller över vattenbad
Bre nougaten på undersidan av hälften av kakorna, låt stelna något innan du lägger ihop 
dem med resten av kakorna

Gör så här:
Koka upp vattnet, lägg i tepåsarna och 
kanelen. 
Låt dra i 30 min
Blanda lagen med citronjuicen 
Häll upp i glas med is och häll sedan på cider och servera.

Ingredienser:
1 kg Benfri fläskkarré
1 msk Smör
1½ msk Flingsalt
1 tsk Svartpeppar
1 msk Hela fänkålsfrön
2 krm Malen kanel
12 Schalottenlökar
3 Äpplen
1½ dl Konc äppeljuice
2 dl Vatten
2 msk Honung
4 Kanelstänger

Iste med äppelcider 
Ingredienser:
4 dl vatten
2 tepåsar svart te
3 kanelstänger
3 cl citronjuice (3 cl motsvarar 2 msk)
75 cl äppelcider
isbitar
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Gör så här:
Häll av sillen. Skär i lagom stora bitar
Lägg i en bunke med creme fraiche, 
majonnäs, citronsaft och peppar 
Tillsätt skalad och finriven ingefära 
samt tärnat äpple
Skölj, dela och skär bort den grova delen i mitten på fänkålen och skiva tunt 
Lägg i en bunke med ett halvt krm salt. Knåda ihop fänkålen så att den 
mjuknar och tappar spänsten. Blanda med sillen
Skölj och finhacka gräslök samt tillsätta den. Smaka av med en nypa socker 
Lägg sillen i en glasburk. Sätt på lock och förvara gärna något dygn i kylen 
Håller en vecka orörd i kylen.



Tvätta 
4 skjortor  100:-

 

Vi tar emot skor 
för reparation

Det var en gång en dummer som ville mata en häst 
med en morot. Han visste inte i vilken ända man 
matade hästar i och provade där bak. 
Hästen pruttade och dummer sa  
- Du behöver inte blåsa, den är inte varm” 
 
- Vem behöver mest toapapper? 
- Ali Baba och de 40 rövarna 
 
När familjen Svensson skulle till advokaten för att 
skriva på några papper, lyckades de inte få tag på 
någon barnvakt till sin fyra månader gamla son, 
så de tog med honom.
Tyvärr tog det längre tid än planerat att ordna upp 
affärerna och till slut började den lille skrika för 
full hals.
- Vi kanske ska stänga dörren så att han inte stör 
era kolleger, föreslog frun.
- Ingen fara, sa advokaten. De tror bara att det är 
en ny klient som har fått sin faktura 
 
En gammal man satt på en parkbänk och grät 
högljutt.
- Vad är det med er? frågade parkvakten.
- Jag är nygift.
- Det är väl inget att gråta över. Är hon gammal, 
ful och elak?
- Nej, hon är tjugofyra år, vacker och snällast i 
världen.
- Har hon lurat av er alla era pengar?
- Nej, hon har en egen förmögenhet och spenderar 
allt på mig. Lagar god mat och jag får älska så 
mycket jag vill.
- Då måste ni ju vara en lycklig man. Vad sitter ni 
då här och gråter för?
- Jag hittar inte hem 
 
- Hur går det för Lucia i år?
- Lysande!

Bra Sagt
Gör aldrig samma misstag två gånger såvida det 
inte lönar sig   Mae West 
 
Min favoritmaskin på gymmet är varuautomaten 
    Caroline Rhea

den förut
Har du hört

30

Skrädderi 
Vi syr in/ut, lägger upp/ned 

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

TipsruTan

31

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

Hagsätra Torg 15  Tel: 647 91 25

Rätt lösning ”Sensommar krysset”

Insänt av Tessan

 ©WWW.PROF I LKRYSS .SE

YB
00

7 KRÄFTOR
KRÄVER JU

DETTA 
(OCH 

LIKNANDE)
ENLIGT 
ALBERT 

ENGSTRÖM

LÄGGS 
SÄLLAN 

PÅ LÅDAN 
NUMERA

EN SMULA
SKRÄM-
MANDE

ORAL
AKTIVITET

KNYCKA
LITE

KAN VI
INTE NAM-

NET PÅ

KANSKE EN 
FIN ROTH-
SCHILD?

PÅ
TAPETEN

FLER ÄN 
EN I ALLA 

FALL

DEN INNE-
HÅLLER 

LEDTRÅDEN

RÄCKA

HAR EN 
BESITTARE

UTAN
BETYDELSE

GÄRDE

EXOTISK
FRUKT

MER ÄN 
BARA 

GODKÄNT

UNDERJÄST
BRYGD

STUVAD

UTVECKLAD NATION 
SVAM-
LADE

STRECK I RÄKNINGEN

BAKLÄXA DINKA TAR INTE
SLUT GOJA

FÖRKUNNA
VITT OCH
BRETT

GRÖN
“VALUTA”
SOM FÖR-
KNIPPAS

MED LÄCK-
ERHETERNA 
PÅ BILDEN

MÄTA
UPP SKYNDA SALT-

LÖSNING
REDSKAP SOM

SKRIVER
MED KRÅKFÖTTER

STÖRTA
OMKULL

STARKA
DROPPAR KNIXA LIGGER

I VASKEN
SAMLAS
OLÄST 
POST I

KORT FÖR
KANSAS

EGENSKAP
FÖRVARAR
LANDETS
AKTER

SALO
SNABB NUMERA 

BARA KD
FÖRÄRA RESA

SOM
RÖTAPASTA-

SNÖRE
GÅNGBART
I STATERNAHAMNARM

ÄR INTE
PÅ PLATS

BYGGSKIVA HORNLJUD
KONSERT-

LOKALAVSER DET
AKTUELLA

UTAN TAKT
ELLER TON

STÅR 
OFTA FÖR 
ENERGI

DÖDSHJÄLP TILLFLYKT NÖTLJUD

BEDARRA
& MOJNA

SYNBART
ERFAREN GRYMTOXE

RADIUM
DATOR-

TOMOGRAFI KÄMPAR-
GLÖD

MATTA MED 
LÅNG LUGG

TA BORT

LÅTA 
ILSKAN 
KOMMA 
FRAM

MINDRE
SMICK-
RANDE
KRITIK

ÖRN-
GOTT AVLIDA

KAN HÅLLAS MED 
STOLPAR

MUSIK-
ÖVNING

NUKLEIN-
SYRA

KILLING

FINLÄNDSK
REHN

SEGER-
GUDINNAÖRNNÄSTE ANSE

KAN JU
TIPPAS

TILLTAL
SÖDER-
KILLE

ÖNSKAS
VID SPIS VÄNTAS

DET IHÖLL
SNATTRAN

I HÖGRE 
GRAD

DE ÄR 
KANSKE 
MER ATT
SE SOM

 RIKTLINJER 
ÄN SOM 
LAGTEXT

SOM MORA-
LEN KRÄVER FÖLJS AV

SOMMAR-
LOV

VILL IN I
RIKSDAGEN NATRIUM

NY TEKNIK

TEFILTER LÄGGER
SKYTT

VÅNINGS-
PLAN

BOSTAD
NÄRA

SVALLET

B R Ä N N V I N
R U T A N N Å
E G A L Ä N G
V G L A G E R

I L A N D A
A G A A Y
B A S U N E R A
E T R A V A R

D I L L K R O N O R A S I D A
O L A R A P I D K D S G E
S A K N A S G I P S T U T T
E E U T A N A S I O A S M U
R A D T U K R Ä F T D J U R
A V R E A G E R A R I S A S

T A L E T Y D R N A K I D
R A D N I A M A T R O K Ö
E E T I S K M E D K L Ö S
D I R E K T I V E N S I L A N
E T A G E S T R A N D V I L L A

Insänt av B-M

Därför är en julgran bättre än en pojkvän
* När julgranen börjar barra slänger du den.
* Du behöver inte laga mat till en julgran.
* En julgran är aldrig överviktig.
* En julgran väntar snällt på dig då du strosar förbi 
klädavdelningen på H&M. 
* En julgran förväntar sig aldrig att du ska ta hand om 
dess tvätt. 
* En julgran behöver inte mycket rum, utan nöjer sig med 
att stå i ett hörn.
* En julgran klagar inte på att du kör bil så dåligt.
* Julgranar säger aldrig åt dig att byta kanal till någon töntig sport.
* En julgran lämnar aldrig toalettsitsen uppe.

Putsa dina tennsaker med filmjölk och 
efterpolera med tidningspapper

Rengör termosen genom att lägga i en 
diskmaskintablett och häll på hett vatten. 
Skaka och skölj noga. 
Termosen blir som ny.

* Smarta kvinnor fattar beslut och sätter gränser.
* Att oroa sig är slöseri med tid. 
* Att ha dåligt samvete lönar sig inte.
* Bra och dåliga saker händer i livet.
* Jag skulle ha sagt mindre och lyssnat mer.

Insänt av Bo Krister

JULQUIZ facit 
1.  X. Adams julsång 
2.  2. 1939 
3.  2. Turkiet 

4.  X. 1 kilo 
5.  X. Rödgran 
6.  2. Jarl Kulle

GOD JUL

Rätt 

svar 

på 

Laby- 
rinten

17 maj 
1901

Insänt av Christina J



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 

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. 


