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Karantänpyssel 
 
I detta numret av Magazine V finns ett antal Quiz, Sudoku, Korsord, Sifferkorsord och lite annat 
smått och gott som vi hoppas skall både roa och bringa fram lite ansträngning i hjärncellerna. 
Mycket nöje! 

De som på olika sätt bidragit till våra ”Karantänpyssel” är:
Mat Dax, Capio Vårdcentral Hagsätra, Vardaga Hemtjänst Vantör, PRO Rågsved/Hagsätra 
Hyresgästföreningen Hagsätra, Seniorträffen.se  
           red

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

Lätt

2 7 4 8 3 6 5 9 1
6 8 5 4 9 1 7 2 3
9 1 3 2 5 7 4 6 8
1 2 7 9 4 8 6 3 5
3 4 8 6 7 5 2 1 9
5 6 9 3 1 2 8 7 4
4 9 6 5 2 3 1 8 7
7 3 2 1 8 4 9 5 6
8 5 1 7 6 9 3 4 2

2 7 4 8 3 6 5 9 1
6 8 5 4 9 1 7 2 3
9 1 3 2 5 7 4 6 8
1 2 7 9 4 8 6 3 5
3 4 8 6 7 5 2 1 9
5 6 9 3 1 2 8 7 4
4 9 6 5 2 3 1 8 7
7 3 2 1 8 4 9 5 6
8 5 1 7 6 9 3 4 2

Karantänpyssel
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5 4 6 3 9 1 2 7 8
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 Våren 2020 liknar ingen annan vår jag 
upplevt. Jag börjar bättre förstå allvaret i det virus 
som drabbat hela världen nu när ljuset återvänt 
och naturen vaknat till liv. Nu när man vill umgås 
på uteserveringar, bjuda hem vänner och ställa till 
med grillfest. 
Våra hem har blivit viktigare än någonsin, en plats 
där vi finner trygghet och det är här vi tillbringar 
all tid med de närmaste. Många kan också jobba 
hemmifrån tack vare modern teknik men en kom-
mentar jag hör dagligen är
- Det ska bli fantastiskt när livet återgår till det 
normala. Jag håller med. 
 
Att följa folkhälsomyndighetens rekommendatio-
ner är ett måste. Håll avstånd 1,5-2 meter. Tvätta 
händerna ofta och noggrant. Undvik att röra vid 
ansiktet. Använd gärna munskydd.
 
Hur blir det i Midsommar som är vid sidan av 
julen den kanske viktigaste högtiden i Sverige. 
För många människor markerar den början på en 
period av ledighet. Kan vi duka långbord och äta 
tillsammans, dansa kring midsommarstången, 
leka lekar, ja helt enkelt få vara tillsammans unga 
och gamla. 
Frågan hänger i luften ”Hur blir det”? 
 
Flera olika medier har roat oss med bl a hemma- 
gympa, diverse underhållning och gamla filmer. 
Här i Magazinet bjuder ett antal företag/organi-
sationer på lite ”Karantärpyssel” såsom Sudoku, 
Quiz, Sifferkorsord och Korsord så att även hjärnan 
får lite gymnastik och som alltid finns det mycket 
intressanta artiklar att läsa samt roliga historier 
och recept på god mat. 
 
Vi på redaktionen önskar att ni alla är rädda om er 
och trotts allt får en trevlig sommar.

Inger Sjunnevik 
Redaktionschef

MAGAZINE V är en privatägd gratistidning och är vare sig politiskt, 
religiöst eller på annat sätt kopplad till någon organisation 
Vi har ingen ekonomisk stöttning utan existerar bara genom betalda 
annonser/inslag
MAGAZINE V finns att läsa som nättidning på magazine-v.se och 
seniortraffen.se
Alla annonsörer länkas till egen hemsida

innehå l l
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                       Vem är jag 
                                    1  Lejon 
                                    2  Häst 
                                    3  Gris 
                                    4  Katt

Finn Fem Fel

1.  När det är 
sommar här vilken 
årstid är det då i 
Australien?

2.   Jordgubben 
är släkt med ett 
annat litet bär. 
Vilket?

3.   Grodornas 
ungar är små larver 
som lever i vattnet. 
Vad kallas de?

Barnpyssel

Frågesport

4.   Vilken grupp 
har sjungit in 
Sommartider och 
Jag går och  
fiskar?

Rätta svaren finns på sid



Där skildrar han att ”på den helige 
Johannes döparens afton plägar allt 
folk utan åtskillnad till kön och ålder 
samlas i skaror på städernas torg eller 
ute på fria fältet, för att där glättigt tråda 
dansen vid skenet av talrika eldar, som 
överallt tändas”. 
Numera är Midsommardagen som 
kyrkohögtid nästan obefintlig. 
 
Midsommarstång / Majstång  
Midsommarstången är midsommarens 
främsta attribut. 
I Sverige är 
det vanligaste  
firandet av 
midsommar 
knutet till 
dans kring en 
midsommarstång, 
en lövad och blom- 
prydd stång eller påle, antingen i form 
av ett kors med kransar hängande från 
tvärslån eller en eller flera större 

Midsommarafton, alltid en fredag 
Historiskt sett går både midsommar och 
midsommarstången tillbaka på ett firan-
de av vårens spirande växtlighet. Om 
julen främst är en familjehögtid så firas 
midsommar mer i större vänkretsar. 
Nuförtiden används flaggor som pryd-
nad, något som närmast var okänt 
under 1800-talet. 
År 1953 bestämdes att midsommar-
aftonen alltid skulle firas på en fredag 
och den är nu rörlig mellan 20 - 26 juni. 
 
I bondesamhället innebar midsommar 
en brytpunkt i arbetsåret. Midsommar-
firandet var ursprungligen en kyrkohög-
tid, ägnad Johannes Döparen, vars 
kalenderdag infaller den 24 juni, vilket 
var den ursprungliga midsommardagen.  
 
En av de tidigaste källorna som finns 
är biskop Olaus Magnus historia om de 
nordiska folken från 1555. 

kransar som hänger i band och omslu-
ter pålen. 
Ibland används också ordet majstång, 
att jämföra med engelskans maypole, 
som inte kommer från månaden maj 
utan från ordet maja, som betyder 
”att smycka med löv. Löva”. 
 
Antagligen användes midsommar- eller 
majstången av djäknar, den tidens 
studenter och drängar som drog runt 
i städer och byar och sjöng samtidigt 
som de tiggde mat och pengar. 
 
Ett inslag som växt sig starkt under 
1900-talet är inslaget av lekar som 
”Små Grodorna” vilken dök upp första 
gången i en sångbok på 1920-talet. 
Melodin blev snabbt populär och 
kopplades ihop med grodleken och 
midsommar. 
Själva melodin går tillbaka till en 
fransk sång, som brittiska soldater un-
der napoleonkrigen på 1800-talet an-
vände som en nidvisa om fransmännen. 

MidsommarMidsommar
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Det är också vanligt att äta matjessill, 
gräddfil, gräslök och färskpotatis samt 
jordgubbar till efterrätt. Midsommar 
förknippas i hög grad med just färsk- 
potatisen, som gärna kokas med dill. 
 
Firande i och utanför staden  
När Sverige industrialiserades vid förra 
sekelskiftet skedde en stor inflyttning 
till städerna. 
Med ökande välstånd och längre se-
mestrar blev landsbygden allt mer ett 
semestermål. 
 
Att lämna staden just under midsom-
mar blev ett allt starkare drag i firandet.
Under andra världskriget lugnades till 
exempel tidningsläsarna med att SJ 
trots krig ämnade fortsätta med extratåg 
till midsommarhelgen. 
 
Alla hade inte råd att resa bort därför 
har Skansen för många stockholmare 
blivit ett givet utflyktsmål i firandet 
men också runt om i förorter, parker 

och i centrum reses midsommarstänger. 
Under 1900-talet har firandet vuxit i 
popularitet och förknippas allt mer 
med föreställningar om svenskhet. 
 
Att midsommar i 1900-talets industri-
samhälle sammanfallit med semester-
periodens början, har också gjort 
högtiden populär. Vilket fortfarande 
spelar en symbolisk roll som markör 
för semestern och sommarens början. 
 
Folkdräkten 
Att klä upp sig i folkdräkt förknippas 
i dag med högtider som bröllop och 
midsommarfirande men i äldre tider 
bar allmogen dräkten till både vardag 
och fest. 
En kvinna som gick utan förklädet till 
sin dräkt, ansågs nästan som att gå 
naken. 

 
                       Text: Inger Sjunnevik  
                       Källa: Nordiska Museet

Blomsterkrans och färskpotatis 
Att ha en blomsterkrans i håret är van-
ligt under midsommar bland barn och 
kvinnor. 
Man kan binda dem med björkris och 
blommor. 
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Coronautbrottet har självklart 
påverkat skolans rutiner och 
arbetssätt 
 
På kort varsel fick vi ställa om inarbe-
tade rutiner och se till att, säkerhet mot 
smitta, blev prioritet, samtidigt som vi 
skulle se till att utbildningen av våra 
elever inte skulle försämras. 
 
Att vara flexibla, är väl i sig inget ovan-
ligt för oss inom skolväsendet men nu 
gällde det att, på väldigt kort tid, mer 
eller mindre vända upp och ned på det 
mesta. 
 
Folkhälsomyndigheten hade snabbt 
tagit beslut om att elever/studerande i 
gymnasiet och uppåt, inte längre skulle 
närvara fysiskt i skolan. 
De skulle studera på distans.  
 
Förskolor och grundskolor skulle däre-
mot fortsätta som ”vanligt”. 
”Nåja som vanligt var väl att ta i”. 
 
I egenskap av rektor för Hagsätraskolan 
och Ormkärrskolan fick jag tillsam-
mans med mina duktiga medarbetare, 
sätta upp rutiner och arbetsmetoder 
som i vissa stycken var helt nya. 
 

Så här såg rekommendationerna 
från Folkhälsomyndigheten och 
skolverket ut i korta drag. 
Det var dessa riktlinjer vi hade att 
förhålla oss till.

Information till 
skola och förskola om Covid 19 
Förskolor och skolor hålls i 
nuläget öppna! 
Folkhälsomyndigheten bedömer att det 
inte har någon eller mycket liten effekt 
på smittspridningen i samhället, att 
stänga skolor. 
I dagsläget bedömer vi inte heller att 
det finns anledning att friska elever ska 
stanna hemma från skolan. 
 
Elever i grundskolan och motsvarande 
skolformer, har skolplikt och förväntas 
därför vara i skolan. 
Rätten till kunskap är central och sko-
lan fyller också en viktig social funk-
tion. 
 
Många frånvarande elever                                                                          
Under de första veckorna efter att man 
gått ut med direktiv om att alla, med 
symtom av något slag ska vara hemma, 
så fick vi ett bortfall runt 50% av vårt 
elevantal. 

Vårdnadshavare var väldigt snabba och 
bestämda med att hålla sina barn hem-
ma vid minsta symtom. 
I skolan skickades alla elever som upp-
visade någon form av symtom  
också hem. 
 
En period slog vi ihop vissa klasser i 
syfte att alla elever som var i skolan, 
skulle få den höga nivå av under-
visning och stöd som de har rätt till.                                                                                                         
Rutiner för hur den sociala distanse-
ringen skulle upprätthållas och hur 
hygienrutinerna kunde förbättras, fick 
också prioriteras. 
Från och med dag ett, så har alla tvättat 
händerna, i mycket högre grad än 
tidigare. Handsprit har varit tillgängligt 
på specifika platser. 
Frekvent och omsorgsfull handtvätt har 
absolut varit i fokus. 
 
Följt alla direktiv                                                                                            
På alla punkter har vi följt de 
direktiv vi fått från alla myndigheter.                                                                                       
Matsalen har markeringar för att 
synliggöra lämpligt avstånd och 
vi har suttit på varannan stol, 
för att även vid matintaget hålla 
rekommenderat avstånd till varandra.                                                

Hagsätraskolan/Ormkärrskolan 
Skolan och Corona / Covid 19
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Allt har inte skett helt utan problem, i 
början krävdes en tätare bemanning 
för att dirigera eleverna till att hålla 
anvisad distans. 
 
Viss oro om studieresultat                                                                                  
En oro har funnits då frånvaron av 
elever under en period, generellt sett, 
var väldigt hög, sett över hela skolan.                               
Självklart har vi stöttat frånvarande 
elever med möjlighet att via appar eller 
kamrater, få hem studiematerial och 
underlag inför prov, etc. 
Det är dock inte optimalt att arbeta på 
de sättet. 
 
Information om skolplikt                                                                            
Genom en kraftig informationskam-
panj, lyckades vi till slut vända den 
negativa trenden av ogiltig frånvaro. 
Genom att kraftigt påpeka att skolplikt 
även i denna svåra tid gäller och att 
elevers resultat, kan bli lidande av att 
inte närvara fysiskt i undervisningen, 
märktes direkt en stor förändring. 

 
Inte färdigt men en bit på väg                                                                        
Vi har nu kommit en bit igenom den 
pandemi som råder i världen och kan-
ske kan vi se ljuset i mörkret och att 
vi är på väg mot mera normala rutiner. 
Det är ändå för tidigt at blåsa faran 
över. Sommaruppehållet kanske är 
nyckeln till en normal återgång inför 
höstterminen? 
 
Friskare skola och fler elever                                                                                                
Inget ont som inte har något gott 
med sig! 
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Det är med stor tillfredsställelse jag kan 
konstatera att vi i nuläget har en friska-
re skola än någonsin tidigare. 
Eleverna är på plats och lärare och 
övrig personal är friska. 
Ett stort lugn har infunnit sig, trots att 
vi samtidigt fått ta emot ett ökat antal 
lever till våra skolor. 
Antalet elever har ökat med 104 st, 
jämfört med förra året. 
Det betyder att vi idag har 840 elever 
på våra skolor. Därmed klassas vi som 
en av Stockholms största ytterstadssko-
lor och den skola som haft den mest 
positiva utvecklingen när det gäller 
elevantal. 
 
Min tolkning av detta är att det finns 
mycket positiva saker att säga om våra 
skolor och att detta sprider sig. 

Som rektor är jag väldigt stolt över alla 
elever och all vår personal som gör allt 
för att våra barn skall trivas och förkov-
ra sig på ett optimalt sätt. 
De elever som var på plats under den 
värsta frånvaroperioden har fått en hög-
klassig undervisning med möjlighet till 
mer direkt stöd än vanligt. 
Dessa elever har utvecklats i högre grad 
vilket vi hoppas påverkar oss positivt 
framöver. 
                                                          
Utbildningsministern på samma 
spår! 
Kan inte mer än helt och hållet hålla 
med utbildningsminister Anna Ekström 
som i ett Tv framträdande sade att: 
Bäst undervisning, får eleverna på plats 
i skolan. 

forts på sid 8
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Som ansvarig är jag väldigt stolt över 
alla elever som går hos oss och över all 
personal som gör allt för att allas våra 
elever/barn skall lyckas i skolan. 
Ett stort tack vill jag även rikta till 
alla de små samarbeten som vi har 
med närsamhället och er som bor här.                                                                           
Det är genom sådana initiativ som 
Hagsätra och Ormkärr fortsättningsvis 
kan vara en trygg plats att växa upp på. 
 
Skön sommar / semester                                                                 
Avslutningsvis vill jag tillönska er alla 
en skön sommar med bra väder och 
utrymme till rast och vila. 
 
Hyser också en förhoppning om att vi 
snart tillåts träffa våra nära och kära, 
under mindre hårda restriktioner. 
Personligen ser jag fram emot att få 
träffa mina föräldrar som jag på grund 
av den pågående Pandemin, inte kunnat 
träffa sedan Corona-eländet startade. 
De tillhör båda flera riskgrupper och att 
de bor i Söderhamn har inte heller för-
enklat saken. 
 
Sköt om varandra! 

Mattias Wahlström 
rektor 

Hon redovisade också att ytterstads-
områden i likhet med vårt, kan ha fått 
markant försvårade omständigheter 
vid hemundervisning, där exempelvis 
språksvårigheter kan skapa komplika-
tioner. 
Skulle även kunna uttryckas som en 
orättvis tillvaro, där vissa elever som 
är på plats i skolan, kan få omedelbar 
hjälp samtidigt som hemmavarande 
elever i många fall inte kunde åtnjuta 
samma stöd. 
 
Den svenska skolans grundtanke vilar 
på att alla ska ges samma möjligheter 
inför det vuxna livet.

 
 
 

Årets resultat i mätningar 
påverkas 
Stockholms skolor jämförs varje år i en 
studie över antalet avgångselever som 
godkänts för studier på gymnasienivå. 
Efter ett par år där Hagsätraskolan haft 
ett väldigt positivt resultat utifrån våra 
förutsättningar kommer vi nu att dippa.  

På grund av att frånvaron varit så hög 
under delar av Coronaepidemin samti-
digt som en stor del av de 104 nyanlän-
da elever vi har, slussades in i just våra 
avgångsklasser, kommer självklart att 
påverka resultatet. 
Innan ni läser negativa kommentarer 
om det i massmedia, så vill jag ta till-
fället i akt och ge en förklaring. 
Det är inget försvarstal utan en enkel 
redovisning av orsak och verkan. 
Alla kan förstå att det är mer eller min-
dre omöjligt att på mindre än fem må-
nader, få alla att bli godkända, i 
enlighet med denna måttstock. 
Vi bör också hålla i minnet att runt 
50% av årets avgångselever har varit i 
Sverige mindre än fyra år. 
 
Hur det än blir med detta så är det min 
och alla mina medarbetares, absoluta 
övertygelse, att vi tar ett stort samhäl-
leligt ansvar, där även nyanlända elever 
får en fantastisk start på sin utbild-
ningskarriär. 
Därigenom kommer våra framtida 
resultat, snabbt att vara tillbaka i nivå 
med de främsta skolorna i Stockholm. 
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Från början byggdes en skola för års-
kurserna 1-6. Den stod klar 1962 och 
denna verksamhet har sedan dess fun-
nits i Hagsätra. 
Året efter blev ytterligare en skola klar 
på samma område som kom att bli 
Hagsätra gymnasium. Den verksam-
heten lades ned 1976. Därefter använ-
des lokalerna, under en mellanperiod, 
till allt ifrån skolverksamhet till konst-
närskollektiv. År 1992 öppnades det 
högstadium i Hagsätra, i den form vi 
fortfarande har kvar. 
Skolans byggnader är uppförda i rött 
tegel som omsluter en stor skolgård 
med träd, bergknallar, lekplatser och 
ytor för idrott. 
 
Arkitekten som ritade Hagsätra-
skolan hette Nils Sture Vilhelm 
Frölén 
Frölén blev känd för 1930-talets ele-
gant utformade bostadshus i funktiona-
listisk stil i Stockholm. 
 
Skolans verksamhet                                                                                                                            
Hagsätraskolan vill stå för goda bas- 
kunskaper, därför kan eleverna från 
åk 7 genom elevens eget val välja olika 
profileringar inom svenska, engelska, 

matematik, idrott, naturvetenskaplig 
forskning eller estetisk inriktning. 
 
Hagsätraskolan har också en fram-
gångsrik och mycket lovordad 
svenskundervisning för till Sverige ny-
anlända skolelever. 
Denna innebär att man snabbt blir pla-
cerad i en klass och deltar i klassen på 
vissa lektioner såsom t ex idrott och 
andra sociala aktiviteter. 
I övrigt satsas det på intensivundervis-
ning i svenska språket, matematik och 
samhällskunskap. 
Skolorna leds av en rektor och fyra  
biträdande rektorer. Elevhälsoteamet 
är fullständigt och består av kuratorer, 
skolsköterskor, psykolog studie- och 

yrkesvägledare, socialpedagoger och 
specialpedagoger/lärare. Elevhälsan har 
utökats mycket under de senaste åren 
för alla elevers skull. 
 
Centrala gruppen för särskild inrikt-
ning (CSI) är en avdelning för elever 
med särskilda behov. De ingick för-
ut i S:t Örjans rektorsområde men se-
dan det upphörde lyder de under Hag-
sätraskolans organisation fördelade på 
klasserna 6-9 H. 
 
Skolan driver också en eftermiddags-
verksamhet i form av fritidshem för 
elever i åk F-3 och en fritidsklubb för 
elever i åk 4-6.

Vad vet du i övrigt om Hagsätraskolan? Testa dig själv i vårt Quiz

Fråga 1. Hur många elever är idag inskrivna i Hagsätraskolan/Ormkärrskolan tillsammans? 
 
A  765          B  590          C  840          Svar ............... 

Fråga 2. Hur många heltidsanställda personer är fördelade på båda skolorna? 
 
A  120          B  90          C  170         Svar ...............  
  
Fråga 3. Vilket stadie är näst störst på Hagsätra och Ormkärrsskolan? 
 
A  F-3          B  4-6          C  7-9              Svar ............... 
 
 
Fråga 4.  Hur många lärare som undervisar i idrott finns på skolorna? 
 
A  4 lärare          B  3 lärare          C  2 lärare      Svar ............... 
 
 
Fråga 5.  I vilken stad längs Norrlandskusten är rektor Mattias uppvuxen utanför? 
 
A  Bollnäs          B  Hudiksvall          C  Söderhamn       Svar ............... 
   
 
Fråga 6.  En känd jazzpianist, som tyvärr gick bort alldeles för tidigt, 
                är uppvuxen i närheten av rektor Mattias uppväxtort. Vilken? 
 
A  Johan Carlsson          B  Jan Johansson          C  Elin Pärsson       Svar ............... 
 
 
                                  Rätt svar på sid 31

Liten historik om Hagsätra SkolaLiten historik om Hagsätra Skola



10

I massmedia talas det om ett nytt fe-
nomen som kallas Centrumdöden och/
eller butiksdöden. På relativt kort tid har 
olika marknadskrafter ruskat om i den 
miljö vi har vant oss vid vad gäller inköp 
och våra vanor för shopping generellt. 
Butikskedjor, enskilda butiker och små 
och mellanstora centrum har utsatts för 
en konkurrenssituation som medfört 
att mer än 5 000 butiker försvunnit de 
senaste 6 åren. Vad ligger bakom detta 
och hur allvarligt är det?  
Vi skall försöka ge lite information 
om detta. 
 
Var det bättre förr? 
Svårt att svara på om det var bättre förr 
men det var åtminstone annorlunda. 
Under min uppväxt (50 - 60 talet) bod-
de jag på Lilla Essingen, en liten Ö i 
Stockholms stad. På denna relativt sett 
lilla yta, hade vi tillgång till drygt 35 
verksamheter inom service, daglig- och 
sällanköpshandel. Livsmedelsbutiker, 
Bagerier, Mjölkaffärer, Frukt- och Go-
disbutiker, Tobaksaffärer, Radio- och 
Tv försäljning och service, Tvätt- och 
Strykinrättningar, Skrädderi, Urma-
kare, Skomakare, Cykelverkstäder, 
Presentbutik, Färghandel, Mat- och 
Ölserveringar, Konditorier, Herr- och 
Damfrisörer, Butiker för Damkläder, 
Bosättningsbutik, Zooaffär, vilka inte 
tycktes lida av konkurrens.

På något sätt hade alla en trogen kund-
krets, mer eller mindre uppbyggd kvar-
tersvis. Var och en av dessa var säkert 
lönsamma eftersom samma ägare stod 
som innehavare år efter år. 
 
Marknaden förändrades. Stock-
holm får vara exempel! 
Ovan beskrivna verksamheter, fung-
erade bra i sin småskalighet, fram till 
början av sextiotalet. 
Såväl affärsidkare som kunder var nöj-
da med situationen men i samband med 
att nybyggnationen i Stockholms yttre 
delar tog fart skedde något. 
Innerstadens, i många fall trångbodda 
familjer, flyttade ut till Stockholms för-
orter. Lokala centrumanläggningar väx-
te upp som svampar ur jorden. I flera av 
dessa etablerade sig stora varuhus typ 
Åhlens, Domus, Tempo, EPA samt ked-
jerelaterade företag inom mode, Radio- 
och Tv och teknik. Dessa centrum blev 
snabbt populära shoppingställen. Här 
fick de gamla småbutikerna stå tillbaka 
för nya tiders förändrade inköpsrutiner. 
 
Historien upprepar sig!                                                                                                              
Att handeln återigen förändras är ingen 
nyhet, däremot kan man påstå att det 
blivit tydligare för varje dag som går. 
Mindre och mellanstora centrum med 
sina butiker har, under ett antal år, ut-
satts för konkurrens från framförallt två 
håll. 

1. Den snabbt växande e-handeln 
(handel över digitala nätverk).                                                                                                                   
2. Stora Handelsplatser, Outlets, etc 
 
E-handel/näthandelns framfart                                                                                                                                        
Här var den traditionella marknaden 
inte riktigt förberedd på, om eller hur 
snabbt, näthandeln skulle växa till sig 
och påverka butiksrelaterad försäljning. 
Från början tolkades det inte som något 
stort hot men idag ser vi resultatet. 
Näthandeln har tagit, procentuellt sett, 
stora andelar av försäljning via butik. 
Det är ingenting vi kan ändra på, det 
är ett utslag för hur den nya genera-
tionens, duktiga entreprenörer, satt sin 
prägel på marknaden. Inköp av varor, 
produkter, tjänster kommer i en över-
skådlig framtid att göras via digitala 
lösningar. 
 
Drabbades tidigt                                                                                                                                      
Modebutiker, sport/fritid och teknik-
kedjor var några av de första som kun-
de se ett nytt beteende hos framförallt 
yngre kunder. I butikerna provade man 
kläder och skor, klämde och kände 
på tekniska prylar, tillgodogjorde sig 
information om kvalitet och prestanda 
från personalen. Därefter gick de hem 
och beställde samma varor på nätet. 
Genom nätets tillgänglighet och utbud, 
kan man som kund tillgodogöra sig 
högst betydande prisreduceringar. 
E-handel kan ske direkt mellan kund 
och tillverkare/producent men vanligast 
idag, är att det sker via något e-han-
delsbolag. Flera av dessa bolag har 
byggt upp egna lager, i samverkan med 
producenterna. De huserar ofta i stora, 
förhållandevis, billiga lokaler, i indu-
striområden eller liknande. 
I relation till deras säljvolymer, har de 
även låg personalkostnad och i princip 
ingen marknadsföringskostnad. Det är 
grunden till att e-handelsbolagen idag 
är mycket lönsamma, samtidigt som 
butiksförsäljning är i nedförsbacke. 
 
Hur hårt har det slagit hittills och 
hur ser det ut framöver? 
Enligt en rapport från Svensk Handel 
så har alltså ca 5 000 butiker de senaste 
sex åren, fått lägga ner sin verksamhet. 

Vad händer med butiksnäringen 
samt mindre och medelstora centrum i Sverige?
Vad händer med butiksnäringen 
samt mindre och medelstora centrum i Sverige?
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Var sjunde modebutik, var sjätte sport-
butik, och var femte elektronikbutik har 
”Bommat igen”. 
När nu utländska storföretag inom nät-
handel, ex Amazon, etablerar sig på den 
svenska marknaden, kommer e-han-
deln, hastigt att öka ytterligare. 
 
Svensk Handels framtidsprognos 
till 2025 
*  Totalt värderas e-handeln utgöra 
22 till 33 procent av den svenska de-
taljhandeln. 
 
*  Inom sällanköpsvaruhandeln kom-
mer näthandeln att stå för mellan 31 
och 46 procent, varav utlandshandeln 
väntas utgöra 8 till 17 procent. 
 
*  Antalet butiker i sällanköpshandeln 
väntas minska med mellan 6 000 och 
11 000 och antalet sysselsatta i butiker 
kommer att minska med mellan 28 000 
och 49 000.  
 
*  Försäljningen av dagligvaror på nätet 
väntas uppgå till mellan 6 och 11 %.  
                               Källa Svensk Handel 
 
Shoppingcentra/Outlets                                                                                                                        
När det gäller mindre och medelstora 
Centrumanläggningar är det inte bara 
nätverkshandeln som är ett hot. Den 
under många år inarbetade kundstocken 
och den yngre generationen, är idag 
mer mobila än någonsin tidigare. De 
gigantiska marknadsplatser som byggts 
upp, ännu längre, utanför stadskärnan, 
har stor dragningskraft. Att shoppa i 
dessa större anläggningar, har blivit allt 
vanligare. 
 

Vad är det som lockar?                                                                                                                              
Tillgång till i stort sett allt inom ett be-
gränsat område. Stort utbud av produk-
ter, tjänster, varor anpassade för både 
barn, ungdomar och äldre. Populära 
restauranger, glassbarer, konditorier, 
barnpassning, artistuppträdanden, 
biografer och andra förnöjsamheter 
gör shopping i vissa stycken till ett 
familjenöje. 
 
Finns det något recept för att mot-
verka Centrum / Butiksdöden? 
Flera av de som drabbats hårt av bu-
tiksbortfall arbetar med frågan. Pro-
blematiken tycks vara identisk oavsett 
om nedgången gäller inne i stadskärna 
eller förortsplacerade centrum, I deras 
studier har man kommit fram till några 
gemensamma slutsatser.                                                                     
Först och främst måste Dagligvaru- och 
sällanköpshandeln anpassa sig till nya 
vanor och beteenden. Det går inte att 
bortse från de förändringar som genom-
förts i samhället och hur medborgare/
kunder snabbt har anpassat sig till dessa. 
Marknad och Handel har genom alla år 
genomgått förändringar, ingenting har 
varit eller kommer att vara statiskt. 

Ett litet eller mellanstort centrum som 
skall överleva på sikt, måste öka sin att-
raktionskraft med upplevelser av olika 
slag. Det räcker inte längre med att ha 
en eller annan lockvara, det har de stora 
perifera anläggningarna och näthandeln 
i än större volym. 
Den fysiska känslan med kvalitetskon-
troll, lukt, känsla måste på något sätt få 
tillbaka sin betydelse. 
 
I Kristianstad har man startat konstut-
ställningar i tomma lokaler, testat s.k 
Pop-up stores och uppmanat butiks-
innehavare att vara lyhörda för mark-
nadens förändringar. Man menar att de 
bör använda sig av nätverksförsäljning 
i egen regi eller samverka med e.han-
deln med Show-rooms, osv. 
Företrädare för e.handeln förutspår även 
själva att de för att klara konkurrensen 
inom sina egna led, kommer att vara i 
behov av butiker i attraktiva lägen för 
att även fysiskt kunna presentera sina 
varor. En liten variant av detta kan vara 
Tv-shop som redan idag har denna 
kombination. 
 
I Ystad slår man fast att de butiksinne-
havare som lever kvar i gamla spår och 
inte har energi eller fantasi, att förnya 
sig, kommer att slås ut. ”Det går inte att 
marknadsföra sig på samma sätt som 
för 25 år sedan. Det måste till ett nytt 
tänk och pröva nya grepp”. 
 
Coronapandemin 
Som grädde på moset har nu den pågå-
ende Coronapandemin förvärrat läget 
ytterligare för butiksnäringen.

Text: Tommy Söderberg

Köptrohet måste till från de som 
av bekvämlighetsskäl vill ha ett 
centrum med ett bra utbud av butiker 
på när-avstånd



Ikano Bostad agerade snabbt! 
Som boende i Hagsätra och köptrogen 
kund i Hagsätra Centrum känns det 
mycket tillfredsställande att ta del av 
många butiksinnehavares positiva 
omdömen över att Ikano Bostad 
agerade snabbt. 
 
Redan innan Regeringen kom med sina 
förslag om åtgärder hade Ikano Bostad 
tagit beslut om hyresreduceringar till 
butiksinnehavarna i centrum. 
 
Mycket uppskattat initiativ som tryggar 
vår nära handel en tid framåt.

Coronaviruset och alla försök att för-
hindra dess framfart har ställt till det 
för ekonomin i vårt land, likaväl som i 
andra länder. 
 
På global basis kan vi förutspå att alla 
världsdelar kommer att, i olika grad, stå 
inför ekonomiska kriser.  
 
I Sverige ser vi hur antalet konkurser, 
permitteringar och uppsägningar når 
sådana volymer som överskuggar tidi-
gare ekonomiska krascher. 
 
Det går kanske inte att gradera vilka 
verksamheter eller industrier som drab-
bas värst men tydligt är att vid sidan 
av flyg, besöksnäring, resebolag, bilin-
dustrin och andra storindustrier, även 
mindre bolag står inför riktigt svåra 
situationer.     

Många småföretag drabbade 
Över hela landet har småföretagare fått 
problem med att täcka sina kostnader. 
Ofta går deras förtjänster oavkortat till 
att betala hyra, andra räkningar och löner. 
Inte särskilt många har en uppdämd 
ekonomisk reserv att tillgå när deras 
dagliga intäkter uteblir. 
Regeringen har pekat ut vilka närings-
kedjor som skall få ta del av speciella 
stödinsatser. 
 
För butiksnäringen som redan har 
problem med sin lönsamhet, så har 
självklart Coronapandemin ställt till det 
ytterligare. För denna kategori näring-
sidkare går klockan lite för fort. 
 
På många platser i landet har butiksinne-
havare försökt påverka sina hyresvärdar 
att komma med lättnader i form av hy-
resreduceringar, etc. 
Dessa förhandlingar går lite si och så 
beroende på var i landet man befinner 
sig och vilken hyresvärd man har.

Coronakrisen
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Ett bostadsföretag aktivt inom bostads-
utveckling, nyproduktion och förvaltning. 
 Ikano Bostad utvecklar hållbara bo-
stadsområden och bostäder på platser 
där Sverige växer. 
Ikano Bostad grundades 2005 och 
ingår i Ikanogruppen, en internationell 
företagsgrupp startad av IKEAs grundare.  
Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i 
produktion samt förvaltar 5 760 hyres-
lägenheter och fyra vårdboende. 
 
Ikano Bostad har på sin hemsida lagt ut 
en redogörelse för vilka åtgärder man 
vidtagit, såväl internt som externt, i 
anledning av Corona/Covid 19. 
Relaterat till artikeln ovan finner man 
i denna sammanställning bl.a följande 
att läsa. 

Faktaruta 
Ikano Bostad 

Lokalhyresgäster 
Mellan 1 april till 30 juni 2020 ger 
vi lokalhyresgäster som tillhör utsatta 
branscher, så som hotell, restaurang 
och sällanköpsvaror, möjlighet till 
50 % hyresrabatt. 
Vi för en dialog med våra lokalhyres-
gäster för att se hur de har påverkats 
av följderna av coronaviruset. 
Vilka åtgärder de vidtagit och hur vi 
bäst kan hjälpa dem. 
 
 
                           Källa: ikanobostad.se

är en medlemsorganisation och intresseorganisation 
för hyresgäster i Sverige 
 
Vårt främsta verksamhetsområde idag är att förhandla om 
hyror med de allmännyttiga bostadsföretagen och 
privata fastighetsägare. 
 
Hyresgästföreningens uppgift i övrigt, är att förse sina 
medlemmar med råd och stöd i kontakterna med hyresvärden.                                                                                                                       
 
Hyresgästföreningens verksamhetsidé är: 
”Allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad” 
och visionen är 
”Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas”. 
 
Bli medlem och ta del av våra olika erbjudanden 
som du hittar på HGF Sydost hemsida eller ring vårt kansli tel: 0771-443 443. 
 
Vad vet du om Hyresgästföreningen på rikstäckande och lokal nivå? 
Testa dig själv genom att fylla i nedanstående formulär. 
 

Lokala Hyresgästföreningens Quiz 
Fråga 1   Hur många medlemmar har Hyresgästföreningen i Sverige c.a                                                                                                 
A  170 000 st     B  320 000 st     C  540 000 st        Svar .......... 
 
Fråga 2   Hyresästföreningens nuvarande Förbundsordförande är en kvinna. Vad heter hon? 
A  Ulla Sallert     B Birgit Nilsson    C Marie Linder       Svar .......... 
 
Fråga 3   Vad heter Hyresgästföreningens medlemstidning? 
A  Hem & Verktyg     B  Bo Rätt     C  Hem & Hyra       Svar .......... 
 
Fråga 4   Vet du vem som är störst Hyresvärd i Hagsätra? 
A. IKANO Bostad     B. Stockholmshem     C. Svenska Bostäder     Svar .......... 
 
Fråga 5   Vår månatliga medlemsavgift som inkluderar alla medlemsförmåner 
och tidningen är? 
A.   145:-/mån     B. 115:-/mån     C. 85:-/mån       Svar .......... 
 
Fråga 6  Den första Hyresgästföreningen bildades i Nynäshamn. Vet du när? 
A. ca 1900     B. ca 1915     C. ca 1940        Svar .......... 
 
 
                           Rätta svaren finns på sid 31

Bli medlem för din egen skull! 
Hagsätra
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Hyresgästföreningen, Hagsätra Hyresgästföreningen, Hagsätra 

Drabbar småföretag

Text: Tommy Söderberg

En mormor är en som hela släkten 
har kommit ut genom. 
Då är det väl inte konstigt om hon 
är lite sladdrig i skinnet?   
   Kristina 7 år 
  
En mormor är en tant med godis- 
påsar i fickorna    
                    André 5 år 
  
…. min har påsar under ögonen  
     
               Martha 6 år

Sagt av kloka barn



Göksholmsbacken 23, Bandhagen 
Tel till enheten: 08-749 96 00
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Vardaga Hemtjänst Vantör finns för dig 
med behov av en hjälpande hand med 
de dagliga praktiska bestyren. Allt från 
städning till personlig omvårdnad ingår 
i vår personals arbetsuppgifter. 
 
Den gemensamma målsättningen är, att 
du som kund/brukare skall känna dig 
trygg och respekterad. 
Du får en kontaktperson som du och 
dina närstående kan vända sig till med 
frågor och synpunkter. 
Kontaktpersonen lägger, tillsammans 
med dig, upp de dagliga rutinerna så att 
de anpassas efter just dina behov och 
önskemål. 
För ett lyckat ömsesidigt resultat, är 
det viktigt att i förväg enas om vilka 
arbetsmoment som passar in i varje 
specifikt fall. 

Brett utbud av tjänster                                                               
Baserat på ett beviljat biståndsbeslut 
kan vi bland annat, erbjuda följande 
tjänster. 
 
*   Städning 
*   Tvätt/Klädvård 
*   Inköp                                                                                                                                             
*   Post- och Bankärenden 
*   Matlagning 
*   Leverans av matlådor 
*   Ledsagning 
*   Personlig omvårdnad 
*   Promenadsällskap 
 
För dig utan biståndsbeslut!  
För dig som inte har något biståndsbe-
slut, kan vi ändå erbjuda hushållsnära 
tjänster till förmånliga villkor. Även 
här skräddarsyr vi dessa tjänster utifrån 
behov och önskemål. Du väljer hur ofta 
du vill ha hjälp och med vad, till exem-
pel, städning, fönsterputs, inköp.

Dessa tjänster köper du som privatper-
son, direkt av Vardaga Hemtjänst och 
kan nyttja RUT avdraget. 
 
Vill du veta mer om Vardaga Hemtjänst 
Vantör eller boka ett möte/hembesök 
så är du välkommen att kontakta 
 
Mariya Rami / Verksamhetschef  
Vardaga Hemtjänst Vantör 
Tel: 073 7089499  
E-postadress: mariya.rami@vardaga.se

Är du fyllda 70 år kan du vara med och lösa vårat Quiz 
De 10 första öppnade rätta lösningarna vinner EN TIMMES STÄDNING 
 
Fråga 1  Vilket år kom den kommunalt styrda hemtjänsten i Sverige 
 
A. 1957        B. 1960       C.1965      Svar: ............... 
 
Fråga 2  Vad kallades den personal som ursprungligen skötte hemtjänstarbetet? 
 
A. Vårdbiträde       B. Sjukvårdbiträde       C. Hemsamariter   Svar: .............. 
 
Fråga 3  En känd profil som arbetat länge inom hemtjänsten i Hagsätra ses här på bild, vad heter hon? 
 
A. Britta Borg       B. Karin Larsson       C. Anne Nöjd   Svar: ............. 
 
Fråga 4  Vad har Vardaga för färg på loggan 
 
A. Blå       B. Röd       C. Grönt      Svar: ............. 
 
Fråga 5  Vad hade Vardaga Vantör Hemtjänst i Kundnöjdhet  enligt socialstyrelsens årliga brukarundersökning 2019? 
 
A. 65%       B. 97%       C. 85%      Svar: ..............

Hemtjänst Vantör

..................................................................................                        ............................................... 
Namn                                                                                                Tel  
Skicka ditt svar till Magazine V c/o Söderberg, Vintrosagatan 14, 10 tr, 124 73 Bandhagen. Senast den 30 juni
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Den 24 september 2019 var det 100 år 
sedan Otto Lennart Hyland föddes, i 
Säby socken, son till handlaren Otto 
Hyland och hans maka Maja. 

Många egna idrotter  
Som junior tävlade Hyland i en rad 
idrotter, skidor, tennis, fotboll och 
bordtennis. Senare i livet spelade han 
golf som avkoppling. 
 
Lennart blev med tiden banbrytare 
som sportreporter 
Etermedierna i Sverige har en knappt 
hundraårig historia och mer än hälften 
av denna tid fanns två förgrundsfigurer, 
Sven Jerring och Lennart Hyland. 

Jerring var med redan när Radiotjänst 
startade sina reguljära radiosändningar 
1 januari 1925. Han gjorde allt från 
Barnens brevlåda, fantasifiguren Efraim 
Alexander till statsbesök och kungliga 
begravningar.
Inom sporten fann Hyland, på sitt 
modernare sätt att referera efter att ha 
börjat i Jerrings stil. Han ville få med 
allt som hände i bl a en ishockeymatch. 
Genombrottet kom i ishockey-VM i 
Stockholm 1949. 
 
En historia gör gällande, att ”Rolle” 
Stoltz under ett kort uppehåll i en 
match ska ha åkt fram till sargen och i 
riktning mot Hyland ropat: 
- Snälla Lennart, lugna dig, vi hinner 
inte med i liret.
Till saken hör att Hyland ofta stod nära 
sargen, inte alltid i radiohytten, när han 
refererade ishockey. 

Till radion 1945
I övre tonåren började Hyland som 
journalist, sportredaktör, redaktionschef 
och tidvis också allmänreporter i en rad 
olika tidningar. Han var speaker vid 
bland annat idrottstävlingar och gjorde 
inslag för Dagens Eko. 
Efter åtta år på tidningar började han på 
Radiotjänst som allmänreporter. Han 
hade redan gjort ett eget radioprogram 
”En släktgård från 1351” som sändes i 
januari 1945. 

På Kungsgatan 8, där radion då husera-
de, gjorde han sig snabbt känd för rap-
pa, sakliga och omväxlande reportage.
 
I nära 25 år var Hyland, rösten som na-
tionen ville lyssna till, från stora idrotts- 
evenemang. 
Han var en sträng chef för Radiospor-
ten, det intygade flera av hans ”kron-
prinsar” bland andra Lars-Gunnar 
Björklund och Åke Strömmer. 
Han förberedde sig minutiöst för varje 
uppdrag. Det var viktigt att vårda språ-
ket och han hade en orubblig respekt 
för fakta. 
Efter en trög start blev Tommy 
Engstrand och Lennart till slut mycket 
goda vänner. 
- Han var otroligt krävande och kanske 
trots allt mest mot sig själv, berättar 
Tommy.  

- Vi hade svårt att komma överens i 
början och jag var kanske lite uppkäftig 
mot honom ibland. Han var inte van 
vid att någon sa emot honom då och då.
Han säger vidare att Lennart Hyland 
är den skickligaste svenska radio- och 
TV-medarbetaren genom alla tider. 
Under Hylands ledning införde radion 
bl a Sportextra 1961 med snabba väx-
lingar mellan parallella matcher och 
dagliga sportsändningar, programformer 
som togs efter i flera andra länder.

Klassiska Citat
År 1969 blev Hyland programråd vid 
TV1 då blev det i fortsättningen enbart 
enstaka idrottsuppdrag. Han släppte 
dock inte kontakten med idrotten.  
- Jag tror på idrotten och jag tycker 
mycket om idrotten, lär han ha sagt. 

Vi är många som präglats av Hyland 
och hans lysande idrottsskildringar i 
radio. Hyland-fraser som ”… ribban 
dallrar, ribban dallrar …” och pucken 
gliider in i mååål, pucken glider in i 
mååål …”. 
Ett mycket omtalat Hyland-referat var 
det från OS-finalen i tungviktsboxning 
1952, då Ingemar Johansson diskvali- 
ficerades för passivitet mot Ed Sanders 
från USA. 
Hyland påstod att han skämdes som 
svensk och att Ingemar gjorde en ynklig 
figur i ringen.  
 
Sju år senare 1959, när Ingemar tog 
den professionella VM-titeln från Floyd 
Patterson hade Sveriges Radios styrelse 
beslutat att de inte skulle direktsända. 

Han skrev historia i 
både Radio och TV
Han skrev historia i 
både Radio och TV

SM på skidor i Söderhamn 1951. 
Hyland intervjuar Mora Nisse efter segern 
på 5-milen
Foto: Hälsinglands idrottshistoriska sällskap
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Hylands Hörna 
Som värd för en rad underhållnings-
program blev Hyland omåttligt populär 
och även här bildade han skola i både 
radio och TV. 
I Karusellen slog bland andra Gösta 
”Snoddas” Nordgren igenom 1952 och 
Frufridagen gav många husmödrar en 
ledig dag. 

Hyland var en av pionjärerna i TV, till 
exempel med Stora Famnen. 
Senare följde succéer som Morokulien, 
en samproduktion i radio mellan Norsk 
Rikskringkasting och Sveriges Radio 
och inte minst Hylands Hörna, 
1961 i radio och från 1962 i TV. 
 
Hörna blev enormt populär och hör än 
i dag till de mest sedda programmen, 
procentuellt sett. 
Det var det givna samtalsämnet på 
arbetsplatserna den följande veckan. 
Det var programmet när Sverige stod i 
närmaste still på lördagskvällarna och 
om en okänd framträdde var det oftast 
succé och karriären var så att säga klar.

 
 
Många uppmärksammade 
gäster 
Hyland blandade kända och okända 
förmågor, bl a statsminister Tage 
Erlander som drog Värmlandshistorier 
och skådespelaren Per Oscarsson vilken 
improviserade en ”sexualupplysnings-
monolog”, då han klädde av sig plagg 
efter plagg samtidigt som han berättade 
hur barn kommer till. 
Det var inte vad svenska folket väntat 
sig och en tittarstorm som ännu hör till 
de kraftigaste någonsin följde. 
Oscarssons tilltag debatterades till och 
med i riksdagen, där Olof Palme, som 
dåvarande kommunikationsminister, 
fick gå in och försvara televisionen mot 
upprörda tittare.

Text: Inger Sjunnevik
Källa: Populärhistoria 
           Wikipedia

Siw Malmkvist fick sitt genombrott som 
Värdinna i Hörnan, så även Sylvia 
Vrethammar

Röda Fjädern 
Hyland ledde även insamlingsaktioner 
som Röda fjädern. 
 
Röda Fjädern är 
en symbol som 
Lions har använt sig av vid större 
insamlingskampanjer.  
Den som kom med idén om att en röd 
liten fjäder skulle säljas till förmån för 
olika välgörande ändamål som Lions 
ställde sig bakom var Lennart Hyland, 
tillika medlem i Lions. 

Lennart Hyland var också dragplåster 
åt den första Röda Fjädern insamlingen 
1965 som då inbringade en rekord-
summa av 13 miljoner kronor. 
Summan nåddes tack vare att man tog 
kampanjen till TV, vilket var ett nytt 
tillvägagångssätt på den tiden

Ifrågasatt också
Hyland fick 1978 Stora Journalistpriset 
i gruppen Radio/TV för att han i pro-
grammet Go’morron Sverige visat prov 
på nya journalistiska kvaliteter bl a en  
personlig intervjuteknik, som ger 
TV-tittarna både information och för-
ströelse men bland åtskilliga kolleger 
var han dock tidvis starkt ifrågasatt. 
 
Hans med åren förvärrade alkoholism 
gjorde det allt svårare att samarbeta 
med honom. 
Sonen Per-Otto säger, att i samband 
med ”Röda fjädern” 1969 så var pappa 
i princip utbränd. Jag tror att det var 
där det började. Han hade arbetsdagar 
som är svåra att föreställa sig, höga 
krav på sig själv och extremt kom-
plicerade direktsändningar en vecka i 
sträck. 
 
Två statyer av Lennart Hyland finns. 
En i Radiohusparken och en på 
Hylands Torg i Tranås. 
 
Under sin levnad måste Hyland ha retat 
några inflytelserika personer. Hans 
anhängare fick arbeta hårt och länge för 
att få resa en liten staty av Hyland. 
Till slut lyckades de, trots segt mot-
stånd från SR:s och SVT:s ledning. 
År 1995 placerades en liten staty mel-
lan Radio- och TV-huset men lyckan 
blev inte långvarig. 
Elva år senare, 2006, flyttades statyn in 
till Radiohusparken med hänvisning till 
”byggnadsarbeten”. 

Lennart Hyland staty i 
Radiohusparken

Lennart Hyland staty på Hylands Torg i 
Tranås. Foto: Tranås Tidning 

Lennart Hyland avled 15 mars 1993 i 
Stockholm. 
Begravningen direktsändes i STV

Lennart Hyland med hustrun Tuss 
Foto: Leif R Jansson/Svenskt Press

Lennart Hyland var från 1950 gift med 
Brita Nielsen, ”Tuss”. 
Paret fick två barn, sönerna Per-Otto 
och Fredrik.



John Pemberton föddes i Georgia 
den 8 juli 1831. Han erhöll 1850 sin 
farmaceutiska licens i Reform Medical 
College, Georgia. År 1853 gifte han sig 
med Ann Eliza Clifford Lewis.  
De fick en son, Charley.

När det amerikanska inbördeskriget 
bröt ut kämpade Pemberton i Georgia 
State Guard, en del av konfederationens 
armé. Efter att han blivit sårad i slaget 
vid Columbus, av en skarp sabel som 
hade skurit honom djupt. Obekymrad 
över långsiktiga biverkningar gav hans 
läkare honom en stor mängd morfin för 
att underlätta det de trodde skulle vara 
hans sista timmar.
Morfinbehandlingen fortsatte eftersom 
han oväntat började återhämta sig men 
som många krigsveteraner, blev han 
beroende.
Efter ungefär ett årtionde med sin dagliga 
opiatvana, som tog ut sin rätt, började 
Pemberton söka efter ett botemedel. 
 
Hans första produkt, Pembertons 
French Wine Coca Nerve Tonic, var en 
stark shot av alkohol uppblandat med 
kokain och marknadsfördes som en 
”värdefull hjärntonic” ett botemedel 
för en lång lista av sjukdomar, inklu-
sive opiatmissbruk, lindra utmattning, 
lugna nerver, kronisk huvudvärk m m 
och marknadsförde den som ”läcker, upp-
friskande, ren glädje och spännande”.

CocaColas historia 
full av hemligheter 

Drycken vispades ihop i partier med 
tjock sockerlag och levererades till 
apoteken, där det kunde blandas med 
sodavatten och tappas upp av utbildad 
sjukvårdspersonal.
Dock hotade katastrofen Pembertons 
nya satsning 1886, när förbudsfebern 
svepte över hans del av Georgia och 
stoppade produktionen och försäljning 
av alkohol.
Kokain var dock fortfarande helt okej. 
Pemberton omformulerade sin produkt 
till en alkoholfri dryck och behöll rätt-
en att sälja den, fastän receptet endast 
innehöll c:a nio milligram kokain, 
vilket är ungefär en tiondel av den van-
liga rekreationsdosen. 

I syfte att lindra sig själv från sitt miss-
bruk började Pemberton att experimen-
tera med coca, den planta från vilken 
kokain så småningom utvanns. 
Han försökte åtskilliga kombinationer 
med olika ingredienser. Slutligen blan-
dade han cocaextraktet med kolanötter 
och skapade det som skulle bli socker-
lagen för CocaCola. När han avsmakat 
detta nya recept blev han övertygad om 
att det skulle bli stort. Han fyllde en 
kanna med sockerlagen och bar den till 
apoteket för provtagning. De var över-
ens om att hopkoket var utmärkt. 

Pemberton blandade ut sockerlagen 
med kolsyrat vatten och arbetade sedan 
med Willis E.Venable, en apoteksägare, 
för att hjälpa honom att fullända och 
testa receptet. Till en början marknads-
fördes den som en “hjärn-tonic” av 
medicinskt värde. Men när det kom 
ut på marknaden till fem cent för ett 
glas, såldes det enbart som en dryck för 
läskedrycksbarer.

För femtio år sedan nåddes Sverige 
av den amerikanska kulturimperi-
alismens främsta symbol. Fram till 
1953 hade livsmedelslagens förbud 
mot koffein och fosforsyra hindrat 
CocaCola, redan etablerad i 79 
länder världen över, att flöda in i 
Sverige.

Licensen för CocaCola gick till 
Pripps bryggerier, som började 
producera i Sundbyberg, Göteborg 
och Malmö.

Trots rådande läsktrend blev inte 
CocaCola någon omedelbar succé i 
Sverige. Den skulle ju konkurrera 
med inhemska storheter som sock-
erdricka, Champis och 60-talsfavo- 
riterna Festis och Zingo. 
Det var först under 1970-talets an-
dra hälft som konsumtionen börja-
de stiga ordentligt. Fram till dess låg 
den på mellan sex och tio procent av 
den totala läskförbrukningen.

I USA började CocaColan tillverkas 
redan i slutet av 1800-talet, först 
som en mixtur att ta teskedsvis 
blandad med vatten. Koffein från 
kolanöten, och kokain från coka-
blad ingick i ursprungsreceptet. 
 
Robert W Woodruff, VD för före-
taget 1923-1955, hade en viktig 
del i CocaColans framgångsrika 
utbredning över världen när han 
under andra världskriget uttalade 
följande löfte: ”We will see to that 
every man in uniform gets a bottle of 
CocaCola for five cents wherever he 
is and whatever it costs”. 
 
Enligt CocaCola-bolaget känner i 
dag 98 %  av världens befolkning 
till den karakteristiska snirkliga 
logotypen

Den berömda CocaCola-logotypen 
skapades av John Pembertons bokfö-
rare, Frank Mason Robinson, 1885. 
Robinson kom upp med namnet, som 
kombinerade de två huvudingredien-
serna i produkten. Därmed grundades 
CocaCola Company. 

Lika framgångsrik som han var med 
sin uppfinning av CocaCola, lika lite 
gjorde den för vad han haft för avsikt 
att göra. Sjuk och desperat började 
han sälja rättigheter till sin formel till 
affärspartners i Atlanta. 
En del av hans motivation att sälja var 
att han fortfarande led av ett dyrt fort-
satt morfinberoende. 
Pemberton hade en aning om att hans 
formel ”en dag kommer att vara en 
nationell dryck”, så han försökte behål-
la en del av ägandet. 
Eftersom han inte kunde bli av med sin 
morfinvana och hans drogberoende var 
dyrt var han nära en konkurs.

Pemberton framhöll att medan andra 
företag kunde använda formeln, hade 
Charley ägarskapet till CocaCola-nam-
net. Men Charley var mer intresserad 
av att sabbt få pengar. Så 1888, strax 
före sin död, sålde John Pemberton av 
det som var kvar av patentet till affärs-
magnaten Asa Griggs Candler för 1.750 
dollar som 2019 motsvarar 47.298. 

I augusti 1888 dog John Pemberton vid 
57 års ålder i magcancer. 
Vid tiden för hans död påstods han vara 
barskrapad och fortfarande beroende av 
morfin.
Enligt Mark Pendergrast, som skrev 
boken “För Gud, landet och Coca 
Cola: Den slutgiltiga historien om den 
stora amerikanska läskedrycken och 
företaget som gör den”, fortsatte 
Charley att sälja sin fars formel, han 
var alkoholberoende och påstods vara 
en hängiven opiumanvändare. 
Han dog sex år efter sin far. 

Under tiden, omvandlades CocaCola 
Company till CocaCola Corporation, 
under ledning av Asa Griggs Candler.
Det fortsatte att bli världens ledande 
tillverkare och återförsäljare av läske-
drycker.     
     
           Text:   Angela Sjunnevik 
           Källa: IntoPos 
                                    Populärhistoria 
                                    Wikipedia
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Journalisterna Kerstin Weigl och 
Kristina Edblom har i tio års tid doku-
menterat vartenda fall i Sverige där en 
kvinna blivit dödad av sin partner. 
 
I händelse av min död handlar om hur 
kvinnor dör i Sverige men ännu mer 
om hur de lever. 

I händelse av min död 
Av Kerstin Weigl och Kristina Edblom

Weigl och Edblom berättar nära och 
känsligt om människor som har förlorat 
en älskad och hur samhället inte förmår 
höra kvinnornas rop på hjälp. 

De samlade rättegångsprotokoll, domar, 
dagböcker, fotografier och brev i en 
rullvagn på Aftonbladets redaktion som 
de kallade kuvösen.
I kuvösen fanns hundratals livsöden. 
Kim som var säker på att hon skulle 
mördas och gömde undan ett avskeds-
brev. Amine som slutade bry sig om 
att täcka för blåmärkena i ansiktet och 
socialsekreteraren Linn som försökte 
hjälpa Amine att komma ur en farlig 
relation. Systrarna som måste hälsa på 
pappa i fängelse och elvaåriga Jonathan 
som önskar att det fanns en trappa till 
himlen så han kunde se mamma ibland.
Fram växer en berättelse om förlust och 
förtvivlan, livskraft och läkning och om 
samhällets syn på brotten som privata 
familjetragedier. 

”En upprättelse för offren ingen orkade 
lyssna på.” skriver Aftonbladet

Kristina Edblom  
är sedan januari 2020 reporter på 
SVT, innan dess arbetade hon på 
Aftonbladet i drygt tolv år.
Hon mottog 2018 TV-priset Kristal-
len i kategorin Årets Granskning. 

Kerstin Weigl 
är sedan 1986 reporter och kolumnist 
på Aftonbladet' 
Hon har skrivit flera böcker och 
belönades 2015 med Lukas Bonniers 
stora journalistpris.

Kristina Edblom & Kerstin Weigl 
Foto: Sofia Runarsdotter

Boktips

Förlag: Natur & Kultur 
Inbunden 273 sidor



Seniorquiz 
Fråga 1. Hur många älgar beräknas finnas i Sverige? 
A 50 000 - 100 000       B 100 000 - 200 000       C 300 000 - 400 000                                                                                        
          Svar ………………………. 
 
Fråga 2. Sverige var först i världen med att lagstifta mot aga. När lagstiftades detta? 
A 1939       B 1959       C 1979                                                                                                                               
          Svar …………………………….. 
 
Fråga 3. Falu Koppargruva är världens äldsta Aktiebolag!   När bildades det? 
A 1288       B 1488       C 1688                                                                          
          Svar ……………………………. 
 
Fråga 4. Hur många av jordens befolkning beräknas vara vänsterhänta? 
A 5 %        B 7 %        C 11 %                                                                                                                                                 
          Svar ……………....................…. 
 
Fråga 5. Sverige har drygt 10 miljoner invånare. Hur många av dessa är över 65 år? 
A Var 8:e       B Var 10:e       C Var5:e                                                                                                                                          
          Svar ……….................………… 
 
Fråga 6. Vad var Alice Babs riktiga efternamn? 
A. Andersson       B. Sjöblom       C. Hansson                                                                                                               
          Svar ………………………......... 
 
Fråga 7. Elvis Presley hade ett mellannamn, vad? 
A. Waylon       B. Eric       C. Aaron     
          Svar …………………….........… 
 
Fråga 8. Carl Anton känd viskompositör/konstnär m.m skrev bl.a en låt om Maskros och Tjärdoft.                                                 
Vad heter Carl Anton i efternamn 
A.   Karlsson       B.   Axelsson       C.   Bengtsson      
          Svar ………………..................... 
 
Fråga 9. Vem vann Lets Dance 2020 
A.  John Lundvik & Linn Hegdal        B.  Jan Björklund & Cecilia Ehrling       C.  Sussie Eriksson & Calle Sterner 
 
          Svar ............................................ 
 

 
Namn …………………………………………....…………                 Tel: ………….......……………… 
 
Skicka ditt svar till Magazine V, Vintrosagatan 14, 10 tr, 124 73 Bandhagen 
Vi behöver ditt svar senast 30 juni. 
Vinnarna meddelas på telefon

Var med och tävla 
om priser till nästa Seniorträff! Vinster  

5 Entrébiljetter till 
valfritt datum för 
Senortraffen.se.  
3 Drinkbiljetter  
2 Chokladpriser 

Lös vårt QUIZ och skicka in ditt svar till oss så deltar du i 
dragningen av 10 fina vinster 
Gnugga geniknölarna och sök rätt på svaren
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EXTRABLAD

Sifferkorsord
1. 2. 4. 6.

10. 11. 12.

14. 15.

17.

7. 8.

5.3.

16.

18.

13.

6.

19.

24.23.

20.

22.

21.

9.

28.

27.26.

25.

Vågrätt

  1 Två miljoner trehundrafemtontusen ett-
hundrafyrtio

  8 20 · 700

10 243 / 9

12 262 + 138

13 Så många tiondelar är en hel

14 2 247 / 7

16 1,5 hg = – ? – g

17 40 · 111,1

18 Ordet kilo betyder – ? –

19 Triss i femmor

21 11 · 11

22 Viktigt tal i samband med tid

23 8 · 57

25 Ett halvt sekel är – ? – år

26 27 132 + 15 819

28 En miljon sjuhundrafjortontusen tjugo

Lodrätt

  2 Så många dagar har januari

  3 6 · 24

  4 En halvmil = – ? –m

  5 1 dm = – ? – mm

  6 360
9

  7 1 000 · 1 234,567

  
9 Fem miljoner etthundrafem

11 85 080 – 12 630

13 19 940 – 4 915

15 290 · 0,5

16 3 030 / 30

20 735 + 491 + 368

23 2 526 / 6

24 6,5 m = –?– cm

26 282 / 6

27 1 dussin = –?– st
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Gemenskap och förändring  
PRO är en av Sveriges största folkrörelser. 
Vi påverkar viktiga samhällsfrågor och ser till att livet som pensionär blir roligare och mer utvecklande.  
Pensionärernas riksorganisation, PRO är Sveriges största mötesplats för pensionärer. 
Våra ca 350 000 medlemmar finns utspridda över hela landet. Hos oss kan du träffa nya människor, utbilda dig, resa, njuta av 
kultur och delta i olika friskvårdsaktiviteter. 
PRO är också pensionärernas röst i politiken. Vi påverkar beslutsfattare och politiska organ i frågor som är viktiga för äldre. 
PRO är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som styrs demokratiskt av medlemmarna. Tillsammans verkar vi 
för ett samhälle där medborgarna har ekonomisk trygghet, där det finns bra vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och 
stimulerande.  
Välkommen till PRO 
Vill du bli medlem i vår lokala organisation? Ring Anita Eliasson på tel: 0768 36 32 90

Lös PRO´s Sifferkorsord

Rätt svar på sid 31

 Rågsved/Hagsätra
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Fyra inplanerade seniorträffar har vi tving-
ats ställa in, mars, april, maj och juni. 
Även om vi som arbetar med dessa träf-
far tycker att det är tråkigt så har vi full 
förståelse för att det i dessa dagar vore 
direkt olämpligt att samla så många se-
niorer och ”Årsrika” människor, under 
ett och samma tak. 
 
Men vi har inte kastat in handduken 
helt. I förhoppning att detta elände 
kallat Covid 19, släpper sitt grepp över 
vårt land, har vi för avsikt att i höst 
genomföra den planerade aktivitet som 
skulle ägt rum innan midsommar  
”Tema Folkpark”. Oavsett vad det står 
i almanackan kan man ju unna sig lite 
sommarglädje även om det är höst. 

Våra sedan tidigare bokade artister har 
lovat att hålla dörren öppen för framträ-
dande när det än blir av. 
Alla som uppnått seniorålder 55+ och 
gillar att umgås under trevliga former 
med underhållning, god mat och lustiga 
upptåg är välkomna! 
 
Ålandsresa 
En aktivitet som ligger lite vid sidan 
av våra ordinarie träffar med musik, 
mat och andra underhållande inslag, är 
en Ålandsresa som vi skulle ”sjösatt” 
i början på juli. Den kommer nu att, 
planeras in så snart Folkhälsomyndig-
heten ger klartecken för ett sådant ar-
rangemang.  Målsättningen för detta är 
att flera organisationer skall samverka.  

Syftet med det är att dels kunna hålla 
kostnaden nere för varje person men 
också att i samverkan kunna arrangera 
diverse festligheter utanför de traditio-
nella ramarna för en sådan resa. 
När det väl är dags kommer vi att 
presentera detaljer och kostnader. 
 
I förhoppning att vi snart får tillfälle att 
ses tillönskar vi er alla en skön sommar. 
Anita, Börje, Lasse, Louise, Marie och 
Tommy 
 
Du som vill ha direktanslutning till oss 
kan anmäla ditt intresse på 
www.seniortraffen.se eller genom att 
ringa 0762 31 18 12 

SENIORTRAFFEN.se 
Efter våra lyckade arrangemang under hösten 2019 känns det jättetråkigt att 
den pågående Pandemin satt käppar i hjulen för nya träffar.
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Tolken 
Du har kanske varit ute ivärlden 
och känner igen städerna 
Para ihop rätt stad med rätt land

Camberra            Kanada 
 
Bangalore            Malaysia 
 
Edmonton             Barbados 
 
Bridgetown             Turkiet 
 
Florens  Kenya 
 
Ankara   Indien 
 
Kuala Lumpur  Italien 
 
Nairobi   Australien

Även om Coronapandemin slagit till 
så har vi förstått att behovet av att få 
känna sig fräsch, fin och omhänderta-
gen inte försvunnit! 
Håret växer och frisyren blir besvärlig 
att underhålla oavsett om man är an- 
visad till karantän eller ej! 
 
Vi på Susannas Hårservice håller öppet 
som vanligt men för att du skall känna 
dig trygg med att besöka oss, så har vi 
vidtagit alla säkerhetsåtgärder som är 
rekommenderade och några till. 
 
Vi tillåter ingen ”Drop” In-behandling 
och arbetar uteslutande med tidsbe- 
ställda kunder. 
 

Självklart är vi noga med handhygien 
och avstånd mellan de som vistas i 
lokalen men också att vi tvättar alla 
kammar och verktyg efter varje kund.
Vi byter och tvättar, alla klippförklä-
den, använder ansiktsvisir om du vill 
och följer i övrigt alla anvisade in-
struktioner som Folkhälsomyndigheten 
föreskriver. 
 
OBS! 
Våra öppettider är som vanligt 
men vi arbetar enbart med de 
tidsbokningar som görs. 
 
Susannas Hårservice har mer än 40 års 
erfarenhet av modern hårvård. Ständigt 
uppdaterad på nya trender för såväl 
äldre som yngre.

Var med och tävla om  
FINA PRISER 
genom att lösa TOLKEN 
skicka ditt svar till 
Magazine V, c/o Söderberg 
Vintrosagatan 14, 10 tr, 12473 Bandhagen 
senast den 30 juni. 
Vinnarna meddelas på telefon 
 

 
............................................................... 
Namn 
    
......................................... 
Tel 
 
 
1:a pris 
Hårklippning 
2:a-3:e pris 
Hårprodukter individanpassat till ditt hår 
4:e-10:e pris  
Återfuktande Hand-Alcogel 70%

Sugen på en ny frisyr?

Olshammarsgatan 87    Tel: 08-86 86 04

Öppettider
Måndag-Fredag 09.00-18.00

Sugen på en ny frisyr?
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Capio Vårdcentral Hagsätra

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

Hagsätra torg 7 B  2 tr  

Capio Vårdcentral Hagsätra

Provtagning  
Psykisk ohälsa 
Sår och stygn 
Tobaksavvänjning 
Vaccination 
Äldre-mottagning

23

Vårt utbud 
Allergi 
Astma/KOL 
Demens 
Diabetes 
Hemsjukvård 
Hud 

Högt blodtryck (Hypertoni) 
Infektion  
Inkontinens 
Intyg 
Livsstilsförändring 

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

Din lokala vårdgivare

Lätt

2 7 4 8 3 6 5 9 1
6 8 5 4 9 1 7 2 3
9 1 3 2 5 7 4 6 8
1 2 7 9 4 8 6 3 5
3 4 8 6 7 5 2 1 9
5 6 9 3 1 2 8 7 4
4 9 6 5 2 3 1 8 7
7 3 2 1 8 4 9 5 6
8 5 1 7 6 9 3 4 2

2 7 4 8 3 6 5 9 1
6 8 5 4 9 1 7 2 3
9 1 3 2 5 7 4 6 8
1 2 7 9 4 8 6 3 5
3 4 8 6 7 5 2 1 9
5 6 9 3 1 2 8 7 4
4 9 6 5 2 3 1 8 7
7 3 2 1 8 4 9 5 6
8 5 1 7 6 9 3 4 2

Medel

7 8 9 1 6 3 2 5 4
1 2 5 9 4 7 3 6 8
3 6 4 2 5 8 7 9 1
9 7 6 3 8 4 1 2 5
2 4 1 5 7 9 8 3 6
5 3 8 6 1 2 9 4 7
4 1 3 7 2 6 5 8 9
6 5 2 8 9 1 4 7 3
8 9 7 4 3 5 6 1 2

7 8 9 1 6 3 2 5 4
1 2 5 9 4 7 3 6 8
3 6 4 2 5 8 7 9 1
9 7 6 3 8 4 1 2 5
2 4 1 5 7 9 8 3 6
5 3 8 6 1 2 9 4 7
4 1 3 7 2 6 5 8 9
6 5 2 8 9 1 4 7 3
8 9 7 4 3 5 6 1 2

Svår

8 9 4 5 1 6 2 3 7
1 6 2 3 7 8 5 4 9
3 7 5 4 9 2 6 8 1
5 3 8 1 2 9 7 6 4
4 1 7 6 3 5 8 9 2
6 2 9 7 8 4 1 5 3
9 8 6 2 4 7 3 1 5
2 4 1 8 5 3 9 7 6
7 5 3 9 6 1 4 2 8

8 9 4 5 1 6 2 3 7
1 6 2 3 7 8 5 4 9
3 7 5 4 9 2 6 8 1
5 3 8 1 2 9 7 6 4
4 1 7 6 3 5 8 9 2
6 2 9 7 8 4 1 5 3
9 8 6 2 4 7 3 1 5
2 4 1 8 5 3 9 7 6
7 5 3 9 6 1 4 2 8

Lös Capio Vårdcentrals Sudoku 
Rätt svar på sid 31

Lätt                Medel               Svårt



Vem är jag 
1  Lejon 
2  Häst 
3  Gris 
4  Katt

Finn Fem Fel

1.  När det är 
sommar här vilken 
årstid är det då i 
Australien?

2.   Jordgubben 
är släkt med ett 
annat litet bär. 
Vilket?

3.   Grodornas 
ungar är små larver 
som lever i vattnet. 
Vad kallas de?

Barnpyssel

Frågesport

4.   Vilken grupp 
har sjungit in 
Sommartider och 
Jag går och  
fiskar?

Rätta svaren finns på sid 31
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Så här kunde en gammal hederlig ”Korvmoj” se ut. Här omgiven med några galanta damer.  
Mycket var bättre förr det var enklare och kön till korvkiosken var  kortare.
Bilden är tagen vid en ungdomstävling på Enskedefältet på 60 talet.

År 1990 spelade man allsvensk 
fotboll på Enskede IP 
Hammarby skulle inleda vårsäsongen 
på Söderstadion med match mot 
Halmstad BK. Av olika skäl var inte 
planen på Söderstadion spelbar, varför 
matchen flyttades till Enskede IP. 
 
Ett stort aber var att läktarkapaciteten 
var begränsad till 500 personer. Pu-
bliktrycket var ju som vanligt stort och 
på något egendomligt sätt lyckades 
man knöka in så många som 5 000 
pers. Snacka om att det var bra tryck 
på arenan. Lika fullt så förlorade vi 
matchen med 2 -1 så då var den dagen 
förstörd. 
 
Många tror att detta var tidernas publik-
rekord för Enskede IP.  
Icke sa Nicke, det riktiga publikrekor-
det sattes redan 1943 i samband med 
att Jussi Björling uppträdde och sjöng 
Opera.. Drygt 6 000 personer passerade 
vändkorsen, den gången! 
 
När jag bedrövad och lite småförban-
nad, knallade hemåt efter matchen, 
stannade jag till vid korvmojen, för 
att köpa en korv. Att inom en rimlig 
tid få en kokt med bröd, fanns nte på 
”vykort” ens. Det såg ut som om alla 
som sett matchen, var hungriga och kön 
var ”toklång”. 
 
En nostalgisk återblick 
Ännu lite grinigare fortsatte jag min 
vandring och hamnade efter en stund i 
Enskede Gård. Där stannade jag till och 
blickade upp mot de två hoppbackarna 
som då fanns där. Minns att det var en 
ganska magisk syn, där stod de alldeles 
öde och ensamma. 

Den stora backen revs 1996 och så 
sent som 2016 fanns det planer på att 
dra igång den lilla backen. Man kunde 
säkert hoppa 20 meter i den. 
Som vanligt blev det inte något av med 
det, precis som alla planer som presen-
terats för Högdalstopparna. Det blir 
inte ens en tummetott. 
 
Beträffande Högdalstopparna har jag i 
tidigare artikel i denna tidning, berättat 
om när Ingemar Stenmark och Jean 
Claude Killy, stormade nerför branten i 
olika uppvisningstävlingar. 
Vantör var på den tiden ganska tillgäng-
lig för vintersport. 

Nere på Hagsätra IP spelades det is-
hockey och en av ikonerna i Hammarby 
Hockey, Håkan Ferm berättade att han 
spelade sin första match där. 
Lagets tränare var ingen mindre än 
Curre Lindström, han som tog Finland 
till sitt första VM- guld i Hockey och 
på köpet blev stor Finländsk ikon. 
 
Rågsved hade ett hyfsat hockeylag men 
huruvida de spelade på Hagsätra IP vet 
jag inte. 
 
Återkommer med fler nostalgiska 
idrottsminnen

Det var bättre förrDet var bättre förr

Catering 
Privat eller Företag

Stort Utbud Bra Priser  
Smörgåstårtor

Måndag-Fredag  10-17 
Lördag                 10-15
Lunchservering  10-14
Avhämtning        10-17

Öppet:

Hemlagad Lunchmat   
7 olika rätter varje vardag

5 rätter lördag

Hagsätra Torg 32  Tel: 99 38 22
25

Text: Benny Wiklander
Foto : Herbert Lindgren

Ormkärrsvägen 80 
Tel: 99 29 64 
www.hagsatrabil.com

Hagsätra Bil & Däckservice
Ett familjeföretag som funnits i Hagsätra mer än 30 år

Öppet:  
Mån-Tors 7.30-17.00
Fre            7.30-12.00
Lör-Sön    Stängt

Bila i sommar?
Beställ tid för service och 
känn dig trygg på resan
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Ankbröst med apelsinsås
Ingredienser:
2 Ankbröst 
2 Apelsiner
1 msk Smör 
1 Gul lök

Gör så här:
Skär skåror i fettkappan på ankan, smaksätt med salt och svartpeppar
Riv skalet från 1 apelsin 
Skala apelsinerna och skär ut fina apelsinfiléer, spara apelsinskrovet det bortskurna från apelsinen
Smält smöret, bryn löken, finhackad och apelsinskrovet. Häll i, fond, vinäger, socker och timjan 
Späd med 2 dl vatten och låt skyn koka sakta i 20 minuter
Sila och smaka av med salt, peppar, socker, vinäger och rör i det rivna apelsinskalet
Stek ankbrösten med skinnsidan nedåt i 2 minuter tills det fått fin färg 
Vänd köttet och ställ in i ugn, 150° och efterstek i ca 15 minuter Låt vila under folie i 10 minuter
Skär upp ankan och lägg på tallrikar, häll över skyn och lägg på apelsinfiléerna

Asiatisk kokosgryta med lax 
Snabblagad, lättlagad och perfekt maträtt till vardags 

Ingredienser: 
500 gram Laxfilé 
4 krm Salt 
1 klyfta Vitlök 
0,5 msk Rapsolja 
2 msk röd Currypasta 
400 ml Kokosmjölk 
1 msk Soja 
0,5 tsk Chiliflakes 
1 kruka färsk Koriander 
2 dl Jasminris

Ingredienser:
800 g Färskpotatis 
100 g Sill t ex inlagd 
4  kokta Ägg 
3 dl Gräddfil 
0.5 strimlad Rödlök 
1  knippe Rädisor 
1 dl finskuren Gräslök

Gör så här: 
Koka potatis i lättsaltat vatten
Fördela sill, ägghalvor, potatis, gräddfil, rödlök, rädisor och gräslök på tallrikar
Servera gärna med knäckebröd, smör och en god ost

Klassisk Silltallrik med Färskpotatis 
Enkelt och gott att servera med sill, kokt ägg, rödlök, gräddfil, knäckebröd och en smakrik ost

Gör så här: 
Skär de tinade laxfiléerna i kuber 
Salta och peppra laxbitarna  
Skala och riv vitlök 
Hetta upp olja och fräs samman vitlök med currypasta 
Tillsätt kokosmjölk och soja och låt allt sjuda upp 
Lägg ner laxkuberna i grytan och låt de sjuda sakta i ca 5-7 min 
Smaka av grytan med salt och chiliflakes 
Strö över rikligt med koriander och servera grytan med ris 

Allt du behöver till Midsommar 
Förrätten, Varmrätten och Desserten finns i våra butiker

1 Kvisttimjan, färsk 
1 msk Kalvfond eller Oxfond 
2 msk Balsamicovinäger 
2 msk Råsocker

ReceptRecept

Text: Angela Sjunnevik
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John Harvey Kellogg, född 26 februa-
ri 1852 i Tyrone Township, Livingston 
County, Michigan, 
död 14 december 1943 i Battle Creek, 
Michigan, var en amerikansk läkare. 
 
Kellogg var medlem i de hälsoinrikta-
de sjundedagsadventisterna och blev 
en stark förkämpe för vegetarianism 
och hälsosamt leverne. 
 
Han var föreståndare för ett välkänt 
sjundedags-hälsocenter, Battle Creek 
Sanitarium. 
 
Hans bror Will Keith Kellogg, 
född 7 april 1860, död 6 oktober 1951, 
grundade senare Kellogg’s.

En av världens mest kända matvaror 
fyllde 125 år 2019

John Harvey Kellogg Will Keith Kellogg

Skapade frukostflingorna 
– av en ren slump
Hälsofantasten John Harvey Kellogg 
var chef för ett stort spa i Michigan. 
En av hans målsättningar var att göra 
patienterna lugnare genom att skapa så 
smaklösa rätter som möjligt. 
Redan i slutet av 1870-talet skapade 
han en intetsägande frukostflinga av 
vete, havre och majs. 
Degen bakades i hög temperatur och 
efteråt krossades den till små, små bitar.  
 
Glömde degen
Men Kellogg var inte nöjd och han bör-
jade testa att göra degen tunnare genom 
att dra den genom en vals. 
I augusti 1894 glömde han kvar degen 
över natten, vilket gjorde den lite ut-
torkad. För att spara pengar körde han 
ändå in den i valsen. 
Resultatet blev att den tunna degen 
föll sönder i små flingor. Några timmar 
senare hade de rostats, inom några 
månader var vetet utbytt mot majs och 
Kellogg hade skrivit livsmedelshistoria.

Den nya produkten var bara hyfsat 
framgångsrik de första åren. 
När hans bror Will Keith ville öka 
försäljningen genom att tillsätta socker 
blev de osams. Brodern startade eget 
och det är kanske inte förvånande att 
det var hans mer smakrika produkt som 
tog över världen. 
Storebror John Harvey nöjde sig inte 
med att uppfinna cornflakes, han ska-
pade också det första vegetariska köttet 
protose, acidophilus sojamjölk och 
jordnötssmör

Text: Inger Sjunnevik

En av världens mest kända matvaror 
fyllde 125 år 2019

Chokladmousse 
en fin avrundning på en måltid 
 
Ingredienser: 
120 g Chokladkaka Mörk  
300 g Hallon 
3 dl Vispgrädde  
2 st Ägg 

Gör så här: 
Riv och finhacka cirka 20 g av chokladen och ställ undan till garnityr 
Bryt resten av chokladen i bitar och lägg dem i en djup tallrik 
Ställ tallriken över en liten kastrull med kokande vatten och låt sjuda några 
minuter tills chokladen har smält 
Vispa grädden i en bunke, men inte för hårt, 
moussen kan bli grynig om man vispar för mycket 
Ta bort tallriken från kastrullen 
dela äggen och rör ner gulorna och några droppar 
konjak eller annan spritsort i chokladen 
Vänd ner chokladsmeten i den vispade grädden. 
Fördela moussen i små glas 
Låt moussen stelna i kylen. Det tar minst 2-3 timmar 
Lägg på en klick vispad grädde och den rivna chokladen på moussen och 
dekorera med hallon



Simon har målat toalettstolen med snabbtorkan-
de färg. Hans fru vet inte om det utan går dit och 
sätter sig. När hon ska resa sig sitter toalettringen 
fast. Hon vet inte vad hon ska göra så hon ringer 
doktorn. När han kommer frågar hon: 
- Har doktorn någonsin sett något liknande? 
- Oh ja, tusentals gånger men det är första gången 
jag sett en inramad! 
 
Portieren till mannen i vestibulen: 
- Är ni gäst här på hotellet? 
- Gäst och gäst, för 1.000:- natten är jag väl att 
betrakta som delägare. 
 
Han väntade i fem minuter. Ingen servitör. Han 
väntade i tio. Fortfarande ingen servitör. 
Han väntade i femton. Samma historia. 
Då gick han sin väg och lämnande en lapp på 
bordet med följande hälsning:
- Kommer strax. Har gått ut för att äta lunch 
 
- Hans bil är så skabbig så när han kom till verk-
staden med den för oljebyte och översyn rådde de 
honom att behålla oljan och byta bilen i stället 
 
En man och hans fru är ut och kör med bilen och 
blir stoppad av en polis
Mannen: Vad är problemet, konstapeln?
Polisen: Du körde i minst 75 på en 50-väg
Mannen: Nej, nej, jag körde i 60
Frun: Åh, Harry. Du körde i 80 
Polisen: Du får också böter för ditt trasiga stoppljus
Mannen: Det visste jag ingenting om!
Frun: Åh, Harry. Du har vetat om det i veckor
Polisen: Jag kommer också ge er böter för att ni 
inte använder ert säkerhetsbälte
Mannen: Jag tog precis av mig det då ni kom 
gående mot bilen
Frun: Harry du använder aldrig säkerhetsbälte
Då vänder sig mannen mot sin fru och skriker: 
Håll käften!
Polisen vänder sig till frun och frågar: Skriker din 
man alltid till dig på det viset?
Frun svarar: Nej, bara då han är full 
 

Bra Sagt
Av två onda ting, välj det snyggaste 
                                                Carolyn Wells 
 
Nackdelen med böcker om manligt och kvinnligt 
är att män inte läser dem
             Gunilla Dahlgren

När en man säger sin mening är han en man 
När en kvinna säger sin mening är hon en satmara
             Bette Davis

den förut
Har du hört

TipsruTan

KemTvätt  VitTvätt  MattTvätt  MockaTvätt

Snabba 
leveranser! 

Vi hämtar och lämnar

Den förträffliga citronen
* Citronsaft kan ta bort grönsaksfläckar samt 
   fisk- och löklukten på händerna 
* Citronsaft indrar halsont om du gurglar dig med den 
* Badda citronsaft på insektbett, lindrar svulladen  
* Saft från en citron som blandas ut i en 
   kopp kaffe lindrar huvudvärk
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Dagens Lunch 
Varmrätt varje vardag 10-14 

inkl smör & bröd, Kaffe 

Öppettider: 
Mån-Fre 06.00-18.00   
Lör-Sön  09.00-16.00   

Varje dag nybakat 
Matbröd, Kaffebröd,
Bakelser och Tårtor

Konditori Vallmofröt
Hagsätra Torg 14   Tel: 749 52 39

Nyhet! 
Vi tar även emot skor 

för reparation

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

Skrädderi Vi syr in/ut, lägger upp/ned 
Byxor, Klänningar, Kavajer m.m. 

Byten av blixtlås även i Skinnjackor

Tvätta 
  4 skjortor  100:- 
10 skjortor  200:-

HÖRT OCH HÄNT   
Komikern Thor Modéen var så 
rolig att han polisanmäldes. På 
självaste jul- 
dagen 1934 
hade han 
uppträtt 
med roliga 
sketcher och 
publiken 
hade skrattat 
så kolossalt 
att en person 
anmälde Modéen för opassande 
munterhet. Komikern skulle 
även haft en alldeles för skojig 
hatt på sig, tyckte ordnings- 
vännen. Rätten höll med och 
för 80 år sedan, 1935, dömdes 
komikern till 75 kronor i böter.
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Insändare
Jag gifte mig aldrig! 
Det behövdes inte, för hemma har jag tre husdjur.
En hund som morrar hela morgonen.
En Papegoja som svär hela eftermiddagen och 
en katt som kommer smygande hem på natten.
   Insänd av Gunilla i Ormkärr

Naturen målar åt oss, dag efter dag, 
bilder med oändlig skönhet, 
om vi bara har ögon att se dem ... 
               John Ruskin 1819-1900    Från boken KLOKT

Kunden till Hewlett Packardsupporten:
- Min laserskrivare är trasig. 
Supporten: - Vilken modell har du? 
Kunden:     - Det är en Hewlett Packard. 
Supporten: - Jo, jag förstår det. Är det en svartvit skrivare? 
Kunden:     - Nej, den är beige 
                              Insänd av Ulla, 48

Det heter inte att människor är äldre eller 
gamla längre. Nya benämningen är Årsrik!  
        Insänd av Tommy

.....................................

Hoppsan!

Är skitsur för att man inte 
slopade biltullarna  
Direkt när Pandemin slog till borde man slopat biltullarna 
allra helst som SL sagt att vi skall låta bli att resa med 
kollektiva färdmedel om det går! 
Det kan inte finnas ett säkrare sätt att slippa smittan vid 
resor än att resa i egen bil. Oavsett om det gäller resor till 
arbete, skjutsning av barn eller andra närstående.
Eftersom det är mycket människor vid hållplatser, stationer, 
inne i en buss, T-banevagn eller en spårvagn är smittorisken 
väldigt stor. 
           Insänt av Nils

Vi har öppet 
hela sommaren!

 
Juli 09.00 - 18.00

Vi har öppet 
hela sommaren!

OBS! 
Juli 09.00 - 18.00



Lätt

2 7 4 8 3 6 5 9 1
6 8 5 4 9 1 7 2 3
9 1 3 2 5 7 4 6 8
1 2 7 9 4 8 6 3 5
3 4 8 6 7 5 2 1 9
5 6 9 3 1 2 8 7 4
4 9 6 5 2 3 1 8 7
7 3 2 1 8 4 9 5 6
8 5 1 7 6 9 3 4 2

2 7 4 8 3 6 5 9 1
6 8 5 4 9 1 7 2 3
9 1 3 2 5 7 4 6 8
1 2 7 9 4 8 6 3 5
3 4 8 6 7 5 2 1 9
5 6 9 3 1 2 8 7 4
4 9 6 5 2 3 1 8 7
7 3 2 1 8 4 9 5 6
8 5 1 7 6 9 3 4 2Rätt svar Sudoku  Capio Vårdcentral Hagsätra 

Lätt                     Medel          Svårt
Medel

7 8 9 1 6 3 2 5 4
1 2 5 9 4 7 3 6 8
3 6 4 2 5 8 7 9 1
9 7 6 3 8 4 1 2 5
2 4 1 5 7 9 8 3 6
5 3 8 6 1 2 9 4 7
4 1 3 7 2 6 5 8 9
6 5 2 8 9 1 4 7 3
8 9 7 4 3 5 6 1 2

7 8 9 1 6 3 2 5 4
1 2 5 9 4 7 3 6 8
3 6 4 2 5 8 7 9 1
9 7 6 3 8 4 1 2 5
2 4 1 5 7 9 8 3 6
5 3 8 6 1 2 9 4 7
4 1 3 7 2 6 5 8 9
6 5 2 8 9 1 4 7 3
8 9 7 4 3 5 6 1 2

Svår

8 9 4 5 1 6 2 3 7
1 6 2 3 7 8 5 4 9
3 7 5 4 9 2 6 8 1
5 3 8 1 2 9 7 6 4
4 1 7 6 3 5 8 9 2
6 2 9 7 8 4 1 5 3
9 8 6 2 4 7 3 1 5
2 4 1 8 5 3 9 7 6
7 5 3 9 6 1 4 2 8

8 9 4 5 1 6 2 3 7
1 6 2 3 7 8 5 4 9
3 7 5 4 9 2 6 8 1
5 3 8 1 2 9 7 6 4
4 1 7 6 3 5 8 9 2
6 2 9 7 8 4 1 5 3
9 8 6 2 4 7 3 1 5
2 4 1 8 5 3 9 7 6
7 5 3 9 6 1 4 2 8

Rätt svar Sudoku från sid 9 
LättLätt

6 2 5 4 3 9 7 8 1
7 1 9 5 6 8 4 2 3
8 3 4 1 7 2 5 6 9
2 5 1 9 4 6 8 3 7
4 6 8 7 1 3 9 5 2
9 7 3 8 2 5 1 4 6
5 4 6 3 9 1 2 7 8
1 8 2 6 5 7 3 9 4
3 9 7 2 8 4 6 1 5

6 2 5 4 3 9 7 8 1
7 1 9 5 6 8 4 2 3
8 3 4 1 7 2 5 6 9
2 5 1 9 4 6 8 3 7
4 6 8 7 1 3 9 5 2
9 7 3 8 2 5 1 4 6
5 4 6 3 9 1 2 7 8
1 8 2 6 5 7 3 9 4
3 9 7 2 8 4 6 1 5
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   Barnpyssel 
   Rätta svaren  
  Vem är jag 
          3 
   Frågesport 
   1. Vinter 
   2. Smultron 
   3. Grodyngel 
   4. Gyllene Tider

Gåtor Rätta svaren

Finn Fem Fel 
Rätta svaret

PRO´s Sifferkorsord

Rätt svar 
Skolans Ouiz 
Fråga 1 C  
Fråga 2  C 
Fråga 3 C  
Fråga 4 A 
Fråga 5 C 
Fråga 6 B

Jan Johansson 
Svensk legendarisk Jazzmusiker
född 16 september 1931 i Onsäng, 
Söderhamn i Hälsingland. 

Han började spela piano 1942 och var 
senare medlem i Gunnar Hammarlunds 
orkester i Söderhamn. 
Efter studentexamen vid Söderhamns 
högre allmänna läroverk 1951 flyttade 
han till Göteborg för att påbörja studier 
i elektroteknik vid Chalmers tekniska 
högskola. Som fritidssysselsättning var 
han där kapellmästare och pianist i flera 
Chalmersspex.

År 1961 kom han till Stockholm och 
började i Arne Domnérus berömda or-
kester samt ledde egna triokonstellationer 

med basisten Georg Riedel och trumsla-
garen Egil Johansen.
Sin största publik har han nått med sina 
versioner av svensk folkmusik i kom- 
bination med jazz, framför allt 
”Jazz på svenska” som har blivit en 
modern klassiker och som i olika ut-
gåvor fram till 2009 har sålt i närmare 
400 000 exemplar. 

Han skrev signaturmelodin 
”Här kommer Pippi Långstrump” till 
TV-serien. Första gången visad 1969, 
byggd på Astrid Lindgrens barnbok 
Pippi Långstrump och ”Visa från 
Utanmyra” är väl hans mest kända 
melodi.

Jan Johansson dog i en bilolycka 
9 november 1968. 
På väg till en spelning i Jönköping kol-
liderade han med en flygbuss på E4:an 
vid Tureberg i Sollentuna och avled 
omedelbart. 
Jan Johansson ligger begravd på Skogs-
kyrkogården i Stockholm.
Han blev bara 37 år. 

 
   Red 
                              Källa: Wikipedia

Rätt svar 
Hyresgästföreningens Quiz   
1 = C 
2 = C 
3 = C 
4 = A 
5 = C 
6 = B  
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Goldie Hawn, en glädjespridare   
Goldie Hawns leende, energi och talang har gjort henne till en av våra största och mest 
älskade skådespelare som under snart 50 år lockat oss till skratt på bioduken. 
Redan som treåring började hon ta lektioner i dans och stepp. Hon gjorde sin professionella 
skådespelardebut, 16 år gammal, i rollen som Julia i en uppsättning av Romeo och Julia där 
Goldie spelade ut ett komiskt register som hon trodde skulle ge henne sparken. 
Det ledde i stället till en Oscar, starten på en strålande karriär som komedienne. 
Hon hoppade av skolan som 18-åring, reste till New York och fick anställning som cancan- 
dansös vid Världsutställningen i New York 1964. Hon arbetade sedan som go-go-dansös och 
hade en rad småroller vid olika teatrar innan hon blev känd som den ”urblåsta”, fnittriga dumma 
blondinen i den populära TV-serien Laugh-In. 
Samtidigt som Goldie Hawn haft framgångar i yrkeslivet har hennes privatliv varit en berg-och-dal-bana. Hon hade 
under en tid ett förhållande med svenske Bruno Wintzell, operasångare, musikalartist och programledare i TV. 
Hon har två barn med musikern Bill Hudson och har varit i ett förhållande med skådespelaren Kurt Russell sedan 
alla hjärtans dag 1983. Kurt och hon har en son, Wyatt. 
Efter ett par filmfloppar tog den i dag 74-åriga stjärnans karriär ny fart. 
Vi har säkert inte sett det sista av Goldies tjejen-filmerna! 

Rock-Ikonen Sir Rod Stewart   
Rod Stewart har rockat sig fram i världen. Från början i ett modsband som inte gjorde något 
stort avtryck i pophistorien men i början av 1970-talet kom framgångarna. 
Den ena succén avlöste den andra, från ”Maggie May” till de verkliga storsäljarna ”Sailing” och 
”Da Ya Think I´m Sexy”. På senare år har han närmat sig både jazz och den amerikanska 
låtskatten. Sedan 1994 är han invald i Rock and Roll Hall of Fame. 
Den brittiske artisten kan nu lägga till ett ”Sir” framför sitt namn har drottning Elizabeth 
beslutat. Sir Rod var mycket glad över att bli adlad av drottningen i Buckingham Palace, 
dagen innan hennes officiella födelsedagsfirande.
- Den här storslagna äran är toppen och jag kunde inte be om något mer, säger Rod.
Han är även känd för sitt välgörenhetsarbete. Han har åtta barn med fem olika kvinnor i tre 
äktenskap. År 1975 mötte Rod vår svenska skådespelerska och ”Bond”-stjärnan Britt Ekland.
De presenterades för varandra av skådespelerskan Elizabeth Taylor och blev snabbt ett av de 
mest omtalade paren i nöjesbranschen.

Anni-Frid, från ABBA till Prinsessa   
Anni-Frid Lyngstad är född i Norge ett halvt år efter att den tyska ockupationen av landet 
upphörde. Efter att modern dött flyttade hon med sin mormor till Torshälla i Sverige. 
Vid 13 års ålder sjöng hon i olika dansband. Hon fick ljuga om sin ålder, eftersom hon var tre år 
under den tillåtna åldersgränsen. Tillsammans med Ragnar Fredriksson bildade hon bandet 
Anni Frid Four. Ragnar Fredriksson och hon blev ett par, de gifte sig 1964 och fick två barn.
Anni-Frid träffade Benny Andersson när hon var ute och turnerade på olika nattklubbar. 
Hon med pianisten Charlie Norman och Benny med Hep Stars. Snart förlovade de sig och 
hon blev så småningom sångare i ensemblen Festfolket, som senare bytte namn till ABBA.
Benny och hon gifte sig 1978 och skilde sig 1981. För tredje gången gifte hon sig 1992 med prins 
Ruzzo Reuss von Plauen, varvid hon fick titeln Anni-Frid, prinsessa Reuss grevinna av Plauen. 
I oktober 1999 blev hon änka efter honom. 
Hon har sjungit duett med Celebriteter som Phil Collins, Marie Fredriksson, ”Ratata” bestående av Mauro Scocco 
och Johan Ekelund i Så länge vi har varann. Tillsammans med Clabbe af Geijerstam var Anni-Frid programledare för 
TV-showen ”Lite Grand i örat” 1981. Showen spelades in på Grand Hôtel i Stockholm inför publik med liveuppträdanden 
av svenska kända artister som Björn Skifs, Pugh Rogefeldt och Tommy Körberg. 
Lite Grand i örat var den då nya fredagsunderhållningen och sändes i SVT Kanal 2.

Kända AnsiktenKända Ansikten



DET LÖNAR SIG ATT HANDLA HOS OSS!

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

Hagsätra                                                            Högdalen                                                       Hökarängen

Vi önskar alla våra kunder en 
MATDAXGLAD 

sommar

Nybakat bröd varje dag 
Varje vecka bra erbjudanden på 

kött, fisk, fågel, frukt & grönt 
Alla våra veckoerbjudanden hittar du på 

www.matdax.se


