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Flex Fitness har, på goda grunder, 
valt att etablera sig centralt i 
Hagsätra Centrum 
I samverkan med IKANO Bostad har 
man renoverat och anpassat de lokaler 
som tidigare inhyste Postens distribu-
tion med adress Hagsätra Torg 36. 
 
Mycket folk / Stort intresse                                                                                                                       
Invigningen helgen 29–30 augusti blev 
minst sagt en succé. Mer än 500 perso-
ner kom. Man fick möjlighet att testa 
den nya utrustningen och ta del av de 
presentationer som gjordes av inneha-
varna. Med hänsyn till rekommenderat 
avstånd under den pågående Pandemin, 
så uppmanades besökarna att trots 
anstormningen, hålla lämpligt avstånd 
och det hela genomfördes på ett bra sätt 
med visad respekt.  
 
I samband med premiären ställde vi 
några frågor till Peter Sewerin, Flex 
Fitness etablerings ansvarige samt 
skapare och ägare av f.d. Flex Sports 
Club-kedjan som såldes 2016. 
 
Varför valde ni Hagsätra Centrum 
för nystarten av er verksamhet?                                                                                                     
- Egentligen av flera tunga skäl, säger 
Peter 

- Vi har alltid velat etablera oss i en 
central miljö, istället för att agera i 
industriområden. 
Tillgänglighet med bra kommunika-
tioner, tillgång till övrig service som 
ett centrum har att erbjuda, ger stora 
mervärden. 
- Vi fick stor hjälp av IKANO Bostad 
att hitta rätt storlek på lokaler till 
vettiga villkor. 
– Väldigt många av de personer/med-
lemmar som vi haft förmånen att arbeta 
med tidigare, har under vår frånvaro, 
framfört önskemål om en nystart i när-
heten av vår tidigare anläggning i 
Hagsätra industriområde. 
- En av våra målgrupper förutom de 
traditionella utövarna på ett gym, är 
den något äldre generationen. 
Vi vet att det finns aktiviteter för seni-
orer i närområdet och hoppas genom 
dessa nå ut med vårt upplägg för 
Seniorträning/Friskvård och professio-
nell rådgivning, för denna grupp. 
 
”Det är aldrig för sent att förbättra sin 
fysiska förmåga och få ett bättre mer 
kvalitativt liv!

Vi önskar Peter och hans medarbetare 
all framgång med sin satsning!

Redaktionens kommentar:                                                                                                            
Vi på Magazine V med mångårig 
erfarenhet av närområdet, tror att eta-
bleringen av Flex Fitness kan ge en 
rad gynnsamma effekter för Hagsätra 
Centrum. 
 
* Genom sitt breda utbud av tjäns-
ter och generösa öppettider, kommer 
centrumet att gästas av besökare 
som tidigare inte varit i kontakt med 
Hagsätra Centrum. 
 
* En effekt som kan uppstå, är att flera 
av dessa upptäcker Hagsätra Centrums 
utbud av butiker, serveringar och tjäns-
teproducerande företag. 
 
* Många individer i rörelse vid olika 
tider under dygnet, vilket bidrar till 
ett mer levande centrum och ökad 
säkerhet.                                                                                
 
* Med sitt upplägg för ”Seniorträning” 
till rabatterat pris, får centrumet en ny 
plats där den något äldre generationen 
kan träffas och umgås. 
Redan nu är ett 50-tal Seniorer inskrivna 
som medlemmar.

Hagsätra Centrum 
har fått en ny populär verksamhet i sitt utbud
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 Sommar, sol och bad eller vinter, snöbollskrig 
och olika vinteraktiviteter i all ära men finns det 
något vackrare än naturens alla färger på hösten. 
 
SMHI definierar att meteorologiskt infaller hösten 
när dygnsmedeltemperaturen är sjunkande och 
fem dygn i följd är lägre än 10 grader. Enligt en 
kalendarisk definition omfattas hösten av måna-
derna september, oktober och november. 
 
Fakta:
Forskare tror att den globala uppvärmningen 
skulle kunna påverka höstfärgerna. I takt med att 
vår planet blir allt varmare kan bladen försenas 
med att ändra sina färger. Dessutom kan träd inte 
använda sitt socker för att skapa röda pigment. 
Hur ska vi kunna ta oss igenom hösten utan de 
vackra färgerna som träden har att bjuda på?

Visste du att 
Om höstens färger påverkas av den globala upp-
värmningen skulle det även vara en katastrof för 
djurriket. Djur liksom växter reagerar på ljusför-
ändringarna i naturen som sker i samband med 
hösten. 
Till exempel: 
Varje höst, sväller testiklarna upp på många ham-
sterraser med upp till 17 gånger större än normalt. 
Detta för att de lättare ska kunna förbereda sig 
inför parningssäsongen.
Studier visar också 
att under de kallare månaderna på hösten är män 
mer benägna att mysa med sin käraste och titta på 
romantiska komedier. 
Köldkänsla aktiverar nämligen en längtan efter 
värme och närhet. 
 

Inger Sjunnevik 
Redaktionschef
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Den 23 juli firas Varmkorvens dag 
över hela världen  
Det var ”Korvmadammer” som sålde 
korv från början. Sedan tog ”Korvgub-
bar” med lådor på magen över. 
 
En varmkorv i steget eller en mosbricka 
på nattkröken stillar än vår värsta 
hunger. En vana som började i slutet av 
1800-talet då korvmadammerna locka-
de med nattkorv. 

Varmkorven gjorde snabbt succé när 
försäljningen flyttade ut på gatorna 
efter Stockholmsutställningen på 
Djurgården 1897. Där hade korvma-
dammer serverat den första varmkorven 
i landet. Ofta var korvstånden placerade 
under lyktstolpar så att kunderna skulle 
se att äta kvällstid. Herrarna tog gärna 
en ”nattkorv” som korven kallades 
innan den fick namnet ”varmkorv”. För 
kvinnor dröjde det däremot innan det 
ansågs lämpligt att äta på gatan. 

Med korvgubben kom vår 
  förkärlek till snabbmat

När andra världskriget bröt ut hade 
korvgubben blivit ett självklart inslag 
i samhället, men nu kom hinder i form 
av köttransonering. Myndigheterna 
ansåg inte att det fanns skäl för gatu-
försäljning av korv, och begränsade 
försäljningen.

”Allmänheten bör äta hemma, korv-
säljarna söka sin försörjning genom 
skogsarbete,” sade en företrädare för 
den så kallade Livsmedelskommis-
sionen till tidningen Korvhandlaren. 
 
Räddningen hette fiskkorv 
Fiskkorv en kupongfri vara som 
gjordes på fiskar som knorrhane och 
fjärsing. Efter kriget fortsatte myn-
digheternas styvmoderliga behandling 
av branschen. Ketchup fanns inte på 
marknaden när lag om vad som fick 
serveras i kioskerna stiftades. Som en 
följd av det fick ketchup i många år en-
dast säljas efter särskilt tillstånd. Eller i 
smyg…  
Redan då och under årens lopp, var det 
vanligt att kunderna fick låna ett par 
bomullshandskar av korvförsäljarna, 
för att de inte skulle bränna sig.
Det blev snart ett problem då kunder-
na inte lämnade tillbaka dessa. Därför 
började korvgubbarna servera de varma 
korvarna i en bit papper. Under 50-talet 
övergick de att serveras med handrulla-
de korvbröd. 
 
Företaget Korvbrödsbagaren 
föddes 
I Sverige kom två bagare på 1957 att de 
kunde starta ett bageri specialiserat på 
korvbröd. Bagarna åkte ut och letade 
efter kiosker som kunde bli kunder. På 
kvällarna låtsades de själva vara kunder 
och frågade var brödet kom ifrån. Om 
det var från en konkurrent sade de tvärt 
nej och gick till nästa korvkiosk. På så 
sätt lanserade de sitt bröd. Inte rent spel 
kanske men korvkioskbranschen har 
ofta gått sin egen väg. 
Det är förmodligen uttrycket "En korv 
med bröd" som startade då. Kunderna 
kunde nu välja hur de ville få korvarna 
serverade. 

Det var stränga regler som gällde 
Man fick inte sälja mer än 200 korvar/
dag och det var förbjudet att sälja efter 
kl. 01.00 på natten. Myndigheterna 
började tycka att korvlådorna var 
ohygieniska och man ville förbjuda 
försäljningen. 

Foto okänd, Stockholmskällan

Foto: Stig Rehn
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Förbudet ledde till protester hos all-
mänheten. Owe  Törnqvist kom med 
låten Varmkorv-boogie 1959, som blev 
en hit. Den skapade en debatt som led-
de till att korvgubbarna fick vara kvar. 
”Det stod en varm-korv-gubbe ner’ på 
Fyris torg
han måla’ korvarna svarta för han 
hade sorg
Han hade låda på magen
Det gillas inte av lagen
Det fick han inte ha
Nej det var inte bra
att ha en låda på magen ...” 
 

Grillkiosk 
Under slutet av 1950-talet flyttade 
många försäljare in i grillkiosker och 
korvgubben med låda på magen var 
snart ett minne blott.
Under 60-talet började det bli vanligt 
med en budgetvariant, med bara mos, 
ketchup och senap som serverades i 
vanliga korvbröd. 
Den hade olika namn, som: Luffare, 
Hel- eller halv special, Specialare eller 
Tuffing. 
 

Grillkorv 
Grillkorven slog igenom på 60-talet 
och satte rejäl fart på försäljningen men 
den gav senapen problem. 
Den fetare grillkorven gjorde att sena-
pen halkade av, något som lär ha lett 
till både ordväxling i luckan och en och 
annan kemtvätt. 
Slangordet för korv med senap blev 
också ”slang med halka”. 
På vissa håll såldes korv med skåra för 
senapen. Andra korvgubbar la senap 
och ketchup i brödet och grillkorven 
ovanpå.

Foto: Ulf Sirborn

Motortävlingar på sjön Flatenbadet 1951 
Prins Bertil som kört ett träningslopp med 
sin Jaguar står i mittenoch äter korv
Fotograf Vimar Eriksson 
Stockholmskällan

Världens längsta varmkorv är uppmätt till 19.9 meter enligt Guiness rekordbok 
                               ----------------------------------------------------
Det första ordet som Musse Pigg yttrade i filmen The Karnival Kid från 1929 var ”Hot Dog” 

Visste du att

  Text: Inger Sjunnevik 
              Källa: Minnenas Journal



Välkomna 
tillbaka till vardagen!  
 
Efter en sommar med semester och 
skollov som på många sätt varit lite 
annorlunda, så startar vi äntligen upp 
skolan igen. 
 
Förändrade arbetssätt kommer för 
många av oss att kvarstå och eventuellt 
förlängas i samhället. 
 
Att utföra sitt arbete på distans har i 
flera situationer fungerat väl och då 
speciellt vid informationsmöten, det 
finns därför skäl att tro att man i vissa 
situationer fortsätter ett tag till med 
distansarbete. 
 
I andra sammanhang är det inte op-
timalt att ha distansarbete, ett sådant 
exempel är skolan. 
Grundskolan har haft öppet under hela 
pandemin och i våras så arbetade vi 
hårt med att se till att tillgodose alla 
elevers rätt till utbildning trots eventu-
ell frånvaro. Detta arbete fortsätter vi 
med nu under hösten. Alla medarbetare 
på Hagsätra och Ormkärrsskolan har 
gjort ett fantastiskt arbete med detta. 

Goda vitsord 
Vi som bedriver grundskoleutbildning 
i Sveriges skolor har fått positiva om-
dömen för hur vi lyckades bedriva ut-
bildning, trots vårens intrång av Corona 
Pandemin och hur vi agerat för att för-
hindra smittspridning. 
Trots detta så vill jag som ansvarig för 
Hagsätra- och Ormkärrsskolan, ändå 
säga: 
Faran är inte över! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förhoppningsvis så har vi i Sverige 
gått igenom den allvarligaste fasen men 
ingen vet med bestämdhet var vi står i 
dagsläget. 
 
Några frågor har ännu inga svar: 

* Har vi uppnått en nivå av ”Flock-
immunitet” som våra experter och 
Folkhälsomyndigheten haft som mål-
sättning? 
 
* Finns det risk för en andra våg av 
smitta? 
 
* Har vi och tar vi till nödvändiga 
åtgärder för att hejda eventuell smitt-
spridning? 
 
Saknar erfarenhet 
Det finns ingen lång erfarenhet att falla 
tillbaka på, när det gäller smittspridning 
av Covid 19. 
Det enda vi med bestämdhet vet är att 
det är för tidigt att blåsa faran över. 
Vi måste fortsatt vara alerta och upp-
märksamma alla symptom på möjlig 
smitta. I skolan så skickar vi alltid 
hem elever som på något sätt uppvisar 
symtom enligt Folkhälsomyndighetens 
direktiv. Detta kommer vi fortsätta med 
tills andra direktiv kommer. 
 
Definierade riskområden 
Enligt Folkhälsomyndigheten så har 
man belägg för att den stora smittsprid-
ningen sker på arbetsplatser, kommu-
nala färdmedel, vid stora folksamlingar 
och inom Familjen.

Hagsätraskolan/Ormkärrsskolan 
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Aktuellt från Min förhoppning är att vi fortsatt skall 
visa respekt för att alla gör så gott de 
kan för att upprätthålla såväl ordning 
och reda som att i möjligaste mån und-
vika onödiga sjukdomstillstånd. 
 
 

 
 
Hagsätra- och Ormkärrsskolan har un-
der de senaste åren fått mycket pengar 
till att rusta upp skolorna. Exempel på 
detta är skolgården på Hagsätraskolan, 
nya fönster i båda skolorna, ommålning 
av klassrum etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För tillfället fortsätter utbytet av fönster 
på Hagsätraskolan och under hösten 
kommer en helrenovering tillsammans 
med en viss utbyggnad av skolmatsalen 
ske. 
 
Detta kommer påverka alla oss då vi 
under vintern, våren och nästa läsår 
kommer behöva äta på annan plats. 
 
I dagsläget så har en av våra 4 idrotts-
hallar gjorts i ordning till matsal med 
allt var det innebär enligt alla direktiv 
som finns. 
 
Runt 125 personer per sittning kommer 
kunna ordnas. 

Vi fortsätter alla att följa Folkhäl-
somyndighetens råd och rekommenda-
tioner. Det är det bästa vi alla kan göra 
för att ta oss ur det delvis förlamade 
tillstånd som vi befinner oss i. Om vi 
alla som är i skolan är friska så minskar 
vi även den allmänna smittspridningen 
och får förhoppningsvis se en lika frisk 
skola som vi hade i slutet av vårter-
minen då en av de positiva bieffekter 
vi kunde se var att närvaron var högre 
än någonsin i maj. Både när det gäller 
vuxna och elever. 
 
Tänk på våra lärare! 
Skolan är den plats där eleverna har 
störst förutsättningar att lyckas med 
sina utbildningsmål. 
För att skolarbetet skall fungera opti-
malt, måste våra lärare vara friska och 
kunna utföra sitt arbete. 
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Finns alltså anledning att tänka till två 
gånger inom familjen, när en familje-
medlem visar symptom. Vi inom skolan 
undviker att åka med kommunala färd-
medel under höstterminen.  
 
Upprop 
Till alla föräldrar eller anhöriga med 
ansvar för barn i våra skolor så vill 
jag skriva att ni ska fortsätta vara 
uppmärksamma på symtom i hemmet. 
Bevaka era egna och era barns möjliga 
symptom på sjukdom där även mindre 
symptom bör beaktas. 
 
Uppvisar man tecken på sjukdom, då 
skall man stanna hemma från skolan 
eller sin arbetsplats. Det finns inga mel-
lanvarianter. 

forts på sid 8

Ormkärrsskolan



hairbysipel

Susannas Hårservice

SÄKERHET ÄR VIKTIGT
För att du ska känna dig 100% 
trygg med att besöka oss har vi 
vidtagit en rad åtgärder för att 
förhindra spridning av Corona 
viruset. Vi sitter glest i salongen 
och torkar noga av möbler och 
verktyg med desinfektionsspray 
efter varje kund. 

OBS! Vi tillåter inte ”Drop In- 
behandling” utan arbetar endast 
med tidsbeställda kunder.

ÖPPETTIDER
Måndag - stängt

Tisdag-fredag kl. 09 -18
Övrig tid enligt överenskommelse 

SUSANNAS HÅRSERVICE
Tel. 08-86 86 04

Olshammarsgatan  87
T-Hagsätra - buss 143

ERBJUDANDE
Nu när sommaren är över och 
håret behöver en genomgång av 
slitna torra toppar så är du varmt 
välkommen att boka en tid hos 
oss för en behandling och då bjuder 
vi dig på en djupverkande hår- 
inpackning. 
Erbjudandet gäller till och med 
den 31 oktober 2020.

Varmt välkomna till oss!
Susanna & Sipel GR
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Mattias Wahlström 
rektor 
Hagsätra- och Ormkärrskolan 

Utöver denna lösning så kommer vi 
även utnyttja Ormkärrsskolans matsal 
för några elevgrupper från Hagsätra-
skolan som då får daglig rörelse in-
byggt i sitt schema vilket blir intressant 
att följa om detta höjer koncentrationen 
vilket ska leda till ännu högre resultat. 
 
När vi startade upp arbetet för denna 
ombyggnation så hade vi inte en pande-
mi att ta hänsyn till vilket betyder att vi 
kommer försöka hitta så goda lösningar 
som det är möjligt. 
 
Planen var att ombyggnationen redan 
skulle ha varit i gång men upphandling-
en av entreprenör gick inte i lås innan 
sommaren. 

Nuvarande tidsplan är att uppstart sker 
vecka 44. Ombyggnationen kommer 
att pågå i ett år och när denna är gjord 
kommer vi ha ett nytt härligt kök, bätt-
re miljösortering, nya ytskikt och nya 
möbler. Det kommer bli fantastiskt men 
kommer även kräva mycket arbete från 
vår sida i skolan. 
 
Allt kommer ske med era barn i fokus 
så tryggheten kan bibehållas genom 
hela dagen för alla.  
 
Vi på Hagsätra-och Ormkärrsskolan 
fortsätter vara en populär och omtyckt 
skola och i dagsläget är det totalt 840 
elever som går hos oss, vilket är en ök-
ning med 150 elever under de senaste 
tre åren. 

Tack för ett gott samarbete med för-
hoppning på ett fortsatt viktigt samar-
bete för allas våra barns skull. 

forts från sid 7

8

Catering 
Privat eller Företag

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

Smörgåstårtor 
Stort Utbud Bra Priser  

SMS-KLUBB 
 

Premiär för vår SMS-klubb där du varje vecka får våra 
bästa erbjudanden direkt till mobilen 
SÅ ENKELT ATT GÅ MED!  

SMSa MATDAX TILL 
71720 

 
 
 
 
 
 

1-2 SMS PER VECKA 
VECKANS ALLA ERBJUDANDEN FÖRST AV ALLA + KLIPP

NYHETSBREV 
 

Alla erbjudanden finns alltid på matdax.se 
där du även kan ansluta dig till vårt 

NYHETSBREV

Vi slutar  

annonsera i Mitt i

NYA TIDER - NYTT SÄTT 
ATT FÅ VÅRA BÄSTA ERBJUDANDEN FÖRST

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

NYHET
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Rapport från världen

På promenad med två diktare en av diktarna var Evert Taube den andre Gunnar Ekelöf. 
Eftersom jag tänkte debutera med en diktsamling var jag angelägen att få Taubes synpunkter. 
Lika angelägen var jag att få Gunnar Ekelöf åsikter om dikterna. Båda uppmuntrade mig att 
fortsätta skriva. Och det gjorde jag. De första dikterna kom sen ut i diktantologin 
”Region”, år 1954 och diktsamlingen ”Nästan musik”, som utgavs 1956.

En promenad jag gått åtskilliga gånger, 
från Gösta Johanssons gamla gröna 
varv, som också var min första arbets-
plats, eller från bostaden, med Evert 
Taube. Några gånger hakade Gunnar 
Ekelöf på. Taube bodde i Göstas och 
Martas hus när han var här. Främst ville 
jag nog kanske mest ha hans omdömen 
om mina dikter jag snart tänkte debute-
ra med. Vi gick bortåt Vrakviken, eller 
som man då sade, Vrageviga. Evert var 
oftast klädd i röd toppluva, islandströ-
ja och en schal runt halsen, kan man 
nämna i förbigående. Och vit kavaj vid 
högtidliga tillfällen. 
Vi pratade en del, långa samtal, men 
även om jag då troligen var ganska eller 

någorlunda beläst, hade jag säkert inte 
så mycket att bidra med, tonåringen 
som mötte en diktens gigant. 
Jag tror nog att det mesta av samtalen 
var diktaren Taubes monologer, prägla-
de av stor visdom. Taube såg nog mig 
som unge lärjungen och sig själv som 
mästaren och tyckte sig verkligen njuta 
av situationen. Helt berättigat för övrigt, 
enligt min mening. 
 
Nu gick jag på samma stig mot Vrakvi-
ken. Solen sken. Där utanför huset, vi 
brukade kalla Ruts hus, där Henrik, Rut 
och Leif bott träffade jag plötsligt på 
Leif Henriksson. Han staplade ved och 
lade tak över. 

Han har kvar föräldrahuset och hyr 
ibland ut det till sommargäster. 
Leif Henriksson har varit en av de många 
utomordentligt skickliga båtbyggarna här 
i Kungsviken, liksom hans farbror Gösta 
och sin far Henrik, liksom många andra 
goda båtbyggare här på Orust. 
 
Leif började hos Gösta Johansson i 
dennes varv 1955 och slutade 1973. 
Hos Göstas byggdes bl a fiskejollar och 
taxibåtar för Kungshamn - Smögen. 
Leif  jobbade sen i Stenungsund 25 år 
och hela tiden som båtbyggare. 
Taubes båt ”Monsum” byggdes här på 
Henrik Johanssons båtvarv. Och här 
byggdes också ”Elinor” om. 

Promenader bortåt VrakvikenPromenader bortåt Vrakviken
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Arbetade sig över till Argentina genom 
att ta hyra på en engelsk hjulångare. Här 
lärde han sig spanska, italienska och att 
spela gitarr. Var ett tag adjutant hos den 
argentinske presidenten, förman vid ka-
nalbygge, handskades med boskap som 
Gaucho. Taube var också argentinsk 
medborgare. 
Debuterade februari 1918 på Smögens 
godtemplarloge och det året publicer-
ades även hans första bok, novellsam-
lingen ”Inte precis som kvinnorna”. 
Bland hans böcker märks också ”På kryss 
med Elinor från Stockholms ström till 
Kosterfjorden”, ihop med Kurt Jungstedt 
samt ”Ballader i Bohuslän”, ”Västlig 
horisont”, ”Strövtåg i Ranrike”.

Evert Taubes värld är ett upplevelse-
centrum på Lisaberg. Varje år sedan 1995 
har Taubespelen arrangerats på Ängön/
Flatön i juli. Hans står som skulptur både 
i Göteborg och Stockholm. Fick De Nios 
stora pris 1959. Invaldes 1970 som 
ledamot 743 av Kungliga Musikaliska 
Akademien. Sommaren 1954 bodde han 
i ett hus, som han kallade ”hönshus” utan-
för Grebbestad. Här skrev han ”En rolig 
morgon” och ”Så länge skutan kan gå”. 
 
Astri och Evert Taube vilar på Maria 
Magdalena kyrkogård i Stockholm, mitt 
emot Lasse Lucidors grav. Lyssna natur-
ligtvis till hans visor, gärna när de sjungs 
av sonen Sven-Bertil Taube, men läs 
också hans reseberättelser, romaner och 
västkustskildringar.

Text: Ingvar Ygeman 
Foto: Erik Nygren

Varvet brann 1947 och har återupp-
byggts i något mindre skala. Henrik 
Johansson omkom i en bilolycka, blott 
48 år. Blev påkörd av en bil när han 
cyklade till Svenshögen. Gösta Johans-
sons änka Märta lever fortfarande, bor 
i Henån och när jag pratade med Leif i 
juli 2009 hade Märta just fyllt 100 år. 
Avslutningsvis visar Leif mig kopior 
på flera unika Evert Taube-brev, som 
de fått, bl a ett fint kondoleansbrev från 
Taube, när Henrik Johansson avlidit. 
 
 
 

 
Taube mönstrade som eldare på 
S/S Australic 
Väldigt mycket skulle kunna berättas om 
Taube. Jag nöjer mig med lite till. Helt kort.  
Han föddes i ett hus vid foten av berget 
Otterhällan. Stora Badhusgatan 7 i 
Göteborg. I ett hus som revs 1969. 
Det finns kanske inget som heter natio-
nalskald. Men för mig är Evert Taube 
just det närmaste av att vara Sveriges 
nationalskald. Han skrev över 200 
visor, mer än 25 böcker, 3 pjäser, 14 
prosasamlingar. Skrev också reseskild-
ringar, romaner och diktsamlingar. 
De bodde på Vinga, fadern Carl Gunnar 
Taube var sjökapten och fyrmästare. Hans 
mor, var liksom min mor, född i Strömstad. 
Taube ansåg sig ha haft en lycklig 
barndom, präglad av fiske, sjöfart och 
historier om främmande länder. I en 
musikalisk familj. 
Trots den fina barndomen rymde han 
1906 till Stockholm bl a för att studera 
måleri. Han kom även in på konstaka-
demien. Var till sjöss en tid. Mönstrade 
först som eldare på S/S Australic, som bl 
a seglade på Sydafrika. 
 

Recensioner 

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

Ingvar Ygeman är en suveränt iakttagelsesäker berättare. Helt visst både inre reflekterande 
och geografiskt sett djupa resor. Vi uppskattar oreserverat detta berättande och dess 
underfundiga filosofiska vinklar.  Ann Johnson, Bolton Even News, England 
Världens katastrofer och kriser skildras skakande. Den hotande miljön beskrivs med all 
önskvärd tydlighet. Analyserna balanseras av det ofta poetiskt skimrande språket. 
Det är förföriskt levande. Man läser djupt fascinerad. 
     Ingrid Hölzer-Scoh, Berliner Stimme, Tyskland 11



Göksholmsbacken 23, Bandhagen 
Tel till enheten: 08-749 96 00

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

Hemtjänst Vantör

Camilla Thulin 
är en modeskapare, kostymtecknare 
och författare. Hon älskar att laga mat, 
men inga halvfabrikat mat ska lagas från 
grunden och hon slukar nyheter.  
Camilla är känd för sina glamourösa 
scenkostymer, kvinnliga klänningar och 
underkläder för kurviga. 

Camilla Thulin och Musse  
Foto: Niklas Palmklint

Intresset för vackra kläder började 
med farmors festblåsor och mammas 
1950-talsklänningar. 
- Jag satt tidigt vid symaskinen och 
inspirerades av filmstjärnor som Mae 
West, Greta Garbo, Rita Hayworth, har 
hon sagt i en intervju.
Camilla växte upp i en 600 kvadratme-
ter stor villa i Saltsjö-Duvnäs där det 
var en värld av böcker, modern konst 
och antikviteter. Pappa var tandläkare 
och mamma illustratör och fotomodell. 
 
Camilla gjorde dräkterna till musik-
gruppen Army of Lovers i den första 
videon ”When the Night Is Cold” 1988 
och medverkade även själv på bild. 

Hon var rådgivare till Lars Leijonborg 
om hans framtoning inför valet 2002. 

Hon arbetar som kostymör för Göte-
borgsoperan och Stockholms stads-
teater och hon har skapat kläder till 
Lill-Babs jubileumsshow, Björn Skifs 
och Christer Sjögrens shower. 

År 2005 gav hon ut boken ”Stil” och 
under hösten 2007 kom hennes bok 
”Karlar med stil” där även hennes 
sambo Johan Rabaeus medverkar som 
modell.  

Camilla har ritat alla kostymer till 
musikalen Jekyll & Hyde med Mikael 
Samuelson i huvudrollen, som hade 
premiär på Chinateatern i januari 2008. 
Camilla har också varit programledare i 
UR:s serie ”Kvalitet” som handlade om 
kläder, klädproduktion och kvalitet.
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Gymmet  
Vår FLEX Fitness-anläggning i Hagsätra Centrum är ett av 
Stockholms söderorts mest väl utrustade anläggningar. 
Här har du tillgång till bland annat Funktionell träning, kettlebless, 
bulgarian bags, slam-balls, wall-balls och mycker mer 
 
Gruppträning – Zumba by Zumba Carlos – Yoga – MRL mage, 
rumpa, lår – Core – Cirkel  styrka – HIIT   
 
Missa inte vår premiär invigning av vår nya stora gruppträningssal 
helgen 10-11:e Oktober!  

Cardio 
 
I vår välutrustade Cardio-park finner du allt du behöver för att 
bygga upp din kondition samt öka din förbränning i form av 
löpband, trappmaskiner, crosstrainers, roddmaskiner, Air-bikes och 
mycket mer

Seniorer 
 
Med oss på FLEX Fitness erhåller du den bäst anpassade träningen 
för dig som är + 60 år. 
I våra specialanpassade seniorklasser får du träna både balans, 
styrka, kondition, förbränning samt rörlighet i ett lugnt tempo utan 
risk för skador

Hagsätra Torg 36  bredvid Trevi och Kyrkan 
www.flexfitness.one  

Öppet: 
05-22 alla dagar året runt



Välkommen till Flex Fitness!   
Mitt namn är Peter ”Flex” Sewerin och är utvecklingsansvarig för Flex Fitness Sverige. 
Jag har en idrottsbakgrund som flerfaldig Svensk mästare och nordisk Mästare i både Judo samt 
kroppsbyggning med deltagande i bland annat EM samt Världsmästerskap och OS kandidat.         
 
Under 30 års tid har jag varit verksam inom gym branschen och år 2000 startade och ägde jag bland 
annat en gym-kedja som gick under namnet Flex Sports Club som sedermera 2016 förvärvades av Actic. 
Under årens lopp har jag och vårt team hjälpt fram ett stort antal toppatleter inom olika sporter men 
framför allt har vi hjälpt vardagsmotionärer att på bästa sätt nå resultat. 
 
Oavsett om det gäller viktminskning, bygga styrka eller öka kondition, förbättra välmående 
och allmän hälsa så ser vi till att du lyckas, i en unik miljö med club känsla, där alla kan känna 
sig välkomna. 

”Vi kan träning” 
 

Vill du komma i form? 

På Flex Fitness har du tillgång till det mesta som krävs 
för ett lyckat resultat! 
 
De flesta människor brottas till och från i livet med ett eller annat kilo som man gärna skulle vilja ta 
bort. För vissa kan det vara av hälsoskäl, såsom att minska högt blodtryck, slippa Diabetes eller bara 
förbättra sin uthållighet och styrka. Man skall inte heller glömma, estetiska skäl, för att känna sig och 
se lite friskare och fräschare ut. 
 
På Flex Fitness ger vi alla som så önskar såväl personliga träningstips som kostrådgivning med utgångspunkt 
för vilka mål du sätter upp med träning och eventuell livsstilsförändring. 
 
Kom ihåg att det alltid är du som bestämmer i vilken takt och hur du vill träna! Antingen helt för dig själv, tillsammans med 
en kompis, med stöd av en PT (Privat Tränare) eller i någon av våra gruppträningar. 
Vi ser fram emot att få välkomna dig som medlem på Flex  Fitness. 
 

Låt oss uppehålla oss vid problemet med övervikt  
Du har säkert hört det förr ”Den största orsaken till viktproblem är att man äter och lever fel”                                                                                                               
* För mycket fett i vårt matintag och vid oregelbundna tider. 
* Påverkan av stress 
* Regelbundet intag av alkohol som är kalori-rikt 
* Att man rör på sig för lite. 
Detta är mycket tunga skäl till hur man skaffar övervikt. Stillasittande arbete, bilåkande. 
Tv-tittande kanske ibland skulle bytas ut mot en fysisk aktivitet. 
 
En alltför kraftig övervikt ökar dessutom risken för att drabbas av framtida sjukdomar 
Här är några exempel på vad det kan leda till: 
Högt blodtryck 
Diabetes typ 2 
Blodfettsrubbningar 
Åderförkalkning 
Gallsten 
Förfettning av levern 
Listan skulle kunna göras ännu längre. 
 

Astma 
Snarkning 
Sömnapné, andningsstopp under sömnen 
Förslitningsskador i leder 
Komplikationer under graviditet.
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Hagsätra Torg 36  bredvid Trevi och Kyrkan 
www.flexfitness.one  

Varmt Välkommen till
Öppet 
05.00-22.00 alla dagar året runt

Så hur kommer man lättast igång? 
Först och främst måste man bestämma sig själv om man är beredd att ändra sina levnadsvanor. Det kan innebära sundare 
kosthållning och ökad motion. 
Välj en träningsform som passar dig och försök hålla en regelbundenhet i din träning. Det kan vara i form av promenader, 
cykling, simning eller någon aktivitet på ditt lokala träningscenter. Det viktiga är att det passar dig och dina övriga vanor. 
 

Några allmänna råd! 
* Börja inte för hårt! Blir det för ansträngande finns risken att du ger upp för tidigt. 
* Välj kläder och skor som är anpassade till den träningsform du väljer. 
* Lågintensiv träning kräver ofta ingen uppvärmning och skaderisken är ganska låg. När man däremot ökar intensiteten i sina       
träningspass är det viktigt att man värmer upp ordentligt. Öka intensiteten succesivt och känn efter så du inte riskerar skador. 
* Vill man förbättra sig kan man lägga in flera träningspass hellre än att köra sig totalslut vid färre tillfällen. 
* Träna gärna ihop med en kompis. Då triggar ni varandra till att inte hoppa av vissa pass. Dessutom kan man umgås och ha 
det trevligt både under träningspassen och på vägen till och från Gymmet. 
 

Tankeställare! 
Det finns inte en enda Hälsokostprodukt på marknaden som i vetenskapliga tester visat sig kunna bränna fett. 
Sådana genvägar kan du glömma, det som ger effekt är: Bättre matvanor och motion, det ger garanterade resultat. 
 
Vänd dig i förtroende till oss på FlexFitness så hjälper vår kunniga personal till med att forma ett kost- och motionsprogram 
som ger dig de bästa förutsättningar att lyckas. 
 
 
 

 

Före och efter! 
I syfte att visa på gynnsamma effekter av träning på Flex Fitness kommer vi under sex månader att följa två nyinskrivna  
medlemmar och se vilka resultat de kommer att uppnå! 
 
Det är med stort självförtroende som de ger sig in i denna process som 
innebär såväl en livsstilsförändring som hårt arbete. 
Flex Fitness förser dem med rådgivning och support under hela perioden. 
 
Båda tjejerna har satt upp 5 gemensamma mål enligt följande. 
1.  Gå ner i vikt 
2.  Förbättra vår styrka                                                                                                                                                                    
3.  Förbättra vår uthållighet 
4.  Få en bättre kroppshållning 
5.  Öka vår självkänsla genom att succesivt se en bättre bild i spegeln 
 
Avstämning kommer att redovisas i Magazine V  med början i vårt julnummer med planerad utgivning November/December.
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Gun-Marie Bolyos, född Fredriksson 
30 maj 1958, Östra Ljungby i Skåne, 
Hon flyttade från Skåne till Halmstad 
i sena tonåren, där var hon med och 
bildade banden Strul och MaMas Barn. 
I slutet av 70-talet delade hon också 
replokal med Gyllene Tider. 
 
Det var stor skillnad mellan banden och 
det gällde inte enbart musiken. 
Gyllene Tider hade en fin replokal med 
ordning och reda och en heltäcknings-
matta som gick upp på väggarna. 
Strul hyrde grannlokalen som mer såg ut 
som en vanlig replokal, med en enda röra 
av ölburkar och fimpar, skriver Marie i 
sin självbiografi ”Kärleken till livet”.

Mitt i sin framgångsrika solo-karriär 
var chansen att göra något tillsammans 
med Per Gessle och att genom Roxette 
nå en publik utanför Sverige allt för 
frestande för Marie att motstå. 
Resten är historia. 

Marie Fredriksson 

En världsstjärna och en av våra allra största popexporter 

Roxette 
ett av världens mest framgångsrika och 
radiospelade popband och med oräkne-
liga hits. 
De har sålt 75 miljoner skivor över 
hela världen. De har turnerat i 46 olika 
länder och setts av miljoner människor. 
De har haft fyra singlar högst upp på 
USA-listan och över 40 låtar på 
Englands Topp 40. 
Deras sista världsturné sålde biljetter 
för 1,5 miljarder kronor. 

Marie har berättat om Roxettes första 
Sydamerikaturné och hur ofattbart stora 
de var där. Hur hon och Per jagades 
från sina hotell till arenorna av fans. 
Enligt henne var det rena Beatles- 
hysterin. 
 
Alla trodde Marie var Roxette
Per skrev låtarna och var motorn och 
Marie skulle vara sångerskan och 
frontpersonen och det fanns stunder då 
han ångrade att de hade valt namnet 
Roxette. 

Enligt Per kom de inte på något bätte 
och efter några år tyckte jag att det var 
ett ganska idiotiskt namn för många 
trodde ju att Marie hette Roxette och 
jag, ungefär bar hennes kläder. 
Jag tänkte va´ f-n det här fungerar inte 
men då var det ju för sent.

I sin självbiografi Kärleken till livet, 
som Helena von Zweigbergk har skrivit 
tillsammans med Marie, så bekräftar 
hon också att Per var frustrerad över 
namnet. 
Hon ger ett exempel.  
På en tillställning med en massa andra 
stjärnor så hade Tina Turner plötsligt fått 
syn på henne och ropat:
- Come and sit with me, Roxette. 

Foto: Fryderyk Gabowicz

Text: Inger Sjunnevik 
Källa: Kvällsstunden 
           Wikipedia

Min ende vän 
skivan där hon hyllade sina gamla 
proggidoler som John Holm, Pugh 
Rogefeldt och Marie Bergman. 
En hyllning till den musik som formade 
henne när hon gick på musiklinjen på 
Svalövs Folkhögskola. 

Marie hade fyllt 55 och ofattbart nog 
gjort ytterligare 157 konserter med 
Roxette, efter tumören hon drabbats av 
och ytterligare två album. 
Hon hade fått ökat självförtroende efter 
sjukdomen och hon fick oerhörd kraft 
av att jobba. 

Nu
hennes första svenska LP på 17 år, där 
hon fått texthjälp av Kenneth Gädestad, 
Ulf Schagerström, Uno Svenningsson, 
Johan Kinde och Per Gessle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med en vilja av stål bestämde sig Marie 
tidigt ”att det här skulle hon klara av” 
framför allt för maken Mickes och bar-
nen Josefins och Oscars skull. 
 

Musikaliska barn
Både Oscar och Josefin är mycket mu-
sikaliska. Oscar skriver poplåtar. 
Josefin är duktig på piano men till 
skillnad från Marie drar hon mer åt det 
latinamerikanska hållet. 
 
Prinsessbröllop 
Den 18 juni 2010  spelade de The Look 
på festföreställningen för kronprinsessan 
Victoria och Daniel Westling, vilket var 
Maries och Pers första riktiga framträ-
dande i Sverige sedan 2001. 
Tre år senare sjöng Marie sin egen 
Ännu doftar kärlek på prinsessan 
Madeleine och Christopher O’Neills 
bröllop.  
Maken Mikael Bolyos spelade piano. 

År 2016 stoppade läkarna hennes tan-
kar för gott om ännu en turné. Hennes 
kropp orkade inte fler turnéer sa de. 
I stället bestämde sig Marie för att dra 
sig tillbaka, stanna hemma hos familjen 
och ta hand om bostäderna i Djursholm 
och Spanien. Lyssna på ljudböcker och 
musik. 
Hon längtade efter att måla mer så 2013 
hade hon två utställningar i Stockholm 
och Göteborg och sålde slut på allt. 

En av Jazzlåtarna Sing Me a Song 
som Marie sparat släpptes som 
singel på hennes 60-årsdag. 
 
Den 9 december 2018 dog Marie i 
sviterna av hjärntumören hon ådrog 
sig den 11 september 2002.

Josefin, Mikael, Marie och Oscar

Prinsessan Madeleine & Christopher O’Neill



Trångboddheten i jordens omloppsbana 
har fått astronomer att flagga för ett allt 
för ljust klimat där mätinstrument störs 
och blir oanvändbara. Samtidigt ökar 
risken för kollisioner mellan kommersi-
ella och internationella satelliter. 
 
Nyheter 
Rymdbolaget Space X har avfyrat 60 
nya satelliter som en del av sitt expan-
derande kommunikationssystem. 
Kommersiella bolag räknar med att 
placera ut hundratals satelliter de kom-
mande åren och nu varnar forskarna för 
trångboddhet. 
 
Moderna satelliter som skickas iväg för 
att lägga sig i omloppsbana runt jorden 
är inte bara finansierade av internatio-
nella rymdstyrelser, utan i allt högre 
utsträckning bekostade av kommersiel-
la bolag. Det moderna samhället gör sig 
allt mer beroende av snabb och effektiv 
kommunikation och nya satelliter gör 
inte bara uppkopplingen snabbare för 
världens alla internetanvändare, även 
försvarsindustrin och forskare välkom-
nar utvecklingen. 
 
Snäva tidsramar 
Men nu flaggar astronomer som forskar 
om och analyserar universum för att 
det växande satellitbeståndet påverkar 
deras mätinstrument och data. 
- Mest bekymmersamt är ljuset som 
alla satelliter förser himlavalvet med, 
säger Patrick Seitzer, astronom vid 
University of Michigan in Ann Arbor, 
till tidningen Nature. 

Rymden börjar bli övertrafikerad

Satelliternas närvaro medför snävare 
tidsramar av kompakt mörker som är 
avgörande för astronomerna, särskilt 
under sommarmånaderna, och därför 
pågår nu en diskussion om att göra 
Space X Starlink-satelliter ”så svarta 
som möjligt”. Men ljusa och ljusreflek-
terande satellitkroppar är inte enda ut-
maningen för dagens astronomer. Kom-
munikationssignaler mellan satelliten 
och jordbaserade stationer riskerar att 
störa radioastronomiska observationer, 
vilket kan göra dyr data oanvändbar. 
 
Varningssystem 
Och liksom på jorden börjar överpopu-
lation även att prägla den del av rym-
den där många satelliter befinner sig. 
I september tidigare i år tvingades den 
europeiska rymdstyrelsen Esa tvärma-
növrera en av sina satelliter för att und-
vika en kollision med en av Space X 
Starlink-satelliter. I dagsläget räknas 
risken för kollision som liten, runt 6 %, 
enligt det amerikanska bolaget Amazons 
uträkningar men händelsen i höstas 
kastade sken över ett växande problem 
med trångboddheten.

- Inom några år vill vi se ett automatiskt 
kollisionsvarningssystem på plats, säger 
Holger Krag, chef för Esas rymd- 
skrotskontor i tyska Darmstadt, till 
Nature. 
 
Fakta: Satelliter 
Definitionen av en satellit är en naturlig 
eller konstgjord kropp i bana runt en 
planet. 

Den första konstgjorda satelliten, Sput-
nik 1, hade en sfärisk form med en di-
ameter av endast 58 cm och skickades 
upp av dåvarande Sovjetunionen den 4 
oktober 1957. 
 
Satelliter har i dag en rad användnings-
områden. Förutom radio-, tele- och 
tv-kommunikation kan de exempelvis 
också användas för att kartlägga natur-
resurser och miljöförstöring, för över-
vakning av väder, positionering och 
militära ändamål. 
 
Ett flertal satelliter har skickats upp för 
svensk räkning, där Viking, Tele-X och 
Freja är några exempel. 
 
  Källa: Nationalencyklopedin 

 
Vintergatans sanna utseende

 
 
 
 
 
 
 
 
Vår egen galax är inte platt, snarare för-
vriden i en S-form. Illustrationen visar 
hur forskarna tänker sig att den ser ut. 
 
För första gången har forskare skapat en 
tredimensionell karta över Vintergatan. 
Kartan avslöjar att vi ”bokstavligt talat” 
lever i en förvriden värld. 

Foto: John Raoux/AP/TT

Foto Illustration: Chen Xiaodian
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Genom att utgå från 1 339 ljusintensiva 
stjärnor har australiska och kinesiska 
astronomer skapat den första tredimen-
sionella kartan som visar Vintergatans 
sanna form, hur vår galax verkligen ser 
ut. Resultatet förvånar såtillvida att for-
men är förvrängd i förhållande till hur 
vi normalt tänker oss den. 
 
”Normalt tänker vi oss spiralgalaxer 
som ganska platta, ungefär som Andro-
meda-galaxen som du lätt kan se med 
hjälp av ett teleskop”, säger en av fors-
karna bakom studien, professor Richard 
de Grijs vid Macquarie University i 
Sydney, i ett pressmeddelande. 
 

Forskningen, som presenteras i Nature 
Astronomy, visar dock att Vintergatan 
inte alls är så platt som man tidigare 
trott, utan är förvrängd i en S-liknande 
form. Kartläggningen visar dessutom 
att Vintergatans utseende inte är stabilt, 
utan att den blir alltmer förvrängd. 
 
De stjärnor som forskarna utgick ifrån 
är så kallade cepheider, det vill säga 
stjärnor som är uppemot 100 000 
gånger ljusstarkare än vår egen sol, 
men vars ljusstyrka varierar på ett 
bestämt sätt 
 

Fakta: Galaxer 
Galaxerna är system bestående av stjär-
nor, gas- och stoftmoln som hålls sam-
man av sin gravitation. 
 
Enligt de senaste beräkningarna finns 
det runt tvåtusen miljarder galaxer i 
universum. Varje enskild galax kan i sin 
tur innehålla hundratals miljarder stjär-
nor. Vår egen galax, Vintergatan, tros 
innehålla mellan 200 och 400 miljarder 
stjärnor, varav vår egen sol är en. 
 
         Källa: Royal Astronomical Society    
          Text: Tommy Söderberg        

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

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
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Radio Nord blev och är ännu Sveriges 
största och mest uppmärksammade 
reklamradio genom tiderna. 
Av personer som inte gillade denna upp-
stickare kallades stationen piratradio. 
Dock var den ingen pirat i ordets rätta 
bemärkelse, då stationen upphörde inn-
an förbudslagstiftningen trädde i kraft. 
Under stationens 16 månader korta ex-
istens blev dess sändningar så uppskat-
tade att en majoritet av radiolyssnarna 
i stationens täckningsområde hellre 
valde ”en station i det våta”, Radio 
Nord, istället för ”två torra”, Sveriges 
Radios då två kanaler P1 och P2. 
 
Historik 
Radio Nord startades och drevs av den 
finlandssvenske affärsmannen  
Jack S. Kotschack och backades upp 
finansiellt av ett par amerikanska 
miljonärer. Stationen sände från ett 
fartyg, M/S Bon Jour, förankrat på in-
ternationellt vatten utanför Stockholms 
skärgård med premiären den 8 
mars 1961 och stationen upphörde 
den 30 juni 1962. 
 
En viktig inspirationskälla vid till-
komsten av Radio Nord var den dans-
ka Radio Mercur, Skandinaviens första 
professionella piratradio. Personerna 
bakom Radio Mercur var de första 
som insåg den lucka i lagstiftningen 
som gjorde det möjligt att kringgå 
den monopolsituation som rådde 
inom rundradioverksamhet i de flesta 
europeiska länder. Monopolsituationen 
innebar att det var olagligt för andra 
än det av staten godkända företaget att 
sända radioprogram. Lagstiftningen 
gällde dock endast för sändningar inom 
det egna landets gränser och genom 
att placera radiosändaren på ett fartyg, 
förankrat utanför ett lands territorial-

vatten, kunde sändningarna riktas uti-
från havet in mot landet ifråga. 
 
Radio Nord sände musik, nyheter, sport 
och reklam dygnet runt på mellanvåg, 
495 meter. Stationen täckte Mellan-
sverige, räknat från Kalmar i söder till 
Gävle i norr inklusive Gotland, Öland, 
Åland samt södra Finland. Stationen 
fick en mycket stor och trogen lyssnar-
skara. 
 
Protester 
Regeringen och myndigheterna i 
Sverige upplevde Radio Nord som 
en provokation redan från det att 
Kotschack i november 1959 första 
gången presenterade sina planer på att 
bryta radiomonopolet. 
En rad olika åtgärder vidtogs för att 
försöka stoppa projektet. Presumtiva 
annonsörer skrämdes bort med hot om 
repressalier av olika slag. Sveriges Ra-
dio tilldelades skyndsamt extra anslag 
för att omedelbart kunna börja med vad 
man kallade Melodiradio, där en mu-
sikunderhållning som tidigare ansetts 
otänkbar plötsligt tilläts breda ut sig 
över programtablåerna. Tillkomsten av 
dagens Sveriges Radio P3 påskyndades 
genom konkurrensen från Radio Nord, 
som också kom att inspirera Sveriges 
Radio till tätare nyhetssändningar och 
fler sportnyheter. 
 
Sedan Sveriges riksdag fattat beslut om 
den så kallade Lex Radio Nord (pira-
tradiolagen) valde Kotschack att släcka 
ner Radio Nord i förtid - en månad inn-
an lagen trädde i kraft. Ett skäl till att 
stänga tidigare än lagen krävde var att 
Radio Nords sändarfartyg och all tek-
nisk utrustning förväntades gå att sälja 
till ett engelskt piratradioprojekt, Radio 
Atlanta, och det föreföll då som om 
förhandlingarna kring denna affär var 

i slutskedet. Det skulle dock visa sig 
senare att många problem återstod inn-
an de ekonomiska omständigheterna 
för köpet och för starten av det nya 
piratradioprojektet kunde förverkligas. 
När Radio Atlanta trots allt kom igång 
med sändningar från ”gamla Bon Jour”, 
som efter ombyggnadsarbeten omdöpts 
till MV Mi Amigo, skulle projektet 
efter bara ett par månaders verksam-
het ända i ett fiasko och alltsammans 
övertogs av Radio Caroline i Engelska 
kanalen och blev den mest långlivade 
piratradiosändaren någonsin innan MV 
Mi Amigo i en storm i mars 1980 kom 
på drift och gick på grund varvid 
skrovet slogs sönder och sjönk. 
 
Medarbetare 
Bland medarbetarna på Radio Nord 
märktes främst Gert Landin (1926–
2003) som blev mångårig frilansande 
medarbetare på Sveriges Radio, Kaj 
Karlholm (1922–2002), sedermera 
chef för TT:s radioredaktion, Sten Hed-
man (född 1942), senare journalist på 
bland annat Hänt i Veckan och Svensk 
Damtidning, Kaj Häger (1928–2000) 
senare radioröst på Radio Syd och 
journalist på tidningen Se, och Seve 
Ungermark (född 1932) som efter 
Radio Nord arbetat bland annat på 
SVT:s Rapport. Den för de flesta mest 
omtyckta Radio Nordrösten var Larsan 
Sörenson (1931–1970). Musik och text 
till stationens jinglar och reklaminslag 
skrevs till stor del av Henry Fox. För 
sånginsatserna på jinglarna anlitades 
flera kändisar, bland annat Svante Thu-
resson, Pia Lang, Lasse Bagge, Berndt 
Öst och Tosse Bark. 
 
               Text: Tommy Söderberg 
                             SVT bild  
               Källa  Wikipedia 

Jack Kotschack 
när han den 30 juni 1962, 
på Radio Nords sista 
sändningsdag, besökte 
sändarfartyget 
Bon Jour.

Radio Nord

Hasse Ekman
För mer än 100 år sedan, 10 sep 1915, 
föddes en gosse som med tiden skulle 
bli en av Sveriges allra största inom 
film och teater. Hasse Ekman skådespe-
lare, regissör och manusförfattare. 
Han uppträdde ofta i huvudrollen i de 
filmer han regisserade, nästan alltid 
som snygg charmör. Han var mannen 
bakom otaliga succéer framför allt inom 
den komiska avdelningen. Inte minst 
hans filmer med Sickan Carlsson slog 
an hos den stora publiken. 
 
Hasse Ekman var son till Gösta Ekman 
d ä och kostymtecknaren Greta 
(Sundström) Ekman,  

Gösta Ekman d ä, född 28 dec 
1890 i Stockholm, död 12 jan 1938, var 
en svensk skådespelare, regissör, sång-
are och teaterdirektör. Far till Hasse 
Ekman och farfar till Gösta Ekman d y.
Gösta Ekman växte upp som enda bar-
net i en familj där fadern var bokhållare 
och modern utbildade sig till frisör. De 
flyttade en del men bodde främst på 
Östermalm i Stockholm. 
Fadern Frans gick bort då Gösta endast 
var fem år. Modern gifte senare om 
sig och fick ytterligare tre barn, då var 
13-årige Gösta redan inackorderad 
springpojke. 

Gösta Ekman d y född 28 juli 
1939 i Engelbrekts församling i Stock-
holm, var en svensk skådespelare och 
regissör. Han föddes in i en skådespe-
larfamilj, som son till Hasse Ekman 
och sonson till Gösta Ekman d ä. Hans 
mor var Agneta Wrangel. 
- Jag var kändis redan som spermie har 
han sagt apropå att vara sin fars son 
och sin farfars namne. 
 
Gösta arbetade mestadels med komedi-
er på film och teater och blev inte minst 
känd för sina många roller hos Hasseå-
tage och som Charles-Ingvar Jönsson i 
Jönssonligan-filmerna samt rollen som 
poliskommissarie Martin Beck i en rad 
svensk-tyska filmproduktioner. 
Han spelade titelrollen i Papphammar, 
en serie kortfilmer av slapstick-karaktär.

Foto: Sjöbergs bildbyrå

Tre generationer Ekman
Han fortsatte sedan med att arbeta på 
kontor och på fritiden spelade han 
amatörteater. Han studerade även för 
skådespelaren Anders de Wahl.
Gösta Ekman kom in vid den profes-
sionella teatern genom operetten, han 
spelade i Glada änkan på Oscarsteatern 
1908 och i Helsingfors samma år i Au-
gust Bodéns operettsällskaps turné. 
 
Gösta Ekman gifte sig i Engelbrektskyr-
kan 1914 med Greta Sundström, dotter 
till grosshandlaren Hans Fredrik Sund-
ström och Anna Gustava Fris. 
De fick barnen Hans Gösta Ekman och 
sonen Jan Michael som dog nio måna-
der gammal.

Han är far till Gösta Ekman d y, Krister 
Ekman, Mikael Ekman och Stefan 
Ekman i första äktenskapet med Agneta 
Wrangel samt Fam Ekman i andra 
äktenskapet med Eva Henning. 

Under åren hade Ekman byggt upp en 
stor konstsamling som han sålde när 
han tillsammans med tredje hustrun 
Tutta Rolf flyttade till den spanska 
solkusten 1964, där han levde fram till 
sin bortgång, 88 år gammal. 

Ekman var även en hängiven AIK-sup-
porter, vilket framkom i många av hans 
verk.

Han debuterade själv som filmregissör 
med Morrhår och Ärtor. År 2005 drog 
han sig tillbaka från sin långa skåde-
spelarkarriär. 
 
Gösta Ekman var också en begåvad 
musikant och tecknare. Han spelar bl.a. 
den egenkomponerade pianomusiken i 
Gunnar Papphammar. Han blev också 
en av Sveriges tidigaste rap-artister 
när han rappade signaturmelodin till 
Farbrorn som inte vill va’ stor. 

Åren 1963-74 var Gösta gift med Karl 
Gerhards adoptivdotter Fatima Svend-
sen  med vilken han har sonen Måns 
Ekman. Därefter 1979-87 var han gift 
med Pia Harahap, de adopterade två 
barn, Bille Ekman och Robin Ekman. 
Från 1989 fram till sin död 2017 var 
han gift med Marie-Louise Ekman.

Text: Inger Sjunnevik 
Källa: Wikipedia

Foto: Frankie Fouganthin

Foto: Meyere de, Jan
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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

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

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

 Rågsved/Hagsätra Välkommen till PRO  
Sveriges största mötesplats för pensionärer!  

Här hittar du nya vänner och ett brett utbud av 
aktiviteter och förmåner som gör livet som 

pensionär roligt och utvecklande. 
Som medlem stöder du också PRO:s arbete med att 

göra samhället bättre för oss pensionärer.

Som medlem i Hyresgästföreningen 
har du många fördelar och kan vara med och 
påverka ditt och dina grannars boende. 
Vi arbetar för allas rätt till ett bra hem, 
till en rimlig kostnad.
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År 1944 var jag 13 år och levde i 
Finland. Andra världskriget var 
ännu inte avslutat, vilket märktes på 
många sätt i Finland. 
I dessa oroliga tider hade min mamma 
ordnat så att jag skulle få tillbringa mitt 
sommarlov, i sällskap med en bekant 
familj från Jyväskylä. 
De hade sommarhus på ön Luhanka i 
sjön Päijänne och på denna ö skulle vi 
tillbringa sommaren. Dyrt och heligt, 
lovade de min mor, att ta väl hand om 
mig. Problemet var bara att på ön 
Luhanka ”härskade” fruns far. Han styr-
de allt med järnhand och alla fick finna 
sig i hans regler och bestämda livsstil. 
 
”Gubben” var en pensionerad 
skollärare med några fixa idéer: 
1) Ingen fick prata, om det inte var 
absolut nödvändigt! 
2) Dagligt fiske var absolut nödvändigt 
för hushållets överlevnad, oavsett väder. 
3)Resten av hans liv skulle användas 
till att skapa en fruktträdgård, på en 
plats som bara bestod av stenblock.                                                                                                                                     
Mot denna bakgrund blev jag en slags 
gratis resurs, för att uppfylla Gubbens 
önskningar. Han lade punktliga sche-
man varje dag för vilka sysslor jag 
skulle utföra. 
 

Tungt arbete 
Resultatet blev att jag fick tillbringa 
många, långa timmar åt fiske. Lyda 
hans direktiv om hur båten skulle sty-
ras, höger, vänster, i med draget, lägg i 
näten, vittja näten och rensa sedan gäd-
dorna i köket. 
 
Flera dagar i veckan hade jag i uppdrag 
att gå ett par mil genom skogen till när-
maste gård för att köpa mjölk och smör.                                 
Utöver detta skulle jag bryta upp stenar 
i hans tänkta fruktträdgård. 

En svinaktig historiaEn svinaktig historia

Kan säga att jag till och från kände mig 
som en tukthusslav i ett stenbrott. 
 
En viktig och mer behaglig arbetsupp-
gift som tilldelades mig, var att ta hand 
om en gris som de hade inhyst i sval-
rummet till bastun nere vid sjön. Grisen 
skulle matas och motioneras. 
 
Matinsamling 
I vikarna runt ön växte det massor av 
Näckrosor. Från en flatbottnad Eka 
skulle jag samla upp deras bladskaft. 
Skaften skulle sedan hackas i bitar med 
en macheteliknande yxa/kniv och kokas 
till en slags gröt och servera grisen. 
Har fortfarande ett ärr på vänster pek-
finger som en påminnelse om hackandet.

 

 
 
 
 
Båtturerna när inte ”Gubben” var med 
blev en lättnad i det dagliga arbetet. Att 
slippa hans övervakning var nästan som 
fritid. Fick då möjlighet att upptäcka 
platser där den grunda sjöbottnen var 
full av flodmusslor. Jag hade hört att 
några kunde innehålla pärlor. 
Ibland, efter att jag hade samlat in till-
räckligt med näckrosskaft, fångade jag 
hundratals musslor och spenderade lite 
spännande tid åt att öppna dem med 
min finska bälteskniv. Självklart hittade 
jag aldrig några pärlor men grisen blev 
glad över att få lite energirik förstärk-
ning i menyn. 
 
Grisen och jag utvecklade över tiden 
en djup vänskap. Han blev min mentala 
flykt från allt elände jag upplevde på 
denna ö. Vi brukade leka, springa och 
simma ihop i sjön. 
 
Vid slutet av sommaren hade min mat-
ning gjort honom så stor, att det var 
svårt att få honom in och ut ur sin pro-
visoriska svinstia. 

Hemresa 
Efter den mest fasansfulla sommaren i 
mitt liv, blev det äntligen dags att flytta 
in till fastlandet. 
Alla saker skulle ros tre kilometer över 
sjön till ångbåtens kaj. Jag tilldelades 
en av ställets smala och ranka båtar där 
också en hastigt ihopspikad trälåda där 
grisen placerades. 
Höstvädret var kyligt och vågorna gick 
höga. Grisen grymtade av obehag när 
det kalla vattnet stänkte in i lådan, sam-
tidigt som jag kämpade på med årorna. 
 
Till slut nådde vi kajen och några män 
började lyfta upp grislådan till kajens 
nivå men de missade att hålla fast bå-
ten, och lådan föll i vattnet. Lyckligtvis 
var vattnet inte så djupt nära stranden. 
Grisen stod nu upp till nacken i vattnet 
och skrek bedrövligt. Till slut lyftes ändå 
lådan upp på kajen där svinet till slut 
lugnade sig och självtorkade i vinden. 
Personligen led jag mycket över denna 
incident där min ”sommarkompis” fick 
utstå allt detta. 
 
Huruvida svinet fick lunginflammation 
eller ej förblev för mig okänt men så 
snart han anlände till Jyväskylä vidare-
befordrades han direkt till slakteriet. 
 
Om det finns någon sensmoral eller ej 
i dessa händelser vet jag inte men det 
gav många minnen som jag på olika 
sätt tagit med mig i livet. 
 
          Text: Karl-Anton Raid

Sommarlovet 1944 på en ö i Finland
Kåseri
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ReceptRecept

Gör så här:
Fräs purjolök och grytrotfrukter med smör i en gryta. 
Slå på grädde och mjölk 
Låt sjuda i ca 20 minuter tills gräddmjölken kokat ihop
Smaka av med kryddpeppar, salt och peppar
Häll upp blandningen i en form och strö över cheddarost
Gratinera i ugn 225° i 15 min

Cheddargratinerad rotsaksgratäng  
 
Ingredienser:
60 g finskuren Purjolök
0,8 kg Grytrotfrukter 
100 g Cheddarost 
3 dl Vispgrädde 
1 dl Mjölk  
Smör
Salt & Svartpeppar 

Kycklingfilé  
Ingredienser:
2 Kycklingfiléer 
1 tsk Olja  
Salt och Peppar 
Brytbönor 

Matmuffins med 
cannellinibönor, oliver och fetaost
Det blir 8 stora eller 16 små muffins 
 
Ingredienser: 
2 ägg 
1 dl Extra jungfruolivolja
1 dl vatten 
3 1/2 dl vetemjöl 
2 dl grahamsmjöl 
1 msk bakpulver 
1 tsk salt 
1 burk Leccinooliver urkärnade
1 frp Fetaost 
1 frp Cannellinibönor Ekologiska 

Gör så här:
Vispa upp äggen lätt. Tillsätt olivolja och vatten
Blanda mjölsorterna med bakpulver och salt och rör ner i äggsmeten Rör ihop 
till en tjock smet
Tillsätt hackade oliver, smulad fetaost och avrunna cannellinibönor
Fördela smeten i muffinsformar och grädda i mitten av ugnen i 175° ca 30 min 
Gör du stora muffins behöver de bakas lite längre 
Servera muffinsen när de är ljumna

Gör så här:
Koka upp Brytbönorna 
Sätt ugnen på 225°
Bryn kycklingen och krydda med salt och peppar
Lägg den i en ugnsform och sätt in mitt i ugnen ca 6 min 
eller tills innertemperaturen på kycklingen är 72° 
 
Servera med Brytbönor och Rotsaksgratängen

Hagsätra  Högdalen  Hökarängen
Alla ingredienser som ingår i recepten, finns att köpa i våra butiker!
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Kassler med varma rödbetsklyftor
 
Ingredienser:
8 små Rödbetor 
2 msk Smör 
1 msk finhackad Gräslök 
500 g Kassler 
2 dl Crème Fraiche med örter eller valfri smaksatt sort 
Salt och Svartpeppar

Gör så här:
Skala och skär rödbetorna i klyftor 
Koka dem mjuka i lättsaltat vatten 
Häll av vattnet, låt ånga av en stund 
Rör ner smöret och gräslöken 
Krydda med salt och nymalen svartpeppar
Skär kasslern i tunna skivor och fördela på tallrikar 
Lägg på de varma rödbetorna

Servera med potatis och salladsblad

Blåbärspaj 
 
Ingredienser: 
500 g blåbär, färska eller frysta
0,5 dl syltsocker
2-3 tsk potatismjöl 

Knäckig smuldeg:
175 g smör
2 dl strösocker
2 krm salt
3 dl havregryn
1,5 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
0,5 dl ljus sirap

Gör så här:
Sätt ugnen på 175°
Blanda ihop alla ingredienserna till fyllningen i en bunke och lägg i pajformen
Blanda ihop strösocker, salt, havregryn, vetemjöl och bakpulver i en annan bunke
Smält smöret och häll ner det i bunken tillsammans med sirap 
Rör ihop till en jämn smet och klicka ut den på bärfyllningen
Bre försiktigt ut i ett jämnt lager över bären 
Grädda pajen i mitten av ugnen i ca 30-40 minuter eller tills den fått fin färg
Servera direkt eller förvara den i kylskåpet tills den svalnat 

Servera med vaniljglass, vispgrädde eller vaniljsås Text: Angela Sjunnevik

Penfolds Koonunga Hill 
Nr 6463, 89:-
Generös australisk chardonnay med fatkaraktär, 
äpplen, päron, citron och smör 

Bolla Le Poiane Ripasso 
Nr 22320, 119:-
Oerhört matvänligt rött från Italien. 
Inslag av kryddor, körsbär, choklad och stråk av apelsin

Goda smakrika viner

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

Vintips



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

HAGSÄTRA MOBITEK
DATA 

& 
MOBILSERVICE 

Mobile Technology 
 

Vi har allt för 
Data och Mobiltelefoner  
Köper och Säljer begagnade Mobiltelefoner
-Reparationer 
-Service
-Skärmbyte
-Uppdatering
-Upplåsning
-Batteribyte 
-Tillbehör och mycket annat 
  

 
 
Nyckelservice 
Kopiering av nycklar 
Vi säljer flera modeller av Hänglås, även med kod 
 

Nyhet!
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Historik 
Första upplagan av Elitloppet kör-
des 1952. Den gången bar tävlingen-
namnet Solvallas Jubileumslopp för att 
uppmärksamma Solvallas 25-årsdag 
som travbana. 
 
Inför detta lopp hade man stora förvänt-
ningar till att den stora prissumman, 
skulle dra till sig stort intresse interna-
tionellt.  Dessvärre visade Frankrike 
och Italien, två stora inom travsporten, 
ett svalt intresse. 
 
Räddningen blev istället en tysk häst 
vid namn Permit som vann premiärlop-
pet före den svenska mycket populära 
hästen Frances Bulwark. 
Året därpå var däremot ordningen det 
omvända. Det svenska stoet vann med 
Sören Nordin i sulkyn. 

 
År 1953 gavs tävlingen namnet Interna-
tionellt Elitlopp. Åren 1952-1958 och 
1962–1964 var distansen 1 600 meter. 
Däremellan kördes loppet över långdis-
tans, 3 200 meter 1959 och 2 700 meter 
1960-1961. 

Elitloppet 
Sveriges stolthet i Travvärlden 

Solvallas internationella Elitlopp, eller i dagligt tal enbart Elitloppet, 
är Sveriges och en av världens största och mest prestigefyllda travtävlingar! 
Det är ett Grupp 1-lopp, det vill säga ett lopp av högsta internationella klass. 
Elitloppet avgörs alltid sista söndagen i maj på Solvalla 

De första åren tävlade främst svenska 
hästar. På 1960-talet kom de stora fran-
ska hästarna och formligen utklassade 
de svenska. Publiken fick se den legen-
dariska Roquépine vinna två år i rad. 
 
På 1970-talet svängde pendeln och då 
kom de första svenska segrarna sedan 
1953. Dart Hanover som även vann 
Prix d’Amérique vann 1972. 
Den omåttligt populäre Ego Boy vann 
1973. Då krävdes ett skiljelopp för 
att kunna utse svenske Ego Boy som 
vinnare över den amerikanske storfavo-
riten Flower Child. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ego Boy travade i ett av försöken på 
tiden 1.13,8, vilket då innebar nytt 
Europarekord.
1988 kom amerikanen Mack Lobell till 
Sverige och vann överlägset. 
Nästa svenska triumf var 1994, 
då vann Copiad och Erik Berglöf 
efter en fantastisk duell mot Pine 
Chip från USA där den senare fick ge 
sig till slut och dessutom galopperade 
på upploppet. 
Copiad vann även året efter. 
Varenne, den stora italienska gigan-
ten som vann allt, bärgade segrar-
na 2001 och 2002. 

I Elitloppet 2006 var Jag de Bellou-
et först i mål men diskvalificerades 
senare för dopning. 
Även tvåan i mål diskvalificerades 
för dopning, varför Conny Nobell 
tilldömdes segern. 
I Elitloppet 2016 fälldes trean i mål Un 
Mec d’Héripré, tränad av Fabrice Sou-
loy, för dopning med ämnet kobolt. 

Upplägg och genomförande 
Elitloppet är ett inbjudningslopp! Varje 
år bjuder man in 16 hästar som utmärkt 
sig. 
Sedan några år körs det även lopp där 
vinnaren blir direktkvalificerad till 
Elitloppet. 
Hästarna lottas in i två kvalheat och de 
fyra bästa i varje försök går vidare till 
finalen, som sker 2-3 timmar senare 
samma dag. 
Ju bättre placering i kvalheatet, de-
sto tidigare får hästens tränare välja 
startspår inför finalen. 
Samtliga tre lopp travas, sedan 1965, 
över sprinterdistansen 1 609 med 
autostart = bilstart. 
 
De första fyra upplagorna 1952-1955, 
hade 30 000 kronor i förstapris. 
Sedan 2008 är förstapriset satt till 
3 miljoner kronor.

Text: Tommy Söderberg 
Källa: Wikipedia

Sören Nordin med Frances Bulwark 
efter segern i Elitloppet 1953 
P&R-Andersson Pressbild

Ego Boy 
Foto: Sjöberg Bildbyrå
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Efter en lång väntan är det nu återigen dags för en träff! 

Alla som uppnått seniorålder är alltid hjärtligt välkomna till oss, oavsett om 
du har någon föreningstillhörighet eller ej.

Vi träffas som vanligt i Folkets Hus lokaler i Rågsved. Där finns avstånds-
markeringar och övriga regelverk att förhålla sig till så som bordsservering.  
Handsprit kommer att finnas tillgängligt!

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

Varmt välkomna!

SENIORTRÄFFEN
FREDAG DEN 2 OKT

KL. 14.00 - 18.00

N
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S 

H
U

S
SENIORTRAFFEN.SE

Fredagsmys

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

www.seniortraffen.se

ENTRÉAVGIFT 100 kr
Enklare förtäring  
Kaffe och kaka 

FÖRBOKAS
Tel.076-231 18 12 
Mail: kontakt@seniortraffen.se 

PROGRAM
Musikunderhållning 
Lotterier och Quiz med fina priser

VIKTIGT
Förbokas
Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer kan vi endast ta 
emot 50 personer så först till kvarn !

Betalning
Nu tar vi endast emot swish eller 
kontanter. Ha gärna jämna pengar.

Åland  
På Åland fanns en fiskare vid namn Perti som gjort sig känd som ett riktigt original! 
Han var vida beryktad för sin skicklighet att fiska och leva som man gjorde förr. 
En reporter från YLE i Helsingfors fick i uppdrag att intervjua Perti i radio. 
Vid sin ankomst bad hon honom att berätta med sina egna ord hur en vanlig dag såg ut för honom. 
- Jo när jag vaknar så äter jag frukost och tar mig en sup, ror ut och vittjar näten och tar mig en sup, rensar 
fisken och tar mig en sup, sedan är det dags för kaffe och en sup, tar en till sup och går och vilar en stund! 
På eftermiddagen lägger jag ut nya nät och tar mig en sup! 
 
Den kvinnliga reportern tyckte att det blev lite väl mycket snack om supandet så hon föreslog att han istäl-
let skulle säga att han läste efter alla sina gärningar. 
Gubben muttrade och sade att det var väl ok. 
Så i direktsändning blev det som följer: 
- Äter frukost och läser, vittjar näten och läser, rensar fisken och läser, dricker kaffe och läser, läser och vi-
lar en stund sedan lägger ut jag nya nät och läser! 
- Jaha sade reportern men på kvällarna då, händer det inget då? 
- Jo för tusan då ror jag över till grannen på ön intill och vi läser utav bara f..n tillsammans! 
 

Onödigt vetande!  
Åland har 6 500 öar, av dessa är ca 60 st bebodda. Invånarantalet är något mindre än 29 000.                                                                       
Tar man vägen till eller från Eckerö, passerar man tre berömda rondeller. 
Den första och tillika den största där möts alla riksvägar och den har många ”Armar” därför har den fått 
namnet Bläckfisken. 
Den andra har en kraftig lutning och kallas Lutfisken. 
Den tredje ligger på vägen mot flygplatsen och gissa vad den kallas?                                                                                                                       
Svar: Flygfisken!
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Finland öppnar gränsen för Sverige  
Finländska regeringen har nu kommit med besked om lättade reserestriktioner för flera länder, 
däribland Sverige. 
– Jag är glad att vi nu kan välkomna våra grannar från Sverige, säger Finlands transport- och 
kommunikationsminister Timo Harakka enligt Yle. 
 
Vi på Seniortraffen.se ser nu förnyade möjligheter att tillsammans med våra samarbetspartner 
kunna planera för en Ålandsresa. 
 
Nedan kan du i förhand informera dig lite om Åland!



Om vi inte hade haft gamla människor skulle alla 
käppfabriker och alla de som gör löständer ha gått 
i konkurs.                                Kathrine, 6 år 
 
- I morse var jag så tankspridd att jag serverade 
min man tvålflingor, istället för cornflakes.
 - Blev han arg?
 - Ja, han riktigt skummade av ilska 
 
Sportfiskaren glömde sin fångst under sätet i 
bussen. Fem dagar senare kunde man läsa en notis 
i tidningen:
 - Om den person som glömde en påse med fisk 
på 93:ans buss vill vara vänlig och komma ner till 
garaget så kan han få bussen 
 
Det norska paret var i England och skulle åka de 
berömda dubbeldäckarna. Frun satte sig därnere 
och herrn däruppe, men han kom snabbt ner.
 - Fick du svindel där uppe?
 - Nej, men det fanns ingen chaufför 
 
En man kommer in på Systembolaget och säger:
- Jag vill ha en flaska vin.
- Jaha, ska det vara rött eller vitt?
- Spelar ingen roll, jag är färgblind 
 
Det var känt i bygden att August på Berget och 
hansgumma hade rätt så skarpa äktenskapligakon-
troverser. 
En dag går prästen upp för att höra lite närmare 
om saken. Han träffar August på vedbacken.
 - Jag har hört att förhållandet mellan dej August 
och Johanna inte är så bra. Men kommer inte 
August ihåg vad Paulus säger om äktenskapet?
 - Vad då för Paulus?
 - Aposteln Paulus i Bibeln, naturligtvis, förmanar 
prästen.
- Jaså, kände han Johanna?
- Nej, aposteln Paulus kunde ju inte känna 
Johanna!
- Då ska han sannerligen inte lägga sig i det här! 
 

Bra Sagt
Champagne 
Är bäst när den är torr, väl kyld och gratis
    Churchill

Det besvärliga med livet är att det finns så många 
vackra kvinnor så lite tid 
    John Barrymore 
 
I valet mellan två onda ting tar jag alltid det jag 
inte försökt förut 
    Mae West

den förut
Har du hört

TipsruTan

KemTvätt  VitTvätt  MattTvätt  MockaTvätt

Snabba 
leveranser! 

Vi hämtar och lämnar

Har strykjärnet fått ful beläggning  
doppa en trasa i ättika och gnugga järnet. 
 
Lite salt i vasken då och då 
tar bort dålig lukt och löser upp proppar

Dagens Lunch 
Varmrätt varje vardag 

10-14 
inkl smör & bröd, Kaffe 

Öppettider:  
Månd - Fred 
06.00-18.00  
Lörd - Sönd 
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

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:-
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Insändare

Alternativ om du är 
allergisk mot nötter 
Rostade pumpakärnor och solrosfrön ger samma konsistens 
som nötter 
Rostade sesamfrön har en härligt nötig smak och är gott i 
desserter och att strö över lax eller annan fisk
Havregryn som rostas eller steks med smör och socker blir 
knaprigt nötsmakande, kan varvas med bär och en lättsötad 
yoghurt blir en god dessert
En knaprig havrebotten är ett gott alternativ till tårtbotten i 
stället för en nötbotten
Knaprigt sega havreflarn kan också vara ett alternativ till 
just desserter 
     Insänt av Britten

Äldre tiders Huskurer 
Husmödrarna förr hade många olika 
knep för att hålla hemmet rent och 
familjen frisk.
 
Nog har vi alla ätit en extra vitlök i hopp 
om att förkylningen snabbare ska gå 
över. Att andas in terpentinångor mot hosta eller pensla 
näsan invändigt med vätesuperoxid känns däremot inte 
så lockande! Men i ”Husmoderns hemkurer och goda 
råd” från 1926 kommer bl a dessa mer eller mindre 
hårresande hälsotips. 
 
Åtta år efter det att spanska sjukan härjat Sverige 
kom Kerstin Wenströms bok. 
Boken bjuder på en resa in i äldre tiders märkliga 
husmorskurer som i dag inte är att rekommendera.  
     Insänt av Kicki J

Facit Mat Dax krysset nr 2 

Insänt av Madelene 

Hagsätra Torg 15  Tel: 647 91 25
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Plötsligt händer det! 
 
Min man Berra Haitkin berättade att han träffat Unibet- 
rundaren Anders Ström som frågat om han fick döpa en 
travhäst efter honom, bara för att han tycker att Berra är 
en ”skön gubbe”. 
Visst fick han det!   
Jag undrade så klart vad det var för häst och då fick jag 
veta att han föddes på samma dag som min mor gick ur tiden. 
Själavandring eller ej, men av de två anledningarna blev vi 
med häst. 
 
Han är så klart jättefin och har just debuterat på travbanan där 
han vunnit tre raka lopp. 
Som stolt hästägare så hoppas vi att Haitkin AM en vacker 
dag också får springa på Elitloppet!

           Insänt av Louise



KryssetHagsätra   Högdalen   Hökarängen

..................................................................................                               ............................................... 
Namn                                                                                                       Tel nr 
Skicka ditt svar till Magazine V c/o Söderberg, Vintrosagatan 14, 10 tr, 124 73 Bandhagen. Senast den 31 oktober

1:a Pris 5 pkt Kaffe   2:a Pris 4 pkt Kaffe   3:e Pris 3 pkt Kaffe   4:e Pris 2 pkt Kaffe   5-10:e Pris 1 pkt Kaffe

Vinnarna meddelas på telefon


