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Förskolan Egalia 
polisanmäler hot

Hjältarna bakom 
ungdomsidrotten
 SPORTEN 21

Det är 
mycket värre 
än man kan 
tro.

LJUS FÖRÄNDRING. När Ingela Olsson fl yttade till Söder i slutet av 70-talet kändes Nytorget som en rysk förort. 
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NUMMER 5.  5-11 FEBRUARI 2011. 

Många Söderbor hör av sig om 
Vintertullen.   TYCK OM 50-51

INGELA SER SÖDER SOM I ETT SKIMMER
Karolina minns 
90-talet på Söder
  NÖJE 24-25

Butikerna slänger 
mat för miljoner
 NYHETER 4-5Söders enda genuspedagogiska förskola, Egalia, har hotats 

på en ’’nationalradikal’’  hemsida och personalen kallas för 
tokiga genuspräster och extremister. 

Men på Söder köar föräld rarna för att få ha sina barn på 
förskolan som snart öppnar ännu en avdelning.

Nu fl yttar 
banken 
till krogen

Stora
skillnader 
på guldpriset

Företagarna 
som blir 
bättre ihop

SIDAN 6

NYHETER NYHETER

SIDAN 16

BOSTAD

SIDAN 38

Skjutdörrsutställning

Fri frakt vid köp över 500:-
 Gäller inom Stockholmsområdet

elfa classic inredning

ballingslov.se

www.jarnhornan.se

Södermannagatan 44 & 46
Tfn 08-640 42 01
Öppet: vard 9.00-18.00
lördag: 11.00-16.00
1450 kvm i 3 plan
lörd: 11.00-16.00, sön 12.00-16.00

NYHETER 10
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BÄST I VECKAN

Vilket träd skulle du
 plantera på Söder?

?

Tall. 8%

Ek. 58%

Palm. 26%

VECKANS FRÅGA på sodermalmsnytt.se

Bok. 8%

Zebradans bjuder på hemvirkad dans-
förställning. Den handlar om virknålar 
som dansar i trassliga öglor och om 
vassa stickor. Och om hur det är att 
älska ett virkat gosedjur. Föreställning-
en är skapad av dansgruppen Agnes.
Vad: Dansföreställning för barn mellan 
fyra och tio år.
Var: Zebradans, Renstiernas gata 48.
När: Onsdag 9 februari 10.00, torsdag 
10 februari 10.00 & 13.00, fredag 11 
februari 10.00, lördag 12 februari 
13.00.

REPORTERN TIPSAR! REPORTERN TIPSAR!

KATTEN OCKSÅ. För några år sen var det rådjur. Nu är det 
katter som sprider sig på Söders husfasader. Under en 
promenad över Södermalm och genom Gamla stan såg vi 
tre. Vem är du som klistrar upp katter på stan? 
 FOTO: PER CORNELL

VECKANS BILD Konst(ig) katt!

KONTAKTA OSS PÅ
SÖDERMALMSNYTT

sn@direktpress.se
tel: 08-545 870 70

SMS & MMS: 0730–120 830
www.sodermalmsnytt.se

Upplaga RS
Basfakta Direktpress Stockholm

Södermalmsnytt ....... 69 700
Vi i Vasastan ..............38 400
Vårt Kungsholmen.....39 800
Östermalmsnytt ........40 700
Totalt i Stockholm....188 600
Läsare region 01 
Stockholm ...............180 000
Läsare Stockholms 
innerstad ................. 149 000
Antal utgåvor ...........52 nr/år     
Utgivningsdag ...........Lördag

Svanmärkt

Trycksak

050341

Besöksadress: 
Valhallav. 184
Adress: Direktpress 
Stockholm, Box 5290, 
102 46 Stockholm
Fax: 08-545 870 89
Chefredaktör och 
stf ansvarig utgivare:
Helene Claesson
073-600 69 14
VD: Carina Rydberg
08-545 870 88
Annonsförsäljning:
Företag: 08-545 870 70
Privat: 08-545 870 77
Ekonomiavdelningen
08-545 870 77
Produktionsavdelningen
08-545 870 75
Distribution: SDR
Utebliven tidning:
08-702 03 95
www.utebliventidning.nu
Tryck: Bold/DNEX Tryckeriet

För inskickat ej beställt material 
ansvaras icke. Extra erbjudanden 
och liknande gäller under utgiv-
ningsveckan om ej annat anges i 
annonsen. Tidningens ansvar för 
fel i annons är begränsat till högst 
annonskostnaden. Allt material i 
tidningen lagras digitalt och publi-
ceras och tillhandahålls i digitala 
medier liksom i vår arkivdatabas. 
Den som sänder material till tid-
ningen anses medge sådan digital 
lagring och publicering samt så-
dant tillhandahållande.

Mira Ray gillar verkligen att de talar spanska på Café Oye på 
Katarina Bangata. Följ hennes blogg på www.sodermalmsnytt.se

Får mig att känna som 
att jag e i Spanien…

På trevliga Kafé Cinema 
på Södermannagatan kan 
du inte bara fi ka och äta 
goda smörgåsar. Kaféet 
har också en byteshylla 
med fi lmer. Ta med dig en 
dvd som du har sett och 
byt till dig en ny! Bytes-
handel på ett smart sätt, 
tycker vi!
Vad: Fika och byt till 
dig en fi lm.
Var: Södermannagatan 39.

Byt till dig en fi lm

Själv blir jag bara toknationalistisk och tycker att 
det vore toppen med självstyre. Vi har ju ett 
värstingsjukhus, kronofogde, skattmas, Åhléns, 
Bio Rio, Kaffebaren och allt annat som behövs för 

ett bra liv på en ö. Samt Maria pol. Jag skulle kanske äntligen 
orka gå tillbaka till politiken, ett kungarike som går att över-
blicka omgärdat av vatten. Perfekt. Sen tycker jag vi börjar 
med inavel och släktfejder. Har du anknytning? ska alla nyin-
fl yttade förhöras om. Har de det så är det OK, de får fl ytta in 
och vi är trevliga. Har de inte det – typ ensamkommande 
ungdomar på fl ykt från en odräglig hembygd – nja, då får vi 
göra ett ”kan-du-assimilera-dig-test” och erbjuda träningsbo-
ende. Och i parlamentet får bara de som kan räkna sig fem ge-
nerationer i rakt nedstigande led i någon av öns församlingar 
sitta. Och så utropar vi Republiken Söder och upprustar (vill 
du ha fred, förbered för krig) ifall vi skulle bli anfallna av Sjö-
stan eller Liljeholmen. Gullmarsplan är ju inte heller att leka 
med, har jag hört från vår hemliga polis – SÖPO.   

Liljeholmen anfaller när som helst

’’
ANNA CHRISTOFFERSON bloggar 
på sodermalmsnytt.se

FÖLJ BLOGGEN PÅsodermalmsnytt.se

www

VECKANS 
SVAR !

Virkad dans för barn
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Förra veckan kastade vi ut 
frågan om vad det lilla huset 
intill Allhelgonakyrkan är för 
något. Läsaren Ulla Bergqvist 

satt inne på svaret. Tack!
”Helgalunden har fått sitt 

namn efter kvarnägaren Helge 
Helgesson och väderkvarnen 
Häjan som fanns här i slutet 

av 1600-talet. En rest från den 
tiden är mjölnarens stuga 

som ligger kvar i parkens väs-
tra del. Parken anlades med 
början 1910. Då kvarnen revs 
1906 uppfördes Helgalunds-

kapellet som 1918 ersattes av 
Allhelgonakyrkan.” 
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Det är smart  
att vara pantad.
Hos oss på Sefina lånar du alltid pengar med en värdesak som 

säkerhet och riskerar därför aldrig att ditt korta lån förvandlas 

till en skuldfälla. Tryggt och smart helt enkelt. Välkommen in till 

någon av våra butiker så hjälper vi dig.

Här hittar du oss i Stockholm:

Birger Jarlsgatan 12, Götgatan 34, S:t Eriksgatan 20, 

Vasagatan 8–10, Gullmarsplan 6, Skärholmsgången 1,  

Kistagången 22–24 | www.sefina.se
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Semlor
FRÅN VÅRT EGET BAGERI

Medislimpa
FRÅN VÅRT EGET BAGERI
Jfr-pris 39.80/kg.
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Färsk torskfi lé
FISKAD I ÖSTERSJÖN
Latin: Gadus Morhua
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Lagrad ost
KVIBILLE
Välj mellan Grevé 17%, 28% , 
Herrgård  17%, 28%,  
Svecia 28% och Prästost 17%. 
Bit ca 1 kg.

Serranoskinka
FRÅN VÅR MANUELLA DELI
Gourmetgruppen. Spanien.

99kK

Färsk fl äskfi lé
DANMARK
Förpackning ca 500 g.

Bananer
CENTRALAMERIKA
Max 5 kg/hushåll.

Färsk röding
ODLAD I SVERIGE
Latin: Salvelinus Umbla.

79kK 119kK

149kK

Från vårt eget bageri!

69)=K

9)=K

19)=S

25k
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SÖDERMALM
TIPSA VÅR REPORTER  
Per Cornell
Telefon: 08-545 873 84 
E-post: per.cornell@direktpress.se

Matbutikerna i Stock-
holm slänger mycket 
mat. Enligt branschorga-
nisationen Svensk Han-
del kastas mat till ett 
värde av 100 miljoner 
kronor varje år. 

Ofta är maten fullt 
ätbar, men vad butikerna 
får göra med den är hårt 
reglerat.

Vid Mariahallens Frukt och 
grönt står personalen och 
plockar upp dagens leverans. 
En medarbetare rullar förbi 
en 1,5 meter hög pall med 
apelsinlådor och praktikan-
ten Sara Elfving står och an-
sar purjolök så att de ser frä-
scha ut innan hon lägger upp 
dem i hyllan.

Butikschefen Gert Persson 
uppskattar att butiken slänger 
mat för omkring 30 000 kronor 
varje vecka. Till viss del beror 
det på att man köper in partier 
som sedan inte går åt enligt 
förväntan. När butiken har 
större kampanjer och säljer 
en vara väldigt billigt under 
en period kan det vara svårt 
att bedöma åtgången. 

– Då måste vi förbeställa 
och kallt beräkna vad vi tror 
vi kommer att sälja, säger Gert 
Persson.

Bortskämda kunder
En annan faktor, menar han, 
är att kunderna har en idé 
om hur en viss vara ska se ut 
för att vara bra. EU-stan-
darden, att ett äpple 
ska ha en viss storlek 
och en banan ha en viss 
böjning, har gjort kun-
derna bortskämda.

– Ofta är en frukt 
helt okej även om den 
inte ser så ut. Ta bananer 
till exempel, när de är som 
bäst ratas de av kunderna. 
Lätt brunprickiga bananer 
går knappt att sälja trots att 
de är fullt ätbara, vi får bjuda 
bort dem i stället, säger Gert 
Persson.

Butiken för statistik på allt 
som säljs i butiken, på så sätt 
kan de bättre bedöma hur 
mycket och hur ofta de bör 
beställa hem mer av en vara. 

Vissa varor med kort bäst-
före-datum, ofta de lite dyrare, 
prissänks, men mycket går rätt 

ner i soporna. Även om märk-
ningen bara är en rekommen-

dation är det svårt att sälja 
en produkt om datumet 
har passerats. 

– Det är för mycket 
datumhysteri enligt mig. 

Det är som att folk tror 
att det händer något 
magiskt klockan tolv 

på natten för bäst-före-
datumet, säger Gert Persson.

Dagens datum bannlyst
Men det är inte bara kun-
derna som är känsliga. Hur 
butiken ska hantera datum-
märkningen regleras centralt 
av Hemköp. Bröd ska buti-
kerna plocka bort två dagar 
innan bäst-före-datumet och 
inga varor märkta med da-
gens datum får säljas.

Hittills har Mariahal-
len bara slängt maten, men 

i mars ska butiken utveckla 
sitt miljöarbete. Då kommer 
allt organiskt avfall att läggas 
i en separat container för att 
sedan komposteras. 

De har inget samarbete med 
hjälporganisationer, det är i så 
fall ett beslut som kedjan fattar.

– Om det kan tas om hand 
om på hjälporganisationer 
vore det bra, men det måste 
organiseras och godkännas 
av myndigheter, tycker Gert 
Persson.

Renas Sami står vid frukt-
och-grönt-avdelningen för att 
köpa mandariner. Hon är nog-
grann när hon väljer frukt, och 
när hon köper datummärkta 
produkter ser hon till att välja 
dem med längst hållbarhets-
datum. 

– Jag tittar på datum först, 
det är viktigare än priset. Da-
gen efter att en vara har gått 
ut skulle jag absolut inte äta 
den. Men jag brukar planera 
så att jag inte köper för mycket 
i stället, säger hon.

Anna Sjögren
08-54587070

sn@direktpress.se

Mat för miljoner  
”Bröd ska butiker-
na plocka bort två 
dagar innan bäst-

före-datumet”

Vad ska butikerna göra för 
att slänga mindre mat?
E-post: insandare.stock-
holm@direktpress.se
SMS: 0730-120 830

VAD TYCKER DU?

DEBATTERA PÅ 
sodermalmsnytt.se

www
FAKTA  Vad händer med maten vi ratar?
■ GRÖNSAKER
Visset och klämt 
slängs. I bästa fall 
går avfallet till 
stans rötningsan-
läggning där det pro-
duceras biogas som stans bussar går på. I 
värsta fall hamnar det i de vanliga soporna. 

■ BRÖD
Fazer Bageri & Konfektyr häm-
tar gammalt bröd när de leve-
rerar nytt. Det gamla brödet säljs vidare 
till bönder där det blir djurfoder.

■ LUNCHLÅDOR
En del butiker använ-
der mat med ”kort 
datum” till lunchlådor 
som säljs i disk.

■ GÅVOR
Det fi nns inget som 
hindrar butiker från 
att skänka mat till 
olika välgören-
hetsorganisationer. 
Det är dock inte så 
vanligt. 

Personal och ledning på 
Bergsund har tagit åt sig av 
kritiken mot äldreboendet. 
Och lyfter på samma gång 
fram det förändringsarbete 
som pågår.

Södermalmsnytts avslöjande om 
att även praktikanter på Berg-
sunds vård- och omsorgsboende 
på Folkskolegatan har upptäckt 
brister har fått Temabo som dri-
ver boendet att reagera. Tid-
ningen blev direkt inbjuden till 
boendet för att träffa personal 
och pensionärer som bor där.

En hel del, men inte allt av det 
som kom fram i sjuksköterske-
studenternas brev till ledningen 
stämmer. Och det är saker som 
verksamhetschefen Ingela Mohlin 
redan arbetar med tillsammans 
med sin personal. Hon vill dock 

MUSIK PÅ HJUL. Ingrid får hembesök av temacoachen Hannes Hellgren som har med sig en 
rullande keyboard. Han sjunger andliga sånger och hittar på aktiviteter med de äldre på 
Bergsunds vård och omsorgsboende. FOTO: ANDREAS ENBUSKE

Tar åt   

Ny upphandling för Vintertullen
Efter Södermalmsnytts artiklar om vanvården på Vin-
tertullens äldreboende förbereder sig nu stadsdels-
nämnden för att göra en ny upphandling. Stadsdels-
nämnden kommer därför föreslå för stadslednings-
kontoret att Vintertullen också ska ingå bland de 
övriga nio äldreboenden som ska upphandlas av 
Stockholms stad centralt under året. I klarspråk inne-
bär detta att Södermalm vill vara redo att snabbt 
kunna få in en ny aktör på Vintertullen om avtalet 
med Attendo sägs upp i förtid eller inte blir förlängt 
senare i vår.

– Om vi bestämmer oss för att inte förlänga Atten-
dos avtal vill vi inte förlora tid i själva upphandlings-
processen. Men vi väntar fortfarande på utredningen 
från Attendo om vad som har hänt innan vi fattar be-
slut om Vintertullen, säger Christoffer Järkeborn (M).

Färre fattiga barn på Söder
Barnfattigdomen i Sverige ökar, berättar Rädda Bar-
nen i en ny rapport. Men på Södermalm blir barnen 
bara rikare och rikare. Framförallt är det klyftorna 
mellan landets barnfamiljer som blivit större. Medan 
många familjer fått det bättre ekonomiskt sett har de 
fattigaste familjernas villkor inte förändrats alls.

– Den rikaste tiondelen av Sveriges barnfamiljer 
har det i dag så gott ställt att varje familj skulle 
kunna försörja drygt tre lika stora familjer, säger 
Rädda Barnens generalsekreterare Elisa-
beth Dahlin i ett pressmeddelande.

Och på Södermalm har andelen barn 
som har det gott ställt bara ökat. Enligt 
statistik i Rädda Barnens rapport har an-
delen barn i åldrarna 0 till 17 år som lever i 
ekonomiskt utsatta hushåll minskat kraftigt de senas-
te 20 åren. I området Maria – Gamla stan från 19,7 
procent till 8,2 procent. Och i området Katarina – So-
fi a från 19,1 procent 1991 till 6,1 procent 2008.

TILL SALU. Vintertullens äldreboende förbereds för en 
ny upphandling.

Konstnären bakom 
alfabetet i ”Fem my-
ror är fl er än fyra ele-
fanter” Owe Gustafson 
till Östermalmsnytt 
om varför han fl ytta-
de från Söder.

På bara några år hade det 
blivit hippt att bo på Söder. Nu-
mera är Götgatan full av män-
niskor som alla ser likadana ut. 
Jag och min fru hörde inte 
hemma där längre, allt var bara 
så otroligt överreklamerat.
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Våldsamma poliser får behålla jobben
De två poliser som fi lmades när de var våldsamma 
vid ett ingripande vid Hornstulls tunnelbanestation 
får behålla sina jobb, även om de fälls. Det har Poli-
sens personalansvarsnämnd beslutat. 

Poliserna fi lmades av en bloggare och hotade att 
anmäla honom för ofredande och narkotikabrott om 
han inte raderade fi lmen. Poliserna ska också ha ho-
tat honom, tryckt upp honom mot en vägg och ryckt 
ifrån honom hans mobil.

Bloggaren raderade fi lmen, men lyckades sedan 
återskapa den och lade ut den på sin blogg. Personal-
ansvarsnämnden menar att polisernas agerande var 
”mycket klandervärt”, men att de ändå ska få vara 
kvar på sina poster om de döms, rapporterar Radio 
Stockholm. Rättegången börjar i februari.
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VISSTE DU ATT ... China på Horns-
bruksgatan, tidigare Dragon House, 
fl yttar österut den 7 februari? Till 
Ringvägen 110 närmare bestämt.5Bloggaren Herr Alarik om en framgångsrik helg på skivmässan på Strand.

… de slet i vinylplattorna redan 
innan jag börjat packa upp

Rolf Birnik, 72 år, pensio-
när, Hornsgatan:
– Både och. Personligen har 
jag goda erfarenheter när 
min mamma var gammal. 
Men jag tror det kan vara 
miserabelt på vissa ställen.

Ann Gårdmark, 67 år, pen-
sionär, Hornsgatan:
– Nej, det känns mycket 
tveksamt. Min mor skulle 
fl ytta till Vintertullen, men vi 
stoppade det. Det kändes för 
otrevligt där. Så hon fi ck bo 
kvar hemma livet ut i stället.

Thomas Muhr, 55 år, egen 
företagare, Hornstull:
– Ja, i stort sett har jag det. 
Vad jag hör så fungerar det.

Lasse Olsson, 76 år, pen-
sionär, Lundagatan:
– Nej, varken för äldreomsor-
gen eller för sjukvården. 
Mina erfarenheter är inte så 
goda.

Siv Svedberg, 68 år, pen-
sionär, Skaraborgsgatan:
– Nej, inte efter vad jag har 
läst i bland annat Söder-
malmsnytt. Det verkar sat-
sas för lite pengar på äldre-
vård.

SÅ TYCKER VI

Känner du fullt 
förtroende för 
Söders äldrevård?

TUSEN. Så många Söderbor del-
tar genom sina bostadsrättsför-
eningar i Fortums värmetävling 
som går ut på att minska energi-
användandet i fastigheter.

  i soporna varje år

KVALITETSKONTROLL. Renas Sami kollar att Hemköps kiwi är färsk. ”Dagen efter att en vara har gått ut skulle jag absolut inte äta den”, säger hon.  
 FOTO: ANDREAS ENBUSKE

Hur är det egentligen med det 
egna miljösamvetet? Louise Ung-
erth på Stockholms konsument-
förening önskar att vi vågade pas-
sera bäst-före-datum lite oftare. 

Livsmedel märkta med bäst-före-datum 
ska hålla ytterligare en tid efter detta 
datum – om produkten förvaras på rätt 

sätt i obruten förpackning. 
– Man gör en miljögärning genom att 

välja en mjölk med kort bäst-före-datum. 
Och man riskerar ingenting. Mitt i röt-
månaden provade jag att ha en mjölk i 
kylskåpet. Varje dag tog jag en skvätt i kaf-
fet. Elva dagar efter att bäst-före-datumet 
passerat var det fortfarande inget fel på 
mjölken, säger Louise Ungerth, chef för 

konsument och miljö, konsumentfören-
ingen Stockholm.

Enligt Livsmedelsverkets vägledning är 
det tillåtet att sälja produkter med fullt 
tillfredställande kvalitet efter passerat 
bäst-före-datum. 

Michael Toll
08-545 870 73

michael.toll@direktpress.se

Köp gammal mjölk – gör en insats för miljön

inte se problemen som system-
fel, snarare tecken på att alla 
anställda inte alltid gör det de 
ska göra. Det kan bero på slarv 
eller bristande kunskap.

– Visst händer det att vi 
glömmer saker ibland. Det 
absolut viktigaste när vi gör 
fel är att det rapporteras som 
en avvikelse. Det är det bästa 
sättet för oss att kunna lära oss 
av våra misstag. Personalen ska 
rapportera varandra utan att 
känna sig som angivare. Den 
boende ska vara i fokus så att 
felet inte drabbar en till. Vi i 
ledningen förmedlar en positiv 

bild av varför man ska skriva en 
avvikelserapport, säger Ingela 
Mohlin.

Enligt sjuksköterskan Björn 
Ahnquist har antalet avvikel-
ser som rapporteras ökat det 
senaste året, något som han 
tycker är positivt.

En förklaring till studen-
ternas reaktioner är att hösten 
var lite strulig. Bergsund fi ck 
många nya boende som var i 
dåligt skick. Under en vecka 
hade boendet sju dödsfall, en 
extrem situation. Studenterna 
kommer också in med sjuk-
vårdsögon, när ett äldreboende 

också handlar mycket om om-
sorg och omvårdnad.

Temabo har en rad fi na och 
hederliga visioner för sina bo-
enden. Bland annat deltar före-
taget bara i så kallade kvalitets-
upphandlingar där företagen 
alltså inte tävlar om att utföra 
omsorgen till lägst pris. Sedan 
i måndags är också företagets 
boenden ISO-certifi erade. De 
anställer temacoacher på sina 
boenden som ska stå för att 
göra vardagen mer menings-
full. Och så vidare.

– Det är lätt att skriva fi na 
dokument, men det är också 
i det vardagliga nötandet som 
vår verksamhet mäts. Vår per-
sonal måste hela tiden fortbilda 
sig. Min inställning är att an-
svaret måste ligga så långt ut på 
avdelningarna som möjligt så 

att de anställda har mandat att 
lösa saker som uppstår, säger 
Ingela Mohlin.

Ingrid bor på Bergsund 
sedan fyra år. Hon trivs allt 
bättre i sitt rum med utsikt över 
Högalidsskolans skolgård. Hon 
tycker att mycket har hänt de 
senaste två åren, sedan Temabo 
tog över driften av Bergsund.

– Coacherna de sista åren 
har höjt stämningen enormt. 
Det har blivit mer aktiviteter. 

Hon syftar bland annat på 
Hannes Hellgren som rull-
lar runt sin keyboard och gör 
spontana besök på rummen 
eller i matsalen. Han drar av 
en minnesvärd version av ”Tio-
tusen röda rosor” för Ingrid.

Per Cornell
08-545 873 84

per.cornell@direktpress.se

  sig av praktikanternas kritik
■ Före jul fi ck Vintertul-
lens äldreboende allvar-
lig kritik från sjukskö-
terskestudenter som 
gjort praktik där. Social-
styrelsen ska nu gran-
ska ärendet.
■ Även Bergsunds vård 
och omsorgsboende 
fi ck i slutet av terminen 
synpunkter från sina 
praktikanter. Bland an-
nat gäller synpunkterna 
hygien, bemötande och 
att vissa äldre ska ha 
fått ligga ensamma när 
de har dött.

Vad gäller 
saken?DEBATTERA PÅ 

sodermalmsnytt.se

www

”Coacherna de sista 
åren har höjt stäm-

ningen enormt.”
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www.sodermalmsnytt.se

Signaturen En mamma på Södermalm apropå Söders stora barngrupper. Tyck till du också på www.sodermalmsnytt.se!

Jag tänker på Sten Nordins 
löften och jag är så besviken!

SÖDERMALM

HÖGBERGSGATAN
Onsdag den 2 februari
Klockan 21.05
Försök till grov misshandel. Ci-
vila poliser spanar mot nar-
kotika. De upptäcker en stu-
len bil på Högbergsgatan 
och kallar på förstärkning. 
Två civila polisbilar parkerar 
in bilen och väntar. Två män 
kommer och sätter sig i bi-
len. De lyckas köra upp på 
trottoaren för att undkomma 
och kör på en polisman. De 
korsar flera övergångsstäl-
len och fotgängare är nära 
att bli påkörda. Männen 
stannar efter ett tag och 
springer ner mot Fatburspar-
ken. Föraren blir gripen 
misstänkt för försök till grov 
misshandel och bilstöd med 
mera.

SWEDENBORGSGATAN
Onsdag den 2 februari
Klockan 19.10
Misshandel. När räksalladen 
till korven kostar tio kronor 
extra brister det för mannen. 
Han förolämpar 28-åringen 
som jobbar i korvkiosken, 

kastar sin korv i väggen och 
rycker tag i ett korvställ som 
han kastar i ansiktet på den 
anställde. Han får det i pan-
nan och börjar blöda. 
28-åringen ringer polisen 
som inte lyckas hitta korv-
marodören. Lite senare kom-
mer han dock tillbaka till 
korvkiosken. Den här gången 
grips han misstänkt för 
misshandel.

NOE ARKSGRÄNDEN
Onsdag den 2 februari
Klockan 13.50
Skadegörelse. En 27-åring tu-
tar på några män som går 
mot rött. En av männen blir 
förbannad och sparkar sön-
der bilens backspegel. 
27-åringen kliver ur och und-
rar vad det är frågan om. 
Han blir då puttad i bröstet. 
Männen går ner i tunnelba-
nan. 27-åringen följer efter 
och larmar polisen som mö-
ter upp vid Gamla stan. De 
förhör mannen på plats. När 
27-åringen kommer tillbaka 
till platsen där han lämnade 
sin bil har den blivit stulen.

POLISRAPPORTEN

Nya kontokortsregler gör 
att Kvarnen inte längre 
tar emot kort i barerna. 
I stället har de installerat 
en bankomat i källaren. 
Det här ser vi snart på 
fler krogar på Söder.

Cash is king på restaurang 
Kvarnen sedan i mitten av 
januari. I barerna tar de inte 
längre emot kontokort. An-
ledningen är de nya säker-
hetsregler som gäller från 
kortföretagen. De innebär en 
övergång till att varje köp 
måste göras med chip och 
pinkod i stället för som tidi-
gare med en så kallad slip 
som kunden skriver under.

– Det betyder att vi måste ha 
dosor som kunden själv stoppar 
sitt kort i och knappar in sin 
kod och beloppet. Det funkar 
jättebra i matsalen men i baren 
en fredagskväll när alla köper 
en öl för 48 kronor skulle det bli 
gigantiska köer eftersom kassan 

är upptagen så länge det köpet 
pågår, säger Thomas Steinwen-
der som driver Kvarnen.

Det nya systemet är säkrare, 
men Thomas Steinwender har 
hört talas om krogar i Göte-
borg som har tappat 35 procent 
i försäljning på kuppen. Det 
fick honom att börja fundera 
på vilka möjligheter han hade. 

Enkel matematik
– Vi började räkna på vad det 
kostar för oss i avgifter med 
korthanteringen i dag, det är 
cirka 40 000 kronor i månaden. 
En uttagsautomat, Kontanten, 
kostar 10 000 kronor i måna-
den. Och då sköter de allt. Enkel 
matematik ledde till att vi tog 
beslut om att införa kontanter 
i barerna i stället. Vi tjänar mer 
på det och gästerna får snabbare 
service. De accepterar det direkt, 
säger Thomas Steinwender.

Han har blivit nedringd av 
andra krögare efter att uttags-
automaten installerades. 

– Det är kö till att få auto-
mater. Snaps, Göta källare och 
Debaser är på gång tror jag. 
Snart kommer vi se det här på 
alla större ställen i Stockholm, 
tror jag.

Autocash som står för ut-
tagsautomaterna bekräftar att 
trycket på automaterna ökar 
kraftigt i restaurangmiljöer.

Syftet med de nya reglerna 
är att säkerheten ska öka. Kvar-
nen hade för några år sedan en 
anställd som skimmade kon-
tokort och sedermera dömdes 
för bedrägeri för detta. Samti-
digt verkar reglerna innebära 
att kontanthanteringen ökar 
på krogarna, vilket innebär 
ökade risker. Både för rån och 
interna stölder. Och fusk. 

– Givetvis är det lättare att 
fuska med kontanter än med 

Nu gäller bara cash på Kvarnen
betalkort. Men eftersom det 
dels är en relativt ny företeelse, 
dels ingen lag kan vi inte ha 
några direkta synpunkter på 
den här utvecklingen. Vi har 
mycket resurser avsatta för 
att kontrollera kontanthan-
teringen på restauranger och 
krogar men det är för tidigt att 
säga vad det här kommer att 
innebära. Men absolut, vårt 
kontrollarbete blir svårare, sä-
ger Conny Svensson, ansvarig 
projektledare för kontanthan-
tering på Skatteverket.

Olycklig konsekvens
Clemens Wantschura, ut-
vecklingschef för Sveriges 
hotell- och restaurangägare, 
gillar inte att kontanthante-
ringen ökar, även om han på 
grund av chip- och pinkravet 
inte är förvånad.

– Vi var på väg mot ett sam-
hälle med allt mindre kontanter. 
Syftet med de nya reglerna kan 
inte ha varit att öka kontantan-
vändningen. Det är olyckligt att 
en teknik som skulle öka sä-
kerheten i stället minskar den, 
säger han till branschtidningen 
Restauratören.

Per Cornell
Michael Toll

08-545 873 87

michael.toll@direktpress.se

”Vi tjänar mer på 
det och gästerna får 
snabbare service.”

Använder du helst kort eller 
kontanter på krogen?
E-post: insandare.stock-
holm@direktpress.se
SMS: 0730-120 830

VAD TYCKER DU?

KONTANTER, TACK. Res-
taurang Kvarnen tar 
inte längre emot kon-
tokort i baren. I stället 
har man installerat en 
bankomat i källaren. 
 ARKIVFOTO: ANDREAS  

ENBUSKE/PERNILLA SJÖHOLM

LINC Angel i klarglas med blanka profiler

Duschvägg & DUSCHBLANDARE
med termostat, tak- och handdusch

11 980:-
Ordinarie pris: 15 780:- Du sparar 3 800:-

JUST NU FÅR DU KÖPA 1 ST LINC ANGEL ELLER 1 ST LINC NIAGARA DUSCHHÖRNA (STANDARDMÅTT 700, 800, 900, 

1000 MM OCH FLERA GLASTYPER) MED TILLHÖRANDE LINC 20 DUSCHBLANDARE MED TAK- OCH HANDDUSCH FÖR 

ENDAST 11 980:-. ORDINARIE PRIS 15 780:-. DU SPARAR ALLTSÅ 3 800:-. ERBJUDANDET GÄLLER T O M 31/1-2011.

LINC Niagara i klarglas med blanka profiler inr.se
Vår butik är en

INR Partner-butik!

Badrumsbutiken  
VVS Stockholm

Södermannagatan 44-46,  Tel: 08-442 04 40
Öppet: Vard. 9-18, Lörd. 11-16, Sönd. 12-16

Karlavägen 42, Tel: 08-442 04 40
Öppet: Vard. 10-18

www.vvs-stockholm.se

, Lörd. 11-15

HOLMS
BEGRAVNINGS-

BYRÅ

S:t Eriksgatan 86
113 62 Stockholm

Tel. 30 89 52, 31 88 40,
30 89 00

Omhändertager 
och ordnar allt 

vid dödsfall

Ingr d Holm och 
Marianne Bergwall-Wettermark

Marianne Bergwall-Wettermark
Lars Bergwall

Samma lokal sedan 1928 
i 4 generationer

Jessica Wettermark

S:t Eriksgatan 86
113 62 Stockholm

Tel. 30 89 52, 31 88 40,
30 89 00 Skånegatan 66

08-714 86 10

Öppet: ons-fre 12-18
lör 11-15

www.nastanakta.se

20%
rabatt 
på tavla  
med ram!

Handmålade kopior 
av kända  
konstverk.
Olja på duk.

Tulegatan 35 (korsningen Odeng. 34)
Telefon: 08-406 09 80

Ti-To 11-18, Fr 11-17, Lö 12-16
www.asiafurniture.se
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Super
klipp kockens

tips! Super
klipp

Eko
klippEko

klipp Eko
klipp

i manuella disken!

Super
klipp Super

klipp Super
klipp

www.textcraft.s

Priserna gäller fr.o.m. måndag 7/2 t.o.m söndag 13/2 -11 med reservation för slut i lager eller eventuellt tryckfel!

Alla dagar 8–22 
Götgatan 132, 08-556 961 00

Skanstull

Tomater 500 g Torskfi lé färsk
Spanien
(jfr.pris. 29,80/kg)

Norge

Rödspättafi lé färsk
Holland

27% fetthalt ”typ präst”
Ockelbo ost, Tyskland

27% fetthalt ”typ Grevé”
Ockelbo ost, Tyskland

23% fetthalt ”typ Herrgård”
Ockelbo ost, Tyskland

Ockelbo-Pärs Ockelbo-Gretas Ockelbo-Hermans

Semlor Quinoasallad med
kyckling & champinjonerBageri Beila, 330 g

(jfr.pris. 60,30/kg) (jfr.pris. 159,00/kg)  ICA Ringens Kök

2-pack

8900

14908900 9900

kg1590
hg

stkg kg

Picnic bog färsk
Sverige

4990 49904990
kg kgkg

TIPS! Ett gott recept på veckans krav picnicbog och krav tomater är
            Piccata milanese, recept fi nns i vår köttavdelning. Välkommen!

1990
st
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SÖDERMALM

Det är bråda tider för Ingela 
Olsson. Hon spelar ”Famil-
jen” på Dramaten och hård-
repeterar ”Ett år av magiskt 
tänkande” på Galeasen. Den 
uppsättningen är på något 
sätt den ultimata utmaning-
en för en skådespelare. Bara 
att memorera en monolog på 
60 sidor, cirka 1 timme och 
40 minuters prat, skulle få de 
fl esta att backa. 

– Lära sig utantill kan alla 
göra. Men att ensam hålla pu-
bliken fångad så länge är svårt. 
Det har jag aldrig gjort tidi-
gare. Det fi nns liksom ingen 
annan att skylla på, säger hon 
och ser lite tagen ut. 

”Ett år av magiskt tän-

kande”, skriven av den ame-
rikanska journalisten och 
författaren Joan Didion, spe-
lades av Vanessa Redgrave 
på Broadway och av Agneta 
Ekmanner i Göteborg 2009. 
Föreställningen spelades en 
gång på Vasan. Men efter 
premiärkvällen skadade sig 
skådespelaren.

– Jag kände att jag ville göra 
den här i Stockholm där den 
ju alltså knappt har spelats. Jag 
presenterade min idé för teater 
Galeasen, som sa det här gör vi.

Terapi mot dödsångest
Boken och monologen kret-
sar kring författarens upple-
velser efter att hennes man 
går bort. Texten drabbar Ing-
ela Olsson hårt nu när hon 

verkligen grottar ner sig i 
den.

– För mig med tendenser 
till dödsångest är det här som 
kognitiv beteendeterapi. Det 
är tur att jag har en familj. Då 
släpper jag jobbet när jag kom-
mer hem. Annars skulle jag bli 
galen ganska snabbt.

Ingela Olsson har stämt 
träff med Södermalmsnytt 
på favoritkaféet Gilda på 
Nytorget. Hon får ett ”hej, 
Ingela” av Nytorgeträven och 
kaféinnehavaren Åse när hon 
kommer in. Kanske inte så 
konstigt – Ingela Olsson har 
bott i kvarteren kring Nytorget 
sedan hon fl yttade till Stock-
holm i slutet av 70-talet, på tre 
adresser: Renstiernas gata, Sö-
dermannagatan och sedan tio 
år på Åsögatan. 

– Jag bodde i Paris en tid 
och ville inte fl ytta tillbaka 
till småstaden där jag är upp-
vuxen. Det var självklart att 

fl ytta till Stockholm, att det 
blev Söder var mest en slump. 
Men med åren har jag blivit 
en riktig Södermänniska som 
har svårt att tänka mig att bo 
någon annanstans.

Som en rysk förort
I slutet av 70-talet var Nytor-
get ödsligt. Ingela som kom 
direkt från det pulserande 
gatulivet i Paris kände det 
som om hon hade hamnat i 
en rysk förort.

– Det fanns ju inte en bar 
här då. I det perspektivet har 
mycket förändrats. Men jag 
hör inte till de som har börjat 
hata Söder för det. Även om 
jag inte gillar den politiska ut-
vecklingen så tycker jag om att 
folk umgås mer med varandra 
på kaféer och restauranger. Det 
sociala livet har förändrats till 
det bättre.

När Ingela fl yttade till Sö-
der var utelivet förr ganska 
begränsat. 

Som hon minns det var det 
Pelikan eller Röda rummet på 
Berns som gällde.

– Det var lite hippiestäm-
ning på Söder då, jag tillhör ju 

den generationen och gillade 
Söderfl ummet som nästan inte 
alls fi nns kvar längre.

Söderpatriot
Äldsta dottern fl yttade hem-
ifrån nyligen, till en lägenhet 
i Vasastan. Det kändes nästan 
orimligt avlägset för Ingela.

– Jag sa till henne att hon 
lika gärna kunde ha fl yttat till 
Malmö. Så känns det. Jag har 
visst blivit en Söderpatriot, 
folk har börjat tracka mig för 
det.

Vad är det du gillar med 
Söder då?

– Det är här jag känner 
mig hemma. Jag kan gå ner 
till 7-Eleven i pyjamas med 
en kappa över. Det är mer av-
slappnat, eller så är det bara så 
att jag kan koderna som gäl-
ler här. Det är klart att om jag 
ser på Söder utifrån så kan jag 
också hitta 1 000 sätt att raljera 
över medvetna Söderföräldrar 
till exempel. Jag förstår det, 
men jag trivs ändå.

Per Cornell
08-545 873 84

per.cornell@direktpress.se

■ ■ 30 år på Söder. Då har man sett 
en stadsdel som har förändrats. 

– Det fi nns två sidor av saken men 
jag hör inte till dem som måste börja 
hata Söder. Det är här jag vill vara, 
säger skådespelaren Ingela Olsson.

SÖDERPROFILEN

”Det var lite 
hippiestämning 

på Söder då”

Lokalpatriot som gillar Söderfl um
■ NAMN: Ingela Olsson.
■ ÅLDER: 52 år.
■ BOR: Åsögatan.
■ FAMILJ: Gift med ljus-
arkitekten Kai Piippo. 
Har en dotter som är 25, 
en son som är 17 och en 
dotter som är 6.
■ AKTUELL MED: ”Famil-
jen” på Dramaten och 
”Ett år av magiskt tän-
kande” på Galeasen. 
Premiär den 28 februari.

Håller låda 
på Galeasen

■ GILDA 
Kafé på Ny-
torget.
■ GÅRDAR-
NAS BUTIK 
Matbutik på Nytorgsga-
tan vid Nytorget.
■ STORA BLECK-
TORNSPARKEN
■ INDIKA AYURVEDA-
AKUTEN 
Åsögatan 165.

4 Söderfavoriter

TVÅ SIDOR AV SÖDER. När Ingela Olsson fl yttade till Söder var Nytorget ödsligt och hippiestämning gällde – i dag ser det annorlunda ut. Men hon älskar Söder lika mycket ändå. ”Jag har visst 
blivit en Söderpatriot, folk har börjat tracka mig för det”, säger hon. FOTO: ANDREAS ENBUSKE
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Götgatan 88 • 118 62 Stockholm • Tel: 08-641 01 07
Öppettider: mån–fre 10–18.30, lör 10–16, sön 12–16

e-post: butiken@sayeguld.com, www.gulddesign.se

Egen verkstad Egen tillverkning Omarbeten
Värdering Omträdning av pärlcollier Batteribyten Reparationer Guldköp

1870:-

1620:-

2490:-

2490:-

Erbjudande: 
10% på alla släta ringar från Schalins gäller 14/2-28/2 2011. 

Vi bjuder på gravyr och försäkring i 1 år!

O
LC
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A
B

B
A

N
A

Nu fi nns vårnyheterna att se!

Hängen 18K 
röd eller vitguld 

fr. 490:-

2000:- 2300:-2800:-

Egen tillverkning av 
diamantset efter era 

önskemål.

2380:- 2380:-

Berlocker i silver 
Love Stories 610:- st

Gallerian mitt på Söder.

www.skrapan.se 
Mån-fre 10-20 

Lör 10-18 
Sön 11-18

Till alla hjärtan 
mellan himmel 
och jord.
Fira din käresta, din hemliga flirt eller din trogna 
livskamrat på alla hjärtans dag. Vi har något för 
alla. Allt mellan himmel och jord.

Himmelskt hälsosamt och nyttigt för kropp och själ. 

��������	�

Djävulskt gott och syndigt. Praliner, kakor och godsaker.

6 butiker med herrmode. Och en unik butik för manlig skönhet.
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SÖDERMALM

Att driva en genuspeda-
gogisk förskola år 2011 
är tydligen kontroversi-
ellt. 

Efter en artikel i en 
kvällstidning har perso-
nalen på förskolan Egalia 
hotats och kallats tokiga 
genuspräster och extre-
mister. 

Artikeln som publicerades på 
Aftonbladets webb den 29 ja-
nuari fick över 1 300 kom-
mentarer på två dagar.  Många 
av dem är upprörda och liknar 
förskolans arbetssätt vid kom-
munism, sekterism och hjärn-
tvätt. Och personalen kallas 
som sagt för tokiga genuspräs-
ter och extremister.

Missuppfattning
Förskolechefen Lotta Rajalin 
tror att upprördheten bygger 
på en missuppfattning, att 
folk tror att genuspedagogik 
syftar till att ändra på barns 
könsidentiteter.

– Vi menar att alla ska få 
växa upp och vara som de 
vill. Om man frågar en förälder 
”vill du att ditt barn ska få alla 
eller bara hälften av möjlighe-
terna i livet”, så svarar de att de 
vill ge sina barn alla möjlighe-
ter, säger Lotta Rajalin. 

”Här ska skalpar falla”
Hon och pedagogen Gabri-
ella Martinson har också 
hängts ut på en ’’nationalra-
dikal’’ hemsida, där någon 
tagit reda på deras bakgrund 
och länkat till artiklar och 
sammanhang där de fi gure-
rat. 

En annan skriver att per-
soner som de i en annan tid 
hade ”blivit koncentrerade till 
ett läger” och hoppas att den 
tiden kommer snart.

Uppfattar ni inläggen på 
hemsidan som hot?

– Jag tycker att det kan lik-
ställas med hot att skriva: ”Här 
räcker det inte med ord, här ska 
skalpar falla”. Även om jag inte 
tror att de kommer att göra 
något så ska man inte för-
ringa det. Vi har polisanmält 
händelsen.

Chockade över reaktioner
Lotta Rajalin säger att både 
personal och föräldrar blev 
chockade över att reaktio-
nerna på artikeln har varit så 
starka, men att det har lagt 
sig nu. Personalen har sam-
talat med de föräldrar som 
har känt sig oroliga.

Finns det planer på att 
öppna fl er förskolor som 
Egalia i Stockholm?

– Inte vad jag vet, men jag 
tror att det vi gör här kom-
mer att föda ringar på vatt-
net. Men som sagt, vi följer 
egentligen bara det som står 
i våra styrdokument – att ge 
fl ickor och pojkar samma 
möjligheter.

Anna Sjögren
08-545 870 70

sn@direktpress.se

Provokativt eller inte. På 
Södermalm står föräld-
rarna i kö för att få ha 
sina barn på Egalia. 

Södermalmsnytt har 
besökt förskolan som 
har koll på genus och 
snart är hbt-certifi erad. 

Utanför ingången fl addrar en 
regnbågsfärgad flygande 
drake. Inne på förskolan har 
klockan slagit två och det är 
dags för mellanmål.

– Kom kompis, säger peda-
gogen Petter Teljfors till ett av 
barnen som ännu inte satt sig 
vid matbordet.

Språket är en viktig del i hur 
förskolan jobbar med att inte 
göra skillnad på barnen ut ifrån 
kön. Genom att använda be-
greppet ”kompisar” i stället för 
”pojkar och fl ickor” undviker 
pedagogerna att sortera in bar-
nen efter kön.

Blandade leksaker
En annan del är planeringen 
av lekrummet. För att upp-
muntra barnen att leka med 
olika typer av leksaker har 
man dem blandade utan att 
antyda att det ena skulle 
vara för pojkar och det an-
dra för fl ickor. Spisen står 

centralt och det fi nns ingen 
kloss- eller dockhörna.

Den kommunala förskolan 
öppnade redan i maj förra året 
och nu går 17 barn på små-
barnsavdelningen här. Det 
har varit en stor efterfrågan 
på platserna och om några 
veckor utökar man med en 
storbarnsavdelning. 

– Barnen har erbjudits plats 
genom den kommunala kön, 
men föräldrarna har kunnat 
välja mellan att sätta dem här 
eller på en annan av sex för-
skolor som förskoleschef Lotta 
Rajalin ansvarar för.

Får ha rosa klänning
– En del undrar om vi har 
förväntningar på dem och 
barnen. ”Får min dotter 
komma i rosa klänning” kan 
de fråga. Men vi lägger oss 
inte i vad föräldrarna klär på 
sina barn, säger förskollära-
ren Malin Jägstrand, och till-
lägger att hon som pedagog 
funderar kring vad hon ger 
för signaler till barnen ge-

nom sitt kroppsspråk och 
vilka klädval hon gör.

Till skillnad från andra för-
skolor som jobbar med jäm-
ställdhet och genus har Egalia 
genuspedagogiken som grund 
för sin verksamhet. Dessutom 
har alla i personalen utbild-
ning i ämnet eller lång erfaren-
het av att ha jobbat med det. 

Könsfördelningen bland 

de anställda här är klassisk, 
en av sju pedagoger är män. 
Men Lotta Rajalin menar att 
det viktiga är att ha en mång-
fald även ur andra aspekter än 
kön, som etniskt ursprung och 
sexuell läggning, och att perso-
nalen representerar samhället 
i stort. 

Liksom böckerna i boklå-
dan.

Undviker han och hon
– Det ska vara lika många 
tjejer som killar bland hu-
vudrollerna och när vi läser 
kan vi också välja att säga 
personens namn i stället för 
”han” eller ”hon”, säger Malin 
Jägstrand.

Böckerna handlar också 
om andra familjer än den 
traditionella heteronorma-
tiva mamma-pappa-barn-
familjen, och spegla den be-
tydligt mer mångfacetterade 
verkligheten. 

Under hösten har perso-
nalen gått en utbildning på 
RFSL där man belyst diskri-
minerande samhällsnormer ur 
ett hbt-perspektiv.  Och i mars 
blir Egalia en av två förskolor 
i Sverige som tilldelas RFSL:s 
hbt-certifi ering.

– Vissa tror att vi inte låter 
barnen vara som de är, men 
det är just det vi strävar mot. 
Och det här är inget vi hittat 
på här, det har stått i läropla-
nen sedan -98 att vi ska jobba 
med ett genusperspektiv, säger 
Lotta Rajalin.

Anna Sjögren
08-545 870 70

sn@direktpress.se

DEBATTERA PÅ 
sodermalmsnytt.se

www
Skulle du kunna tänka dig 
att sätta ditt barn i en ge-
nuspedagogisk förskola?
E-post: insandare.stock-
holm@direktpress.se
SMS: 0730-120 830

VAD TYCKER DU?

Hot mot förskola på Södermalm

”Vissa tror att vi 
inte låter barnen 
vara som de är, 

men det är just det 
vi strävar mot.”

Här ska ingen sorteras efter sitt kön

JÄMLIKT. Malin Jägstrand och Petter Teljfors på den genuspedagogiska förskolan Egalia håller sig till böcker som inte nödvändigtvis handlar om traditionella 
mamma-pappa-barn-familjer. ”Det ska vara lika många tjejer som killar bland huvudrollerna och när vi läser kan vi också välja att säga personens namn 
i stället för” han” eller ”hon”, säger Malin Jägstrand. FOTO: ANDREAS ENBUSKE

Malin Jägstrand, Lotta Rajalin och Petter Teljfors.
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GÄLLER PÅ ORDINARIE PRIS, TOM 12/2-2011

SLUT REA 
ALLA JACKOR

Halva 
priset

FOLKUNGAGATAN 96
ÖPPETTIDER: MÅN-FRE 9.30-18, LÖR 9.30-15

THERE’S
A NEW 

SCHOOL IN 
TOWN.

WELCOME TO OUR OPEN EVENING FEBRUARY 24TH 2011, 
18.00–19.30 AT ERIK DAHLBERGSGATAN 58–62

Futuraskolan International 
School of Stockholm offers an 
international education grades 
0–9 for all families who wish 
their children to experience a 
genuine international curriculum 
at an affordable cost. We work within 
the “skol peng” system and the only 
fee is an annual fee of 10 000 SEK 
for the payment of the interna-
tional programmes. The school 
opens August 2011.

IF YOU 
WISH TO ATTEND, 

REGISTER ON 
FUTURASKOLANINT.SE

If you have any 
questions, please call 

Therése Behrer  
0767-23 21 94
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svenskakyrkan.se/sofia • facebook .com /sofiaforsamlin g

kristen och sökare
fortsätter tre måndagkvällar
våren 2011 i sofia församling

måndag 28/2  kl 19

»den nya dialogen«
av Tomas Lindbom
Texter ur boken Den nya dialogen (2010)

måndag 28/3  kl 19

kontakten med
det omedvetna
Texter om C G Jungs begrepp »individuation«.

måndag 2/5 kl 19

närvaro viktigare
än teorier
Text: Kort resumé av boken »PRESENCE - Human
Purpose and the Field of the Future« av P. Senge,
C. O. Scharmer, J. Jaworski och B. S. Flowers.
 
Ansvariga och medverkande: Hans Ulfvebrand,
Marianne Blom, Tomas Lindbom, Ellika Hammarlund
och Bertil Närding med flera.

Anmälan till förs.expen: 08-555 913 00, vard 13–17 .

kreativ dans torsdagar
Tid: Torsdagar kl 14–16 t o m 26/5 (ej 3/3, 21/4).
Plats: Högalidskyrkans församlingshus,
Ingen föranmälan – drop in. Avgift: 120:–/gång.
Arbetslösa ungdomar 40:–/gång. Betalas på plats.
Ledare & info: Kerstin Vilselius,  08-749 55 09.
Praktisk info:  08-616 88 00.

Musik i Högalidskyrkan
Fri entré, kollekt om annat ej anges.

6/2 kl 16: två motetter,
en kantat och orgel
Högalids Bachserie I med Anna-Lena Engström,
sopran, Nils Larsson, orgel Högalids motettkör,
Högalids kammarorkester, Betina Marcolin, dans,
Susanne Valentin, koreograf, Göte Widlund, dirigent

13/2 kl 16:
musik i skymningen
Musik av bl a S Barber, A Paulsson, E Whitacre
Sigtuna sångensemble, Greger Fellin, dirigent

20/2 kl 16:
bach –motetter
Högalids Bachserie II: Fürchte Dich nicht;
Komm Jesu komm; Bach/Nystedt Komm süsser Tot
Högalids vokalensemble, Nils Larsson, orgel,
Ewa Lena Kansbod, dirigent

h o g a l i d . s e • fac e b o o k .com / h o g a l i d s f or sa m l i n g

Att vara pensionär 
Att gå i pension innebär att orientera sig i en ny 
livssituation med nya utmaningar och nya frågor.

S:t Lukas i Stockholm erbjuder samtal i grupp för 
personer, som är 65 år eller äldre och som vill dela 
sina frågor med andra. Samtalen leds av leg. psyko-
terapeut Kerstin Green. Gruppen samlas varannan 
ojämn vecka med start den 2:e mars kl 13.30-15.00. 
5 tillfällen. Kostnad 100 kr/gång.

Lokal: S:t Lukas i Stockholm, Långholmsgatan 27, 6tr.
För frågor, anmälan och närmare upplysningar 
ring 0708-19 33 46.

S:t Lukas i Stockholm

 

SÖDERMALM

GRATIS. Värmen från dato-
rerna skulle kunna värma 
upp Sofia kyrka, menar 
Jon Karlung, styrelseord-
förande på Bahnhof. 

Bortskänkes: värme 
från datahall i berget
Värmen från datahallen i 
berget under Vitabergs-
parken skulle kunna vär-
ma upp Sofia kyrka. Nu 
vill Bahnhof skänka vär-
men från underjorden till 
församlingen.

I berget under Vitabergspar-
ken finns en datahall där fö-
retag kan hyra en säker plats 
för sina servrar. I dagsläget 
finns cirka 8 000 datorer i 
bergrummet, något som al-
strar mycket värme. Det är 
den här varmluften som 
sprutas ut mot Renstiernas 
gata och som ibland gör att 
det ligger en dimma över ga-
tan.

– Vi har en verksamhet som 

kräver mycket energi. Våra el-
räkningar ligger på en halv mil-
jon i månaden. Men det känns 
ju synd att låta den här värmen 
bara försvinna. Som en good-
willgrej skulle vi vilja skänka 
värmen till Sofia församling. 
De skulle kunna värma upp 
sin kyrka med den, säger Jon 
Karlung, styrelseordförande 
för Bahnhof.

Det bör inte vara särskilt 
komplicerat. Precis det här 
sker redan i dag på Östra reals 
gymnasium på Östermalm, där 
Stokabs datahall värmer upp 
hela skolan.

– Jag var i kontakt med för-
samlingen för ett år sedan och 
även med någon från Svenska 
kyrkan centralt, men fick inte 

riktigt något napp. De kanske 
tyckte det verkade besvärligt. 
Men jag sträcker ut handen till 
dem igen. De kan gärna få lite 
värme från helvetet, säger Jon 
Karlung med ett skratt.

På församlingen vet de inte 
riktigt vad de ska säga om för-
slaget i dagsläget.

– Men vi stänger inga dörrar. 
Vi sätter oss gärna och lyssnar 
på deras idé, säger informatör 
Pehr Grånefors.

En annan idé som Jon Karl-
ung har är att bostadshusen på 
andra sidan gatan skulle kunna 
få ta del av värmen på något 
sätt om intresse finns.

Per Cornell
08-545 873 84

per.cornell@direktpress.se

 ■ BERGRUMMET är ur-
sprungligen en bomb-
säker ledningscentral 
för utryckningsfordon 
som är byggd av civil-
försvaret på 40-talet.

 ■ I DAG RYMMER det 
8 000 datorer och ser-
vrar.

 ■ BAHNHOF har fått stor 
uppmärksamhet inter-
nationellt den senaste 
tiden då de hyser två av 
Wikileaks servrar. 

8 000 datorer
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Har du någon gammal 
förlovningsring i byrå-
lådan? Eller ärvda Bis-
marcklänkar du aldrig 
kommer att använda? 
Det höga guldpriset 
lockar många att sälja av 
byrålådsguldet men se 
upp för skojare. Priserna 
på guld skiljer sig kraf-
tigt beroende på vem 
som köper.

Det senaste året har värdet på 
guld gått stadigt uppåt. Som 
mest har priset legat strax 
under 200 kronor per gram 
för 18 karat och just nu ligger 
det runt 170 kronor gram-
met.

Men inte överallt. 
När vi gav oss ut på stan för 

att testsälja 45 gram guld fi ck vi 

helt olika prisförslag beroende 
på vart vi vände oss. Som mest 
skiljde det 2 700 kronor på våra 
45 gram. 

Under marknadspriser
Långt under marknadspriset 
låg företaget Gold Buyers, 
som sedan några månader 
tillbaka haft butiksmontrar 
uppställda i några av stans 
gallerior. 

Gold Buyers är ett interna-
tionellt företag som förutom 
Sverige har butiker i bland 
annat USA, Hong Kong och 
Australien. Affärsidén är att 
av privatpersoner köpa så 
kallat ”skrotguld” till ned-
smältning.

Oss erbjuder de en snabb 
och vänlig hjälp och direkt 
över disk kan man på några 

minuter få sina guldföremål 
värderade och sålda. Däremot 
till ett skampris under 120 kro-
nor grammet.

– Vår affärsidé är att vara 
lättillgängliga och erbjuda en 
snabb affär. Vi betalar ut kon-
tanter på plats. Våra kunder 
slipper både långa väntetider 
och onödiga avgifter, säger 
Lars Fagerlund, operativ chef 
på Gold Buyers.

”Följer börspriset”
Att guld värderat till cirka 
fem tusen kronor av Gold 
Buyers ökade med drygt två 
tusen kronor i värde efter en 
kort promenad förklarar 
Lars Fagerlund har att göra 
med företagets omkostna-
der.

– Vi betalar mycket för att 

ha ett centralt läge. Men vi 
följer börspriset.

Vad säger du om ert guld-
pris, som ligger under 115 
kronor per gram?

– Det låter inte helt orim-
ligt. Men våra pris är alltid 
förhandlingsbara.

Samma åsikt har inte Ulf 
Livstrand, chef för smyckes-
värderingen på Kaplans auk-
tioner.

– Ett så lågt pris låter minst 
sagt fräckt mot kunden. Jag vet 
att guldpriset på landsorten 
ibland sätts alldeles för lågt 
men det är ovanligt i stan. 
Det företaget som har en så-
dan prissättning gör sig en bra 
affär, konstaterar han.

Michael Toll
08-545 870 73

michael.toll@direktpress.se

Välja rätt handlare är guld värt

GULDPRISET UNDER 
LUPP. ”Jag har job-
bat i branschen i 
30 år och alltid an-
vänt mig av dagens 
guldprisindex när 
jag gör affärer”, sä-
ger Ulf Livstrand, 
chef för smyckes-
värderingen på 
Kaplans auktioner.

FOTO: ANDREAS ENBUSKE

I KARRIÄRTRAPPAN. 
Blott 25 år gammal 
men Christoffer 
Järkeborn är redan 
långt kommen i den 
politiska karriären 
– så långt att han nu 
hamnat på Veckans 
Affärers lista över 
landets främsta 
supertalanger.
 
ARKIVFOTO: JESPER FRISK

SÖDERMALM

MERA  Stora prisskillnader 
Södermalmsnytt testade 
att sälja 45 gram guld. Så 
här mycket blev vi erbjud-
na (aktuella priser onsda-
gen den 2 februari 2011):

 ■ GOLD BUYERS: 5 100 
kronor (113,3 kr/g).

 ■ SMS 24 KARAT, ROSEN-
LUNDSGATAN: 7 200 kronor 
(160 kr/g).

 ■ GULD DESIGN, GÖTGATAN: 
7 200 kronor (160 kr/g). 

 ■ BA JUVELER, ROSENLUNDS-
GATAN: 7 605 kronor 
(169 kr/g).

 ■ OSKARS GULD, VÄSTER-
LÅNGGATAN: 8 100-8 550 
kronor (180-190 kr/g).

 ■ KAPLANS 
AUKTIONER: 
7 800 
kronor 
(173,3 
kr/g).

”Ett så lågt 
pris låter minst 

sagt fräckt 
mot kunden.’’ 

Har du fått för lite pengar 
för guld som du sålt?
E-post: insandare.stock-
holm@direktpress.se
SMS: 0730-120 830

VAD TYCKER DU?

Ja om man får tro på 
Veckans affärer. Stads-
delsnämndens ordföran-
de, Christoffer Järkeborn 
(M) rankas som en av Sve-
riges 101 största superta-
langer.

25 år, sakkunnig hos justitie-
ministern och ordförande för 
Stockholms största stadsdels-
nämnd. Det går bra för 
Christoffer Järkeborn just 
nu. Så bra att han har ham-
nat på Veckans Affärers lista 

över landets 101 största su-
pertalanger som tidningen 
presenterar varje år. Järke-
born kom på plats 80.

– Jag blev glad och för-
vånad. Jag visste att jag var 
nominerad för jag hade blivit 
intervjuad av Veckans Affärer 
och skickat in mitt cv.

Varför fi nns du med på 
listan tror du?

– Dels för att jag redan 
som 22-åring fanns med i 
ledningsgruppen på justitie-
departementet som politiskt 

sakkunnig och dels för att 
jag är ordförande för Sö-
dermalms stadsdelsnämnd. 
Förra året blev jag tvåa på 
årets Nova, det kan också ha 
spelat in.

Vem på listan blev du mest 
imponerad av?

– Odile Fallenius som kom 
etta. Hon är 29 år och delägare 
i Vinge, en av Sveriges största 
advokatbyråer.

Per Cornell
08-545 873 84

per.cornell@direktpress.se

Är han en supertalang?
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Grattis alla bostadsrätts-
föreningar i Stockholm. 
Från och med i år gäller 
nya lagar som kan ge en 
rejäl hacka i skatteåter-
bäring. 

Ränteintäkter anses 
nu vara skattefria.

Högsta förvaltningsdomsto-
len, tidigare Regeringsrätten, 
slog nyligen fast att bostads-
rättsföreningars ränteintäk-
ter numera är skattefria.

Tidigare har alla räntor 
ansetts vara skattepliktig in-
komst, bland annat årsavgifter 
och pengar på sparkonton. Nu 
är det klart att så inte är fal-
let. Domen får dessutom effekt 
bakåt i tiden.

– Om man tänker sig att 
föreningar under en tid haft 
mycket pengar sparade, för att 
till exempel göra underhåll, 
kan det röra sig om mycket 

pengar de 
kan få till-
baka, säger 
F r e d r i k 
Gustafsson, 
advokat och 
skatteexpert 
på advokat-
firman DLA 
Nordic.

2007 infördes en lagändring 
som medförde att bostadsrätt-
föreningars intäkter från fast-
igheter inte skulle beskattas. 
Skatteverket ansåg dock att 
alla räntor skulle beskattas och 
därmed gick även många bo-
stadsrättsföreningar på denna 
linje när de deklarerade.

Fem års skatteåterbäring
Att Högsta förvaltningsdoms-
tolen nu ändrar skatterätts-
nämndens förhandsbesked 
gör att deklarationer fem år 
tillbaka i tiden går att ändra. Så 
gott som alla bostadsrättsför-
eningar kan påverkas positivt 
rent ekonomiskt, då de kan få 
tillbaka sin inbetalda skatt från 
de senaste fem åren.

I Stockholms stad finns det 
i dag drygt 4 000 registrerade 
bostadsrättsföreningar.

– Om alla dessa går tillbaka 

och tittar i sina deklarationer 
kan det röra sig om miljard-
belopp, självklart finns det 
mycket pengar att spara för 
många bostadsrättsföreningar 
säger Fredrik Gustafsson.

Nöjd med ändringen
Katarina Hultqvist, skatteju-
rist på Fastighetsägarna 
Stockholm, är nöjd med lag-
ändringen.

– Hela Stockholm vimlar 
ju av bostadsrättsföreningar. 
Totalt har vi 2 600 medlemmar 
som totalt kommer få tillbaka 
runt 25 miljoner kronor, säger 
Katarina Hultqvist.

Michael Toll
08-545 870 73

michael.toll@direktpress.se

Borättsföreningar kan 
få tillbaka flera miljoner

Fredrik  
Gustafsson.

Registrerade Aktiva
■ Stockholms stad:
4 369 3 278 
■ Stockholms kommun:
6 969 4 958 
■ Stockholms län:
10 261 7 572

BRF-läget i 
Stockholm
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”Om alla dessa går 
tillbaka och tittar i 
sina deklarationer 
kan det röra sig om 

miljardbelopp”
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Vi vet att många  

småföretagare lever ett 

otryggt liv.  

Det vill vi ändra på!

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa  Box 6057, 102 31 Stockholm
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1

Telefon 08-723 44 00  www.smakassa.se

Medlemsavgift 
130 kr/m

ånad

Ett medlemskap i SmåA gör att du kan känna 
dig trygg även om du skulle bli arbetslös. 

Försäkra dig i sveriges största a-kassa  
för företagare.

Vi försäkrar företagare i alla branscher.  
Även familjemedlemmar som deltar i 

verksamheten kan bli medlemmar i SmåA.

Det räcker inte att vara medlem i en företags- 
eller branschorganisation, du måste också vara 
medlem i en a-kassa för att få inkomstrelaterad 

arbetslöshetsersättning.

Så för din trygghets skull, ring SmåA  
på 08-723 44 00 eller besök  

www.smakassa.se och bli medlem.

Dags att välja 
tandläkare 
till din 3-åring!
Vi hälsar alla barn och 
ungdomar mellan 3–19 år 
extra varmt välkomna till 
kostnadsfri tandvård hos oss 
i Hammarby Sjöstad.

e-post: info@tandsjostaden.se  08-51 51 00 76
Kryssargatan 3, Hammarby Sjöstad

PS. Det ska vara kul att gå till tandläkaren! 
Under våren kommer vi att ordna en KALASKUL
UNDERSÖKNINGSLÖRDAG med ANSIKTSMÅLNING
och annat kul för de små – ring eller maila för mer info!

OBS! 

Vänta inte för 

länge med din anmälan!

(Begränsat antal platser 

till våra populära 

undersöknings-

lördagar)

PS. Missa inte februari-

erbjudandet i ”Sjöstads-        

    almanackan”
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SÖDERMALM

Sextiofem procent 
humor och sjuttio pro-
cent allvar är receptet på 
vårens humorhändelse 
på Kulturhuset. 

Experter och komiker 
ger sig i kast med ämnen 
som nationalism, kapita-
lism och medias makt 
under nio kvällar tillsam-
mans med humorgrup-
pen Lobbyn.  

Musikreferenserna duggar 
tätt när två tredjedelar av 
prisbelönta humorgruppen 
Lobbyn ska beskriva sin nya 
show, med premiär i Kultur-
husets foajé på onsdag. 

– Det är lite som jazz, for-
men ställer höga krav på del-
tagarna, men om man får till 
det så svänger det, förklarar 
Erik Löfmarck.

– Mer som punkrock, det 
är bara att köra, tycker Agneta 
Wallin. 

Jazzpunk blir kompromis-
sen. Det viktigaste är ändå att 
vara en motvikt till dansbands-
underhållningen, förklarar 
Agneta Wallin. Missionen är 
samhällsorienterad humor där 
publiken i bästa fall går hem 
med något att tänka på och i 
alla fall med känslan av att ha 
varit med om något roligt. 

Under nio kvällar i vår turas 
Agneta Wallin, Erik Löfmarck 

och den tredje medlemmen 
Lasse Nielsen om att leda stand 
up-showen Lobbyn, där varje 
kväll har ett eget tema. Komi-
ker och inbjudna experter får 
ge sin version av ämnen som 
feminism, folkhälsa och na-
tionalism. 

– Det ska vara 65 procent 
humor, och gärna bli roligare 
mot slutet, tycker Erik Löf-
marck.

– Och 70 procent allvar. 
Det ska både bli roligare och 
roligare och allvarligare och 
allvarligare mot slutet, kontrar 
Agneta Wallin. 

Humor och allvar
Till säsongens första Lobbyn, 
som kvällen till ära är gratis 
och hålls i Kulturhusets foajé, 
är journalisten Paul Frigyes 
inbjuden som expertkom-
mentator för att diskutera 
medias makt. Men han behö-
ver inte känna någon press på 
sig att vara rolig, enligt Erik 
Löfmarck. Tvärtom är det 
balansen mellan allvar och 
humor som är behållningen 
i konceptet. 

– Vi spänner bågen med den 
här satsningen. Det gäller att 
vara vaken och klara de tvära 
kasten. 

Både han och Agneta Wallin 
är överens om att det saknas al-
ternativ till den stand up man 
ser ute på krogen med ett par 
öl innanför västen. 

– Det fi nns många politiska 
komiker i Sverige, men ingen 
scen för politisk stand up, för-
klarar Agneta Wallin. 

– I vanlig stand up måste 
det roliga komma snabbt. Här 
får man lite mera tid på sig att 
bygga upp något – som med 
jazz, tycker Erik Löfmarck. 

Välutbildad publik
Under förra säsongen, när 
Lobbyn skapade en humoris-
tisk valguide utifrån de olika 
politiska departementen, 
fanns många akademiker i 
publiken, men vid höstens 
valvaka var de flesta besö-
karna unga förstagångsväl-
jare. Nu hoppas Lobbyn-
gänget på en blandad publik. 
Men Agneta Wallin har 
drömgästen klar för sig: 

– Det bästa vore om kungen 
kom till temakvällen om fe-
minism. 

Hanna Thåström
08-545 870 70

hanna.thastrom@direktpress.se

FAKTA  Premiär den 9 februari
■ LOBBYN SÄSONG TVÅ har premiär den 9 
februari på scenen på Bibliotek Plattan i 
Kulturhusets gatuplan. Kvällens tema är 
åsiktsproduktion, ”Vem sätter agendan för 
samhällsdebatten?” Fritt inträde. 
■ DÄREFTER VARANNAN ONSDAG med av-
slutning den sjätte juni på temat nationa-
lism.

Humor blandas med politik på Kulturhuset

”Det bästa vore om 
kungen kom till 
temakvällen om 

feminism.”

FALSK MATEMATIK? Erik Löfmarck och Agneta Wallin i humorgruppen Lobbyn förutspår 65 
procent humor och 70 procent allvar när de bjuder på nio nya humorkvällar på Kulturhuset.  
 FOTO: VILHELM STOKSTAD

BRF Skolmästaren
Alingså svä gen 24

Het fastighet med omsorgsfullt isolerad vind, 
tilläggsisolerad fasad och trimmad fjärrvärme-
central. Har sänkt energiförbrukning varje år 
sedan 2003. 3:a i Värmetävlingen 2009! 

BRF Segelflygaren
Segelflygsgatan 18

Drömförening för energispararen. Har bl a 
bytt fjärrvärmecentral, justerat spjällen i 
fl äktrummen, radiatorerna och ventilerna 
för värmevattnet. Dessutom snålspolande 
munstycken. 

BRF Farleden
Sickla Kanalgata 26

Energipärla! Vann värmetävlingen 2009! 
Har individuell mätning av varmvattenför-
brukningen (sjönk 12% första året) och 
justerat fjärrvärmecentralen. 

BRF Kattryggen
Brä nnkyrkagatan 36

Väl energiplanerad fastighet som installerat 
prognosstyrning baserad på väder. Omsorgs-
fullt trimmad värmeväxlare och fjärrvärme-
central.  

Letar du bostadsrätt på Söder? 
De här adresserna 
rekommenderar vi varmt. 

Bostadsrättsföreningarna här ovan kan sträcka lite extra på sig. De värmer sig nämligen
med fjärrvärme. Dessutom har alla varit med i vår Värmetävling där den som använder minst
energi vinner. Så är det i någon av de här fastigheterna din drömbostad ligger ger vi varma
rekommendationer. Läs mer på fortum.se/varmetavlingen och lycka till på helgens visningar. 



IC
A

 Butiksreklam
Priserna gäller vecka 6 t o m söndag 13/2 2011. Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Mån–fre 7–23, lör–sön 9–23 | Tel: 08-640 00 50 | Folkungagatan 56 | www.ica.se/folkungagatan
Gott från Folkungagatan 56!

 Lammfärs 
 Lammhouse Irland.   Ca 1 kg.       

 Torskfi lé 
 Östersjö.         

 Färsk 

 Rökta räkor 
 Nordostatlanten.         

 Kaffe 
 ICA.   500 g.     

 Jfr pris 40:00/kg.  

 5 för 

 100k     

  

 59  90  /kg 

  

 129k    /kg 

  

 89k    /kg 

 Strömmingsfi lé 
 Östersjö.         

 Färsk 

  

 29  90  /kg 

 Hjärtegott 
 Skogaholm.   500 g.     

 Jfr pris 30:00/kg.  

  

 15k    /st 

 Gouda 
 Ockelbo. Holland. 

    28%. Mild.    

  

 49  90  /kg 



Matidéer hittar du i butikens ReceptoMat
Poäng på livets goda!

Dessa erbjudanden gäller i samtliga Vi-butiker och presenteras närmast i din butik:

Goda tips från Vi-butikerna!

Priserna gäller t.o.m. 13/2 2011 i Vi-butikerna. Avvikelser kan förekomma i enstaka butiker. Reservation för eventuella tryckfel.

Färsk fl äskkarré
Danmark, Fåddman, benfri i bit, per kg 29.90

Max 2kg per hushåll och köptillfälle

2990
FÄRSK

FLÄSKKARRÉ

/kg

Äntligen! 
Subs

Pågen, 500g 14.90
Jämförpris 29.80/kg

Max 2st per hushåll och köptillfälle

1490
ÄNTLIGEN!

SUBS

/st

Färsk kassler
Danmark, Ekhaga, per kg 39.90

3990
FÄRSK

KASSLER

/kg
Ekhaga

5000
ENPORTIONS-

RÄTTER

för 
3st

Enportionsrätter
Findus, djupfryst, 345-400g 22.90st 3st för 50.00

Jämförpris 41.68-48.33/kg vid köp av 3st
Max 2köp per hushåll och köptillfälle

Cocktailtomater                                          
Spanien, klass1, mix 300g 12.90

Jämförpris 43.00/kg

1290
COCKTAIL-
TOMATER

/st

Mån-fre 8-21, Lör-Sön 9-21

Mån-fre 7-21, Lör-Sön 9-21

Mån-fre 8-21, Lör-Sön 9-21

Mån-fre 7-21, Lör 10-19, Sön 11-19

F Ä L T Ö V E R S T E N

Mån–fre 8-21, Lör 10-20, Sön 11-20

Mån-fre 7-22, Lör-Sön 8-22

Alla dagar 8-22

Alla dagar 9-21
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Det är måndagsträning för 
Hammarbys pojkar födda 
-96. De fi nslipar på anfalls-
spelet inför helgens SM-se-
mifi nalrunda som avgörs på 
hemmaplan i Eriksdalshal-
len. Tränarpapporna Anders 
och Kjell jagar på och upp-
muntrar om vartannat. Trots 
att spelarna alltså fyller15 i år 
är det högt tempo och dis-
tinkta avslut – det här är ett 
av Sveriges bästa lag i sin ål-
derskategori. Ett av Nordens 
bästa, till och med.

Semifi nalrundan där åtta 
lag gör upp om två platser i 
finalrundan, arrangeras av 
96-lagets föräldrar i samar-
bete med klubben. Under 
träningen den här kvällen 
träffas föräldrarna och plane-
rar helgens turnering. Det är 
mycket att tänka på för att 
det här ska bli ett lyckat ar-
rangemang även för de andra 

lagen. Det ska vara musik, 
speaker, lotteri med mera.

Den här kvällen fotografe-
ras också hela laget av mam-
ma Tine Matulessy. Tanken 
är att alla lag ska komma in 
med enskilda spelarbilder 
som ska kunna visas på stor-
bildsskärmen när någon gör 
mål.

Många engagerade
Så här ser det förmodligen ut 
i otaliga idrottshallar runt 
om i landet varje kväll sju da-
gar i veckan. För det här är 
Idrottssverige i ett nötskal. 

Men ändå. Tänk vad som 
skulle hända om inte det här 
ideella engagemanget och 
arbetet fanns.

– Kring det här laget är det 
många som är engagerade. 
Min man  är tränare och job-
bar helt ideellt. Han är den av 
oss två som lägger ner mest 
tid. Det är mycket förbere-
delser inför träningarna dess-
utom, det här är ju spelare 
som elitsatsar. Jag och många 
andra hjälper till så mycket vi 
kan och fi xar saker. Vi åker 
med på cupper för att sup-
porta våra barn och fi nnas 
till hands, säger Tine Matu-
lessy.

Tines engagemang hand-
lar mest om att ge förutsätt-
ningar för sin son Max.

– Eftersom det är viktigt 
med handbollen för Max är 
det viktigt för oss. Han blir 
lycklig av att vara med i laget, 
därför engagerar jag mig. Det 
är också bra att han hör till 
en grupp där alla tar ansvar 
och bryr sig om varandra. 
Har man match på lördagen 
tar man det lugnt på fredags-
kvällen, säger hon.

Hennes man Anders Gull-
ström är före detta elitspe-
lare. Han ser sin tränarsyssla 
som ett sätt att ge tillbaka lite 
av det han har fått med sig 

från sina ungdomsår.
–  Hela  den svenska 

idrottsrörelsen vilar ju på att 
vi och andra föräldrar enga-
gerar sig. Men det är också 
ett sätt att kunna umgås med 
min son på ett lite annat sätt 
än bara som förälder. Vi delar 
ju det här intresset.

’’Otroligt feltänkt’’
Både Tine och Anders suckar 
över förutsättningarna för ett 
Stockholmslag som deras. 
Laget får träna på lilla planen 
i Eriksdalshallen. Den har 
visserligen rätt mått, men det 
går inte att träna kantspel då 
det inte fi nns något utrymme 
längs sidlinjerna. Att få hall-
tider på en riktig plan är för 
mycket begärt i Stockholm. 
Därför kommer besparingen 
på Stockholmsidrotten som 
Södermalmsnytt avslöjade 
för tre veckor sedan som en 
tråkig nyhet.

– Det känns så otroligt fel-
tänkt. Om man inte satsar på 
barnen när de är barn då blir 
det ju inget med idrottandet. 
Jag tycker inte att sport ska 
vara en klassfråga, men det är 
alltid lätt att spara in på de 
svaga, säger Tine.

Per Cornell
08-545 873 84

per.cornell@direktpress.se

■ ■ I helgen kan Hammarbys 96:or 
bli klara för SM-fi nalspel i handboll. 
De är ett av landets bästa lag i sin 
ålder. Bakom de hårt satsande ton-
åringarna står ett gäng lika hårt sat-
sande föräldrar.

VERKAR I SKYMUNDAN. Tine Matulessy fotar sin sons lag, Hammarbys 96:or, där hennes man Anders Gullström är en av tränarna.  FOTO: SHAON CHAKRABORTY

Vi söker fl er vardagshjältar!
De fi nns i alla föreningar. De ställer upp för sina och an-
dras barn utan en krona i betalning. Nu söker vi Söder-

idrottens eldsjälar! Tipsa oss om dem som driver idrotts-
livet på Söder! Motivera gärna!

sn@direktpress.se
08-545 873 84

Idrottens superhjältar

MERA  Följ Hammarbys -96:or
 ■ LÖRDAG:
 ■ 11:00 Hammarby-

Bjurslätt
 ■ 12:00 Hästö-IFK Skövde
 ■ 13:00 Kropps-H 43
 ■ 14:00 Tumba-Sävehof
 ■ 15:00 Hammarby-Hästö
 ■ 16:00 IFK Skövde-

Bjurslätt
 ■ 17:00 Kropps-Tumba
 ■ 18:00 Sävehof-H43

 ■ SÖNDAG:
 ■ 09:15 Bjurslätt-Hästö
 ■ 10:20 H 43-Tumba
 ■ 11:25 Hammarby-IFK 

Skövde
 ■ 12:30 Kropps-Sävehof
 ■ 16:30 Semioff 1
 ■ 17:45 Semioff 2

”Hela den svenska 
idrottsrörelsen 

vilar ju på att vi och 
andra föräldrar 
engagerar sig.’’ 

SPORTEN 120
SÅ MÅNGA plusmål har 
Bajen fans hockey efter 17 
omgångar i hockeyns divi-
sion 3. Obesegrade hittills.

TIPSA VÅR REPORTER  
Per Cornell
Telefon: 08-545 73 84 
E-post: per.cornell@direktpress.se

Fullspäckat schema i Eriksdalshallen i helgen

Utan engagerade föräldrar stannar ungdomsidrotten



Priserna gäller endast hos Coop Konsum fr.o.m. 7/2 t.o.m 13/2, 2011 eller så långt lagret räcker.

Köttbullar
COOP
Kylda. 1000 g.

Apelsiner
MAROCKO 
Klass 1. 

Bacon
TULIP
Välj mellan skivat och tärnat. 
125-150 g, jfr-pris 66:67-80:-/kg.

Kycklingfiléer
GULDFÅGELN
Frysta. 1000 g.
Max 3 köp/hushåll.

PÅGEN
500 g, jfr-pris 27:80/kg.

Medlemspris

9)=K

Prosciuttolindad fläskfilé med örtrisoni 
Recept hittar du på coop.se

Medlemspris

59)=K

Färsk fläskfilé 
DANMARK
Förpackning ca 500 g. 
Max 3 köp/hushåll.

Fira Alla
hjärtans dag 

på måndag 
14/2!

Medlemspris

49)=S

Medlemspris

13)=S
Medlemspris

20k
2 för

34)=S

–

NYHET!

VÄLKOMMEN IN TILL OSS SÅ 
BERÄTTAR VI MER ELLER GÅ 
IN PÅ COOP.SE

DEN 1 DECEMBER INFÖRDE VI EN NY
SORTS ÅTERBÄRING SOM GÖR DET
MYCKET LÖNSAMMARE ATT HANDLA
OFTA HOS OSS. JU MER DU HANDLAR
DESTO MER FÅR DU TILLBAKA.
ÄNDA UPP TILL 5%.

UPP TILL 5 % TILLBAKA
PÅ ALLT DU HANDLAR.
FRÅN FÖRSTA KRONAN.
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Ena maträtten är en 
höjdare, den an-
dra en riktig be-

svikelse. En lunch på 
Divino Deli kan tydli-
gen sluta hur som helst.

Att lunchpatrullen 
denna dag har svårt 
att enas om matens 
kvalité kan mycket 
väl vara en olycklig 
omständighet. Däre-
mot råder det ingen 
tvekan om att atmos-
fären på den lilla res-
taurangen på Karla-
vägen hål ler  hög 
klass. Lokalen är rela-
tivt liten men ändå 
luftig, har ett skönt 
sorl samt bekväma 
stolar och rymliga 
bord. Gänget bakom 
disken får också ett 
högt betyg. Trots att 
vi anländer under 
lunchruschen tar de sig tid 
och berättar med inlevelse om 
innehållet i rätterna på me-
nyn.

Eftersom hela stället andas Ita-
lien fastnar lunchpatrullen för 
två klassiska pastarätter, carbo-

nara och cannelloni. Men 
helt otippat håller ty-
värr ett så ”säkert kort” 
som carbonara inte 
alls måttet. Baconbi-

tarna är nästintill brän-
da och det känns som 
måltiden tillagats un-
der stor stress. Raka 
motsatsen är cannel-
lonin. De tre rullarna 
som är fyllda med 
bland annat kyckling 
och parmesan är en 
ren njutning. Det blir 
inte sämre av att de 
serveras tillsammans 
med en hemgjord to-
matsås samt rikligt 
med pesto. 

Vi har knappt tagit 
sista tuggan innan en 
servitör är framme 
och plockar bort tall-
rikarna från bordet, 

men trots att kaffe inte ingår 
efter måltiden dröjer sig lunch-
patrullen kvar. Att bege sig ut 
på kalla Karlavägen lockar inte. 
Desto behagligare är det att 
sitta kvar i den varma lokalen 
som på fl era sätt påminner om 
en kvarterskrog i Rom.

LUNCHPATRULLEN

Cannelloni är grejen på Divino Deli

”Trots att 
vi anländer 

under 
lunch-

ruschen tar 
de sig tid 
och berät-

tar med 
inlevelse 
om inne-

hållet i rätt-
terna på 
menyn.” 

ITALIENSKT. På Divino Deli äter man med fördel pasta men dessvärre nådde 
inte carbonaran ända fram när Lunchpatrullen var där.

  Divino Deli

MUMS: 
■ Cannellonin var top-
pen.
■ Stämningen och per-
sonalen är avslapp-
nad, vi gillart!
BLÄ:
■ Att kalla blaskig piz-
zasallad och torrt kö-
pebröd för sallads-
bord är inte okej.
■ Ska det vara så svårt 
att bjuda på lite kaffe 
till maten?

Adress: Karla -
vägen 28.
Telefon: 611 02 99.
Från menyn:  
1/2 Ceasarsallad och 
andra take away-rät-
ter i plastförpack-
ningar samt ett tiotal 
pastarätter att äta på 
plats.Vi åt: Pasta car-
bonara: 85 kronor.
Pasta cannelloni med 
kyckling och parme-
san: 95 kronor.

LÄSARTIPS

Favvofi ket?  Läckraste lunchen?  Bästa brunchen?  Tipsa oss!
patrullen@direktpress.se

Opera av Wolfgang Amadeus Mozart

Skola för älskande

”Bli hög med Mozart” 
 DN

”En föreställning med humor och 
ohejdbar erotik, den mest under -
hållande Così man kan tänka sig” 
 SvD

Dirigent Stefan Klingele/William Lacey
Regi Ole Anders Tandberg

I rollerna bl a Sara Olsson, 
Susann Végh, Jesper Taube, 
Klas Hedlund

7, 12, 16, 24 feb, 1, 4 mars

Biljetter 08-791 44 00 
www.operan.se

KPMG • Nordea

Così fan tutte

Med personligt engagemang, präglat av omtanke och valfrihet, 
hjälper vi dig med allt som rör en stilfull och värdig begravning. 

Varmt välkommen! 

���������	
�����������	��

Åsögatan 85, T-bana Medborgarplatsen. Tel. 08-709 85 01
Hornsgatan 154, T-bana Hornstull. Tel. 08-709 84 50

www.fonus.se
Max Palmqvist,
Åsögatan 

Kvalitetsauktioner på nätet 
Kontakta oss för hemvärdering!

Inlämning och showroom . Slakthusgatan 22 . Globen . Tel 08 686 98 80 . stockholm@lauritz.com
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NÖJE
TIPSA VÅR REPORTER  
Hanna Thåström
Telefon: 08-545 87070 
E-post: hanna.thastrom@direktpress.se

Författaren och journalis-
ten Karolina Ramqvist 
gick fortfarande i gym-

nasiet på Södra latin när hon 
började arrangera fester för 
att finansiera tidningen 
Plebs, som hon gav ut till-
sammans med två klasskom-
pisar. 

Stefan Sundström och 
Tricky var några av dem som 
spelade på festerna, som var 
en reaktion mot etablerade 
ställen som Vegas, klubben på 
Kungsgatan där alla de hip-
paste festfi xarna och arrang-
örerna höll till.  

– Vegas var de stora och 
balla, så det var viktigt för oss 
att positionera oss mot dem. 
Vi ville vara breda och inklu-
derande, men egentligen var 
vi nog lika elitistiska. Hela 
nittiotalet var ett enda hipp-
hetskrig, berättar Karolina 
Ramqvist. 

Slappa åldersgränser
Fast hon och hennes kompi-
sar hade en bit kvar till 18-års-
dagen var det där med ålders-
gränser sällan ett problem. 
Det fanns ingen krogkommis-
sion som satte press på krog-
ägarna och många gjorde lite 
som de ville. 

På Söder var Kvarnen till-
sammans med Hannas käl-
lare på Skånegatan det hip-
paste stället. Där hängde lo-
kala kändisar som Bob 
Hansson, Johan Croneman 
och medlemmarna i bob 
hund. 

I baren på Kvarnen job-
bade Magnus Carlsson och 

Balsam som gärna såg till att 
Karolina och hennes kompi-
sar blev insläppta, trots att de 
inte hade åldern inne. 

Men på Hannas var det 
svårare. Titti Blixth, som nu 
driver krogen Momma ett 
stenkast från Skånegatan, 
höll koll på vilka som blev 
släppta ner i källaren och hon 
visste att Plebs-gänget var för 
unga för krogen. 

– Hon var vår värsta fi en-
de! Om hon någon gång inte 
var där var det nästan så att 
man gick hem till någon 
kompis och ringde folk och 
sa åt dem att det var fritt 
fram, minns Karolina Ram-
qvist. 

Götgatan: en lampaffär
Killinggängets fiktive pop-
nörd Hardy Nilsson (döpt 
efter Skellefte-popbandet 
som i sin tur var döpt efter 
hockeylegendaren och seder-
mera DIF-coachen) utnämn-
de två år senare Skånegatan 
till Stockholms Camden. 
Trots det var Hannas krog ett 
av få ställen på Söder som fått 
hipphetsstämpel runt 1994. 

På Götgatan ”fanns bara 
lampaffärer”, Indigo var ett 
medelhavsfi k och Folkhem-

met hade ännu inte slagit 
upp portarna. Det var fort-
farande gubbställen och 
indiska restauranger som 
dominerade ölutbudet på 
Söder. 

Spy Bar ett töntställe
Inte heller Stureplan var 
lika defi nierat som i dag. 
När Spy Bar öppnade 
1995 var det ett riktigt 
töntställe. Det var silikon-
brudar och såna som 
Thomas Brolin som 
hängde där, berättar Ka-
rolina Ramqvist. 

I  kvar teren  r unt 
Stureplan var det snarare 
East som gällde för Ka-
rolina och hennes kom-
pisar. De och Mikaels 
källare på Jungfrugatan, 
där Mange Schmidt 
jobbade bakom baren 
på Mikaels källare och 
DJ Sleepy spelade skivor, 
var några av få ställen där 
man kunde lyssna på hip-
hop och annan svart mu-
sik. 

Blodigt indieallvar
Annars  var  det  mest 
Northern Soul och indie-
pop som dominerade. 

– Det var en sån indiety-
ranni, allt skulle vara så kor-
rekt. Man skulle ”ta dj-andet 
på allvar”, det kändes rätt 
ängsligt. Det beror nog på att 
scenen var så ny, tror Karo-
lina Ramqvist.   

Fler renodlade barer och 
att det finns någonting för 
alla är de största skillnaderna 
mellan dagens Stockholm 
och 1994, tycker Karolina. Är 
det någonting som saknas är 
det ett ställe där alla sorters 
människor kan mötas. Och 
så Gino förstås. Men särskilt 
nostalgisk känner Karolina 
Ramqvist sig inte.

– Det måste vara så otro-
ligt mycket roligare att gå ut 
nu! Det känns som att krog-
världen är mer tillåtande 
i dag. Man kan vara på mer 
än ett sätt. 

NÖJESSTOCKHOLM 1994

■ ■ Karolina Ramqvist var bara 17 när hon började 
skriva om krogliv i Aftonbladets bilaga Puls. Samtidigt 
ordnade hon fester på ställen hon egentligen var för 
ung för att komma in på. 

– När vakterna på Kvarnen inte släppte in oss 
smugglade bartendern in oss köksvägen.

Text: Hanna Thåström
Foto: Andreas Enbuske

90-talet – indie  

”Det måste vara 
så otroligt 

mycket roligare 
att gå ut nu!”

”Vi ville vara 
breda och inklu-

derande, men 
egentligen var 

nog alla lika 
elitistiska. 

Hela nittiotalet 
var ett enda 

hipphetskrig.”

Hur dansades det 1988? Vilket var stället som gällde 1972? 
Och hur långa var egentligen köerna 1992?

Vad minns du av forna tiders Nöjesstockholm? Berätta för oss!
noje@direktpress.se

Karolina när det 90-tals-
begav sig.
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Hemlighetsmakeri med punkveteraner
I slutet av december 1978 utbryter slagsmål i den skin-
headtäta publiken på en konsert med cockney-punkban-
det Sham 69. Sångaren Jimmy Pursey lämnar scenen i tå-
rar och några dagar senare meddelar han publiken att 
kvällens konsert blir bandets sista. Lyckligtvis ändrade han 
sig, men det Sham 69 som kliver upp på scenen på freda-
gens What we do is Secret saknar Pursey och är till stora 
delar utbytt. Räkna ändå med stora mått punkenergi på 
WWDIS, som den här gången huserar på Debaser Slussen 
i stället för Strand. 
När: Fredag den 11 februari.
Var: Debaser Slussen.
Hur: 140 kronor, inget förköp.

Hell’s Kitchen skickar dj:s till Ibiza
Dj-tävling är det nya torsdagsnöjet på Stureplanshaket 
Hell’s Kitchen. Varje torsdag i vår med start den 10 februa-
ri tävlar 27 dj:s med ett 30-minutersset om en plats i må-
nadsfi nalen och i förlängningen i båset på Ibiza-klubben 
Space. Tre fi nalister från februari, mars och april får åka till 
Ibiza och göra upp om titeln och chansen att skriva kon-
trakt med en agentur. 
När: Torsdag den 10 februari, tävlingen pågår mellan 01 och 03.
Var: Hell’s Kitchen.
Hur: 100 kronor, 20 år för både gäster och tävlande.

Impro med Alexandra Rapaport
Nu drar Boulevardteatern i gång vårens improteater, där 
olika kändisar får sina liv berättade på scen med hjälp av 
improvisationer. Huvudpersonen har alltid vetorätt och 
kan därför avbryta och ändra i improvisatörernas före-
ställning. Först ut på måndag är Alexandra Rapaport och 
under våren följer bland andra Niklas Strömstedt, Jan 
Malmsjö och Marie Göranzon. Mest spännande ser nog 
föreställningen som gästas av Jan Guillou ut att bli, men vi 
får hålla oss till den 14 mars innan det blir dags.
När: Måndag den 7 februari klockan 19.00.
Var: På Boulevardteatern, Götgatan 73.
Hur: 220 kronor, 170 för pensionärer och studerande, 110 för 
ungdomar under 19 år. 

Börja ladda för Oscarsgalan
Näst efter julafton på listan över årets vikti-
gaste högtider kommer utan tvekan Oscars-
galan. För att få ut maximalt av kvällen gäller 
det förstås att ha sett så många som möjligt av 
de nominerade fi lmerna och med tre veckor 
kvar det är inte en sekund för sent att börja beta 
av de tyngsta nominerade. Tyvärr hinner varken femfaldigt 
nominerade Black Swan eller sjufaldigt nominerade the 
Fighter ha svensk premiär före galan, men andra tävlande 
som bröderna Coens True Grit, fi lmfestivalsuccén Winter’s 
Bone, Social Network och the King’s Speech går utmärkt 
att se på bio. Smarta och coola the Kids are Alright med 
fyra nomineringar fi nns redan på dvd, liksom Inception. 
Var: På bio och i videobutiken.
När: Så ofta som möjligt.
Hur: från gratis till en hundring, beroende på fi lm.

HANNA TIPSAR
E-post: noje@direktpress.se

Alexandra Rapaport och Tommy Körberg är två av kändisarna 
som får sina liv improviserade på Boulevardteaterns scen.
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16Anders Bagge överraskar som fashionisto i Aftonbladet. 

Jag har en stor walk-in-closet 
där jag går runt och tittar. 4,2 SÅ MÅNGA PROCENT 

sjönk skivförsälj-
ningen med under 
2010.

VISSTE DU ATT ... 
Säkert! Gör en 
extrakonsert på 
Debaser Medis 
den 28 mars?
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var tyrann på klubbarna
1994  VM och vattenfestival
Det kanske känns som i går, men det var faktiskt 17 år sedan. 
Så här minns vi 1994:

■ BLUR släpper skivan ”Parklife” i maj. 
Två månader tidigare har de spelat i ett 
proppfullt Hannas källare, efter att ha 
signerat skivor på Pet Sounds mittemot. 

■ GES VM-LÅT ”När vi gräver guld i USA” 
fi ck Grammis för årets låt och låg på sing-
ellistan i 40 veckor. 

■ DEN ÅTTONDE JUNI spelar Kent förband till Cardigans 
på Tantogården. I samma veva får bandet sitt första 
skivkontrakt. 

■ OASIS, som släppte sitt debutalbum 
”Defi nitely Maybe” i september, gör två 
spelningar i Stockholm, först på Gino i 
september och i november på Palladium.

■ DEN FJÄRDE DECEMBER dör fyra personer 
och 20 skadas när Tommy Zethraeus och Guillermo 
Márquez Jara skjuter rakt in i entrén på Sturecompag-
niet efter att ha blivit nekade inträde på klubben. Tre da-
gar senare grips de och en tredje gärningsman. 

■ ”ÄNGLAGÅRD – ANDRA SOMMAREN” har 
premiär på juldagen och lockar en miljon 
svenskar till biograferna, men får bara en 
geting av Expressens recensent. ”Efter yt-
terligare en timme och 17 minuter har han 
knappt fått in tvåans växel”, skriver Mats 
Bråstedt. 

■ VATTENFESTIVALEN anordnas för fjärde året i rad. 
Lucky People Center gör en spelning på Sergels torg. 

Lyssna på 90-TALET!
1994 – ett riktigt 
höjdarår i musiken. 
Seattleband som 
grungeade, brit-
popare som kollade 
på sina skor och 
indiesnören som 
väsnades på sina gitar-
rer… och Haddaway.
  

Nåja. Vi har i alla fall satt igång en musikaliska jord-
bävning med 1994 som epicentrum på Spotify. Klas-
siska indiemästerverk, smörig R’n’B och odrägliga 
eurotechnoplågor. Och lite mer okända favoriter från 
våra indiehyllor och artister som på den tiden här var 
precis i början av sina storslagna karriärer.
Utgivningar från 1994 är utgångspunkten, men för att 
verkligen få känslan för vad vi lyssnade på vid den här 
tiden har vi även plockat med alster från -93 och -95.

Är du Spotify-användare behöver du bara besöka 
Södermalmsnytt på Facebook och klicka vidare till spel-
listan ”94-ish”!
 

Fotnot: Programvaran till Spotify hittar du på spotify.com

Södermalmsnytt 

på Facebook

www

INNE. Som 17-åring var det svårt för Karolina Ramqvist att ta sig in på indie-
templet Hannas på Skånegatan. Hannas försvann med 90-talet, men indie-
andan lever kvar i lokalen där nu Pet Sounds bar huserar.  

SIDOR AV 90-TALET. Redan som gymnasist  gjorde Karolina Ramqvist den egna tidningen Plebs tillsammans med ett par kom-
pisar. Sedermera hamnade hon på Aftonbladet Puls  där 90-talet fångades på partaj- och cd-sidorna.
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The king’s speech 
Regi: Tom Hooper.
I rollerna: Colin Firth, Geoff-
rey Rush, Helena Bonham 
Carter.
Betyg: 

”The king’s speech” är en 
prestigeprodukt skräd-
darsydd efter brittiska 

fi lmschabloner. Ett sobert för 
att inte säga småputtrigt his-
toriskt drama komplett med 
kungligheter och vitsigheter. 
Givetvis mycket välgjort och 
fl erfaldigt Oscarsnominerat. 
Det slutar med att en stam-
mande monark får motta 
folkets jubel i ett ögonblick 
av nationell samling. God 
save the king.

När jag på dagen för fyra år 
sedan recenserade det minst 
lika vörnadsfulla dramat ”The 
queen”, med Helen Mirren i 
rollen som Georges VI:s dotter 
och efterträdare Elizabeth II, 
citerade jag den franske förfat-
taren Roland Barthes. Han har 
beskrivit de moderna kunga-
husen som en etnografi sk ku-
riositet, lika väl skyddade som 
en park med Siouxindianer.

”The king’s speech” vårdar 
bilden av denna otidsenliga 

institution genom att för-
mänskliga de blåblodiga som 
sitter på tronen. De har det inte 
alltid så lätt.

Filmen börjar med ett plågsamt 
punkterat anförande inför en 
fullsatt fotbollsstadion. Se-
dan söker mannen som ännu 
inte ska bli kung hjälp hos en 
talpedagog, en framfusig aus-
traliensare som inte räds att 
fråga ut honom om uppväx-
ten. Här upptäcker fi lmen ett 
rojalistiskt förakt för svaghet 
och talpedagogen blir snart 
samtalsterapeut.

Att vara kung är alltmer 
att vara skådespelare, suckar 
Georges pappa innan han 
håller sitt jultal i radio. Trots 
allmän dammighet är ”The 
king’s speech” åtminstone 
ärligare och roligare än ”Året 
med kungafamiljen”.

Jacob Lundström

Dammigt – men välgjort och roligt

KAFFEFLICKOR?

STAMNING?

JA  

JA  

NEJJA    

NEJ

NEJ

DYSLEXI?

NOBLESS. Colin Firth som kung Georg VI och Helena Bonham Carter som drottning Elizabeth i fl erfaldigt Oscarsnominerade 
”The king’s speech”.  FOTO: LAURIE SPARHAM.

WWW.NORRABRUNN.SE   TEL. 08-16 61 80

Traditionellt grekiskt- & medelhavskök.
Värt ett besök!

Söndagsmys - välj bland kockens 
internationella & grekiska rätter 100 kr

After work mån-fred kl 15:00-18:00
Lunchöppet vardagar 10.30-14.30.

Öppet: mån–fre 10.30–24, lör 16–24, sön 16–23.

Varmt välkomna
Skånegatan 47. Tel 08-702 10 13. www.kouzina.se 

Söder

HOSTERIA TRE SANTI
Ristorante Italiano

Öppettider: mån-fre 17-24, lördag 16-24, söndag 16-22

Blekingegatan 32 • Telefon: 08-644 18 16
Lunchöppet 11-14.30 • www.tresanti.se

Låt Söndag bli din Fridag i köket! 
Unna dig och din familj 

en kulinarisk upplevelse på restaurang Tre Santi.
Mama Mia! Varmt välkomna!

i Musikaliska Akademiens Stora Sal
www.nybrokajen11.rikskonserter.se 

Information och biljetter: Biljettkassan öppen vardagar 12.00–17.00 samt 
två timmar före konsert. Telefon 08-407 17 00, ATG-ombud, Ticnet 077-
170 70 70. Mer konsertinfo: www.nybrokajen11.rikskonserter.se

Lördag 12/2 kl 15.00
Early Music LIVE!
Camerata Badensis: Jublande Bach
Den glittrande tyska sopranen Maraile Lichdi
förtrollar med musik ur 
J S Bachs kantater, 
bl a ”Jauchzet Gott 
in allen Landen” till 
klanger av barock -
trumpet, orgel och 
cello
Bilj 170:-/stud 120:-

12/2
Dame Evelyn Glennie

12/2 Camerata Badensis

www.stallet.st 
Stallgatan 7

Stallet drivs av rfod www.rfod.se

Biljetter köps på www.stallet.st, på Kultur direkts info-disk i Kulturhuset (vid 
Stadsteatern) och på Stallet eller ring Tickster 0771-47 70 70.

Nye toner i Nord Lördag 12/2 kl 20.00 Konsert 
Besjälade melodier, vackra ljud, magiska grooves
Anatolisk och skandinavisk folkmusik förenas i ett nytt musika-
liskt samarbetsprojekt under ledning av Fuat Talay saz (dk) och 
Jonas Knutsson saxofoner (sve).
Traditionellt blandas med nyskrivet för ett färgstarkt skandina-
viskt åttamannaband. 
Med stöd av Med stöd av Nordisk Kulturfond och Statens 
Kunstråd Danmark
Entré 140kr/90kr stud&medl

Taha Akreyi/Lucas Stark Onsdag 9/2 kl 19.00 Konsert
Lyssna till mannen med sammetsrösten, den kurdiska mäster-
sångaren och oud-spelaren Taha Akreyi
Lucas Stark presenterar Joe Hill från nya skivan Strejk i Paradi-
set. Allting inramat med nya fräscha arrangemang med fötterna 
i visa, blues, country, jazz, rock, wienervals och svensk folkpark. 
Lucas har tagit med sig ett handplockat dreamteam med gräd-
dan av Sveriges bästa och svängigaste musiker.
Entré 140kr/90kr stud&medl 

Lördag 12/2 kl 18.00
Dame Evelyn Glennie Det asiatiska undret
I Blåsarsymfonikernas jämställda säsong har turen 
kommit till den internationellt kända slagverks-
virtuosen Evelyn Glennie. Musik av Leilei Tian, 
Toru Takemitsu och Keiko Abe
Stockholms Läns Blåsarsymfoniker
Dirigent: Christian Lindberg
Bilj 495:-/stud & pens 370:-/läktare 195

Live på

i februari:
5/2 Bill Öhrströms Bluesband

6/2 Andy Fite (U.S.)
8/2 Erling Ribbings kvartett

13/2 OK Star Orchestra/The Ceremony
15/2 Erik Söderlind kvartett

16/2 M.A. Numminen & Pedro (FIN)
19/2 Baba Richie & The Raags

Lindvallsgatan 11 - 08-720 79 13 
T - Hornstull - www.skål.nu

—

Tipsa om nyheter SMS 0730-120 830

Skicka din nyhetsbild
MMS 0730-120 830
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● Veckans visningar● En kreativ gemenskap ● Så blir du av med ohyran

BOSTAD
TIPSA REDAKTIONEN  
Anna Sandqvist
Telefon: 08-545 87 87 
E-post: anna.sandqvist@direktpress.se8PROCENT av alla bostäder i 

fl erbostadshus innanför 
tullarna är lägenheter som 
tillhör allmännyttan.



SKANDIAMÄKLARNA
TELEFON 08-641 83 00

WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

Ljus väldisponerad våning, ca 91 + 12 kvm, byggd 2006 med de rätta attributen. Takhöjd upp till
nock, synliga takbjälkar och takstolar, änglatrappor, takfönster, vidsträckt utsikt, braskamin och
västerbalkong. Stor social yta för vardag och fest. Privat del med två sovrum och snyggt badrum.
Extra plus för egen trapphall och det mysiga loftet om ca 12 kvm.

PRIS: 5 950 000 KR/BUD AVGIFT: 3 956 KR/MÅNAD. ADRESS: RUTGER FUCHSGATAN 8, 6 TR, (HISS TILL 5 TR)

VISAS: SÖN 6/2 14.00-15.00 OCH MÅN 7/2 18.30-19.10 KONTOR: SÖDERMALM 08-641 83 00

3,5:A SÖDERMALM - VINDSVÅNING MED ATMOSFÄR, KÄNSLA OCH FÖRNUFT
Ljus och nyrenoverad hörnlägenhet, högst upp i denna del av huset, med fridfullt läge intill
Vitabergsparken. Lägenheten har ett vackert vardagsrum med mindre balkong och fönster i två
väderstreck. Två rymliga sovrum, stort fint kök för hela familjen samt ett härligt och smakfullt
badrum med fönster och gjutjärnsbadkar. Parkettgolv i hela lägenheten. Bra kommunikationer.

PRIS: 3 075 000 KR/BUD AVGIFT: 4 035 KR/MÅNAD. BOAREA: 73 KVM ADRESS: SKÅNEGATAN 113, 4,5 TR, HISS

VISAS: SÖN 6/2 12.30-13.15 OCH MÅN 7/2 17.30-18.00 KONTOR: SÖDERMALM 08-641 83 00

3:A SÖDERMALM - LJUS OCH NYRENOVERAD MED FRIDFULLT LÄGE

Välplanerad 1:a belägen i populära SoFo i en skuldfri förening med sällsynt låg avgift. Renoverad
kokvrå samt en praktisk solvalkovslösning i rummet. Här finns massor av affärer, mysiga
restauranger och caféer, bra matbutiker samt goda kommunikationer. Huset ligger bara några
kvarter från SoFo:s hjärta Nytorget samt grönområden i Vitabergsparken.

PRIS: 1 190 000 KR/BUD AVGIFT: 540 KR/MÅN. BOAREA: 24 KVM ADRESS: ÅSÖGATAN 163, 3 TR

VISAS: SÖN 6/2 13.00-13.45 OCH MÅN 7/2 17.30-18.00 KONTOR: SÖDERMALM 08-641 83 00

1:A SÖDERMALM - LÅG AVGIFT MED BRA LÄGE I TRENDIGA SOFO

Mycket trivsam lägenhet med populärt läge alldeles invid Rosenlundsparken, Skrapan och
"SoFo" med alla dess barer, caféer och restauranger. Lägenheten har ett smakfullt renoverat kök
med all maskinell utrustning, bra vardagsrum och sovrum. Badrum med badkar och
tvättmaskin. Det finns även möjlighet att omdisponera lägenheten till en "mini" 3:a.

PRIS: 1 850 000 KR/BUD AVGIFT: 2 389 KR/MÅN. BOAREA: 45 KVM ADRESS: SIARGATAN 17 VISAS: SÖN 6/2 12.30-13.15

OCH MÅN 7/2 17.45-18.15 KONTOR: SÖDERMALM 08-641 83 00

2:A SÖDERMALM - ENASTÅENDE VÄLPLANERAD MED SUVERÄNT LÄGE



WWW.SVENSKFAST.SE

BORÄTTER SÖDERORT

SÖDERMALMSBUTIKEN TIMMERMANSGATAN 31,118 55 STOCKHOLM TEL 08-640 00 00 WWW.SVENSKFAST.SE

WWW.SVENSKFAST.SE

BORÄTTER SÖDERORTANNONS                              HELA DENNA BOSTADSBIL AGA ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING                              ANNONS

Bostäder till salu. 
Hela vårt utbud finns på svenskfast.se

Från ett läge till ett annat SÖDERMALM 20 MARS 2010SÖDERMALM 17 APRIL SÖDERMALM 5 FEBRUARI 2011

BONDEGATAN 4 2,5 rok, 70 kvm • Snygg kamin  • Egen uteplats  • Topprenoverad  • Exklusivt kök  • Bäst läge på Söder
PRIS 2 950 000 kr/bud. AVGIFT 2 727 kr/månad. VISAS Sö 6/2 12.15-13.00. Må 7/2 18.30-19.00. Bondegatan 4. SÖDERMALMBUTIKEN Cecilia Alm 08-545 785 65.
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WWW.SVENSKFAST.SE

SÖDERMALMSBUTIKEN TIMMERMANSGATAN 31,118 55 STOCKHOLM TEL 08-640 00 00 WWW.SVENSKFAST.SE

BORÄTTER SÖDERMALM

BERGSUNDSGATAN 19 1,5 rok, 48 kvm

  • Bygglov balkong!  • Närhet till vattnet!  • Charmig bostad!
PRIS 1 750 000 kr/bud. AVGIFT 2 757 kr HISS Ja VISAS Sö 6/2 14.30-15.15. Må 7/2 19.15-19.45. 
Bergsundsgatan 19, 1 tr. SÖDERMALMBUTIKEN Moa Michael 08-545 785 72.
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FÄRGARGÅRDSTORGET 82 
5 rok, 118 kvm 

• Toppskick & högt läge
• Stor balkong  • Barnvänligt
PRIS 6 900 000 kr/bud. AVGIFT 5 089 kr/månad. 
HISS Ja VISAS Sö 6/2. Ring för tidsbokning. 
Färgargårdstorget 82, 4 tr. SÖDERMALMSBUTIKEN 
Elisabet Östlund 08-545 785 61.
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PRIS 2 950 000 kr/bud. AVGIFT 2 727 kr/månad. VISAS Sö 6/2 12.15-13.00. Må 7/2 18.30-19.00. Bondegatan 4.
SÖDERMALMBUTIKEN Cecilia Alm 08-545 785 65.

BONDEGATAN 4 2,5 rok, 70 kvm

• Snygg kamin • Egen uteplats • Topprenoverad • Exklusivt kök • Bäst läge på Söder
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PRIS 1 750 000 kr/bud. AVGIFT 2 153 kr/månad. VISAS Sö 6/2 13.30-14.15. Må 7/2 17.30-18.00.
Fatburs Kvarngata 28, 1 tr, hiss. SÖDERMALMBUTIKEN Cecilia Alm 08-545 785 65.

SÖDERMALM 1,5 rok, 44 kvm

• Bra planlösning • Stor balkong • Trevligt kök • Stor alkov
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FATBURS KVARNGATA 28, 1 TR 1,5 rok, 44 kvm

BORÄTTER SÖDERMALM



PRIS 3 250 000 kr/bud. AVGIFT 6 076 kr/månad VISAS Sö 6/2 11.30-12.15. Må 7/2 18.30-19.00.
Fatburs Kvarngata 8, 5tr. SÖDERMALMBUTIKEN Madelene Åsell 08-545 785 73.

FATBURS KVARNGATA 8 4 rok, 82 kvm, 5tr

• Centralt läge! • Effektiv planlösning! • Stor balkong i söder!
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BORÄTTER SÖDERMALM

SÖDERMALMSBUTIKEN TIMMERMANSGATAN 31,118 55 STOCKHOLM TEL 08-640 00 00 WWW.SVENSKFAST.SE

PRIS 1 650 000 kr/bud. AVGIFT 2 296 kr/månad. VISAS Sö 6/2 12.00-13.00. Må 7/2 18.00-18.30.
Vickergatan 13, 3 tr. SÖDERMALMBUTIKEN Anders Stening 08-545 785 67.

VICKERGATAN 13, 3TR 2 rok, 40,5 kvm

• Högt läge med fri insynskyddad utsikt! • Välplanerad!
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PRIS 2 695 000 kr/bud. AVGIFT 2 812 kr/månad. VISAS Sö 6/2 12.00-12.45. Må 7/2 18.30-19.00.
Blekingegatan 16, 2 tr. SÖDERMALMBUTIKEN Jesper Strömberg 08-545 785 75.

BLEKINGEGATAN 16, 2 TR 2 rok, 62 kvm

• Stor balkong i öster • Härligt disponerad • Mkt stabil välskött Brf

S
M
S
:A

2
6
8
8
1

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 2 595 000 kr/bud. AVGIFT 1 982 kr/månad. HISS Ja VISAS Sö 6/2 13.30-14.30. Må 7/2 18.00-18.30.
Ringvägen 135, 3 tr. SÖDERMALMBUTIKEN Max Dickson 08-545 785 66.

RINGVÄGEN 135, 3TR. 2,5 rok, 62 kvm

• Välplanerad • Fina detaljer • Gott skick • Ljus • Låg avgift
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PRIS 2 475 000 kr/bud. AVGIFT 1 733 kr/månad VISAS Sö 6/2 12.00-12.45. Må 7/2 17.30-18.00.
Swedenborgsgatan 15A, 1tr. SÖDERMALMBUTIKEN Kalle Borgström 08-545 785 69.

SWEDENBORGSGATAN 15A 2 rok, 55 kvm

• Hörnlägenhet • Optimal planlösning • Mariatorget
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PRIS 1 295 000 kr/bud. AVGIFT 2 268 kr/månad VISAS Sö 6/2 13.15-14.00. Må 7/2 17.30-18.00.
Folkskolegatan 5, 3 tr. SÖDERMALMBUTIKEN Jesper Strömberg 08-545 785 75.

FOLKSKOLEGATAN 5, 3 TR 1 rok, 33 kvm

• Högt läge • Renoverad med charm • Stabil välskött Brf
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fastighetsbyran.se

SÖDERMALM 08-643 88 20

Utgångspris 2 995 000:-
Boyta 62 kvm
Avgift 2.511:-/mån inkl V/VA
Adress: Heleneborgsgatan 5C, 4tr hiss finns

Visas sön 6/2 12.15-13.00
och mån 7/2 17.30-18.00
Sms:a: FB 1440-7510 till 72456 för beskrivning

Högst upp i gårdshuset mellan lugna innergårdar finner ni denna mycket charmiga lägenhet med balkong
i syd/väst. Fönster i flera väderstreck skapar ett fantastiskt ljus året runt. Lägenheten är optimalt plan-
erad med delvis öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Kaklat badrum med badkar och tvätt-
maskin. Stabil förening med lummig innergård. Varmt välkommen! Snabbsök via webbnr: 1440-7510.

B 3:a Högalid

Utgångspris 1 295 000:-
Boyta 33,5 kvm
Avgift 1.372:-/mån inkl V/VA
Adress: Flintbacken 6, 5 tr hiss

Visas sön 6/2 13.00-13.45
och mån 7/2 17.45-18.15
Sms:a: FB 1440-7480 till 72456 för beskrivning

Mycket välplanerad mini 2:a med högt, insynsfritt läge. Vardagsrummet har ett generöst fönsterparti som
ger mycket ljus. I angränsning till rummet finns en sovalkov med fönster, vilket gör att den upplevs som
ett separat rum. Lägenheten är i genomgående bra skick. Populär förening med ett flertal gemensamma
utrymmen, garage, parkeringsplats och mycket god ekonomi. Snabbsök via webbnr: 1440-7480.

B 1,5:a Högalid

Utgångspris 3 975 000:-
Boyta 80 kvm
Avgift 3.141:-/mån inkl V/VA
Adress: Hornsbruksgatan 3 A, 5 tr, hiss finns

Visas sön 6/2 14.30-15.15
och mån 7/2 18.00-18.30
Sms:a: FB 1440-7543 till 72456 för beskrivning

Här finns en ljus och charmfull lägenhet högt upp i huset med en stor balkong i söderläge och fin utsikt
över hustaken. Lägenheten är välplanerad och anpassad för sällskapsliv. Här bor ni i en välskött förening
med garage i huset och med tunnelbana tvärs över gatan. Närhet till allt från mataffär, lummiga grön-
områden till trevliga restauranger och mysiga caféer. Välkommen! Snabbsök via webbnr: 1440-7543.

B 3:a Högalid

Utgångspris 1 995 000:-
Boyta 43,3 kvm
Avgift 1.663:-/mån inkl V/VA
Adress: Brännkyrkagatan 38, 2 tr

Visas sön 6/2 13.15-14.00
och mån 7/2 17.30-18.00
Sms:a: FB 1440-6686 till 72456 för beskrivning

Unik lägenhet som har ett hemtrevligt vardagsrum med vacker kakelugn, två fullt funktionella sovrum, ett
mycket välskött kök samt ett rejält helkaklat badrum. Här erbjuds ni ett drömboende med bevarade
1800-talsdetaljer så som fönster med djupa nischer, pardörrar och vackra trägolv. Yteffektiv planlösning
och generösa fönsterytor gör detta hem till något att verkligen trivas i. Snabbsök via webbnr: 1440-6686.

B 3:a Mariaberget



fastighetsbyran.se

SÖDERMALM 08-643 88 20

Utgångspris 1 395 000:-
Boyta 30 kvm
Avgift 943:-/mån inkl V/VA
Adress: Grindsgatan 33, 5 tr
hiss finns
Visas sön 6/2 13.30-14.15
och mån 7/2 18.45-19.15
Sms:a: FB 1440-4339 till 72456
för beskrivning

Fräsch och välplanerad etta
med högt läge och låg avgift i
attraktivt område. Mycket trev-
liga material- och färgval. Den
höga takhöjden i kombination
med ljusinsläppet från det
spröjsade fönstret skapar en
luftig känsla. Vardagsrum med
fiskbensparkett. Renoverat
badrum med badkar. Mycket
bra Brf. Webbnr: 1440-4339.

B 1:a Katarina

Utgångspris 1 250 000:-
Boyta 31 kvm
Avgift 1.888:-/mån inkl V/VA
Adress: Lindvallsplan 6, 1tr hiss
Visas sön 6/2 15.15-16.00
och mån 7/2 19.00-19.30
Sms:a: FB 1440-7452 till 72456
för beskrivning

Supercharmig och mycket väl-
planerad etta med fritt läge och
utan insyn, belägen vid gröns-
kande Lindvallsplan. Öppen
planlösning mellan kök och var-
dagsrum ger ett härligt ljus och
gott om plats. Badrum med
dusch. Populärt område om-
gärdat av vatten, grönområden
samt med ett myllrande café-
och restaurangliv. Välkommen
på visning! Webbnr: 1440-7452.

B 1:a Högalid

Utgångspris 1 350 000:-
Boyta 38 kvm
Avgift 1.949:-/mån inkl V/VA, hushållsel
Adress: Heleneborgsgatan 25 A

Visas sön 6/2 14.45-15.30
och mån 7/2 18.30-19.00
Sms:a: FB 1440-6488 till 72456 för beskrivning

Personlig lägenhet i attraktiv fastighet. Lägenheten har trevliga färg- och materialval. Stort och trivsamt
rum med en rejäl klädkammare, rejält arbetskök med matplats för ca 4 personer och fräscht badrum med
dusch. Mycket bra och trivsam förening med god ekonomi. Utmärkt läge på populära Heleneborgsgatan
med närhet till kommunikationer. Varmt välkommen på visning! Snabbsök via webbnr: 1440-6488.

B 1:a Högalid

Utgångspris 1 350 000:-
Boyta 35 kvm
Avgift 1.741:-/mån inkl V/VA
Adress: Folkskolegatan 4, 1/2 tr mot gård hiss

Visas sön 6/2 14.15-15.00
och mån 7/2 18.15-18.45
Sms:a: FB 1440-7449 till 72456 för beskrivning

I ett av Söders trendigaste områden, Hornstull, finns denna charmiga etta med lugnt gårdsläge utan
insyn. Här möts man av en härlig atmosfär med högt i tak, spegeldörrar och vacker fiskbensmönstrad
parkett. Kök med plats för 4 personer. Det finns långtgående balkongplaner/bygglov i föreningen.
Belägen i attraktiva kvarter med rikt café- och restaurangliv. Snabbsök via webbnr: 1440-7449.

B 1:a Högalid

Utgångspris 1 350 000:-
Boyta 37 kvm
Avgift 2.133:-/mån inkl V/VA
Adress: Heleneborgsgatan 15 B, 3tr hiss

Visas sön 6/2 13.15-14.00
och tis 8/2 17.30-18.00
Sms:a: FB 1440-7503 till 72456 för beskrivning

På attraktiva Heleneborgsgatan återfinns denna etta med mycket stor potential. Här finns möjlighet att
skapa ett boende utefter eget tycke och smak då planlösningen kan ändras till en tvåa. Tre härliga
fönsterpartier med bevarade fönsterspeglar vetter mot den lugna innergården. Kök med matplats för ca
6 personer. Balkongprojekt pågår. Varmt välkommen på visning! Snabbsök via webbnr: 1440-7503.

B 1:a Högalid
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En av tre oroar  
sig för dolda fel
35 procent av dagens lä-
genhetsköpare oroar sig 
för skador eller dolda fel 
som inte redan upptäckts i 
samband med bostadskö-
pet, visar en undersökning 
som Länsförsäkringar fast-
ighetsförmedling har gjort.  
Andra saker som oroar kö-
pare är stigande räntor, att 
bostaden ska kosta mer än 
vad de klarar av, oväntade 
utgifter eller att 
inte trivas i 
den 

nya bostaden.
– Som köpare har man 

rätt att få ersättning från 
säljaren för dolda fel upp till 
tio år efter köpet, säger 
Nils-Erik Jidemo, vd på 
Länsförsäkringar Fastig-

hetsförmedling.

Rekordår för 
lyxbostäder
2010 blev ett rekordår för 
försäljningen av riktigt dyra 
bostäder, skriver Dagens in-
dustri. Nästan tusen bostä-
der har sålts för över tio 
miljoner kronor, en ökning 
med 58 procent jämfört 
med 2009. Den dyraste för-
säljningen var Husby säteri 
utanför Söderköping som 
såldes för 120 miljoner kro-
nor. Många andra riktigt 
dyra hus ligger i Danderyd 
och på Lidingö. 334 bo-
stadsrätter har lagts ut till 
försäljning för mer än 10 
miljoner kronor i år. 19 bo-
stadsrätter har kostat mer 
än 25 miljoner kronor. Av 
dessa ligger 14 på Öster-
malm i Stockholm.

Borätten säljs 
snabbt i storstan
Skillnaden är stor när 
det gäller hur lång tid 
det tar att sälja olika 
bostäder runt om i lan-
det, enligt Bovision.se. 
Exempelvis annonseras 
en bostadsrätt i Tyresö 
utanför Stockholm i ge-
nomsnitt ut under 43 
dagar medan en villa i 

Kalix kommun i Norrbot-
ten i genomsnitt ligger ute 
till försäljning under 254 
dagar.

– Generellt kan man säga 
att villor tar längre tid att 
sälja i glesbygdslänen Norr-
bottens, Jämtlands och Väs-
terbottens län, säger Ulf 
Magnusson, VD för Bovi-
sion. Så det kan vara en god 
idé att vara ute i tid när man 
vill sälja sitt boende där.

Svärmors tunga 
perfekt på vintern
Har vintern tärt på blom-
krukorna i fönstret? Gapar 
det tomt mellan de gröna 
bladen? Testa då att sätta dit 
lite Svärmors tunga, tipsar 
Blomsterfrämjandet. Med 
sina svärdsliknande blad 
som skjuter upp ur krukan 
är svärmors tungan både 
vacker och lätt att ha att 
göra med. Den kan stå pla-
cerad i halvskugga men 
även på ljusa växtplatser 
och den torra inomhusluf-
ten som våra bostäder har 
vintertid är inga problem. 
Här slipper vi bruna blad-
kanter och intorkade blad-
spetsar till följd av den torra 
luften. 

Text: Johanna SteniusSnabba affär gäller när du säljer bostadsrätten i stan.

’’Som köpare har 
man rätt att få 

ersättning från säl-
jaren för dolda fel 
upp till tio år efter 

köpet.’’ 

Grön även på vintern.

fastighetsbyran.se

HAMMARBY SJÖSTAD 08-452 29 50

Utgångspris 3 395 000:-
Boyta 84 kvm
Avgift 4.724:-/mån inkl V/VA
Adress: Korphoppsgatan 26, nb, hiss finns.

Visas sön 6/2 12.45-13.30
och mån 7/2 17.50-18.20
Sms:a: FB 1441-10105 till 72456 för beskrivning

Mycket smakfull och ljus hörnlägenhet i populär JM-fastighet! Luftigt vardagsrum med öppen planlös-
ning mot matplats och kök. Lägenheten har en fantastisk uteplats om ca 30 kvm i söderläge med
jordgubbsland och ört trädgård. Uteplatsen ligger mot den fina gården. Väggar i ljusa färger och en stor
klädkammare. Helkaklat badrum med TM/TT. Separat gäst wc. Snabbsök via webbnr: 1441-10105.

B 3:a Hammarby Sjöstad

Utgångspris 2 895 000:-
Boyta 60 kvm
Avgift 3.305:-/mån Inkl V/VA
Adress: Midskeppsgatan 16, 2
tr, hiss finns.
Visas sön 6/2 14.00-14.45
och mån 7/2 18.15-18.45
Sms:a: FB 1441-10107 till
72456 för beskrivning

Fantastiskt yteffektiv lägenhet.
Mycket stor balkong i vinkel
med eftermiddags- och kvälls-
sol. Utgång till balkongen från
alla rum. Lägenheten har
påkostade och exklusiva tillval
samt mkt låg månadskostnad.
Närhet till Hammarbybacken,
Rest Göteborg, butiker och
kommunala medel. Varmt väl-
komna! Webbnr: 1441-10107.

B 3:a Hammarby Sjöstad

Utgångspris 2 795 000:-
Boyta 68 kvm
Avgift 3.684:-/mån inkl V/VA
Adress: Korphoppsgatan 25, 2
tr, hiss finns.
Visas sön 6/2 13.30-14.30
och mån 7/2 17.30-18.00
Sms:a: FB 1441-10112 till
72456 för beskrivning

Mycket påkostad och trivsam
lägenhet med härligt ljusins-
läpp. Lägenheten är nyrenove-
rad 2010 med nya ytskikt, fint
kök från Vedum med golv-
värme, nya vitvaror samt bänk-
skivor. Stor balkong om ca 10
kvm i söderläge, utsikt mot den
lugna innergården. Lägenheten
kan enkelt göras om till 3 rok.
Webbnr: 1441-10112.

B 2,5:a Hammarby Sjöstad
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HÄGERSTEN 08-6449044    ENSKEDE 08-4473440    TULLINGE 08-7788660    NORSBORG 08-53191720

HEMMA PÅ SÖDER
vi  har förmedlat hem  i Södra Stockholm 
sedan 1983. Faktum är att vi gjort affärer i nästan
varje bostadsrättsförening på Södermalm och i 
Söderförort. Känn dig som hemma.
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Det började för sex år sedan 
när nyutexaminerade inred-
nings- och möbelarkitekten 
Martin Hedenström inte 
ville jobba ensam. Tillsam-
mans med några kompisar 
startade han kontor/studio på 
Doktor Abelins gata på Sö-
dermalm.

I dag är de nio personer som 
har sin arbetsplats i lokalen. Sö-
dermalmsnytt har stämt träff 
med fyra av dem. Vi är nyfikna 
på hur viktig den sociala gemen-
skapen är för deras skapande.

– Jag skulle inte vara alls lika 
inspirerad och produktiv om 
jag jobbade ensam, säger regis-
sören Caroline Cowan. Det är 
underbart att ha arbetskom-
pisar. Att sitta tillsammans ger 
mig inspiration, trygghet och 
gemenskap. 

Egenföretagarna på DAB3K 
jobbar bland annat med inred-
ning, formgivning och design. 
Just nu finns här även många 

som jobbar med film och foto.
Martin Hedenström är 

enda arkitekten i lokalen. Han 
uppskattar gemenskapen över 
yrkesgränserna.

– Det är kul att folk gör olika 
grejer. Jag har alltid haft lättare 
för att jobba när människor 
runt omkring mig också har 
jobbat, säger Martin Heden-
ström.

Filmaren Tora Mårtens hål-
ler med:

– Det är roligt att sitta till-
sammans. Tiden bara rinner 
iväg. Jag kan lätt jobba en hel 
dag, från halv åtta till nio. El-
ler var det kanske nio till halv 
åtta…

Stöttar och peppar
På DAB3K anordnar man 
gemensamma julfester, tar 
fikaraster och äter lunch till-
sammans. Att dela lokal är en 
social grej. Men de stöttar 
och peppar varandra också.

– Jag ritade ett badrum innan 
jul, men körde fast. Efter att jag 
bollat lite idéer med de andra 
kunde jag gå vidare, säger Mar-
tin Hedenström.

– När man är ensam i ett 
projekt är det lätt att börja 
ifrågasätta vad man håller på 
med, säger Tora Mårtens.

Extra par ögon
Objektformgivaren Cecilia 
Dreyfert håller med:

– Man kommer alltid in i 
en tvivel-fas. Då behöver man 

en boost, några extra par ögon 
som kan se nyktert på det man 
gör.

Cecilia Dreyfert lanserade 
nyligen sin Time Present – ett 
litet diamantformat ljus med en 
brinntid på en timme.

– Det är ett sätt att synliggöra 
tiden. Varje dag, om man har 
tur att vakna, så får man 24 nya 
timmar i present. Ändå pratar 
vi om tiden som om den vore 
en bristvara, säger hon.

Hur är det med konkurren-
sen er emellan? Är det ingen 
som får lust att sno en bra idé?

– Nej, säger Tora Mårtens. Vi 
tänker inte så, det tar upp för 
mycket energi. Dessutom jobbar 
vi i branscher där det alltid är 
hård konkurrens.

Hamnar ni aldrig i konflikt 
med varandra?

– Jo, ibland när toapappret 
tagit slut, säger Tora Mårtens.

– Det ligger på mitt ansvar 
att köpa in toapapper och 
kaffe, säger Martin Hedengren 
och skrattar. Ibland glömmer 
jag bort, och då får jag skäll.

 
Anna Sandqvist

08-545 87 87

anna.sandqvist@direktpress.se

■ ■ Nio hårt arbetande egenföreta-
gare och en lokal. Tillsammans är de 
mindre ensamma. På DAB3K stöttar, 
peppar och inspirerar man varandra. 

Tillsammans jobbar de bättre

ALLT LJUS PÅ OSS. Tora Mårtens, Caroline Cowan, Martin Hedenström och Cecilia Dreyfert vet hur man samsas under samma tak trots att de alla är egenföretagare i olika branscher. I lokalen 
på Doktor Abelins gata jobbar ytterligare fem frilansare.  FOTO: ANDREAS ENBUSKE

”När man är ensam 
i ett projekt är det 

lätt att börja ifråga-
sätta vad man hål-

ler på med.’’ 

MERA  Fixa vi-känslan 
Martin Hedenström om vad frilansarna på DAB3K 
gör för att skapa gemenskap trots att alla jobbar 
med olika saker.

 ■ ”Vi har precis börjat med afterwork varannan fre-
dag. Ett trevligt sätt att umgås och höra vad alla hål-
ler på med.’’

 ■  ”Vi brukar 
också ha ge-
mensam fika på 
fredagar och 
äta lunch ihop.” 

 ■ ’’Sedan sex år 
tillbaka har vi 
en julfest som 
alltid blir en 
trevlig tillställ-
ning med 
många vänner 
och kunder.” 

 ■ ”Vi fixar även 
filmkvällar då vi 
tar fram projek-
tor och gör my-
sigt med kud-
dar, äter pop-
corn och dricker öl.’’ 

 ■ ’’Att många jobbar med olika saker, såsom möbler, 
objekt eller film är bara positivt.’’

BOSTAD



ERIK OLSSON FASTIGHETSFÖRMEDLING AB

Erik Olsson Fastighetsförmedling AB  |  Sveavägen 147  |  Telefon: 08-5555 1300  |  www.erikolsson.se

Ska du på visning och vill ha hjälp med ett lånelöfte?  
Vi har söndagsöppet mellan kl 10-17!

vi ger dig bättre bolån!

Hör av dig så hjälper jag 
dig till ett Bättre Bolån!

w
w
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se

Ring mig på telefon 08-400 233 43

eller skicka ett mejl till
fredrik.newstam@battrebolan.se



Hammarby Sjöstad: 08-644 58 00
www.svenskamaklarhuset.se

Kontakta oss



Gärdet: 08-545 831 10
Hjorthagen: 08-545 831 15
Kungsholmen: 08-652 62 00
Södermalm: 08-640 71 00
Vasastan: 08-34 84 00
www.svenskamaklarhuset.se

Kontakta oss!
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www.reimersholm.se 08-84 90 41

Sjöutsikt från alla rum! Stor inglasad balkong med härligt läge mot 
Liljeholmsviken. Utsikt mot farleden med fartyg och fritidsbåtar. Trevlig 
strandpromenad och badmöjligheter utanför huset. Garage i huset som nås 
med hiss, 577 kr/mån. Stor gemensam takterrass!

Underbar 3:a med lugnt gårdsläge. Stor solvänlig balkong med utsikt över 
grönskande gård. 3 meter i takhöjd, spröjsade fönster, trägolv och spegeldörrar. 
Lika nära till grönområden som till butiker, restauranger och kommunikationer.

Reimersholmsgatan 41, 4 tr/hiss 
2.650.000 kr/bud 3.748 kr/mån
Välkommen på visning
Sön 6/2 14:30-15:15 och mån 7/2 17:00-17:30

Heleneborgsgatan 11D, 1 tr
3.150.000 kr/bud 2.944 kr/mån
Välkommen på visning
Sön 6/2 13:00-14:00 och mån 7/2 18:00-18:30

2:a 71,5 kvm SÖDERMALM – REIMERSHOLME

3:a 69 kvm SÖDERMALM – HÖGALID

BALKONG OCH SJÖUTSIKT

BALKONG I SYDVÄST

Gärdet: 08-545 831 10
Hjorthagen: 08-545 831 15
Kungsholmen: 08-652 62 00
Södermalm: 08-640 71 00
Vasastan: 08-34 84 00
www.svenskamaklarhuset.se

Kontakta oss!
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Det urbaniserade Sverige har 
blivit en nation av sillmjöl-
kar.

Så kan man tolka biologen 
och skadedjursexperten Jan 
Jungerstams utlåtande kring 
vår attityd till kryp. Och efter-
som han jobbat på Anticimex 
sedan 70-talet borde han veta 
vad han talar om.

– Helt klart är det så att det 
fi nns en större harighet i dag 
än för, låt oss säga, 30-50 år 
sedan. Det beror på att allt fl er 
växer upp i staden och där-
för sällan kommer i kontakt 
med djur av något slag. När 

vi sedan möter dem i vårt eget 
hem tar sig reaktionerna ofta 
överdrivna uttryck.

Vilka är de vanligaste lar-
men ni får?

– Nu är det vägglöss och 
kackerlackor – och om man 

har sådant i 
hemmet ska 
man kon-
takta oss. 
För det är 
ohyra som 
är mycket 
svårt att be-
kämpa.

Kacker-
lackor i svenska hem…?

– Ja, det börjar bli allt vanli-
gare. Det beror på att de följer 
med oss hem från resor till 
exotiska platser. Just kacker-
lackan är dessutom fenomenal 
på att föröka sig snabbt. Så 
har de hittat ett hem blir de 
snabbt en stor sanitär olägen-
het.

Hur ska jag göra för att 
skydda mitt hem?

– Det säkraste sättet att 
undvika skadedjur är att göra 
så att de aldrig hittar till ditt 
hem. För om de väl kommit 
dit är de svåra att bli av med.

– Ett effektivt knep, och det 
gäller för alla skadedjur, såväl 
silverfi skar, malfjärilar, möss 
som myror, är att dammsuga 

regelbundet. Skadedjur lever i 
mångt och mycket på det som 
vi människor lämnar efter oss, 
om det så handlar om matres-
ter eller hudavlagringar. Var 
noggrann kring lister, springor 
och sprickor.

Men om ohyran redan hit-
tat hem till mig då?

– Renhållning är A och O. 
Vädra fuktiga utrymmen, 
städa noggrant och dammsug. 
Innan du kastar dammsugar-
påsen ska du frysa ner den, så 
att du vet med dig att skade-
djuren dör. Annars riskerar de 
att hitta ut i soprummet och 
tillbaka till dig igen.

– Ett bra tips är också att 
läsa information om bekämp-
ning på saneringsfi rmornas 
hemsidor. Där fi nns beskriv-
ning hur man bekämpar all 
sorts ohyra.

När ska man tillkalla pro-
fessionella saneringsföretag?

– Kackerlackor och vägglöss 
är mycket svåra att bli av med. 
Då råder jag dig att omgående 
ringa experter på skadedjurs-
bekämpning.

■ ■ Förr var det vargen som satte 
skräck i svensken. I dag tjuter vi av 
fasa vid synen av en silverfi sk. Men 
hjälp fi nns – i ditt eget städskåp:
   – Dammsugaren är alla insekters 
värsta fi ende, säger biologen och 
skadedjursexperten Jan Jungerstam.

Text: Ingemar Lundin

1  DAMMSUG ofta. Var 
noga vid lister och bak-

om möbler.

2  TÄTA springor och 
sprickor – där trivs ex-

empelvis silverfi skar.

3  TÖM sopbehållare ofta. 
Matrester lockar till sig 

insekter.

4  HAR du spillt saft på 
golvet? Torka genast 

upp. Sötsaker drar till sig 
kryp.

5  VÄDRA fuktiga utrym-
men som badrum och 

tvättstugor.

6  LÅT inte mat stå fram-
me. Förvara livsmedel i 

slutna behållare.

7  BANANFLUGOR utrotas 
genom att ställa fram 

ett glas ättika med disk-
medel i.

8  LÄS om bekämpning av 
specifi ka skadedjur på 

saneringsfi rmornas hemsi-
dor.

Säkra hemmet från ohyra

Silverfi sken bekämpas bäst med dammsugaren.

”Innan du kastar 
dammsugarpåsen 
ska du frysa ner 

den, så att du vet 
med dig att skade-

djuren dör.’’ 

Kackerlackan en knepig gäst

OVÄLKOMMET BESÖK. I övriga delar av världen har de härjat sedan tidernas begynnelse. Nu har kackerlackan också hittat in i våra svenska hem.  FOTO: LENNART FALK OCH COLOURBOX
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Jungerstam.
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Södermalm Maria Magdalena 4:a
Välkommen till en mycket attraktiv, välplanerad och charmig lägenhet med låg månadsavgift. 4 rum och kök med ett
balkongrum i söderläge. Lägenheten är genomgående med generösa fönster i samtliga rum vilket gör den mycket ljus och
tilltalande. Två entrédörrar till bostaden möjliggör en uthyrningsdel.  Stabil förening med stora dolda tillgångar i form av hyresrätter. 
Utgångspris: 4.650.000 kr Kvm: 101 Avgift: 1.246 kr Visas: Tors 3/2 kl 18.30-19.00, sön 6/2 kl 14.00-15.00 och mån 7/2 kl
17:30-18:00 Adress: Högbergsgatan 39, 4 tr Södermalm 08-743 05 50

Södermalm Södermalm Sofia 2:a, 3 tr.
Nedanför Sofiakyrkan, ett stenkast från Nytorget finns denna mycket ljusa och fina lägenhet. En mycket väldisp. lgh i bästa läge mot
tyst innergård med en stor balkong i sydvästläge som skänker njutning under sommaren. Badrum ren. 2007 och övriga rum i gott
skick samt gott om förvaring. Stabil förening med stora dolda tillgångar genom de många kvarvarande hyresrätterna. Välkomna!
Utgångspris: 2.650.000 kr Kvm: 58 Avgift: 2.991 kr Visas: Sön 6/2 kl 12.30-13.30 & mån 7/2 kl 18:30-19:00 Adress:
Malmgårdsvägen 18, 3 tr Södermalm 08-743 05 50

Södermalm Katarina 3:a
Mycket välplanerad lägenhet med  balkong i vardagsrum och en fransk balkong i sovrum. Två bra sovrum. Kök med
matplats. Rymlig klädkammare i hallen med gott om förvaring. Kaklat badrum med badkar och plats för egen tvättmaskin. Stambytt
fastighet (2003). Sammantaget en trevlig lägenhet som är optimalt planerad från byggåret 1949.
Utgångspris: 2.895.000 kr Kvm: 66 Avgift: 3.063 kr Visas: Sön 6/2 15.00 -15.45 & tis 7/2 18.00-18.30 Adress: Ringvägen 62,
2 tr Södermalm 08-743 05 50

Södermalm Maria Magdalena 3:a
Välkommen till Krukmakargatan 10 och denna härliga 3:a i genomgående planlösning och balkong mot föreningens
innergård. Vardagsrum och kök mot gatan samt två sovrum och balkong mot gård. Läget är optimalt, bara ett kvarter från
Mariatorget och närhet till all möjlig service. T-bana inom en minut från porten.
Utgångspris: 3.950.000 kr Kvm: 84 Avgift: 3.403 kr Visas: Sön 6/2 13.30-14.15 & mån 7/2 18.30-19.00 Adress:
Krukmakargatan 10, 3 tr Södermalm 08-743 05 50

Södermalm - Katarina 2:a
TILLFÄLLE VID MOSEBACKE! Supercharmig tvåa med många detaljer från början av förra seklet. Slipade furutiljor i hall och
sovrum. Vackert parkettgolv i vardagsrum med burspråk. Uppdragna golvsocklar och högt i tak. Mycket låg avgift. Otroligt, lugnt
läge i gårdshus. Granne med Mosebacke Torg 14 med närhet till alla nöjen och service.
Utgångspris: 2.695.000 kr Kvm: 58 Avgift: 2.036 kr Visas: Sön 6/2 13.45-14.30 & mån 7/2 18.30-19.00 Adress:
Högbergsgatan 30, 3 tr ö.g Södermalm 08-743 05 50

Södermalm Högalid 1:a
Välkommen att flytta in i denna topprenoverade lägenhet med över 3m i takhöjd! Nyrenoverat duschrum och kök samt
vackra trägolv och bevarade originaldetaljer. Belägen på lugn innergård i populära och expansiva Hornstull. Allt ni behöver
utanför porten och ett stenkast till vattnet. Stabil, solid förening i fastighet anno 1913.
Utgångspris: 1.650.000 kr Kvm: 45 Avgift: 2.200 kr Visas: Sön 6/2 14.30-15.15 & mån 7/2 18.45-19.15 Adress:
Långholmsgatan 13, 1,5tr ög Södermalm 08-743 05 50
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Södermalm - Katarina 2:a
Funkislägenhet högt upp i huset och med stort ljusinsläpp. Snyggt renoverad med all tänkbar komfort. Yteffektiv lägenhet
med balkong. Lättmöblerat vardagsrum och sovrum, kök med matplats, helkaklat badrum och välkomnande hall med plats för
ytterkläder. Mycket bra läge med bussar och T-bana ca 2 min
Utgångspris: 2.295.000 kr Kvm: 47 Avgift: 1.610 kr Visas: Sön 6/2 12.30-13.15 & mån 7/2 17.30-18.00 Adress:
Folkungagatan 67, 4 tr Södermalm 08-7430550

Södermalm Maria 1:a
Välkommen till denna superfräscha och välplanerade lägenhet på mycket attraktiv adress! Belägen högt upp i huset
samt stor balkong med magnifik utsikt mot Slussen och Gamla Stan. Populärt läge invid Götgatsbackens vimmel med både
shopping och nöjen. Även mycket bra kommunikationer från Slussen.
Utgångspris: 1.495.000 kr Kvm: 29 Avgift: 1.440 kr Visas: Sön 6/2 13.00-13.45 & mån 7/2 17.00-17.30 Adress: S:t
Paulsgatan 3, 4tr Södermalm 08-743 05 50

Södermalm  Högalid 3:a
Tillfälle att förvärva ett av Stockholms bästa lägen invid Riddarfjärden och Skinnarviksberget. Fantastiskt ljus, välplanerad
och genomgående lägenhet med insynsskyddat läge. Stort vackert vardagsrum med stavparkettgolv. Stort badrum, separat wc och
två rymliga sovrum. Skuldfri förening med låga avgift. Balkong mot lugn grön gård.
Utgångspris: 3.995.000 kr Kvm: 81 Avgift: 1.617 kr Visas: Sön 20/2  kl 12.30-13.30 & mån 21/2 kl 17.30-18.00 Adress:
Ludvigsbergsgatan 17, 2 tr Södermalm 08-743 05 50

Kommande

Södermalm Maria 2:a
Välkommen till denna välplanerade tvåa belägen högst upp i huset! Mycket trevlig halvöppen planlösning mellan hall,
kök och vardagsrum. Stora fönsterpartier och fransk balkong som vetter mot lugna enkelriktade Skaraborgsgatan samt Södra
Latin. Oerhört centralt läge intill Götgatsbacken med dess puls.
Utgångspris: 1.850.000 kr Kvm: 50.5 Avgift: 4.090 kr Visas: Sön 6/2 12.00-12.45 & mån 7/2 17.45-18.15 Adress:
Skaraborgsgatan 7, 4tr Södermalm 08-743 05 50

Södermalm Högalid 1:a
Välkommen till detta ståtliga sekelskifteshus från 1894, lugnt beläget på Lundagatan 29, vid Skinnarviksberget. Här ges
nu tillfälle at förvärva en fin 1:a i bra skick och med tidstypiska detaljer bevarade såsom trägolv, höga golvsocklar, fönsterspeglar och
rejäl takhöjd. Genomgående gott skick och bara att flytta in. Mycket stabil och solid förening. 
Utgångspris: 1.495.000 kr Kvm: 35 Avgift: 2.261 kr Visas: Sön 6/2 12.00-12.45 & mån 7/2 17.30-18.00 Adress: Lundagatan
29, 1 tr Södermalm 08-743 05 50

Södermalm Medborgarplatsen 3:a
Ett unikt läge i Södermalms hetaste område, Medborgarplatsen. En smart planerad hörnlägenhet med 3 rum, 3 balkonger och
tillgång till festlokal överst i Söder Torn samt pool & bastu. För dig som vill bo bekvämt och modernt med nära till allt.
Utgångspris: 2.390.000 kr Kvm: 77.5 Avgift: 6.226 kr Visas: Sön 20/2 14.15-15.00 & mån 21/2 19.00-19.30 Adress:
Medborgarplatsen 11 Södermalm 08-743 05 50

Kommande
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BO & FYND PRIVATANNONSERA FÖR 200 KRONOR

Beställ din Bo & Fyndannons på:
www.ostermalmsnytt.se under menyn ”Annonsera”.

 Lägenhetsbyten

4.a mot mindre,Q-märkt se-
kelskiftsvåning 117kvm centrala 
gustavsberg, nybyggt lantkök, 
walk in closet, stor tomt,200 
m till badsjö,2 min till hamn o 
centrum, arbetarbostäder en 
gång tillhörande gustavsberg 
porslin fabrik(kultur område)
buss dynget runt till slussen ca 
20 min, våningen är BRF önskar 
stor HR 2,a alt 3,a på söder, 
Fynd för rätt byte. 
Tel: 0736383014

125 kvm Ömalm: Sekelskifte 
HR 125 kvm nära Strandvägen, 
11.000 kr/mån. Ö: större endast 
Ömalm, 070-375 72 90

Danviksklippan: Finnes: 
3:a 64kvm Danviksklippan 
Hästholmsvägen 16. Hus byggt 
1944. Ljus och fin hörnlägenhet 
med balkong och badkar. Hyra 
5250kr. Hyresvärd Solporten. 
Möjlighet till parkeringsplats. 
Önskas: Större 3-4:a Söder-
malm, maxhyra 9000kr/m. 
Gärna balkong. 0739815821 

3,5:a Göteborg: Finnes: Fan-
tastisk sekelskiftsvåning 3,5:a 

117 kvm i Gbg/Vasastan eller fin 
2:a 60 kvm centralt på G:a Väs-
ter i Malmö. Sökes:Lägenhet i 
Sthlm ś innerstad min. 40 kvm. 
070 575 09 58

Större önskas! Charmig väl-
planerad  2:a i djurgårdsstaden 
med egen uteplats Lägenheten 
är på 38 kvm hyran 3666 kr/ 
månaden. Önskar större helst 
på Östermalm. 
Tel: 0704063226

3 rok 73 kvm brf Östermalm 
Balkong Öppen spis Nyreno-
verad fastighet Önskas 5 rok 
hyresrätt Nära Karlaplan 
0708-747344

LÅG HYRA: F. 2 rum o kök 
48 kvm, 4tr, hiss, vid Gustaf 
Adolfsparken. Hyra 3414:-/mån. 
Ö: 2-3 rum o kök, balk, hiss, HR 
/ BR, Nedre Gärdet-Östermalm. 
Tel: 0704-489862

Bliv.BR mot HR: Blivande BR 
Vasastan 3:a 84kvm, stor hiss, 
stort badrum, gästtoa, klädk., 
balkong, garage i huset. Bytes 
mot HR 3:a-5:a Södermalm 
el. Vasastan maxhyra 10.000. 
Krav: hiss, balkong. Maila 
thomas.olo@tele2.se el. ring 

08-132193 kvällar/helger.

2:a Kungsholmen: Finnes: 
Fin sekelskifts 2:a 60 kvm, 
Bergsgatan, Kungsholmen, 
hyra 5783:-/m. Ö:större inom 
tullarna eller närförort. 
Tel: 0735112230

Ö: Bliv BR: Finns: Fin välplane-
rad 5:a, Ö-malm. Ö 3:a Ö-malm, 
gärna bliv BR. Tel: 0709-322790

Br mot Hr: BR.110 kvm 
hörnvån. N Gärdet 3 sovrum 
balkong, stambytt. O: HR 
40-100kvm Ömalm/Gärdet 
0730-819507

3a mot större: F: 3:a, 80kvm, 
8000kr mån, korsn Grevg/Rid-
darg ,nyrenov, balkong, ö-spis, 
gäst wc, genomg, mkt fin! Ö: 
4+ 100kvm+, hög hyra inget 
hinder. BARA Ö-MALM. 
Tel: 0708725052

2,5:a Sjöutsikt: Lilla Essingen, 
HR mot HR el. bliv BR, hörnlgh 
50 kvm (högst upp), parkett, 
bad, kök, hiss 4003:-/m. Önsk 
större inom tull el. förort, 
GÄRNA BLIV BR. 070-5568683 - 
peder@evm.se

1.5 Åsög. 144: 41 kvm funkis, 
hyra 5 370:-/m, 1 tr, hiss. Nymå-
lat tak, väggar, fina tapeter. Jät-
tefräsch. Det finns bad, fransk 
balkong och bra förvaring. Värd 
är Einar Mattsson som är riktigt 
bra. Önskas eget rum till sonen, 
minst 2:a innanför tullarna. 
Tel: 0735-592410

3a söker mindre: Finns: Fin 3:a, 
83 kvm på Gärdet med balk., 

hyra 7000 kr/m. Söker: Mindre, 
nedre Gärdet, solig balkong är 
ett krav. Tel: 08-6677962

 Uthyres

Underbar Villa på egen udde 
vid medelhavet, 2 timmar med 
bil från Athen (invid ön Poros) 
uthyres veckorvis. Egen pool 
och privat strand. Kontakta 
Charlotta 070 716 00 80 eller 
www.villakarapoliti.com

NERJA, eget hus: Hyr vårt 
hus vid bästa stranden i Nerja, 
Costa del Sol, Spanien. Läs på 
www.SoliNerja.se

Côte d Ázur: Fräsch 2-rumslä-
genhet med hänförande utsikt 
över Cannesbukten i semes-
teranläggning med stor pool o. 
garage. 4 bäddar, diskmaskin, 
tv, Pris 7500 sek/vecka juli-
augusti. Tel: 08-330559

 Önskas hyra

1-2 rok sökes: 30-årig man 
söker 1a alt liten 2a. Studerar 
och arbetar. Allt inom stan 
av intresse. Rök- och djurfri, 
mycket ordningsam. Goda refe-
renser. Tel: 070-302 99 05

Bostad sökes: Skötsam lärare 
på Östermalm med utmärkta 
referenser och ordnad ekonomi, 
(kvartalshyra inget problem) 
söker omöblerad etta inom tull. 
Bor f.n. i en hyrd BR som ägaren 
skall sälja i sommar. 
Tele: 0704021200

Långtidsboende! Vi söker en 
tvåa/trea, möblerad/omöble-
rad, för långtidsboende i minst 
1 år. Vi är 28 år, rök-/djurfria, har 
fasta anställningar. Referenser 
finnes. Tel: 0709220616

Skärgården: Varm kärleksfull 
familj med ordning & reda 
drömmer om att snarast hyra 
(kort eller lång tid) alternativt 
köpa sommarställe i skärgår-
den. Helst sjötomt/sjöutsikt 
en tim fr Sthlm 08 5454 8681 
- peder@evm.se

Bostad sökes: Kvinnlig, 
skötsam och pålitlig 26-årig IT-
konsult med fast arbete söker 
bostad i Stockholm. Jag är 
rökfri och har varken hund eller 
barn och har nyligen flyttat till 
Sthlm för jobbet. Söker 1 rok så 
centralt som möjligt men allt 
är av intresse. Kontakta mig 
gärna på mail eller telefon. Tel: 
0702704491, 
astigsson@gmail.com

 Köpes

Möbler köpes: Antika möbler 
soffa bord stolar byrå spegel 
kristallkrona ljusstakar tavlor 
mm köpes. Tel: 229514

Lägenhet köpes: Nybl. pens.
par i Gbg söker 1.5-2 rum 
öv.nattn.lägenhet 
Ö-malm/Vasastan. End. renov. 
fast./lägenh. Ej nb. Hiss. Nära 
T/buss. Tel: 0705-746253

Lägenhet köpes: Vår dotter 
studerar på Kungliga Tekniska 
Högskolan och vill köpa en lä-
genhet. Lämplig storlek 1-2 rum. 
Allt inom tullarna av intresse. 
Tel: 0706239597

BILAR KÖPES: Bilar köpes i 
både bättre och sämre skick 
ex: Krockskadade, defekta mm, 
köpes även MC och husvagnar. 
Tel 0700617396

 Diverse

Alltiallo, aktiv pensionär 
fixar kanske det mesta. Cv på 
begäran. Bertil 0703351660. 
ivarbertil@3mail.se

Garageplats: Garageplats på 
Lützeng. 1 för mellanstor bil 
( max 4,5m) uthyres. Avgift 
2.500kr/mån. Maila garageplat-
sen@gmail.com.

Kvarglömt: En svart sportkasse 
med mynt och diverse plaket-
ter. Mest familjekuriosa. Linje 
13 mot Ropsten. Tacksam för 

svar. Hittelön. 
Tel: 070-712 8822

Städ: vi är ett par som söker 
städjobb: kontorstäd, trapp-
städ, hemstäd, flyttstäd. 
076 2342707

Violinlektioner: Professionell 
musiker erbjuder lektioner 
nybörjare eller dig som vill ut-
veckla ditt spel. Jag heter Anna 
och undervisar på södermalm. 
Tel: 0734-163597

Data  problem? Lagning och 
installation av all teknisk utrust-
ning utföres.  Eric Ryderstedt. 
Tel: 0762-369022

Björkved: Svensk björkved 
i säck 4st/360, 7st/595, 
10st/800. Fritt lev.inom tull
T:0704-908100

Garageplats uthyres Roslags-
gatan 50.Bra plats m tvättmöj-
lighet intill. Omgående- febr.o 
framåt. 2000 kr/mån.Tel. 
0704-305085

Pensionär: manlig med 
trädgårdsintresse sökes som 
medarbetare till kollonilott på 
Långholmen. Tel: 849959

Försk.hämntning: Pensionerad 
farmor på Söder, hjälper gärna 
till att hämta ert barn på försko-
lan. Torsd-fredag. 
Tel: 08-6501375

ROT-FUSKBYGGARE: Skall 
du renovera.Vi hjälper från 
start till mål. Genomgång 
av förslag, avtal entrepr.
kontroll,byggplatskontroll,etc. 
Mer info Bertil 0703-351660, 
ivarbertil@3mail.se.Välkommen

Spela Piano: gammal som 
Ung – Alla kan! Musikhögskole-
utbildad, erfaren pedagog, ger 
lektioner i centrala Stockholm. 
Ring för mer information: Tel: 
08-846107

• Din annons publiceras i våra tidningar Östermalmsnytt, 
Vi i Vasastan, Södermalmsnytt och Vårt  Kungsholmen. 
Annonsen publiceras också på tidningarnas hemsidor utan 
extrakostnad.

• Endast privatpersoner kan annonsera under rubriken Bo 
& Fynd. Inskickade annonser som kan knytas till inkomstbring-
ande verksamheter publiceras och återbetalas ej.

• Grundpriset för en Bo & Fyndannons är 200 kronor. Priset 
påverkas av hur många tecken du skriver. 

• Annonser kan endast beställas  via våra hemsidor. Mejlade 
eller handskriva manus tas ej emot. Annonser kan inte heller 
ändras eller annulleras. Formuleringar typ ”Hittelön” stryks.

• Både annons och betalning måste vara oss tillhanda 
senast onsdag kl 10.00 för publicering kommande lördag.

• Mer information om annonsering under rubriken Bo & 
Fynd hittar du på www.sodermalmsnytt.se under menyn 
”Annonsera”

HÄR SYNS DIN ANNONS 
I HELA INNERSTAN
Beställ din Bo & Fyndannons på:
 www.sodermalmsnytt.se

under menyn ”Annonsera” 

ANNONS + BILD

PÅ HEMSIDAN

UTAN EXTRA 

KOSTNAD

FLYTTFIRMAN

med högsta kvalitet & ansvar.
            08-643 58 30 
Vi kör till Skåne och Göteborg varje vecka.
             www.texab.se  •  texab@texab.se

 Flyttfi rma

FÅR SVERIGE 
ATT VÄXA

FLYTTA?
2 MAN + LASTBIL

645:-/tim inkl. moms

08-668 33 00
www.mex.se

675

Funktionell välplanerad  1,5:a belägen på populära Lundagatan på Skinnaviksberget. Genomgående 
vita väggar samt välbevarade originalfurugolv. Separat kök med gott om förvaring samt matplats 
för två. Luftigt ljust vardagsrum utan direkt insyn. Inbyggd garderob(mindre walking-closet). Kaklat 
badrum med dush/wc och handdukstork. Lugn gata trots det perfekta centrala läget på Söder med 
närhet till vackra parker/vatten.

Adress: Lundagatan 36E Avgift: 1 847 kr/mån. I avgiften ingår  V/VA och Kabel-TV Kvm: 35,5 
Trappa: 2 tr, Hiss fi nns Pris: 1 495 000kr/bud Visning: Sön 6/2 kl 13:00-14:00  Mån 7/2 kl 17:30-18:30
Mäklare: Anna Herin Mob: 0733-712 772. Öppen Visning Välkommen!!

1,5:a i fi nt skick som kan utnyttjas som en minitvåa! I köpet 
ingår sängskåp! Bra förening på lugn gata med grönskande gård.

Gullmarsvägen 148 A 
08-508 609 90 • www.artmarkis.se

Kostnadsfria hembesök.

VÅRPRIS!
20%

på Persienner 
och Rullgardiner

Art Markiser & Persienner
 

PERSIENNER
Från 400:- st

Inkl montering och moms

 
Plisségardiner

100-tals tyger från tunnaste 
vitt till mörkläggande.

Kan mellanglasmonteras.
Prisex: 60x140 cm från 900:-
Inkl. montering och moms

Petrejusvägen 6 (Hammarbyhöjden)

Tel. 08-660 340 45
Fax. 0176-175 05
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VISNINGSGUIDEN
KONTAKTA MIG FÖR ATT SYNAS PÅ DENNA SIDA

Ann-Christin Broberg
Telefon: 08-545 873 83 
E-post: anki.broberg@direktpress.se

6/2 13:00-13:45 8/2 17:30-18:15 Tullgårdsgatan 20, 8 & 9tr 5 112 7 989 5 995 000 Södermäklarna 08-55600847
6/2 14.00-15.00 7/2 17.30-18.00 Högbergsgatan 39 4 101 1 246 4 650 000 HusmanHagberg 08-743 05 50
6/2 13:15-14:00 7/2 17:30-18:00 Hammarby Allé 44, 3tr 4 86,5 5 290 3 395 000 Södermäklarna 08-55694676
6/2 11.30-12.15 7/2 18.30-19.00 Fatburs Kvarngatan 8 4 82 6 076 3 250 000 Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00
6/2 14.00-15.00 7/2 18.30-19.10 Rutger Fuchsgatan 8 3,5 91 3 953 5 950 000 Skandiamäklarna 08-641 83 00
6/2 13.00-14.00 7/2 17.30-18.00 Lugnets Allé 54 3 92,5 5 290 4 100 000 Karlsson & Uddare 08-702 20 55
6/2 14.30-15.15 7/2 17.30-18.00 Blekegatan 5 3 91,5 5 379 2 800 000 Karlsson & Uddare 08-460 035 13
6/2 12.00-16.00 Götgatan 26B 3 86 0 6 000 000 Erik Olsson Fastighetsförmedling AB 08-5555 1300
6/2 13:45-14:45 7/2 18:30-19:00 Timmermansgatan 33, 4tr 3 86 4 060 3 950 000 Södermäklarna 08-55606926
6/2 14:30-15:15 7/2 18:00-18:30 Hornsbruksgatan 3 A 3 84 3 141 3 975 000 Fastighetsbyrån 08-643 88 20
6/2 13.30-14.15 7/2 18.30-19.00 Krukmakargatan 10 3 84 3 403 3 950 000 HusmanHagberg 08-743 05 50
6/2 14:30-15:15 7/2 18:30-19:00 Sickla Kanalgata 31, 2tr 3 84 4 925 3 495 000 Södermäklarna 08-55694676
6/2 12:45-13:30 7/2 17:50-18:20 Korphoppsgatan 26 3 84 4 724 3 395 000 Fastighetsbyrån 08 -452 29 50
6/2 11:45-12:30 7/2 18:00-18:30 Lugnets Allé 30, pl 8 3 82 4 305 3 495 000 Södermäklarna 08-55694673
6/2 12:30-13:30 7/2 17:30-18:00 Noe Arksgränden 6, 6tr 3 79 998 3 675 000 Södermäklarna 08-55600846
6/2 12:00-13:00 7/2 17:30-18:00 Maria Bangata 9, 7tr 3 76 3 958 2 950 000 Södermäklarna 08-55606926
6/2 12.30-13.15 7/2 17.30-18.00 Skånegatan 113 3 73 4 035 3 075 000 Skandiamäklarna 08-641 83 00
6/2 13.00-14.00 7/2 18.00-18.30 Heleneborgsgatan 11D 3 69 2 944 3 150 000 Reimersholme 08-84 90 41
6/2 14.00-15.00 7/2 17.30-18.00 Ringvägen 60, 1 tr 3 68 3 436 2 495 000 Svenska Mäklarhuset 08-640 71 00
6/2 15.00-15.45 8/2 18.00-18.30 Ringvägen 62 3 66 3 063 2 895 000 HusmanHagberg 08-743 05 50
6/2 12:15-13:00 7/2 17:30-18:00 Heleneborgsgatan 5 C 3 62 2 511 2 995 000 Fastighetsbyrån 08-643 88 20
6/2 13:00-13:45 7/2 18:00-18:30 Sågargatan 17, 4tr hiss 3 62 4 048 2 575 000 Södermäklarna 08-55600848
6/2 14:01-14:45 7/2 18:15-18:45 Midskeppsgatan 16 3 60 3 305 2 895 000 Fastighetsbyrån 08 -452 29 50
6/2 13:15-14:00 7/2 17:30-18:00 Brännkyrkagatan 38 3 43,3 1 663 1 995 000 Fastighetsbyrån 08-643 88 20
6/2 12:00-12:45 7/2 17:30-18:15 Folkungagatan 96 2,5 80 2 264 3 500 000 Fastighetsbyrån 08-643 88 20
6/2 12.00-16.00 7/2 18.45-19.15 Lorenbergsgatan 3A 2,5 72 3 238 2 950 000 Erik Olsson Fastighetsförmedling AB 08-5555 1300
6/2 12.15-13.00 7/2 18.30-19.00 Bondegata 4 2,5 70 2 727 2 950 000 Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00
6/2 13:30-14:30 7/2 17:30-18:00 Korphoppsgatan 25 2,5 68 3 684 2 795 000 Fastighetsbyrån 08 -452 29 50
6/2 13.30-14.30 7/2 18.00-18.30 Ringvägen 135 2,5 62 1 982 2 595 000 Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00
6/2 14.30-15.15 7/2 17.00-17.30 Reimersholmsgatan 41 2 71,5 3 748 2 650 000 Reimersholme 08-84 90 41
6/2 14:00-14:45 7/2 18:30-19:00 Wollmar Yxkullsgatan 29, 3tr 2 63 1 839 2 675 000 Södermäklarna 08-55600846
6/2 12.00-12.45 7/2 18.30-19.00 Blekingegatan 16 2 62 2 812 2 695 000 Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00
6/2 14.15-15.00 7/2 18.30-19.00 Konvojgatan 5 2 61,5 4 460 2 900 000 Karlsson & Uddare 08-702 20 55
6/2 12.00-16.00 7/2 17.30-18.00 Timmermansgränd 3 2 61 2 642 1 995 000 Erik Olsson Fastighetsförmedling AB 08-5555 1300
6/2 12.00-13.00 7/2 18.30-19.00 Tjurbergsgatan 36, ½ tr 2 59 3 590 1 995 000 Svenska Mäklarhuset 08-640 71 00
6/2 12:00-13:00 7/2 17:30-18:15 Skånegatan 72, 2tr 2 58 3 565 2 895 000 Södermäklarna 08-55600841
6/2 13.45-14.30 7/2 18.30-19.00 Högbergsgatan 30 2 58 2 036 2 695 000 HusmanHagberg 08-743 05 50
6/2 12.00-16.00 7/2 18.00-18.30 Åsögatan 172 2 58 2 455 2 675 000 Erik Olsson Fastighetsförmedling AB 08-5555 1300
6/2 12.30-13.30 7/2 18.30-19.00 Malmgårdsvägen 18 2 58 2 991 2 650 000 HusmanHagberg 08-743 05 50
6/2 12.00-12.45 7/2 17.30-18.00 Swedenborgsgatan 15A 2 55 1 733 2 475 000 Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00
6/2 12.00-12.45 7/2 17.45-18.15 Skaraborgsgatan 7 2 50,5 4 090 1 850 000 HusmanHagberg 08-743 05 50
6/2 12.30-13.15 7/2 17.30-18.00 Folkungagatan 67 2 47 1 610 2 295 000 HusmanHagberg 08-743 05 50
6/2 12.30-13.15 7/2 17.45-18.15 Siargatan 17 2 45 2 389 1 850 000 Skandiamäklarna 08-641 83 00
6/2 12:30-13:15 7/2 17:30-18:00 Babordsgatan 8, 2tr 2 44 2 426 1 895 000 Södermäklarna 08-55694672
6/2 12.00-12.45 7/2 17.30-18.00 Åsögatan 170 2 43 807 1 875 000 Nordiska Hem Fastighetsförmedling 08-661 19 60
6/2 12.00-16.00 7/2 18.00-18.30 Metargatan 13 2 41 2 634 1 775 000 Erik Olsson Fastighetsförmedling AB 08-5555 1300
6/2 12.00-13.00 7/2 18.00-18.30 Vikergatan 13 2 40,5 2 296 1 650 000 Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00
6/2 14.30-15.15 7/2 19.15-19.45 Bergsundsgatan 19 1,5 48 2 757 1 750 000 Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00
6/2 13.30-14.15 7/2 17.30-18.00 Fatburs Kvarnsgata 28 1,5 44 2 153 1 750 000 Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00
6/2 12.00-16.00 7/2 17.30-18.00 Bondegatan 13 1,5 39 1 969 1 495 000 Erik Olsson Fastighetsförmedling AB 08-5555 1300
6/2 12:00-12:30 7/2 18:00-18:30 Katarina Bangata 61, 1tr 1,5 37 2 084 1 495 000 Södermäklarna 08-12100460
6/2 13:00-14:00 7/2 17:30-18:30 Lundagatan 36E 1,5 35,5 1 847 1 495 000 Anna Herin Bosthlmse 0733-712772
6/2 13:00-13:45 7/2 17:45-18:15 Flintbacken 6 1,5 33,5 1 372 1 295 000 Fastighetsbyrån 08-643 88 20
6/2 14.30-15.15 7/2 18.45-19.15 Långholmsgatan 13 1 45 2 200 1 650 000 HusmanHagberg 08-743 05 50
6/2 12:00-12:30 8/2 18:30-19:00 Fatbursgatan 31, 1tr 1 42 1 820 1 495 000 Södermäklarna 08-55606928
6/2 12.00-13.00 7/2 18.00-18.30 Maria Prästgårdsgatan 1A 1 41 2 186 1 700 000 Karlsson & Uddare 08-522 301 43
6/2 11.45-13.15 7/2 17.30-18.00 Lundagatan 42B 1 38 1 876 1 700 000 Karlsson & Uddare 08-522 301 09
6/2 14:45-15:30 7/2 18:30-19:00 Heleneborgsgatan 25 A 1 38 1 949 1 350 000 Fastighetsbyrån 08-643 88 20
6/2 13.00-14.00 7/2 17.30-18.00 Södermannagatan 34, 1 tr 1 37 1 624 1 775 000 Svenska Mäklarhuset 08-640 71 00
6/2 13:15-14:00 8/2 17:30-18:00 Heleneborgsgatan 15 B 1 37 2 133 1 350 000 Fastighetsbyrån 08-643 88 20
6/2 12.00-12.45 7/2 17.30-18.00 Lundagatan 29 1 35 2 261 1 495 000 HusmanHagberg 08-743 05 50
6/2 14:15-15:00 7/2 18:15-18:45 Folkskolegatan 4 1 35 1 741 1 350 000 Fastighetsbyrån 08-643 88 20
6/2 13.15-14.00 7/2 17.30-18.00 Folkskolegatan 5 1 33 2 268 1 295 000 Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00
6/2 12.00-16.00 7/2 17.30-18.00 Metargatan 5 1 32 1 880 1 395 000 Erik Olsson Fastighetsförmedling AB 08-5555 1300
6/2 15:15-16:00 7/2 19:00-19:30 Lindvallsplan 6 1 31 1 888 1 250 000 Fastighetsbyrån 08-643 88 20
6/2 13:30-14:15 7/2 18:45-19:15 Grindsgatan 33 1 30 943 1 395 000 Fastighetsbyrån 08-643 88 20
6/2 13.00-13.45 7/2 17.00-17.30 Paulsgatan 3 1 29 1 440 1 495 000 HusmanHagberg 08-743 05 50
6/2 13.00-13.45 7/2 17.30-18.00 Åsögatan 163 1 24 540 1 190 000 Skandiamäklarna 08-641 83 00

Visning 1  Visning 2     Adress         Rum  Boyta  Avgift   Pris          Mäklare

Helgens visningsguide
Vill du synas här? Kontakta Ann-Christin Broberg. E-post: anki.broberg@direktpress.se



karlssonuddare.se

Liljeholmskajen - två balkonger

Södermalm - Kvarnberget

Hammarby Sjöstad - kanalutsikt - balkong  

Södermalm - charm

Blekegatan 5
3 tr
91,5 m2 
2,8 milj/bud
5.379/m
Sö 14.30-15.15
Må 17.30-18
Liljeholmskajen 
08 460 035 13

Maria Prästgårdsg. 1A
2 tr
41 m2

1,7milj/bud
2.186/m
Sö 12-13
Må 18-18.30
Södermalm
08-522 301 43

Konvojgatan 5
3 tr
61,5 m2

2,9 milj/bud
4.460/m
Sö 6/2 14.15-15
Må 7/2 18.30-19
Sjöstaden
08 702 20 55

Lundagatan 42 B
1 tr
38 m2

1,7 milj/bud
1.876/m
Sö 11.45-13.15
Må 17.30-18
Södermalm
08-522 301 09

3

1

2

1

Rymlig med trevlig sällskapsdel och öppen planlösning. Generösa fönsterpartier och två 
balkonger. Sovrum mot innergården. Smakfullt badrum med TM/TT. Lediga garageplatser.

Lugnt centralt läge på Söders höjder mellan Götgatsbacken, Mariatorget och Medborgar-
platsen. Smakfullt renoverad 2007 med nytt kök och badrum. Bredband 100 Mbit ingår.

Fritt läge och strålande utsikt mot Hamnbassängen, Hammarby Kanal, Hammarbyterrassen 
och Sofi a Kyrka. Stora fönsterpartier. Stor balkong i N/V, sol på sen eftermiddag och 
kväll. Stilrent kök och badrum. Fn lediga garageplatser.

Mysig och charmig lägenhet på en populär gata centralt på Södermalm. För den som 
vill skapa sig en mini 2:a så kan man undersöka möjligheten att dela av köket.

Hammarby Sjöstad - allt i vitt - balkong i västerläge - stora fönsterpartier3 Lugnets Allé 54
3 tr
92,5 m2

4,1 milj/bud
5.290/m
Sö 6/2 13-14
Må 7/2 17.30-18
Sjöstaden
08 702 20 55

Modernt och stilrent boende som karaktäriseras av stora fönsterpartier från golv till tak, alla väggar och golv i vitt. Terrassliknande balkong i V med platsbyggd 
dagbädd, sol från eftermiddag till sen kväll. Genomgående med rymligt kök, påkostat badrum, två stora sovrum. Gångavstånd till skidbacke. 

S Å L D
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NORDISKA HEM FASTIGHETSFÖRMEDLING   RIDDARGATAN 18   114 51 STOCKHOLM   08-661 19 60  INFO@NORDISKAHEMFAST.SE  WWW.NORDISKAHEMFAST.SE

F A S T I G H E T S F Ö R M E D L I N G
NORDISKA HEM

R

SEKELSKIFTE MED BALKONG OCH LÅG AVGIFT ADRESS:
STORLEK:
VÅNING: 
PRIS:

AVGIFT:
VISNING:
OMVISNING:
KONTAKT

Erfarenhet    Kunskap   Resultat...

V

8

Gör din hudvårdsbehandling hos oss
och vi ger dig 10% rabatt på hela
The Organic Pharmacys sortiment

Rosenlundsgatan 29 A (vid Södra Station) . 08-33 33 55 . www.proformaclinic.se

Bröstkirurgi . Fettsugning . Buk . Ansikte . Restylane
Botox . Laserbehandling mot håravfall . m.m

Samtliga läkare är specialister i plastikkirurgi

Hudföryngring.  Vi arbetar med effektiva be-
handlingsmetoder, bla IPL och Microdermabrasion.
Välkommen att boka en kostnadsfri konsultation, 
för att ta reda på vad som passar din hud.

Funderar du på terapi?
Nu fi nns det lediga tider hos 

leg. psykoterapeuter
Herman Daniels, tfn 073 9833871
Lilian Pohlkamp, tfn 070 6673844

Terapi, konsultation, krissamtal (par och individ).
Mottagning på Södermalm.

Ring gärna för mer information!

�

Tag med annonsen!

HYR BIL HOS OSS!
Personbilar, Flyttbilar & Släp

under januari och februari

Shell Folkungagatan 129
tel 640 08 90

Städhjälp hemma! 

Prisexempel: lägenhet  

85kvm 2ggr/mån 

kostar med Rutavdrag 

endast 1390kr. 

Nöjd kund garanti! 

Rutavdrag 50% 

��Flexibelt 

��Prisvärt 

��Sekretess 

��Ansvarsförsäkring 

��F-skatt 

��Referenser 

��50% Rut avdrag 

Tfn:  08-726 90 30 
  e-mail: kyrk@mail.com 

10%  

 ”prova på” rabatt 

Kursstart: Februari/Mars
HipHop/Disco    Minijazz 
Jazz & Show    Barndans

Pyttedans    Jazzdans för vuxna

Plats: Södermalm och Gröndal
www.barndansskola.se

0733-89 05 46

BarndansskolaSTHLM:s

HÄLSA/MÅ BRAHANTVERK

KURSER/UTBILDNING MOTOR

ÖVRIGT

STÄDSERVICE

Lokala
nyheter
i centrum 
Enligt en läsarundersök-
ning gjord av företaget 
Skop väljer 52% av 
innerstadsborna Direkt-
press lokalnyheter. 

Det gör oss till innerstans 
främsta kanal för lokal-
nyheter.

Skicka din nyhetsbild MMS 0730-120 830
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Hjälp drabbade i Haiti
Efter jordbävningen i Haiti behöver befolkningen sjukvård, tak över huvudet, mat och rent vatten. 
Röda Korset finns på plats för att hjälpa. Ditt stöd går till våra fortsatta insatser i Haiti och det 
långsiktiga katastrofarbetet i området.

Sätt in ditt bidrag på Bankgiro 900-8004 eller Plusgiro 900  800-4 och märk talongen ”Haiti”.

www.redcross.se

SÖDERMALMTYCK OM
SÄG DIN MENING I TIDNINGEN!
E-post: insandare.stockholm@direktpress.se
SMS: 0730 – 120 830
MMS: 0730 – 120 830

Fritt fram för cykling uppför trappan. Fotat vid Götga-
tan/Urvädersgränd.

LÄSARBILD

Ragnar Hansson

Läste artikeln ”För lite bul-
ler på Söder”, och har föl-
jande synpunkter:

Jag bor på Hornsgatan vid 
Zinkensdamm och trots att 
jag bor på en trappa så störs 
jag kraftigt av fl ygtrafi ken 
till Bromma. Jag har bott 
här sedan 1982 och enligt 
min uppfattning så har så-
väl trafi ken som ljudnivån 
ökat markant de senaste 10 
åren. Det är framförallt på 
morgonen strax efter 07:00 
som jag blir störd och väckt.

Att som Jörgen Bengtsson 
på miljöförvaltningen påstå 
att vi på Södermalm inte är 
i närheten av gränsvärdena 
är om inte lögn så okunskap. 
Han är välkommen hem till 
mig för att göra en mätning. 
Jag uppskattar att vissa fl yg-
plan ger bullernivåer som 
överstiger 70dB och det är 
innanför stängda fönster så-
väl sommar som vinter.

Hans C Nielsen

À propos rökning på allmän 
plats: varför skall 15 procent 
av befolkningen, d v s cigar-
rettrökarna, ta sin egenmäk-
tiga rätt att förpesta tillvaron 
för oss andra 85 procent?

Observera att cigarrer och 
piptobak fortfarande har 
god aromatisk doft, med-

an, för att öka tillvänjningen 
och försvåra avvänjningen, 
cigarretternas halt av nikotin 
har ökats.

Det är nikotinet som ger 
den vidriga stanken här på 
Södermalm.

Lennart Larsson
Södermalm

Söder var aldrig stad
Nej. Södermalm har aldrig 
varit stad, på medeltiden till-
hörde det Uppsala stift, och 
Solna socken! (Nacka Års-
bok, 1966)

Men däremot har Norr-
malm varit det! (Källa: Stock-
holms Gatunamn)

Henry Gudmundson 
Trollbäcken (F.d. Söderkis...)

Jag gör tummen ned för dessa skokartonger av betong, 
stål och glas. Jag protesterar inte mot gallerian som 
sådan utan byggnaderna den ska ligga i. Ytterligare ett 
antal avskyvärt fula byggnader av funkistyp. Helt för-
kastligt! 

Jag vill se byggnader där man åtminstone spillt lite 
krut på att göra dem estetiskt tilltalande. Fram för klas-
sisk arkitektur som harmonierar med vår stad, inte med 
Hongkong. Karl Pallarp

Behåll bussarna 
och rädda Slussen
Stomnätbussarna 1-4 ska er-
sättas av spårvagnar till en 
årskostnad som är 1,5 miljar-
der högre än med bussar.

Det är mycket pengar som 
i stället bl a kunde användas till 
att ge nya Slussen en mänsk-
ligare profi l så att Gamla stan 
inte känns tillplattad.

Carl Gustav

TYCK OM 
SÖDERMALM

Berätta om DITT 
Södermalm! Skriv om 
det du gillar – och det 

du inte gillar. 
Ge någon en ros 

eller kanske ett ris.
Skriv till:

insandare.stockholm
@direktpress.se

Sms/mms: 
0730-120 830

Äntligen ordentlig mat!
Bravo! Äntligen kommer SÖS kunna erbjuda ordentlig mat. 
Sodexos så kallade mat är katastrofal.   Anna

Med lägre fart
I dag var jag ute på promenad 
på Söders halkiga trottoarer 
och tänkte, hur många äldre 
det är som kommer att halka 
och göra sig illa. Men herre-
gud, kom jag på, jag tillhör ju 
den gruppen, då sänkte jag 
farten. 

Peter L, 62

”Söders separa-
tistkamp stimu-
leras bra gratis 
av stadshusets 
förtätningspoli-
tik – oavsett The 

Ghandi way. 
Peder, kv Piskan

Husen skakar!
Mät kv Linjalen! Där är 
bullernivån mer än 45dB. 
Och så tät trafi k att husen 
skakar. Bor på Åsög.62

SMS 8256

”Ni får mäta hemma hos mig”
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Bromma flygplats kan bli 
tvungen att ljudisolera 
flera bostadshus på 
Kungsholmen. Men inte 
på Södermalm. Här bull-
rar det inte mycket nog.

  
Det är Högsta domstolen 
som ska ta ställning till vilken 
ljudnivå som ska anses vara 
okej inomhus. Här finns det 
två alternativ.

Det första alternativet är en 
maxbullernivå på 45 dB vid 
enskilda överflygningar. 

Det andra alternativet är ett 
genomsnittligt dygnsmedel-
värde på 30 dB.

Om domstolen beslutar 
enligt det första alternativet 
kommer Bromma flygplats 

tvingas bekosta ljudisolering 
av flerfamiljshus i Kristineberg. 
Men trots att planen passerar 
över Södermalm berörs inte 
stadsdelen av Högsta domsto-
lens beslut.

Långt från gränsvärdet
– Nej, det stämmer. Söder 
ligger utanför det område 
som kan bli aktuellt för iso-
leringsåtgärder, säger Jörgen 
Bengtsson, avdelningsingen-
jör på Miljöförvaltningen.

Det är helt enkelt så att det 

bullrar mer på Kungsholmen 
än på Söder. Och här, på Sö-
dermalm, är vi inte i närheten 
av gränsvärdena. 

Vilken ljudnivå är egent-
ligen okej?

– Man brukar säga att 30 
dB är den genomsnittliga 
ljudnivån som man vill ha i 
ett sovrum för att kunna sova. 
En topp i ljudnivån på 45 dB 
är tillräckligt stor för att man 
ska vakna till.

Jörgen Bengtsson tar regel-
bundet emot samtal och mejl 
från bullerstörda Söderbor. 
Men i somras hände något.

– Det blev en tydlig ökning 
av antalet klagomål och syn-
punkter, där många upplevde 
att bullret från flyget ökat. Jag 

vet inte vad det beror på, kanske 
hängde det ihop med att det var 
en varm och fin sommar och 
att många vistades utomhus.

Har flygplansbullret ökat?
– De bullrigaste planen idag 

låter lika mycket som de bull-
rigaste planen gjorde för tio 
år sedan. Däremot är det fler 
överflygningar med just den 
sortens flygplan.

Anna Sandqvist
08-545 870 87

anna.sandqvist@direktpress.se

DEBATTERA PÅ 
sodermalmsnytt.se

www
Störs du av flygtrafiken?
E-post: insandare.stock-
holm@direktpress.se
SMS: 0730-120 830

VAD TYCKER DU?

För lite buller på Söder
Men på Kungsholmen kan Bromma tvingas ljudisolera

INTE FÖR HÖGT. Många Söderbor har klagat över oljud från Brommas flygtrafik. Men enligt Miljöförvaltningen bullrar det inte 
tillräckligt mycket för att det ska bli fråga om några åtgärder. 

ARKIVFOTO: ANDREAS ENBUSKE 

STÄN
här. D
stran

Stockholm är inte Hongkong

Sagt på WEBBEN

Undrar också vem som tar 
ansvar för konsekvenserna? 
I förlängningen kommer 
detta att visa sig högre upp 
i skolan på olika sätt, då blir 
det ännu dyrare att komma 
till rätta med de problem 
som uppkommit. Det jag 
menar med att jag tycker 
det är bra att föräldrar rea-
gerar är att de ska försöka 

påverka politkerna. Förr 
fanns ”Vi Söderföräldrar” 
som hade kontinuerlig kon-
takt med politikerna.Vi för-
skolepersonal måste också 
agera, men hur undrar även 
vi. 
 Camilla Svedborg

■ Mer Söderdiskussion på 
www.sodermalmsnytt.se.

 Är det för stora barngrupper på dagis?▼

”Det fi nns ett sol-
rum i Hornstull 

bredvid biografen. 
Där kostar det min-
dre att sola. Maria

Nikotin får Söder att stinka

”En pub för rökare vid Hornstull? Den 
puben vore verkligen ute! Bibi

Vad tycker du?
Skriv en insändare!

Vintertullen är värre än man tror
Jag har bekanta som bor på Vintertullen, på julafton var jag 
där. Någon ur personalen var ensam under ett par timmar på 
eftermiddagen, skulle servera kaffe, någon var orolig, fl era 
ville på toa. En satt med öppen dörr på toa ensam och ro-
pade. 

Det här är inte värdigt varken för de gamla eller personalen, 
det här händer ofta och på fl era avdelningar. Jag har själv arbetat 
på Vintertullen tidigare och känner därmed många av persona-
len som berättar att chefer hotar personal, skrämmer dem till 
tystnad. Det är mycket värre än vad man kan tro. 

Maria

Ökad bemanning är 
den enda medicinen
Apropå senaste missförhål-
lande på Vintertullen och 
Bergsunds äldreboende är 
det inget unikt. Det förekom-
mer på alla boenden och så 
länge chefer och ansvariga 
politiker inte har civilkurage 
nog att inse att medicinen 
heter ökad bemanning så 
kvarstår dilemmat!

Blivande pensionär 

”Jobbade själv på 
Vintertullen för 
några år sedan. 

Jag hör att det är 
samma svineri 

som förut!
SMS 6333

FLER ÅSIKTER OM SÖDERMALMS ÄLDREBOENDEN

Håller du med?
Skriv till: 

insandare.stockholm@direktpress.se

✏

Usel parkering på 
Verkstadsgatan 
Flera gånger i vinter har fel-
aktigt parkerade bilar gjort 
att buss 66 inte kommit fram 
utan varit tvungen att köra 
via Hornstull. 

Varför respekterar inte vissa 
bilister de regler som fi nns. 
Både bussar och snöröjare 
måste fram. USELT! 
 SMS 4275

Slarviga chaufförer
Jag är så trött på många non-
chalanta och trötta buss-
chaufförer. Ibland kör de de 
bara förbi när man väntar 
och ska åka till jobbet/skolan, 
ibland kommer folk spring-
ande och de gör allt för att 
köra i från dem. Någon som 
varit med om något liknan-
de? Eller sett att det hänt an-
dra? Eller är det bara jag? 
Snälla posta din berättelse. 
Dela med dig till dina vänner. 
Det betyder mycket för mig.

Trött på att bli behandlad som 
skit av SL



S Ö D E R M A L M S N Y T T 5 februari–11 februari 2011    51

KRYSSET

VAJAR
LÄTT I
VINDEN

BILDSKÖN GUD
DYRKAD AV
KVINNOR,

VÄXT

FRÖS
TILL
VID

NOLL

EN
LITEN
VIKT

SYSSLAR
MED

TRANS-
PORTER

KAN LEDA TILL
FIRANDE DAGEN

EFTER
KAN SYRA LÄTT HÅL

GJORDE
DET NÄR
TUPPEN

GOL

GAV FÖRHÅLL-
NINGSREGLER
STÅR I START-

GROPARNA

SKA JU
BIL VARA
GJORDE
VITSARE

PAR I
STRID
VARAR
LÄNGE

FRAMDEL
BÄTTRE
BRITTISK
HERRE

GER
GÄRNA

NÅLSTICK

KAN
LÄSAS I
TIDNING

FINNS I
ENORM
MÄNGD

FÖRR EN UPPHÖJD
ARBETSPLATS

HÄR SÅGS
VILT VILA

SER MAN PÅ
BÅTSIDORNA

GJORDE VÄL VITTNE
SOM DET VAR

GE EN
ANNAN
KULÖR

HAR 4
HÖRN, 4
SIDOR, 6
KANTER

HANS
NAMN ÄR

I SEPT-
EMBER

VILD
GRÖNSKA

TVEEGGADE
KIRURG-
KNIVAR
BRUKA

LÄMPOR

DANS I
3/4-TAKT

GÖR BIL
VID

RETARD-
ATION

KARL  –
SOM

KREUGER
VANLIG
VALUTA

KULA
AV T.EX.
MALM

LILJE-
VÄXT
RYSK
FLOD

BLEV DE
AV FARS?

KORT
KANSKE

BYTE
HAN FLÖG
FÖR NÄRA

SOLEN

RISTE
DEN

BRUKAR
RÄTTAS

GJORDE
DÖDER-

HULTARN
I TRÄ

LAND

SPELA

SAKNAR
EN

GRÄNS

HAR
MIST

HJÄRN-
FUNKTION

FÖR TILL-
FÄLLET
TALAS
I NORR

BUSKE
ÄR I

VÄNTANS
TIDER

GJORDES
DET PÅ

SKROTEN

ARBETS-
FÖRMED-
LINGEN

GILLAR
DIVAN
FÖR

PRESSEN
HÖRS DE
GÖRA PÅ

PUBEN
BRÄNT

MATERIAL
JOBBAR

MED ORD
MINNES-
LAPPEN

VARUHUS
I N-LÄN

BEN
GER OSS

KÖTT
TUNNAS

UT
ATEN I

FLYGTID-
TABELL

ÄR HAN
UNDER
TUPÉN?

FÖR-
TJÄNST

EN DEL
SÄTTS
LJUS I

GUDOM

ALLVARLIG
SAK FÖR

SIK
NATRIUM

DET HAR
ÅS OCH
SKÄGG
GE FART

UPP-
REPAS
OFTA
STOL

DEN
HÅRIGA

SIDAN PÅ
LÄDER-
BITEN

ITALIEN
POSTALT

LURAD
BROR

I
BIBELN

ÅTER-
GE

KAN
BULLER
ORSAKA

Bilder:  Steve Bennett

N 1072 © PROPRES / info@propres.se

Machu Picchu byggdes i peruanska
Anderna på 2400 meters höjd om
kring år 1460. När spanjorerna kom

förde de sjukdomar med sig. Folk dog
och försvann och staden glömdes.
Först år 1911 återupptäcktes den.

HAR
KRONA

LÖS KORSORDET OCH 
VINN BIOBILJETTER

Skicka in ett vykort med 
lösningen på ledorden i de 
gula fälten till: 
MED BREV:

Direktpress Stockholm
Box 5290
102 46 Stockholm
Märk kuvertet ”Korsord”

MED EPOST:

sn@direktpress.se
Vi vill ha ditt svar senast 
nu på tisdag. Glöm inte 
bifoga din adress.

VARJE VECKA DRAR VI TVÅ 
VINNARE SOM FÅR VARSIN 
BIOBILJETT.

Carl Larsson längtar inte efter Hornstulls nya galleria.

Hornstullsborna ska degraderas 
till köpgalna konsumenter.

Från SMS 0540 kommer lite politikerförakt av old school-modell.

Politiker gömmer den krassa verkligheten 
och smörjer kråset på folkets bekostnad.

HÄR ÄR FÖRRA VECKANS LÖSNING
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Grattis säger vi till förra veckans vinna-
re: Margret Källander och Hans Thor-
sell. Biobiljett kommer med posten!

ÅSIKTER OM STADENS “STÄDFEST”

Claes Thunberg anser i arti-
keln att ”dessutom har vi pro-
blem med burkletare. Det är 
varken trevligt för dem att 
rota runt eller ser trevligt 
ut”. 

Det är klart att ingen 
människa tycker om att 
gå och rota bland sopor 
för att få ihop till brödfö-
dan! Antingen har Claes 
Thunblad ett klumpigt sätt 
att uttrycka sig på eller så har 
han en människosyn som är 
värd allt annat än respekt. 

Det är så klart fantastiskt 

att komma på idéer om hur 
nedskräpning skall minskas 
i staden, men att se ned på 

människor som samlar ihop 
burkar och pantar dessa är 
inte OK. 

Mitt förslag är att an-
ställa dom som ”burkle-
tare” i stället! Ge dom ett 
par byxor och en jacka 
så kanske det ”ser trev-

ligt ut” när dom går och gör 
skitjobbet som de personer 
som slänger burkarna inte 
vill göra.

A

Anställ ”burkletarna”Ta bort alla 
låga plana ytor
Det fi nns en åtgärd som till 
en begränsad kostnad skulle 
få en omedelbar effekt:

Tag bort befi ntliga och mi-
nimera antalet tillkommande 
horisontella ytor under 2 me-
ters höjd! 

På nästan varje sådan yta 
(exempelvis plåtelskåp längs 
husväggarna) ligger det tom-
glas och kaffemuggar eller 
cigarettpaket.

Nita på en sluttande plåt-
översida på dessa skåp! 

P M

”Strunta i informationskampanjer – smäll upp fl era pappers-
korgar och även större soptunnor där det vistas mycket folk 
på somrarna, Rålis t ex. Jag blir tokig på att knata runt med 
skräp i handen bara för att det snålas med papperskorgar.

 Nico S

Vad är bäst 
och sämst

 med 
Södermalm?

 Skriv till
 insandare.

stockholm@
direktpress.se

ROT – javisst!
Ja, det är bra. Jag har ett 
sommarhus i Småland 
med rätt stor tomt. Hittills 
har jag haft yngre släkt 
som mot viss betalning 
hjälpt till med gräsklipp-
ning, etc, men det känns 
bra att veta att det går att 
leja bort detta till en fi rma 
utan att det kostar skjor-
tan och kanske skulle bi-
dra till att det blev för dyrt 
att ha stället kvar. 

Sen är det förstås trist 
om det visar sig att det 
främst är folk, som redan 
tjänar mycket och egent-
ligen skulle ha mer än väl 
råd att betala själva för dy-
lika tjänster, som utnyttjar 
dem.  SMS 3550

Succé för städhjälp 
och målningsjobb

”Det blev mer än 
vad vi trodde, och 

framförallt vad lag-
stiftarna trodde.’’ 

Mer än 72 000 stockhol-
mare har gjort det – 
utnyttjat rot-avdraget 
alltså.
   Förra året betalade 
Skatteverket ut över 1,3 
miljarder kronor i skatte-
reduktion. 
   För stans hantverkare 
innebär rot merjobb.

Skatteverkets statistik talar sitt 
tydliga språk. Rut och rot har 
gjort succé bland stans invå-
nare.

Under 2010 utnyttjade 
72 686 stockholmare möjlig-
heten till rot-avdrag i samband 
med reparationer och ombygg-
nader i hemmet.

5 151 företag utförde arbe-
tet – till ett värde av lite drygt

Vi köper alltså byggtjänster för 
15 000, 16 000 kronor i snitt.

En fjärdedel av Skatteverkets 
totala utbetalningar under 2010 
gick till Stockholms län. Inte 
konstigt då att stortstäder som 
Stockholm toppar listan över 
kommuner där flest personer 
utnyttjat avdragen.

– I Stockholm köper man 
generellt sett lite fler tjänster 
och för lite högre belopp, säger 
Pia Blank Thörnroos. Här finns 
sedan tidigare en tr diti

ra året. Under 2010 köpte 
46 364 personer hushållsnära 
tjänster till ett värde av 233 
miljoner kronor. 

– Vi köper tjänster för 8 000 
kronor i snitt, säger Pia Blank 
Thörnroos. Det var 60 procent 
fler som köpte hushållstjänster 
under 2010 jämfört med 2009.

Mer att göra
Möbelkonstruktören Peter 
Kreuger, på Kreuger Inred-
ning på Kungsholmen och 
Södermalm, har specialiserat 
sig på platsbyggda bokhyllor 
och garderober. Han har fått 
mer att göra sedan rot-avdra-
get infördes – på gott och på 
ont.

– Antalet förfrågningar om 
ill

ministrationen ökat, vilket led-
de till ändrad bemanning för 
att klara av anstormningen av 
alla rot- och rut-ansökningar.

– Det blev mer än vad vi 
trodde, och framförallt vad 
lagstiftarna trodde, säger Pia 
Blank Thörnroos. Lagstif-
tarna hade inte räknat med så 
här stora volymer från början. 
Deras beräkningar slutade på 
3,5 miljarder kronor för hela 
landet. Under 2010 betalade vi 
ut över 14 miljarder i rot- och 
hushållsavdrag och det är be-
tydligt mer än vad man trodde 
från början.

Anna Sandqvist
08 – 545 870 87

anna.sandqvist@direktpress.se

Vildsvin – värre än vargen?
Jag fi ck häromdagen träffa en arg man från Värmland som 
tyckte vi skulle ha varg i Stockholm så våra hundar blir slak-
tade. Men vi har dem väl i koppel, eller? Sen är det väl olika 
markägare och jägare som bestämmer vilka risker man vill ta 

med sina hundar. Jag förstår att de 
blir förbannade när hundarna blir 
dödade av varg, men vad jag har 
hört så dödar vargen omkring 30 
hundar per år medan vildsvin tar 
kål på 90 stycken – stämmer det? 
Tacksam för svar – det här måste 
väl många tycka saker om. Det vore 
roligt med en annan debatt än om 
parker, cyklar och snö.   Leffe

Rena förintelsen
Ett stort antal av Stockholms 
ensamstående multisjuka fat-
tigpensionärer har ca 1 500kr 
kvar efter hyran att leva på – 
utan att ha rätt till hjälp! 
I stället lovar Reinfeldt fl era 
jobbskatteavdrag! Det är inte 
bara ett hån mot oss – utan 
rena rama förintelsen av äld-
re!  Högre tak för botilläg i storstan

AUKTION
MÅND-TISD 7-8 FEB KL 12

Se våra kataloger på www.auktionsverket.se
Välkommen till Café Rålamb som är öppet
i anslutning till visning och auktion.

www.auktionsverket.se
MAGASIN 5  08-453 67 00

VISNING
FRED-SÖND KL 11-16

Välkommen på inredningsauktion i våra
lokaler i Frihamnen. Blanda gammalt
med nytt och tradition med trend.



IC
A

 Butiksreklam

Super
klipp

 Köttfärs 
 Ursprung Irland.     Av nöt. 

 39  90 
  

 Butiksmald 

 /kg 

Super
klipp

 Lammfärs 
 Ursprung Irland.     Av lamm .

  

 49  90 
  

 Butiksmald 

 /kg 

Super
klipp

 Laxfi lé 
 Odlad i Norge.      

  

 99k   
  

 Färsk 

 /kg 

Super
klipp

 Gruyere 
 Schweiz.     Opastöriserad Komjölk.   

 169k   
  

 Grottlagrad 

 /kg 

Super
klipp

 Koljafi lé 
 Nordostatlanten.      

  

 89k   
  

 Färsk 

 /kg 

Super
klipp

 Ägg 
 Björkviksägg.   1524 g.   30-pack .

 Jfr pris 16:33/kg.  

 24  90 
  

  

 /st 

Super
klipp

 Solrosbröd 
 Schulstad.   475 g.    

 Jfr pris 27:15/kg.  

 12  90 
  

 /st 

Gäller måndag–tisdag
7–8 februari

Super
klipp

 Pangasiusfi lé 
 Ullmo.   800 g.    

 Jfr pris 31:12/kg.  

 24  90 
  

 /st 

Gäller onsdag–torsdag
9–10 februari

Super
klipp

 Räkor 70/90 
 Ullmo.   1 Kg.    

 Jfr pris 39:90/kg.  

 39  90 
  

 /st 

Gäller fredag–söndag
11–13 februari

Priserna gäller vecka 6 t o m söndag 13/2 2011  Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Torkel Knutssonsgatan 16 • Telefon 08-669 87 96
Öppet 8–22 alla dagarAptiten
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