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Så ser planerna
för spårvägen ut
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5 000 brott på
Söder i sommar
NYHETER 10

Flytta till
Gamla stan!

AKUTVÅRD. Arboristen Johan Eriksson kapar grenar på en pil i Hammarby Sjöstad, där ﬂera av träden angripits med giftampuller.

Pilträdsmorden
som skakar Sjöstan
Efter de omtalade trädmorden på Norr Mälarstrand avslöjas
nu ett än mer omfattande pilträdsmord på Sickla udde. Tio träd
har staden tvingats kapa sedan de förstörts av giftampuller.

Men undersökningen har lagts ner i brist på misstänkta.
– Det här är fullständigt förödande, vi kan inte ha det så här,
säger parkingenjör Kenneth Kempendahl.
NYHETER 4

Skjutdörrsutställning
elfa classic inredning

Fri frakt vid köp över 500:Gäller inom Stockholmsområdet

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

Öppettider i sommar se hemsidan:

www.jarnhornan.se

ballingslov.se

Skeppar Karl har en uppmaning till de som inte gillar
gatunamnen i Sjöstan.
TYCK OM 66-67

Outsidern som är
hemma på Söder
SÖDERPROFILEN 8
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BÄST I VECKAN

Det var inte lite märkligt att
sätta sig ner med 30 främlingar.
Ny höst, ny skola och nya tag för Rasmus Foltmar.
Följ hans blogg på www.sodermalmsnytt.se

Härlig höstskörd med mer nöje och ännu bättre bostadssidor

H

ÖSTNYHETER. Det behöver man efter sommaren. I
garderoben, i lägenheten
kanske, deﬁnitivt bland de personliga
ambitionerna. (Ni vet, börja träna,
sluta röka, sova mer…)
Vi vill inte vara sämre utan presenterar härmed Södermalmsnytts höstnyheter 2011.
Vi möblerar om i tidningens nöjesdel. Det blir mer artiklar, mer koll på
kaféer och barer och nya krönikörer.
Först ut är Rut Andersson, konstälskare , bloggare, serietecknare och
assistent åt konstnären Ernst Billgren.
Hädanefter möter ni henne en gång i

månaden på våra nöjessidor. I det här
numret hittar du Rut på både sidan
31 och sidan 32.
Vi har också befriat Patrullen från
lunchkollar den här hösten. I stället
ska den testa kaféer, brunchhak och
barer. Och vi har fått en lokal biotablå
där ni kan se vilka ﬁlmer som går på
Söders biografer.
I höst satsar vi också på en lokalare
bostadsbevakning. Med hjälp av vår
bostadsreporter Anna Sandqvist ska vi
ge er bättre koll på bostadsmarknaden
på Söder. Den här veckan möter ni vår
nya mäklarpanel bestående av erfarna
Södermäklare. Dem kan ni peppra

med frågor så ser vi till att
ni får svar. Och så var vi
så klart tvungna att ringa
mäklarna som fruktstajlade (!) en våning i tolv
timmar inför en fotografering (läs mer
om det på sidan 37).

På återhörande!

Helene Claesson
chefredaktör

ni får tips och tankar från redaktionen på

att
PS. Ni vet väl att ni numera får lokala Södernyheter varje dag på sodermalmsnytt.se? Och
koll på Södermalm än så kan ni knappast få! DS
snytts Facebooksida? Och att ni kan följa mig på Twitter (@heleneclaesson)? Bättre
Södermalm

REPORTERN TIPSAR!

REPORTERN TIPSAR!

Trädgårdsdags i sensommarkvällen

Heldag i Sjöstaden
Nu är det dags för Sjöstadsdagen.
Dagen inleds i Glashusett på
Lugnets allé 39 av Christoffer
Järkeborn (M), ordförande för
Södermalms stadsdelsnämnd.
Det kommer också att bli miljövandringar och uppträdanden
av olika slag hela eftermiddagen.
Vad: Underhållning och miljövandringar.
Var: Hammarby sjöstad.
När: Lördagen den 3 september
från kl 11.

Väderprognosen för helgen ser helt
okej ut, så passa på att gå på stans
bästa klubb Trädgården innan sommaren är slut. I dag lördag spelar
bland annat Pelle Tamleht och Festa
med killar skivor. Och har du Popaganda-armband slipper du stå i kö!
Var: Trädgården, Hammarby
Slussväg 2.
När: Lördag den 27 augusti, kl. 18-03.
Hur: Gratis fram till 20, 50 kr kl. 2022, 100 kr kl. 22-00, 150 kr kl. 00-03.

Ett ställe som passar mig perfekt ? VECKANS FRÅGA

’’

Jag tog en liten sväng förbi retroimperiet Sivletto. Det är mysigt
där nere i källaren på Malmgårdsvägen 16 på Söder. Det ﬁnns allt inom retro,
vintage och rock’n’roll. Du kan ﬁnna kläder,
nya och gamla, ursöta retrokläder för barn,
pomada, musik och böcker, och när du kanske
gjort din shopping eller blivit klippt av någon
av de grymma, stensäkra frisörerna kan du
avnjuta en trevlig ﬁka. Jag gjorde ett superkap
i deras vintagehörna. En 50-talsklänning i
svart thaisiden som satt som en smäck! Och
till ett kanonpris av 200 kronor! Om man är
en vintagenörd som jag blir man lite så där
smått exalterad när man drar upp dragkedjan
och klänningen bara smeker sig runt ens
kropp så där följsamt som bara en klänning LINDA LARSSEN bloggar
gör när den sitter perfekt utan våld.
på sodermalmsnytt.se

på sodermalmsnytt.se

Jag ser fram emot hösten för att…
… jag får börja arbeta
igen. 19%

… jag ska
handla nya
höstkläder. 7%
… jag har
svettats tillräckligt. 11%
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Vadå se fram emot
hösten? 63%
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annonskostnaden. Allt material i
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SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

SAMRÅD OM FÖRSLAG TILL UPPRUSTNING
AV LEKPLATSEN SOCKERSKÅLEN
Södermalms stadsdelsförvaltning har tagit fram ett förslag till upprustning av lekplatsen
Sockerskålen vid Sockerbruksgränd. Lekplatsen är idag nedsliten och dåligt fungerande
ur tillgänglighetssynpunkt. Förslaget innebär en mer öppen lekplats med högt lekvärde,
tillgänglig även för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Förslaget innebär också
att lekplatsen sammanlänkas med strandpromenaden längs med Årstaviken.
Stadsdelsförvaltningen arrangerar nu ett samrådsmöte vid lekplatsen där du kan lämna
dina synpunkter på förslaget. På plats ﬁnns representanter från förvaltningen.
Förslaget ﬁnns att läsa på förvaltningens hemsida: www.stockholm.se/sodermalm.
Tid:
Plats:

Tisdagen den 30 augusti kl 18.00-19.00
Lekplatsen Sockerskålen vid Sockerbruksgränd

Vid frågor kontakta gärna Kenneth Kempendahl, tel 08-508 12 205.
www.stockholm.se/sodermalm
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TIPSA VÅR REPORTER
Per Cornell
Telefon: 08-545 873 84
E-post: per.cornell@direktpress.se

SÖDERMALM
FOTO: PER CORNELL

Trädmord i Sjöstan
Förgiftningen av stadens
allmänna träd fortsätter.
På Sickla udde i Sjöstan
har någon tagit sig friheten att knacka in giftampuller i tio pilträd.
– Helt hemskt, träden
ska få stå och vara som
de är, säger arboristen
Johan Eriksson.

OLYCKSPLATS. Här omkom en man i en traﬁkolycka förra fredagen.

Tragisk traﬁkolycka på Åsögatan
En man strax över 30 år omkom tragiskt i en traﬁkolycka förra fredagen. Det var i korsningen av Åsögatan och Renstiernas gata som olyckan inträffade.
Mannen ska ha sprungit över gatan samtidigt som en
bil kom svängande. Mannen ﬁck så allvarliga skallskador att han senare avled. Under veckan har mängder av människor visat sin saknad genom att lämna
blommor, brev och tända ljus på olycksplatsen.

Ris och ros till nya bygget
Södermalmsnytt har tidigare rapporterat om kritiken
mot bygget av nya bostäder på Hornsbruksgatan. Nu
är planförslaget ute på remiss, bland annat till Södermalms stadsdelsnämnd. Tjänstemännen på Södermalms stadsdelsförvaltning anser att bygget innebär
ett positivt inslag på Hornsbruksgatan. Man betonar
det positiva i att det skapas en hissförbindelse mellan
gatan och parken. Eftersom vissa delar av parken försvinner med anledning av bygget kräver förvaltningen så kallad grönmarkskompensation och vill att parkens norra del rustas upp.
Kulturförvaltningen är däremot mer skeptisk. Förvaltningen menar att bygget får ﬂera negativa konsekvenser för miljön kring parken. Husen är för höga
och anser att det östra huset bör strykas helt ur planen då vyn från Hornsbruksgatan mot Högalidskyrkan går förlorad.

Det har varit stort fokus på
den eller de trädmördare
som härjat längst Norr Mälarstrand på Kungsholmen
under sommaren och som
förgiftat ﬂera pilträd.
Nu larmar Södermalms
parkansvariga om att ett liknande fall har skett i Hammarby Sjöstad, något man
upptäckt i samband med
trädskötsel runt om Sickla
Kanalgata 12.
Inte mindre än tio träd har
utsatts för förgiftning genom
att någon har knackat in giftampuller i dess stammar, så
kallad ecopluggar.
Ecopluggen kan köpas av
vem som helst och dess gift slår
ut hela rotsystem och tar sakta
död på träden.

www
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De arborister som just nu
arbetar med att kapa och beskära några av träden i området tycker att tilltaget är mycket
olyckligt.
– De här träden hade vi ju
velat spara. Men när vi upptäckte att de var sjuka och
döende var vi tvungna att ta
bort dem, säger Love Örsan
på Jacksons trädvård och får
medhåll av kollegan Johan
Eriksson:
– Helt hemskt, träden ska
få stå och vara som de är, säger han.

”Det här är fullständigt förödande,
vi kan inte ha det
så här.”

Huggits ner

Inte bara gift har används.
Ett annat pilträd, på Sickla
Kanalgata 28, har helt sonika
huggits ner av
et
en privatperson, ett initiativ som kan
var a direkt
Trädförgiftning
kan ge fängelse farligt.
– Det pasS

V
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SORG OCH ILSKA. Många är upprörda
över tilltaget och på ett
av träden har någon fäst en dikt.

FOTO: ANDREAS ENBUSKE

Fängelse i upp till fyra år.
Det kan bli straffet för
den som förgiftat sex pilträd på Norr Mälarstrand.
Stadens trädansvarige
varnar nu för att komma i
kontakt med giftet.

KE

– Det kan vara farligt för djur
och kanske människor också,
säger Björn Embrén, trädansvarig på traﬁkkontoret.
Polisens rubricering för
brottet är grov skadegörelse.
Straffet för detta är fängelse i
max fyra år.
Det var troligen för runt
två veckor sedan som någon
gjorde runt 15 hål i sex pilträd i början av Norr Mälarstrand. Därefter har man
sprutat in gift i träden som
gör så stor skada att de inte
kommer överleva sommaren.
Väcker starka känslor

Polisen har ingen misstänkt
för brottet, de efterlyser nu
information från folk som
har sett eller hört något.
–Vi har inte så mycket mer
att gå på än själva anmälan, vi
behöver mer tips och iakttagelser, säger utredare Lotta
Finnsson på Citypolisen.
Trädsabotaget väcker starka känslor på Kungsholmen.
Signaturen ”En sörjande” har
satt upp en dikt på ett träd
där det står ” Ni dör sakta
timme för timme, ni kunde
inte försvara er, springa bort
när någon borrade hål i er
och sprutade in gift” och
många förbipasserande stannar och tittar sorgset på de
skadade träden.
’’Borde skämmas’’

Vårt Kungsholmens bloggare Marie Söderberg bor
precis i närheten och säger
att personen som förstört
träden borde skämmas.
– Det är ett märkligt och
tråkigt agerande. Egoism tar
sig uttryck på olika sätt, denna onödiga handling och sabotage är en. Man undrar
vad i ordet förbjudet han eller

”Det är klart att
det kan vara farligt
för djur och kanske
människor också.”
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serar folk här hela tiden och
den som tar ner träd måste ju
hålla koll på riskbedömningen,
säger Love Örsan.
Förödande för luften

Södermalms parkingenjör,
Kenneth Kempendahl, är
upprörd över händelsen av
flera anledningar. Framför
allt för att det påverkar omgivningens klimat.
– Det här är fullständigt
förödande, vi kan inte ha det så
här. Stockholms träd betyder så
mycket för vår stenstad. Träden
är ett element som bidrar till
att vi har ren luft och en grön
stad, säger Kenneth Kempendahl som lovar att återplantera
polisen lättare kan hitta misstänkta

g

g
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hon som är skyldiga till detta – Jag
enke
inte förstår?
Björn Embréns teori är att och
det är någon boende i när- Stoc
heten som har skadat träden jogg
för att få bättre utsikt från
lägenheten.
– Det brukar vara så när
någon skadar träd, man tycker att de står i vägen på något
sätt. Det kan handla om utsikten eller att man tycker att
det är besvärligt att man får
blad på taket till bilen. Men
det kan ju också vara en ren
galning som har gjort detta. Lise R
dig, F
Hur farligt är giftet?
– Det kan vara hur farligt – Jag g
som helst, vi har inte skickat men d
det på analys än. Men det är jogga
klart att det kan vara farligt blir he
för djur och kanske människor också, eftersom träden
DIKT.
har skadats så fort vet vi att
Ni dör sakta
timme för timme.
det är starkt.
43
Ni kunde inte försvara er,
Hur vanligt är det att folk
springa bort
dödar träd?
n
när någon borrade hål i er
– Det är extremt ovanligt
och sprutade in gift.
Förlåt oss vår själviska
att det händer i en sådan här
självupptagenhet.
betydelsefull allé i centralt
För pengar
Jakten på trädmördaren fortsätter
läge. Jag tror inte att det har
och sjöutsikter
Trädförgiftning
Per-Olo
hänt tidigare.
och karriärutsikter.
kan ge fängelse
Förlåt oss träd!
gymna
Vad gör ni nu?
Vårt Kungsholmen
– Vi hoppas att polisen hit- – Ingen
En sörjande
den 2 och 9Alkoholförbud
juli. ska stoppa stöket i S:t Göransparken
tar den skyldige, annars kos- det är ö
Midsommar 2011
tar det skattebetalarna
OERSÄTTLIGA.runt
Pilträden på Norr Mälarstrand förgiftades av ett gift som ﬁnns i vanligt
ogräsmedel. De får stå kvar till hösten
och först till våren kan det planteras nya träd men dock inte av samma
1,5 miljon att återskapa
sort, de går inte längre att få tag på.
allén.
Och det kan bli svårt, det är
ingen lätt sak att få träd att
växa i stan.
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Trädgiftet ofarligt för människor
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2 juli–8 juli 2011

GSHOLMEN

GSHOLMSUNGDOMAR har
sommar jobb på Traﬁktoret, de jobbar främst
m så kallade miljövärdar.

Buskarna, måste de
vara så tätväxta?

VISSTE DU ATT ... mellan den 2 juli
och 12 augusti kommer ett körfält att hållas stängt i vardera
riktning i Fredhällstunneln, på
grund av renoveringsarbeten.

VÅRT KUNGSHOL
MEN

Närpolischef Stefan Holmén
tycker buskarna i Rålis
borde ansas så att
polisen lättare kan hitta
misstänkta gärningsmän.

ess.se

PROCENT av
Kungsholmsborna
bor i ettor.

VISSTE DU ATT ... en femtedel
av s
delens invånare säger till
om de s
någon skräpa ner eller
hundägare
inte plockar upp efter sina
hunda
ligt stadens medborgarundersökn
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SORG OCH ILSKA. Många är upprörda över tilltaget och på ett
FOTO: ANDREAS ENBUSKE
av träden har någon fäst en dikt.

Anna Christiansson, 34,
doktorand, Gyllenborgsgatan:
– Folk är hälsomedvetna och
det är ett enkelt sätt att träna på. Men jag går hellre på
pass.

Bostadsrättsföreningen
en positiv
B
och välkomnande
utsåg

tpress.se

Fastighetsägarna

föreningen

e
ll

på Industrigatan

10 till årets
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Anna-Karin Grenninger
08 545 870 86
anna-karin.grenninger@

Fängelse i upp till fyra år.
Det kan bli straffet för
den som förgiftat sex pilträd på Norr Mälarstrand.
Stadens trädansvarige
varnar nu för att komma i
kontakt med giftet.

”Det är klart att
det kan vara farligt
för djur och kanske
människor också.”

– Det kan vara farligt för djur
och kanske människor också,
säger Björn Embrén, trädansvarig på traﬁkkontoret.
Polisens rubricering för
brottet är grov skadegörelse.
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på vartkungsholmen.se

SORGLIG SYN. Dag för dag
dör de sex förgiftade pilträden
polisen gör inga sådana
på Norr Mälarstrand, mångas
antaganden i nuläget och
misstankar har fallit
de boende i fastigheten
känner sig orättvist utpekade. på de boende i huset på andra sidan gatan men
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Det är oklart vad det är
Diana Cortes, 39, marksom har sprutats in i träden,
nadschef, Drottningholmstraﬁkkontoret har tagit prover från dem men provsvaren
vägen:
är inte färdiga.
– Jag joggar för att det är
enkelt, bra för konditionen
och ger mycket energi.
Stockholm är en jättebra
joggingstad!

Vi snattade kopiöst.
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KUNGSHOLMSUNGDOMAR
har
fått sommar jobb på Traﬁkkontoret, de jobbar främst
som så kallade miljövärdar.

Kungsholmsbon och programledaren
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VISSTE DU ATT ... mellan
den 2 juli
och 12 augusti kommer
ett körfält att hållas stängt i vardera
riktning i Fredhällstunneln,
på
grund av renoveringsarbeten.
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Varför är det så
populärt att
jogga?

SORG OCH ILSKA. Många
är upprörda över tilltaget
och på ett
av träden har någon fäst
en dikt.
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ENBUSKE

Fängelse i upp till fyra
år.
Det kan bli straffet för
den som förgiftat sex
pilträd på Norr Mälarstrand.
Stadens trädansvarige
varnar nu för att komma
i
kontakt med giftet.
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ens
gg

har anammat de sociala

■ INGRID GUNNARSSON
RADFORD (M):
– Mycket litet. Jag föredrar
andra arbetsredskap.

”En del säger att
det är samma folk
nu som alltid varit
dä

tivera de som dricker där
att
gå någon annanstans om
det
är ett lagbrott, säger Erik
Vårdstedt, samordnare
på
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medierna och twittrar

i Kronobergsparken.
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lokalpolitiker på nätet

eller Twitter i din roll som

■ CHRISTER
SJÖBLOM
(M):
– Nej. Har
visserligen
ett privat
Facebook-

Supandet i S:t Göransparken har ökat sedan
Stadsmissionens dagverksamhet ﬂyttat dit
anser boende i området.
Både polisen och Stads

politiker?

■ CHARLOTTA SCHENHOLM (M):
– Jag är med
på Facebook
och berättar
ofta där om
aktiviteter vi

gjort inom politiken. Jag
hinner tyvärr inte med att
blogga eller twittra, tycker jag.

■ HENRIK SJÖLANDER (M):
– Ja, Facebook och till
viss
del twitter. Dessa är perfekta verktyg om man vill starta en politisk dialog (särskillt Twitter) samt för
att
nå ut med olika politiska
budskap.

■ JAN-ÅKE
PORSERYD

”Det är klart att
det kan vara farligt
för djur och kanske
människor också.”

Anna Christiansson,
34,
doktorand, Gyllenborgsgatan:
– Folk är hälsomedvetna
och
det är ett enkelt sätt att
träna på. Men jag går hellre
på
pass.

Diana Cortes, 39, marknadschef, Drottningholmsvägen:

– Det kan vara farligt för
djur
och kanske människor också, hon som är skyldiga till detta – Jag joggar för att det är
enkelt, bra för konditionen
säger Björn Embrén, trädan- inte förstår?
Björn Embréns teori är att och ger mycket energi.
svarig på traﬁkkontoret.
Stockholm är en jättebra
det är någon boende i
Polisens rubricering för
närjoggingstad!
brottet är grov skadegörelse. heten som har skadat träden
för att få bättre utsikt
Straffet för detta är fängelse
från
i lägenheten.
max fyra år.
– Det brukar vara så när
Det var troligen för runt
två veckor sedan som någon någon skadar träd, man tycker att de står i vägen på något
gjorde runt 15 hål i sex
pilträd i början av Norr Mälar- sätt. Det kan handla om utsikten eller att man tycker
strand. Därefter har
att
man det är besvärligt
att man
sprutat in gift i träden
som blad på taket till bilen. får
gör så stor skada att de
Men
inte
kommer överleva sommaren. det kan ju också vara en ren
galning som har gjort detta. Lise Ruben, 33, föräldraledig, Fleminggatan:
Hur farligt är giftet?
Väcker starka känslor
– Det kan vara hur farligt – Jag går hellre på danspass
Polisen har ingen misstänkt
som helst, vi har inte skickat men det som är bra med att
för brottet, de efterlyser
jogga
nu det på analys än. Men
information från folk
det är blir är att man verkligen
som klart att det kan
helt slut.
vara farligt
har sett eller hört något.
för djur och kanske männi–Vi har inte så mycket mer
skor också, eftersom träden
att gå på än själva anmälan,
vi
behöver mer tips och iaktta- har skadats så fort vet vi att
gelser, säger utredare Lotta det är starkt.
Hur vanligt är det att folk
Finnsson på Citypolisen.
dödar träd?
Träd b t

samma folk nu som alltid
varit där, andra säger att det
har
ökat. Inget i statistiken visar
att det har blivit e fö
ä

Dorota Tata
tidsledare o
Milla 1,5, Pa
tan:
– Nej. Jag tyc
för strängt. A
picknicken är
marens njutni

Glyfosat. Så heter giftet
som sprutades in i pilträden på Norr Mälarstrand.
Ämnet tar död på växtlighet – men är inte farligt
för djur och människor.

”Vi jagar ett vittne,
men behöver få in
ﬂer tips från allmänheten”

Efter analyser vet nu traﬁk- det måste bli en ny sort efterkontoret att det är glyfosat som den här sorten inte
som långsamt dödar de sex längre går att få tag på.
träden längs Norr MälarPolisen har fortfarande
strand. Och pilträdsmörda- inga spår efter gärningsmanren snålade inte på giftet.
nen, som riskerar upp till sex
– Provsvaren visar på höga års fängelse för brottet.
halter. Glyfosat hindrar bil- Christer Holmdal, kriminaldandet av nödvändiga pro- inspektör, uppmanar allmänteiner, vilket gör att växten heten att höra av sig till polidör. Ämnet används vid sen om de vet något:
ogräsbekämpning på åkrar
– Vi jagar ett vittne, men
och banvallar, säger Susanne behöver få in fler tips från
Pettersson, gatudriftsingen- allmänheten. Det kan ﬁnnas
jör på trafikkontoret. Och boende i området som kanfortsätter.
ske känner till något de vill
– Det är ett vanligt ämne dela med sig av.
som går att få tag på. Det
Anna Sandqvist
finns till exempel i ogräs08 545 870 70
medlet Round up. Glyfosat är
anna.sandqvist@direktpress.se
inte farligt för djur eller människor. Det bryts ned hyfsat
snabbt och försvinner sen ur
marken.
DEBATTERA PÅ
Vad händer nu?
vartkungsholmen.se
– Träden får stå kvar till i
höst, då de tas ned. De utgör
VAD TYCKER DU?
ingen risk för allmänheten
fram till dess.
Hur allvarligt är det att
När kan nya träd planeras?
döda ett träd?
– Efter vintern. Vi vet
E-post: insandare.stockännu inte vilka träd som får
holm@direktpress.se
ersätta de sex pilarna, men
SMS: 0730-120 830

www
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Kommer du att sakna pilträden på Norr Mälarstrand?
E-post: insandare.stockholm@direktpress.se
SMS: 0730-120 830
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när, Lage
–Jag tror
häromkri
ﬁna grön
vackert v

”Vi har ingen aning”

En polisanmälan upprättades
efter att man uppdagat giftmorden, men har lagts ner.
Anders Gartér, inspektör på
Söderortspolisen förklarar
varför:
– Vi har inte den minsta
aning om vem som kan ha
gjort det. När ett träd fälls
måste vi ha vittnen. Många
blir upprörda av det här och
har någon sett något hoppas vi
att de hör av sig till oss.
Någon dörrknackning har
inte varit aktuell, det sker
praktiskt taget bara när man
utreder grövre brottslighet.
Tomasz Pozar
08-545 870 72
tomasz.pozar@direktpress.se
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boende i huset på
mångas misstankar har fallit på de
förgiftade pilträden på Norr Mälarstrand,
SORGLIG SYN. Dag för dag dör de sex
känner sig orättvist utpekade.
i nuläget och de boende i fastigheten
polisen gör inga sådana antaganden

andra sidan gatan men
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Jakten på trädmördaren fortsätter
Fallet är knepigt eftersom
det inte går att säkra spår från
gärningsmannen på pilträden. Även om sabotören lämnat spår efter sig så har rätt
många andra också gjort det.
Därför är polisen angelägen
om att få in ﬂer tips och iakttagelser än de redan fått in.
med
– Jag har haft kontakt
och ilska
åklagaren i dag och vi har Sorg
som upptäcktes
bestämt oss för att ta in någ- Pilmordet rörde upp starka
veckan
ra personer till förhör, säger förra
av sorg och ilska
Åsa Elving, förundersök- känslor
kungsholmarna och
ningsledare på Länskrimina- bland
spekulerats kring varlen, men är tydlig med att det har
har velat döda piman inte har någon miss- för någon
larna. En teori är att det är
tänkt gärningsman än.
de lägre våningsplaDet är oklart vad det är någon på
fastigheten på Norr Mäsom har sprutats in i träden, nen i
har förgiftat
som
traﬁkkontoret har tagit pro- larstrand
för att få bättre utsikt.
ver från dem men provsvaren pilarna
– Vi är lika bestörta som
är inte färdiga.

Jakten på pilträdsmördaren går vidare. Nu ska
polisen börja förhöra ett
antal personer om händelsen. De boende på
Norr Mälarstrand är
ledsna och känner sig
utpekade på förhand.

”Vi är lika bestörta
som omgivningen
över det som har
hänt.”
omgivningen över det som
har hänt. Vi menar ju att det
här förfular än förskönar, det
här är ett fruktansvärt angrepp, säger Per Åkerblom,
ordförande i bostadsrättsföreningen.
Han tycker att det är tråkigt att de har blivit utpekade
men förstår samtidigt misstankarna.
– Händelsen är ju polisanmäld och vill polisen ha kontakt med oss i bostadsrättsföreningen så kommer vi att
hjälpa till, säger han.

Sen beDen senaste veckan har under utredningen.
på vad vi får in för
varit jobbig för de boende på ror det
Någon måste ju ha sett
Norr Mälarstrand 8. Flera tips.
säger Åsa Elving.
boende i huset har blivit det här,
Anna Sjögren
stoppade i porten av upp08 545 870 70
rörda personer som frågat
vk@direktpress.se
dem vad de ”egentligen sysslar med i fastigheten”. En
granne till Per Åkerblom har
sagt att han tycker att det är
ERA PÅ
sin
på
DEBATT
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gå
att
obehagligt
vartkungsholmen.se
balkong sedan det här eftersom folk har stått nere på
30
gatan och pekat på huset.
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VÅRT KUNGSHOLMEN

Vi snattade kopiöst.

Pär Lernström om
Kungsholmsbon och programledaren
kriminella handlingar som ung. I Metro.
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VISSTE DU ATT ... mellan den 2 juli
och 12 augusti kommer ett körfält att hållas stängt i vardera
riktning i Fredhällstunneln, på
grund av renoveringsarbeten.

KUNGSHOLMSUNGDOMAR har
fått sommar jobb på Traﬁkkontoret, de jobbar främst
som så kallade miljövärdar.

SÅ TYCKER VI

nobbar nätet

Dömda på förhand

Även om många redan verkar
ha dömt bostadsrättsföreningen är det inte en teori som
polisen jobbar med i nuläget.
– Vi kan inte jobba så
snävt till en början, vi måste
ha ﬂera olika utgångspunkter

Varför är det så
populärt att
jogga?

SORG OCH ILSKA. Många är upprörda
av träden har någon fäst en dikt.

över tilltaget och på ett
FOTO: ANDREAS ENBUSKE

Trädförgiftning
kan ge fängelse

Sommarens trädmord på Norr Mälarstrand har varit en följetong i vår systertidning Vårt Kungsholmen.
VAD TYCKER DU?

nya pilträd på samma plats, en
kostnad på drygt 40 000 kronor.
– Vi kommer också att sätta
upp skyltar där vi vädjar att
man ska sluta med det här,
säger Kenneth Kempendahl,
som inte vill spekulera i vem
som står bakom sabotaget.

ander, (M),

har anammat de sociala medierna

lokalpolitiker på nätet

blogg

eller Twitter i din roll som politiker?
■ INGRID GUNNARSSON RADFORD (M):
– Mycket litet. Jag föredrar
andra arbetsredskap.
■ CHRISTER
SJÖBLOM
(M):
Nej Har

Fängelse i upp till fyra år.
Det kan bli straffet för
den som förgiftat sex pilträd på Norr Mälarstrand.
Stadens trädansvarige
varnar nu för att komma i
kontakt med giftet.

och twittrar i Kronobergsparken.
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”Det är klart att
det kan vara farligt
för djur och kanske
människor också.”

Anna Christiansson, 34,
doktorand, Gyllenborgsgatan:
– Folk är hälsomedvetna och
det är ett enkelt sätt att träna på. Men jag går hellre på
pass.

Diana Cortes, 39, marknadschef, Drottningholmsvägen:
– Jag joggar för att det är

som är skyldiga till detta enkelt, bra för konditionen
– Det kan vara farligt för djur hon
och ger mycket energi.
och kanske människor också, inte förstår?
Björn Embréns teori är att Stockholm är en jättebra
säger Björn Embrén, trädandet är någon boende i när- joggingstad!
svarig på traﬁkkontoret.
har skadat träden
Polisens rubricering för heten som
få bättre utsikt från
brottet är grov skadegörelse. för att
Straffet för detta är fängelse i lägenheten.
– Det brukar vara så när
max fyra år.
träd, man tyckDet var troligen för runt någon skadar
de står i vägen på något
två veckor sedan som någon er att
Det kan handla om utgjorde runt 15 hål i sex pil- sätt.
eller att man tycker att
träd i början av Norr Mälar- sikten
besvärligt att man får
strand. Därefter har man det är
på taket till bilen. Men
sprutat in gift i träden som blad
ju också vara en ren Lise Ruben, 33, föräldralegör så stor skada att de inte det kan
som har gjort detta. dig, Fleminggatan:
kommer överleva sommaren. galning
Hur farligt är giftet?
– Jag går hellre på danspass
– Det kan vara hur farligt men det som är bra med att
Väcker starka känslor
helst, vi har inte skickat jogga är att man verkligen
Polisen har ingen misstänkt som
analys än. Men det är blir helt slut.
för brottet, de efterlyser nu det på
att det kan vara farligt
information från folk som klart
för djur och kanske männihar sett eller hört något.
eftersom träden
–Vi har inte så mycket mer skor också, fort vet vi att
så
att gå på än själva anmälan, vi har skadats
starkt.
behöver mer tips och iaktta- det är
Hur vanligt är det att folk
gelser, säger utredare Lotta
dödar träd?
Finnsson på Citypolisen.
Det är extremt ovanligt
t ä k tar
d b

Östermalmsnytt den
2 juli.
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■ CHARLOTTA SCHENHOLM (M):
– Jag är med
på Facebook
och berättar
ofta där om
aktiviteter vi
gjort inom politiken. Jag hin-

■ HENRIK SJÖLANDER (M):
– Ja, Facebook och till viss
del twitter. Dessa är perfekta verktyg om man vill starta en politisk dialog (särskillt Twitter) samt för att
nå ut med olika politiska
budskap.
JAN ÅKE

k

T
n
–
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VAD TYCKER DU?
Hur ska man stoppa
trädmördarna?
E-post: insandare.stockholm@direktpress.se
SMS: 0730-120 830

25 miljoner för mark intill Lilla Bleckan
Stockholms stad säljer marken på fastigheten Sänket
till Abacus för 25 miljoner kronor. När eller om den
överklagade detaljplanen vinner laga kraft kommer
affären att bli av. Då kan också bygget påbörjas. Det
nya huset ska innehålla 17 bostadsrätter och en förskola. I och med att bygget tar grönyta i anspråk
kommer 3 miljoner kronor att anslås till grönkompensation i närområdet. Vad den ska bestå av är ännu
inte bestämt. Om detaljplanen vinner laga kraft som
staden hoppas kan inﬂyttning i det nya huset ske hösten 2013.

En ölburk gav första skräpboten
Första nedskräparen i Stockholm som
ﬁck böter rapporterades på Södermalm. Det var förra fredagen som en
man valde att kasta en ölburk på
marken inför ögonen på poliserna
som jobbar på den mobila polisstationen på Medborgarplatsen.

Rätt om Fria Maria barnskola
I förra veckans nummer skrev vi att låg- och mellanstadieskolan Fria Maria barnskola ska betala en byggnadsavgift för att inte ha sökt bygglov för utförda
ombyggnationer. Bygglovsärendet är inte riktat mot
skolan, som vi skrev, utan mot bostadsrättsföreningen av vilken skolan hyr sina lokaler. Ärendet är inte
avslutat varför inga beslut har tagits. Skolans lokaler
har sedan starten haft lokalerna godkända av Miljöförvaltningen och Skolverket.

FÖR LÄTT ATT SKADA TRÄD. Arboristerna Dani Mladoniczku och Mario Lieven tycker att det borde ﬁnnas hårdare krav för att få
köpa giftampuller. I dag kan vem som helst få tag på produkterna som dödat stadens pilar, senast här på Sickla udde.
FOTO: LINDA GREN

SÖDERMALMSNYTT

Ni är såå proffsiga!
Anhörig som levererar beröm till Vintertullens servicehus plan 4.

5

27 augusti–2 september 2011

TUSEN. Så många besökare hade Eriksdalsbadet under en sommardag i juni. Den dagen genomfördes en räkning av de mest
populära turistattraktionerna. Eriksdalsbadet kom på andra plats efter Vasamuseet.
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VISSTE DU ATT ... Hylands hörna, hyfsat nyöppnade kaféet
på östra Ringvägen, söker
tillstånd att servera alkohol?

SÅ TYCKER VI

Är Anna Lindhs
plats är en bra
minnesplats?

Christina Jonsson, 46 år,
forskare, Blekingegatan:
– Nej, den är inte vidare
vacker. Det ser ut som en
vändplan. Hon borde fått en
mer central plats.

MINNESPLATS. Anna Lindhs plats intill Skrapan ser ut som en vändplan eller parkeringsplats. Det ﬁnns inga planer på att göra i ordning den.

FOTO: LINDA GREN

Daniel Sällstedt, 38 år, account manager, Blekingegatan:
– Nej, det känns inte som en
minnesplats. Den behöver ju
något som markerar att det
är en minnesplats.

En värdig minnesplats?
I Nyköping blev det en
trevlig liten park. I Malmö får hon en plats vid
vattnet.
På Söder ﬁck hon ett
hörn bakom en thaikiosk
intill en pizzeria. Nu
rasar Söderborna mot
Anna Lindhs plats.

Anna Lindhs plats vid Åsötorget invigdes till slut förra våren nästan sju år efter mordet.
Annika Billströms förslag att
uppkalla Medborgarplatsen
efter den tidigare utrikesministern ﬁck inget gehör.
Men Anna Lindhs plats
verkar uppröra mer än att
fungera som en minnesplats
för en respekterad Söderbo
vars död påverkat alla stockholmare. Södermalmsnytt har

tagit emot mängder av samtal från personer som tycker
att platsen ser för hemsk ut.
Flera undrar också när den
blir färdig.
Men beskedet från Stockholms stad är att platsen är
färdig. Det ﬁnns inga planer
att på något sätt markera den
– förutom den diskreta skylten
som sattes upp förra våren.
Ska inte ändras

Torbjörn Engman är byggprojektledare på exploateringskontoret. Han känner
väl till platsen i och med att
exploateringskontoret nu
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”Som minnesplats
är det en katastrof.
Det är nästan förnedrande.”
under hösten kommer att
återställa Vartoftagatan intill
som varit byggarbetsplats i
ﬂera år.
– Men vi kommer inte att
göra något åt Anna Lindhs
plats. Marken tillhör Sisab.
Stockholms stad såg aldrig till
att reglera förhållanden kring
platsen. Personligen tycker
jag inte att det är så lämpligt
med en minnesplats inklämd
mellan en pizzeria och en thaikiosk, säger han.
Kompisarna Gary Vallin
och Weija Nyman sitter och

äter lunch på Anna Lindhs
plats.
– Som minnesplats är det
en katastrof. Det är nästan
förnedrande. Vill man hedra
någon måste man ju tillföra
något, säger Gary Vallin.
– Det här är nästan lite parodiskt, titta hur det ser ut här,
säger Weija Nyman.
”Inte värdigt”

Oppositionsborgarråd Tomas Rudin (S), är inne på
samma linje:
– Den är inte värdig Anna
Lindhs prestation eller den
kollektiva sorg som stockholmarna känner inför tragedin
kring hennes död. Den här
platsen behöver gestaltas och
få någon typ av utsmyckning
eller inramning, säger han.

Moderatkansliet i Stadshuset låter hälsa att man vanligen
inte gör något åt platser som
uppkallas efter personer och
jämför med Gösta Bohmans
plats på Östermalm. Tomas
Rudin vill i stället jämföra
med Willy Brandts park i
Hammarbyhöjden som med
engagemang och en mindre
investering blivit en värdig
minnesplats.
Per Cornell
08-545 873 84
per.cornell@direktpress.se

VAD TYCKER DU?
Tycker du att Anna Lindh
fått en värdig minnesplats?
E-post: insandare.stockholm@direktpress.se
SMS: 0730-120 830

Söder kan få fyra spårvägslinjer
SL:s och Stockholms
stads strategi för kollektivtraﬁken i framtiden
innebär att Söder kan få
fyra nya spårvägslinjer.

I veckan presenterade SL och
Stockholms stad sin strategi
för hur spårvägsnätet ska
byggas ut i Stockholm. Tanken är att samtliga busslinjer
med blå bussar ska byggas
om till spårvägslinjer till
2030. Dessutom vill man

skapa ﬂera nya linjer.
För Södermalms del innebär det fyra spårvägslinjer. Nuvarande 4:ans buss är den linje
där det ﬁnns störst samstämmighet. Enligt Jesper Pettersson, presstalesman
på SL är det mycket
sannolikt att den
blir spårväg.
– Den linjen
är som gjord för
det. Jag tror vi
har 60 000 påstig-

ningar på 4:an varje dag vilket
motiverar spårväg.
Nuvarande 2:an och 3:an
ser ut att slås ihop till en linje
mellan Södersjukhuset, via
Slussen, Skeppsbron och Birger Jarlsgatan till Solna.
Dessutom väntas tvärbanan dras vidare
till Slussen och
en ny linje mellan
Liljeholmen och
Fridhemsplan, via
Hornstull.

– Alla de här linjerna är
möjliga att bygga i stora drag,
men det kan bli förändringar,
säger Jesper Petterson.
Kapaciteten för kollektivtraﬁken ökar kraftigt om
utbyggnaden blir av. Samtidigt krymper utrymmet för
biltraﬁken. Parkeringsplatser
längs sträckorna lär försvinna,
liksom körfält för biltraﬁken.
Per Cornell
08-545 873 84
per.cornell@direktpress.se

Josef Sundström, 30 år,
egenföretagare, Hallandsgatan:
– Nej, det är ju förskräckligt
om den här vändplanen är
hennes minnesplats.

Mia Kindlund, 72 år, pensionär, Västgötagatan:
– Nej, som den ser ut nu är
det ju förskräckligt. Man
borde åtminstone ta hit
glasmonumentet från Medborgarplatsen.
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VAD TYCKER DU?
Spårväg, tunnelbana eller
buss. Vad tycker du Stockholm ska satsa på?
E-post: insandare.stockholm@direktpress.se
SMS: 0730-120 830

Petra Nilsson, 37 år, föräldraledig, Tideliusgatan:
– Nej, hon förtjänar något
bättre. Hennes plats borde
berätta något om henne, det
här är ju anskrämligt.
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Klotter är en aggressiv handling
som kostar mig pengar och trivsel.

SÖDERMALM

Signaturen Söder ger sig in i grafﬁtidebatten. Säg din mening på www.sodermalmsnytt.se!

POLISRAPPORTEN
SÖDERMALMSALLÉN
Onsdag 24 augusti
Klockan 23.00
Rån. En kvinna kommer gående på Södermalmsallén.
En man kommer fram och
börjar prata med henne. Han
tar tag i henne och tvingar
av henne mobiltelefonen
som hon just har talat i.
Mannen säger sig vara beväpnad. Han ﬂyr mot Swedenborgsgatan. Kvinnan
skyndar sig hem och larmar
polisen.
SLUSSEN
Onsdag 24 augusti
Klockan 20.40
Skadegörelse. En väktare ser
hur två unga killar klättrar
upp på taket till biljetthallen
på Slussens t-bana. Han ser
också att de klottrar. När de
går ner följer han efter dem
ner i tunnelbanan där de
grips. Polisen kommer dit
och överlämnar killarna till
deras föräldrar.
VERKSTADSGATAN
Onsdag 24 augusti
Klockan 03.00
Misshandel. Ett vittne ser hur
en man gör en kickspark i
bröstet på en annan man
som faller bakåt och slår hu-

vudet i trottoaren. Därefter
får han in ytterligare två
sparkar mot kroppen på den
liggande mannen. Då springer vittnet fram för att stoppa
misshandeln. Gärningsmannen och två personer till
springer därifrån. Polisen letar efter männen i området,
men utan resultat. Den misshandlade mannen förs med
ambulans till sjukhus.

Söder får köa hela hösten
När bilarna inte kan köra
under Södermalm kör de
över Södermalm.
– Det kommer att vara
trångt hela hösten, säger
Torgny Hjorth på traﬁkkontoret.

ÖLANDSGATAN
Söndag 21 augusti
Klockan 16.35
Rån. En 90-årig kvinna är på
väg hem efter ett besök i
Ringen. Hennes son är med.
Sonen går före in i porten.
Då kommer en man ikapp
kvinnan, sliter av henne
halskedjan och springer
därifrån. Kvinnan tappar balansen och faller till marken. Polisen letar i området,
men på grund av att det är
så mycket folk i området är
det lönlöst att söka med
hund.

Nu är de ﬂesta tillbaka från
semestern och skolorna har
börjat. Det innebär att traﬁkintensiteten är tillbaka till det
normala i stan. Men ombyggnaden av Söderledstunneln leder till att traﬁken på
Södermalm är onormalt intensiv. Och så kommer det
att förbli fram till den 28 november.
– Eftersom vi har strypt
hälften av traﬁken genom
Söderledstunneln och begränsat antalet infarter till
tunneln väljer folk andra vägar
över Södermalm i stället, säger
Torgny Hjorth, projektledare
för ombyggnaden av Söderledstunneln.

HAR DU ETT NYHETSTIPS?

Igenkorkat i rusningstid

Tipsa oss!
Sms/mms:
0730-120 830.

De platser på Södermalm
som påverkas mest av den
ökande traﬁken är Skanstull,
Hornstull, Slussen, Munkbron och Katarinavägen.
Men även många andra gator

”Jag förstår att folk
blir upprörda. Samtidigt måste tunneln renoveras.”
korkar igen under morgonoch eftermiddagsrusningen.
– I år renoverar vi ett helt
tunnelrör, därför tar det längre
tid än tidigare. Anledningen
är att vi måste blir klara med
tunneln i god tid innan Slussenprojektet drar igång, säger
Torgny Hjorth.
Han och hans kollegor har
fått ta emot en hel del upprörda samtal om traﬁksituationen.
– Jag förstår att folk blir
upprörda. Samtidigt måste
tunneln renoveras. Efter den
här omgången är hela tunneln
och Centralbron färdiga.
Per Cornell
08-545 873 84
per.cornell@direktpress.se

VAD TYCKER DU?
Hur hanterar du bilköer?
E-post: insandare.stockholm@direktpress.se
SMS: 0730-120 830

KÖRIGT. Bilköerna växer sig långa på Söder på grund av ombyggnaden av Söderledstunneln.
FOTO: PER CORNELL

FAKTA Tunnelrenoveringen
■ Renoveringen av Söderledstunneln pågår till den 28 november.
■ Betongen i tunneln är saltangripen och brandskyddet moderniseras med bättre utrymningsvägar, nödtelefoner
bland annat. Dessutom blir tunneln mer miljövänlig då avloppsvatten leds till en sedimentbassäng i Fatburstunneln.
■ Traﬁkkontoret uppmanar bilister att undvika rusningstraﬁken, att välja andra vägar och att resa kollektivt.

6I©NNS OMDUBEHyVEROSS
Välkomna in
så hjälps vi åt
att planera
din balkong
samt altan!

Nyinkommet!

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

Max Palmqvist,
Åsögatan

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

Anmäl utebliven tidning till:

www.utebliventidning.nu

Tulegatan 35 (korsningen Odeng. 34)
Telefon: 08-406 09 80
Öppet: tis-tor 11–18, fre 11–17, lör 12–16

www.asiafurniture.se

Tipsa om nyheter SMS 0730-120 830
Lugnets Allé 50 A, 120 68 Stockholm, Tel/Fax: 08/640 24 22
Öppet: vard 10-19, lö 10-18, sö 11-17

SK071

Komplett

TAKDUSCH

7200

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE
Tapwell Deal: 1.495:-

Tapwell Deal: 7.495:tvättställsblandare SK071 på köpet, värde 1.495:-

Badrumsbutiken
VVS Stockholm
www.tapwell.se

Pop-up 74400 på köpet,
värde 395:-

Södermannagatan 44-46, 08-442 04 40. Vard 9-18, Lör. 11-16, Sön. 12-16.
www.vvs-stockholm.se Karlavägen 42, 08-442 04 40. Vard. 10-18, Lör. 11-15.

Eko

Eko

klipp

Eko

klipp

klipp

Lammfärs färskt

Barnmat Hipp

Smörgåsrån inget tillsatt socker

Svenskt Butikskött, Gotland
ca:500 g

190 g

Göteborgskex, 170 g

(jfr.pris. 52,63/kg)

(jfr.pris. 70,00/kg)
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p
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Serrano lufttorkad skinka
Campofrio, Spanien, 60 g

10
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00
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st

Kockens
tips!
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Ciabattalimpa
Beila bageri, 600 g
(fr.pris. 16,66/kg)

(jfr.pris. 166,66/kg)
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Potatis 2 kg

kok/mos/stek/klyft/gratäng
Östra fornås lantbruk, Sverige

15

90

ICA Ringens Kök

hg

(fr.pris. 159,00/kg)
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Gårdsost

Ockelbo Ost, Åland
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Strömmingsﬁlé färsk
Östersjön

(jfr.pris. 5,00/kg)

10

00
st

49

90
kg

39

90
kg

och provsmaka av vårt pannfärdiga sortiment
Tips ! Kom
från ﬁskavdelningen nu på fredag. Välkommen in!
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Priserna gäller fr.o.m. måndag 29/8 t.o.m söndag 4/9 -11 med reservation för slut i lager eller eventuellt tryckfel!
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BLUES, BAJEN OCH BÖCKER. Hans-Olov Öberg brinner för mycket, men han vilar huvudsakligen på tre B:n.

FOTO: ANDREAS ENBUSKE

Bajenproﬁlen sörjer gamla Söder
■ ■ Författaren och Bajenproﬁlen
Hans-Olov Öberg ﬁrar 20 år i samma
hus på Renstiernas gata. Huset har
blivit hans språngbräda. Han driver
förlag med grannen Robert Aschberg, har gett ut tidigare grannen
Caroline Engvall och har affärer med
ytterligare ett par grannar.
SÖDERPROFILEN
Det är svårt att ringa in
Hans-Olov Öberg. Han är
ﬁnanskillen som har jobbat
på en investmentbank på
Stureplan. Nu sitter han med
pipskägg i en lagom bohemisk Södervåning med en
diger samling gitarrer i vardagsrummet.
Han har skrivit åtta deckare,
driver förlag och har nått ett
visst renommé i Hammarbykretsar genom sina krönikor
på Hammarbys hemsida. Han
brinner för bluesmusik och har
ett bluesband och lyckas dessutom hitta tid för sin träbåt
som han har på Heleneborgs
båtklubb.
– Jag är produktiv och jag
har kommit fram till att jag
presterar bäst och mest när
jag gör många saker samtidigt.
Bokförlaget Kalla Kulor är

ändå på något sätt Hans-Olovs
huvudsyssla. Han har gett ut
85 titlar, varav ett tiotal egna.
Förlaget föddes i trapphuset
på Renstiernas gata.
Värvade Aschberg

– Jag insåg att jag behövde en
kompanjon med lite synlighet så jag frågade min granne
Robert Aschberg om han var
intresserad. Och mycket riktigt
blev det stora rubriker om att
Aschberg startar bokförlag.
Samarbetet med grannar
slutar inte där. Kalla Kulors
största succé hittills är ”14 år
till salu”. Den slog stort när
den kom 2008 och i dagarna
kom uppföljaren. Författaren
Caroline Engvall bodde också
i samma hus som Hans-Olov.
– Man stöter ju på varandra i trappen och lär känna
en massa trevliga människor,
så varför inte. Funkar det så

”Det enskilt största
misstaget som
Hammarby har
gjort var att sälja
Charlie Davies”
funkar det. Carolines man och
ytterligare en annan granne
har förresten gjort förlagets
hemsida.
Flytten till Södermalm för
20 år sedan var lite som att
komma hem för Hans-Olov
och hans fru Camilla. Någonstans där föddes intresset
för Hammarby lite i smyg. Så
småningom när sonen började
spela i Hammarby med sin far
som tränare, började besattheten grundläggas.
”Något måste hända”

I dag, efter närmare tio år som
krönikör på Hammarbys hemsida, är Hammarby en stor del
av Hans-Olovs liv. Och under
dessa veckor som verkligen varit plågsamma för dem som
följer Hammarby har krönikorna och kommentarerna
sprutat ur honom.
Analysen, enligt Hans-Olov,
är i korthet att det var riktigt
att sparka tränaren Roger
Franzén. Inte för att det kanske löser något i grunden, utan
för att något måste hända. Det
ﬁnns fortfarande 27 poäng att

vinna – eller förlora för Hammarby.
– Det enskilt största misstaget som Hammarby har gjort
var att sälja Charlie Davies
sommaren 2009. I och med
det förlorade vi vår plats i allsvenskan och ﬁck minskade
intäkter på 25 miljoner kronor.
Det Söder som Hans-Olov
ﬂyttade till för 20 år sedan är
förändrat – både till det bättre
och till det sämre, menar han.
Utelivet är betydligt bättre. Det
ﬁnns ﬂer ställen med levande
musik i mindre skala och restaurangutbudet har utvecklats.
– Tråkigare är att småbutikerna försvinner. Jag var
pappaledig första tiden på
Söder. Det var då jag byggde
upp min nästan kompletta PG
Wodehouse-samling genom
att gå runt på antikvariaten i
kvarteren där det satt gamla
sjukpensionärer och rosslade.
Nu är antikvariaten borta och
prylbutikerna har blivit vintagebutiker med extra nollor på
prislappen, säger han.
– Däremot tycker jag att
hipstervarningen är överdriven. Söder är inte så likriktat
som en del påstår. Det ﬁnns
fortfarande plats för outsidern
på Söder. Jag känner mig väldigt hemma här.
Per Cornell
08-545 873 84
per.cornell@direktpress.se

FAKTA Bluesmusiker

■ NAMN: Hans-Olov Öberg.
■ ÅLDER: 47 år.
■ BOR: Renstiernas gata.
■ FAMILJ: Frun Camilla och två tonårsbarn.
■ GÖR: Förläggare, författare och bluesmusiker.
■ AKTUELL: Släpper deckaren Djävulens tonsteg i dagarna.

MERA Bäst på H-O:s Söder

■ TWANG, Katarina Bangata:
”Komplett häng med gott kaffe och gitarrer.”
■ NOELS, Skånegatan:
”Brooklynstämning på denna lilla krog med sköna småskaliga spelningar.”
■ HELENEBORGS BÅTKLUBB:
”Här pysslar jag om min högsjösnipa.”

Gilla Södermalmsnytt på
Facebook och läs Hans-Olovs
hemliga sågning av
Michael Borgqvist i en
krönika förra året.

Invigningserbjudande
2 september
MacSupport ﬂyttar från Växthuset till nya
lokaler i Sickla köpkvarter och byter samtidigt
namn till mstore.
Macbook Air 11” Core 2 Duo
1.4GHz/2GB/64GB [10 st]

5.995 kr
Macbook Air 13” Core 2
Duo 1.86GHz/2GB/128GB
7.995 kr
[20 st]

Walk on Water
13” Boarding bag
Röd eller Brun
[25 st] 195 kr

Freecom Mobile Drive
XXS hårddisk 2,5”
500 GB USB 2.0 [50 st]

595 kr

Ofﬁce 2011 för
Mac Hem & Student
[25 st]. 495 kr

Parallels
Desktop 6
Switch To Mac

395kr

ﬂer erbjudanden i butiken

mStore www.mstore.se
Stockholm Sickla Köpkvarter – Smedjegatan,
131 34 Nacka, sicklastore@mstore.se
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SÖDERMALM
■ ■ Götgatan, Ringvägen och Slussen är platserna på
Söder där ﬂest brott har inrapporterats under sommaren.
Förklaringen stavas inte helt överraskande: alkohol.
– Accepterar vi ﬂer utskänkningplatser så måste vi också acceptera en del våldsbrott, säger Peter Ågren, chef
för Södermalms ingripandesektion.

Brottsplats: Södermalm
■ SLUSSEN /KATARI NAVÄGEN – 269
Massor med misshandelsanmälningar. Framför allt vid det populära nattöppna McDonald’s på Katarinavägen, där också ﬂera fall
av stölder rapporteras. Väldigt
många ﬁckstölder vid Slussens
bussterminal.
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FICKSTÖLDER

BROT T

■ BROTTEN PÅ SOMMARSÖDER
Antal anmälda brott på Söder
5 172 stycken (1 juni-24 augusti)
■ SÖDERS TIO I TOPP:
Götgatan
– 669 anmälda brott
Ringvägen
– 292
Slussen/Katarinavägen
– 269
Folkungagatan
– 255
Medborgarplatsen
– 213
Hornsgatan
– 204
Stadsgården/Stadsgårdsleden – 127
Östgötagatan
– 109
Tantolunden
– 87
Hammarby Slussväg
– 78

■ STADSGÅRDEN/
STADSGÅRDSLEDEN – 127
Av naturliga skäl sker en hel
del ﬁckstölder i detta område där både Viking Line- och
Birkaterminalerna ligger.
Två grova våldtäkter som
skett på kryssningsfartygen
och som anmälts i hamn.
Bråk och ﬁckstölder på
05-öppna Patricia.

INBROTT

VÅ LDS

BROT T

SEXUALBROTT

■ ÖST GÖTAGATAN
Sex fall av
hemfridsbrott.
Butiksinbrott
och stölder dominerar.

– 109

■ RINGVÄGEN – 292
Anmälning om en grov våldtäkt inomhus och ett försök
till grov våldtäkt utomhus
samt sexuellt utnyttjande av
minderåring har rapporterats från Ringvägen. Stölder
har drabbat Clarion Hotels
gäster samt Eriksdalsskolan
och Hemköp Skanstull.

KÄLLA: Polisen

När sommarvärmen kommer, kommer också våldsbrotten

S

ommaren lider mot sitt
slut och med den en hel
del brott som är typiska
för årstiden. Redan i maj, då
första solstrålarna tränger sig
ut, ser Södermalmspolisen en
ökning av antalet våldsbrott.
Och det är framför allt vid
de största knutpunkterna som
våldet dominerar: På Medis,
runt korsningen Götgatan/
Folkungagatan och Slussen.
Nattöppna McDonald’s på
Katarinavägen är ett tydligt
exempel på att många berusade personer på samma plats
kan betyda trubbel.
Hamburgerrestaurangen
brottas med många stölder

och våldsinslag. Mellan den
1 juni och den 24 augusti har
437 misshandelsfall anmälts
på Södermalm, varav 22 grova.
Våld i värmen

– Antalet våldsbrott ökar under våren och kulminerar
sedan i juni. I mitten på sommaren blir det en dipp med
semestrar och sådana saker
som Båstads- och Visbyveckan, för att sedan öka stadigt
under augusti, säger Peter
Ågren, som inte tycker att
man ska vara förvånad över
allt våld:
– Vi har funderat många
gånger på vad som egent-

”Jag förundras över
hur mycket Stockholmarna är beredda att acceptera.”
ligen är en acceptabel nivå.
Folk pratar om nolltolerans
mot våld, men inget om
nolltolerans mot det som är
grundproblemet. 75-80 procent av våldsbrotten sker i
samband med berusning. Jag
förundras över hur mycket
Stockholmarna är beredda
att acceptera. Men accepterar
vi ﬂer utskänkningplatser så

måste vi också acceptera en del
våldsbrott, säger Peter Ågren.
Inbrott ett sommarbrott

Andra brott som är typiska
för sommarmånaderna är
inbrotten, även om också oktober är en period då tjuvarna slår till.
Sexualbrotten har varit ﬂer
i sommar och Södermalmspolisen har jagat många blottare,
varav en och annan har fångats
in. 15 fall av grova våldtäkter
har skett, 10 inomhus och 5
utomhus. Två av våldtäkterna
har skett till havs, på kryssningsfartygen, men rapporterats på land.

– Följer
vi trenden
så
kommer vi se en
uppgång av
sexualbrott i
augusti, beroende på
vädret, säger Peter Ågren.
Peter Ågren.
Trots att våldsanvändningen har brett ut sig ser det ut
som de generella brottssiffrorna minskar i år jämfört med
fjolårets sommar. Narkotikabrotten är exempelvis långt
mer sällsynt. Peter Ågren vågar
inte svara på varför brotten blir
färre, men understryker också

att det handlar om hur polisen
prioriterar.
– Narkotikabrotten är exempelvis ett brott vars statistik helt och hållet styrs av hur
aktiva vi är, säger han.
Tomasz Pozar
08-545 870 72
tomasz.pozar@direktpress.se

VAD TYCKER DU?
Är det för mycket brottslighet på Södermalm?
E-post: insandare.stockholm@direktpress.se
SMS: 0730-120 830

Invigningserbjudande
3 september
MacSupport ﬂyttar från Växthuset till nya
lokaler i Sickla köpkvarter och byter samtidigt
namn till mstore.

JBL OnBeat högtalare
för iPad/iPhone/iPod
1.195 kr
[10 st]
Apple iPad 3G + Wi-Fi
64GB [50 st]

3.995 kr

Kingston Wi-Drive
16GB wireless SSD
drive [20 st] 695 kr

Nocs NS200
in-ear hörlurar
[50 st] 195 kr

Walk on Water iPadskin
för iPad & iPad2 -–
Camo [30 st] 95 kr

ﬂer erbjudanden i butiken

mStore www.mstore.se
Stockholm Sickla Köpkvarter – Smedjegatan,
131 34 Nacka, sicklastore@mstore.se
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VÄLKOMMEN!
till
BROMMA 1400 KVM

VÄLKOMNA!

MÅN-FRE 10-20

i 2 plan LÖR 10-18 SÖN 10-18
ULVSUNDAVÄGEN 191B
VID PARKERINGEN BROMMA BLOCKS (INTILL SIBA)
08-298 800

MÅN-FRE 10-19
LÖR 10-17 SÖN 11-17
MÅN-FRE 10-20
SKÄRHOLMEN 1600 KVM
LILLHOLMSGÅNEN 2-4 i 2 plan LÖR 10-18 SÖN 11-18

RINGEN 1750 KVM
GÖTGATAN 98

08-640 46 60

SKÄRHOLMENS KÖPCENTRUM
08-710 19 19

 

DE TAR ÖVER I BROFÄSTET. Katja Uneborg och Ellen Tejle från Bio Rio tar över i den före detta
restaurangens lokaler.
ARKIVFOTO: ANDREAS ENBUSKE

Japanskt och Bio
Rio efter Brofästet
Nu är det klart vilka som
tar över Brofästets lokaler vid Hornstulls strand.
Två chefskockar från
Hasseludden kommer
husera på övervåningen
medan Bio Rio tar plats i
källaren.
– Äntligen får vi den
här andra salongen som
vi längtat efter, säger
Katja Uneborg på Bio Rio.

För en tid sedan skrev vi att
ägaren till restaurang Brofästet under Liljeholmsbron inte
kom överens med hyresvärden. Sedan det blivit klart att
lokalen skulle bli vakant har
många spekulanter hört av
sig. Bio Rio och den nya bistron Barbro drog det längsta strået.
Bio Rio, som på prov hyrt
just källaren under våren kör
i gång redan den 15 september,

bland annat med Apﬂickorna
och dokumentären Greatest
movie ever sold. Föreståndare
Katja Uneborg känner lättnad
över att det är klart.
– Vi samarbetar med väldigt många föreningar och
arrangörer, men många har
inte fått plats. Vi har tvingats
att tacka nej till ﬂera arrangemang varje vecka och har letat
efter en plats att ha en andra
salong på. Nu får vi tillgång
till en lokal med bar där vi kan
fokusera på våra quizkvällar,
konstﬁlms- och musikﬁlmsklubbar, säger Katja Uneborg.
Asiatisk satsning

Bio Rios andra föreståndare,
Ellen Telje, har även ett ﬁnger
med i spelet på övervåningen.
Där inleds en satsning på japanskt och asiatiskt när två av
konferensanläggningen Hasseluddens chefskockar ﬂyttar

”Vi har tvingats att
tacka nej till ﬂera
arrangemang varje
vecka”
till Söder. Likt på Hasseludden
där maten tillreds framför ögonen på den hungrige, ingår det
i Barbros koncept att kockarna
ska vara nära sina gäster. Ellen
Telje är alltså en av grundarna.
– Det blir en till dimension
i lokalerna och vi kommer förstås att samarbeta mycket med
Bio Rio.
När Barbro slår upp sina
portar är ännu inte klart, man
väntar fortfarande på vissa tillstånd. Men förhoppningen är
att kunna börja servera någon
gång i oktober.
Tomasz Pozar
08-545 870 72
tomasz.pozar@direktpress.se

Invigningserbjudande
4 september
MacSupport ﬂyttar från Växthuset till nya
lokaler i Sickla köpkvarter och byter samtidigt
namn till mstore.

Mac mini Core 2 Duo
2.4GHz 2GB, 320GB
SuperDrive
4.595 kr
[10 st]

iMac 21,5” Core i3 3.2
Ghz 4GB, 1TB, SuperDrive

8.995 kr

JBL Duet
lll Svart

595 kr

Freecom Hard
Drive XS 2TB
3,5’’ USB 2.0
[50 st]

Ofﬁce 2011
för Mac Hem &
Student [25 st].

495 kr

BenQ V2400 Eco
24” LED HDMI/
VGA [20 st]

795 kr

1.495 kr

ﬂer erbjudanden i butiken

mStore www.mstore.se
Stockholm Sickla Köpkvarter – Smedjegatan,
131 34 Nacka, sicklastore@mstore.se
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FEMININT INITIATIV. Lena Törner har startat Matrona, ett nätverk för kvinnliga företagare. Scandic Malmens hotelldirektör Petra Lindholm gillar initiativet. ”För Scandic är det viktigt med reFOTO: ANDREAS ENBUSKE
lationsbyggande och jag hoppas att jag kan träffa personer som väljer att komma hit och bo eller ha sin konferens här, säger hon.

Big Business – helt utan män
Nu ska det göras affärer,
och det utan männens
inblandning. Nästa vecka
drar affärsnätverket
Matrona i gång på Södermalm, en rörelse som
startade i Solna.
– Vi har gjort massor
av affärer mellan driftiga
tjejer, säger grundaren
Lena Törner.

För drygt två år sedan startade Lena Törner, VD för
utbildningsföretaget MacoMedia AB, nätverket Matrona. Den mansdominerade
IT-världen väckte ett behov
av att träffa andra framgångsrika kvinnor och göra
affärer med dem; också de
affärsnätverk som hon tidigare tillhört dominerades av

det motsatta könet. Initiativet i Solna blev en succé. Det
visade sig att ﬂer toppspelare
ville vara med och utveckla
sina affärsmöjligheter.
– Det blev ett sådant himla tryck och många står i kö
för att vara med. Först tänkte
jag att Solna-gruppen skulle
räcka, det tog så mycket av
min tid, men nu har jag lyckats hitta en balans mellan
mitt arbete och nätverket och
kan lägga mer fokus på det
här, säger Lena Törner, som
menar att det är större chans
att affärer blir av genom Ma-

trona än andra traditionella
nätverk:
– Jag tror att tjejer bygger
relationer på ett annat sätt,
man får en djupare relation.
Sedan starten har vi gjort
massor av affärer mellan
driftiga tjejer, säger Lena
Törner, som ofta märker av
patriarkattänkandet inom affärsvärlden:
– Det är sorgligt, men vi
har inte kommit så långt och
de gamla strukturerna ﬁnns
kvar. Män släpper fortfarande fram män så det här behövs, även om jag märkt att

Vill du vara med?
För medlemskap eller intresse:
matronanatverken.se

”Män släpper fortfarande fram män
så det här behövs”
det är en fråga om generationer. De yngre männen har
helt andra värderingar än de
gamla stoﬁlerna.
Förutom i Solna ﬁnns det
ett Matrona-nätverk i Kista,
och expansionen fortsätter
nästa vecka när Södermalm/
City-sektionen startar fredagen den 2 september.
Stort intresse

40 intresserade från hela innerstaden har redan hört av
sig, så som Hotell Scandic
Malmens nya hotelldirektör
Petra Lindholm. För henne

var fokuseringen på det
kvinnliga företagandet inte
det mest intressanta med
Matrona. Däremot det lokala.
– Som ny hotelldirektör på
Malmen vill jag bonda med
folk i det lokala samhället.
För Scandic är det viktigt
med relationsbyggande och
jag hoppas att jag kan träffa
personer som väljer att komma hit och bo eller ha sin
konferens här, säger Petra
Lindholm, som också tycker
det är viktigt att gruppen består av personer som, likt
henne, har ansvarspositioner.
Lena Törner håller med:
– Stora företag vill göra affärer med andra stora företag.
Nätverket kommer att

träffas 4-5 gånger per halvår
och träffarna arrangeras hos
de olika medlemsföretagen.
Petra Lindholm hoppas att
träffarna kommer generera
många stora affärer.
Och vad kan de andra
vinna på att du är med?
– Jag kan se till att vi har
personalfest på Viking Line.
Tomasz Pozar
08-545 870 72
tomasz.pozar@direktpress.se

VAD TYCKER DU?
Varför är det fortfarande
svårt för kvinnor att slå sig
fram i affärsvärlden?
E-post: insandare.stockholm@direktpress.se
SMS: 0730-120 830

”Varje låt handlar om en död eller levande person”
HALLÅ DÄR …
… Lina Nyberg, jazzsångerska som släpper nytt
på onsdag.

Berätta om din nya skiva
Palaver.
– Jag har haft en väldigt
tydlig idé som jag utgått
ifrån. Varje låt handlar om

en död eller levande person.
Aliisa handlar exempelvis
om min mormor och hennes liv som jag egentligen
inte känner till så mycket
om. Man ser på bilder på ens
gamla släktingar från deras
ungdom, men vad vet man
egentligen om dem? Låten
målar upp den känslan.
Palaver har redan fått ﬁna

recensioner – hur viktigt är
det?
– Personligen är det naturligtvis kul, men inte speciellt
viktigt för min musikaliska utveckling. Däremot är det viktigt i en värld där det ﬁnns så
otroligt lite pengar för marknadsföring och då är både recensioner och sådant här, att
du ringer, viktigt.

Du ﬁck
Sveriges
Radios pris
Jazzkatten
som Årets
Musiker
och fått ta
emot en rad
hyllningar. Lina Nyberg.
Är 2011 ditt livs bästa?
– Ja, det tycker jag. Man

måste alltid de det senaste året
som det bästa, annars blir det
deprimerande. Jag trivs med
att bli äldre och den utveckling
som livet ändå ger. Det känns
bra det här året, just nu i alla
fall, men vem vet vad som
händer.
Har du skrivit de nya låtarna på Söder?
– Jag har replokal på Söder

och kan inte röra mig utanför
den. Jag är lite hemtam.
Vet du var Kungsholmen
ligger?
– Det ska vara en ö har jag
hört. Ha ha, nä jag har faktiskt
bott på Kungsholmen. Men
Söder är lite av min hemby, jag
känner till de ﬂesta stenarna
här.
Tomasz Pozar

Hälsa på hos dina nya grannar.
Den 2 september 2011
ﬂyttar MacSupport från Växthuset till nya lokaler i Sickla
köpkvarter och byter samtidigt namn till mstore.
Välkommen till mStore. Vi är specialister på allt som rör Apple och
har inte bara alla Apples produkter och tillbehör, utan även de
expertkunskaper som krävs för att hjälpa dig att få ut så mycket som
möjligt av dem. Så kom till vår nya butik och hälsa på Apple-familjen.

mStore www.mstore.se
Stockholm Sickla Köpkvarter – Smedjegatan,
131 34 Nacka, sicklastore@mstore.se
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Borttappat ben hittat i Fatbursparken
Hur bra koll har staden
egentligen på sin konst?
En Söderbo har hittat ett
bronsben till en skulptur
som låg och skräpade.

Det var för några veckor sedan som bronsbenet hittades
i Fatbursparken. Benet tillhör
skulpturen ”Yrande backant”
av Roland Haeberlein och
Arne Högsander som stod placerad i Fatbursparken innan
delar av parken stängdes av
inför byggandet av Citybanan.
– Benet har varit försvunnet
i ﬂera år och jag har anmält
det till Stockholms stad, säger
konstnären Roland Haeberlein
som står bakom ett stort antal
av skulpturerna som pryder
och har prytt parken.
Mannen som nu har benet
vill vara anonym. Han ﬁck det
av en bekant i födelsedagspresent, men kommer inom kort
att överlämna det till Stadsmuseet.

– Det är ju otroligt att kommunen inte har bättre koll på
sina konstverk. Tänk att ett
bronsben som säkert är värt
10 000 kronor bara i materialvärde, bara kan ligga och skräpa i Fatbursparken. Självklart
ska jag lämna in föremålet men
jag vill ha garantier för att det
inte slarvas bort igen. Det kanske är säkrare att lämna det till
konstnären, säger mannen lite
syrligt.
Ett hårt liv, konstens

Stadens offentliga konst lever ett hårt liv. Enligt Mårten
Castenfors, chef på Stockholm
konst, är slitaget enormt.
– Det händer saker hela tiden. Snösvängen kör sönder
skulpturer varje vinter, folk
stjäl konst eller slår sönder
den. Men det får aldrig bli
ett skäl för oss att sluta med
offentlig konst. Däremot
måste vi tänka efter vilken
typ av konst vi satsar på. Den

”… folk stjäl konst
eller slår sönder
den.”
måste tåla en del. Jag ser den
offentliga konsten lite som
brukskonst, säger han.
Ansvaret för att inventera
och ta hand om stadens konstsamling ligger hos Stadsmuseets samlingsenhet. Gunilla
Rehnström Olander menar att
de har så god koll de kan ha.
– Alla förstår att vi inte
kan stå och vakta konstverken. Det är klart att det skulle
vara säkrare att förvara dem
i en källare men uppdraget
är att de ska ﬁnnas ute bland
stockholmarna. Hittar man
en del av ett konstverk ska
man självklart lämna tillbaka det.
Per Cornell
08-545 873 84
per.cornell@direktpress.se

FAKTA Konst i Fatbursparken
■ Parken anlades mellan åren 1991 och
1998 i samband med att Södra stationsområdet byggdes. Parken ﬁck en rik konstnärlig utsmyckning med en fontän i mitten. Bakom majoriteten av skulpturerna
står Söderkonstnären Roland Haeberlein.
■ Ett stort antal av skulpturerna är för när-

varande nedpackade och magasinerade då
parken genomgår en stor ombyggnad. Det
är byggandet av Citybanan som påverkar
området. År 2015 kommer en ny utbyggd
park att invigas.
■ Tanken är att skulpturerna ska tillbaka till
Fatbursparken när den är färdig.

OMHÄNDERTAGEN FOT. Bronsbenet ﬁnns i tryggt förvar hos en ansvarstagande Söderbo.
FOTO: PER CORNELL

Dela med en vän!
FÖR

DU BETALAR ENDAST
FÖR PARET MED DET
HÖGSTA PRISET

2:A PARET PÅ KÖPET

Välj tre par kompletta glasögon
– betala endast för ett par.
Utan några begränsningar!
3 FÖR 1 GÄLLER
Progressiva, bifokala och enkelslipade glas
Kvalitetsglas: Essilor, Hoya, Zeiss med flera
Alla bågar, även märkesbågar (Timberland,
Just Cavalli, Replay med flera
Fotokromatiska glas (som mörknar i solen)
Högbrytande glas (extra tunna)
Alla behandlingar (antireflex,
repskydd, färg)
Ring eller kom in
så berättar vi mer!
Varmt välkommen!
Du betalar bara för det par som har det
högsta priset. Kan ej kombineras med
andra erbjudanden eller rabatter.

3:E PARET PÅ KÖPET

GAMLA BROGATAN 32
Hötorget, nedanför PUB. Tel: 20 41 20

Gäller endast till
och med 30/9 2011.
SVEAVÄGEN 92

Under
september kan
du dela detta
erbjudande med
en vän eller
släkting!

SUNDBYBERG STATIONSGATAN 2

Tel: 29 33 60 5 • Tel: 643 89 00
673 16 30
SÖDERMALM • Rådmansgatan.
SanktTel:Paulsgatan
SÖDERTÄLJE JOVISGATAN 10
DROTTNINGHOLMSVÄGEN 11
SANKT PAULSGATAN 5
Tel: 550
170 40
Fridhemsplan. Tel: 650 62
20
Slussen. Tel: 643 89 00
Måndag–fredag
10–18,
Lördag
10-14

NU ÄVEN RÄNTEFRI AVBETALNING GENOM RESURSBANKEN · BUTIKER ÖVER HELA SVERIGE · AV SOCIALSTYRELSEN LEGITIMERAD OPTIKER
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Borås Tidning

Rivdags i Fredriksdal

Aftonbladet

Rivningen av kontorshuset har börjat. Men
detaljplanen för Fredriksdal är överklagad.

Helsingborgs Dagblad

Barometern
Gefle
Dagblad

Lifeline Entertainment, In Your Dreams Unlimited
& Gröna Lund presenterar

E LV I S B A R B R A & J A G

Å TYROL!
DINNERSHOW P OV 2011!
- 19 N
SPELAS 30 SEP
EN HELKVÄLL MED SHOW OCH MIDDAG!
Ticnet 077-170 70 70, Ticnet.se, Ticnet- & ATG-ombud samt Gröna Lunds
Nöjesbokning 010-708 70 00. För mer info lifeline.se & gronalund.com/carola

carola.com

lifeline.se

facebook.com/carolahaggkvist

PÅ GLASEN

©2011 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

SPARA DÄR DET VERKLIGEN SYNS:

PROGRESSIVA
STANDARDGLAS
FRÅN PENTAX

1:-

VID KÖP AV BÅGAR FRÅN 795 :-

999 :- RABATT
PÅ ALLA PROGRESSIVA GLAS

STOCKHOLM CITY:
Fleminggatan 40-46, 08-650 52 52.
Götgatan 71, 08-640 61 91.
Hornsgatan 88, 08-84 36 62.
Kungsgatan 64, 08-14 01 20.
Sveavägen 49, 08-30 82 95.
www.specsavers.se
Priset på 1 kr gäller progressiva standardglas index 1,5 från PENTAX (ord pris 1000 kr). På alla övriga progressiva glas (ord pris från 1750 kr) ger
vi dig 999 kr rabatt. Gäller vid köp av bågar från 795 kr och t o m 2 oktober 2011. Kan ej kombineras med andra erbjudanden, som t ex 2 för 1.

Tipsa om nyheter
SMS 0730-120 830

Södermalmsnytt har tidigare
rapporterat om kontorshuset
intill gamla Skanstullsbron.
Arkitekter som tidningen talade med tyckte att huset är
så fint att det vore värt att
bevara och omvandla till bostäder, lite på samma sätt
som man har gjort med Lumafabriken.
Stockholms stad och byggherren Skanska har dock
gjort bedömningen att området kan utnyttjas bättre om
huset rivs och ersätts med
nya hus. Efterfrågan på bostäder går i det här fallet före
det kulturhistoriska värdet
som byggnaden har.
Detaljplanen för Fredriksdal som klubbades i stadsbyggnadsnämnden i våras är
överklagad och väntar på ett
avgörande. Däremot kan rivningsarbetena påbörjas trots
detta. Som alla Söderbor som
har passerat de senaste veckorna säkert har sett, är huset
tömt och rivningarna invändigt har startat. Under hösten
väntas själva huskroppen att
rivas.
Per Cornell
08-545 873 84
per.cornell@direktpress.se

BORTA I HÖST. Kontorshuset i
Hammarby sjöstad görs
klart för rivning.
NU... Arkitekterna Oskar Nordquist
och Mikael Stenqvist har blivit förälskade
i det
rivningshotade hus i Hammarby sjöstad
som de ser från sitt kontor. ”Vi ställer
gärna upp med gratis konsulttimmar
och ritar på ett förslag”, säger Mikael
Stenqvist.

FOTO: LINDA GREN

…OCH I FRAMTIDEN? Samma vy i framtiden,
enligt illustration av Brunnberg &
Forshed STÅLSÄTTER SIG. Det rivningshotade
Arkitektkontor, alltså utan det hus
som Stenqvist och Nordquist vill rädda.
huset byggdes 1959 på initiativ av
stålgrossisten Bröderna Edstrand, som sedan hade sin verksamhet
här.

VAD TYCKER DU?

FOTO: VILHELM STOKSTAD

”Det vore ett slöseri att riva”

Arkitektduo vill rädda sitt favorithus
De ser det från lunchrummet varje dag. Och
motvilligt har de börjat
älska det mer och mer.
Men snart rivs kontorshuset vid Skanstullsbron. Arkitekterna Oskar
Nordquist och Mikael
Stenqvist skulle gärna
jobba gratis för att kunna rädda huset.

Grått och oansenligt. Eller en
arkitektonisk pärla värd att
bevara? Åsikterna om det
gamla kontorshuset med
verkstad i bottenvåningen i
Fredriksdal går isär. Arkitekterna Oskar Nordquist och
Mikael Stenqvist, verksamma
på White arkitekter som ligger på andra sidan Hammarbykanalen, har under åren
blivit allt mer förtjusta i huset.
När Hammarby sjöstad
växer med det nya området
Fredriksdal ﬁnns det dock
ingen plats för huset. Det ska
rivas och ge plats för idel nybyggen.
– Mitt starkaste argument
för att det borde bevaras är för

att det har kvaliteter som inte
ﬁnns i ett nybyggt hus. När
Stockholm utvecklas ﬁnns
det några få stora exploatörer
som gärna vill bygga allt från
scratch. Det som händer är att
allt blir väldigt likriktat, säger
Mikael Stenqvist.
Stark efterfrågan

De tror båda två att Hammarby sjöstad skulle må bra
av några inslag av äldre bebyggelse. Exemplet med Lumafabriken visar att det
också ﬁnns en stark efterfrågan bland folk att hitta ett
boende som är mer personligt.
– Det skulle gå att göra
bostäder här också. Mittendelen skulle kunna bli en
restaurang med terrass och
den gamla verkstadslokalen
i bottenvåningen kan ju bli
utställningshall, basketplan
eller dagis. Möjligheterna med
det här huset är större än om
man bygger ett nytt, säger
Oskar Nordquist, som dock
understryker att han inte har
närstuderat huset.
Oskar Nordquist och Mi-

i Fredriksdal – med eget gratisförslag

”Som arkitekt
upptäcker man
det här huset
med en gång …
Jag gillar att det
har en strikt geometri och många
ﬁna detaljer.”

kael är medvetna om att det
på kort sikt naturligtvis är dyrare att bevara och bygga om
ett gammalt hus på så sätt att
det kan bli minskade vinster.
Men på längre sikt tillför det
området stora värden. Det är
här de tycker att Stockholms
stad kan gå in och påverka mer
och kanske erbjuda byggherren något i utbyte mot att
man tar sig an ett äldre hus
som detta.

kal. Huset har fått en fasad av get Oscar
Properties har gjort
stålkassetter, möjligen för att till sin
affärsidé att bygga om
signalera att det var stål som gamla
hus till attraktiva bostäsalufördes av ﬁrman.
der. Lumafabriken och Kata– Som arkitekt upptäcker rina västra
är
man det här huset med en Södermalm två exempel från
och Hammarby
gång. Vi har pratat om det sjöstad.
Han blir omedelmånga gånger och ser det bart
intresserad när Söderdagligen. Jag gillar att det har malmsnytt
berättar och visar
en strikt geometri och många bilder
på huset.
ﬁna detaljer, säger Mikael Sten– Utan att ha varit där ser
qvist.
det ut som ett hus jag skulle
Detaljplanen
vilja jobba med. Jag tycker allGoda exempel i Sjöstan
för Fredriksdal
tid att man ska vara försiktig
När vi kommer närmare hu- med
att riva gamla hus, säger
I januari ska stadsbyggset blir de båda nästan upp- han.
nadsnämnden ta ställrymda. Stålkassetterna visar
ning till den nya detaljsig vid en närmare anblick Måste
skärma av
planen.
vara mönstrade.
Chansen att huset ska bevaDen innehåller kontor
– Det här skulle man ju näs- ras verkar
dock liten. Enligt
och 380 bostäder.
tan vilja ha som tapet, säger Louise
Heimler som jobbar
Dessutom planeras bussMikael.
med den nya detaljplanen för
garaget från Soﬁa att
– De här plattorna skulle Fredriksdal
är det svårt.
ﬂyttas till Fredriksdal.
man kunna sälja som stänk– Det går inte att behålla huskydd till köksinredningar, set på
grund av buller och höga
säger Oskar.
partikelhalter. För
Båda är medvetna om att bygga bostäder att kunna
VAD TYCKER DU?
i Fredriksdal
det kan låta lite nördigt, men behöver
vi bygga ett större hus
Vill du att huset ska bevasamtidigt står de för att det som
skärmar av området från
ras, eller är Stenqvist och
vore slöseri att riva den här broarna.
Nordquist ute och cyklar?
pärlan och bygga något helt
Per Cornell
E-post: insandare.stocknytt.
08-545 873 84
holm@direktpress.se
Oscar Engelbert på företaper.cornell@direktpress.se

Södermalmsnytt den
13 november förra året.
Kontor och industri

I huset fanns tidigare stålgrossisten Bröderna Edstrand som lät bygga det
1959. I den övre delen av huset ﬁnns kontor och i den nedre en verkstads-/industrilo-

SMS: 0730-120 830

Är det rätt att riva, eller
borde huset byggts om till
bostäder?
E-post: insandare.stockholm@direktpress.se
SMS: 0730-120 830

PÅ ALLA KLUBBAR I STOCKHOLM HELA VECKA 36!
VI ERBJUDER: FRI TRÄNING HELA VECKA 36 • PROVA-PÅ-GRUPPTRÄNING I VÄRLDSKLASS

EXEMPEL ZUMBA, BODY PUMP, FUNCTIONAL MOVES, INDOOR WALKING, CORE, DANS, CYKEL, BODYBALANCE, SENIORPASS M.M.
OBS! GÄLLER UNDER BEMANNADE ÖPPETTIDER

GYM KONDITION GRUPPTRÄNING SOL REHAB PERSONLIG TRÄNING SENIORKLUBB M.M.

PROVTRÄNA GRATIS EN HEL VECKA!
TRÄNA PÅ VALFRI SPORTLIFE I STOCKHOLMSREGIONEN • ÅLDERSGRÄNS 18 ÅR • GÄLLER 1 GÅNG PER PERSON OCH ÅR
UNDER BEMANNADE ÖPPETTIDER • TOM 31/10 2011 • OBS! MEDTAG ANNONS

VI PÅ SÖDER
• RINGVÄGEN
• HORNSGATAN
• HAMMARBY SJÖSTAD
• HORNSTULL

GYMKORT FRÅN

KR
/mån
12 mån autogiro
BONUSPAKET FÖR 2306 KRONOR INGÅR!
Du får: väska, vattenﬂaska, handduk,
sol- och massagekort och 5 st giveawaycards. Totalt värde 2306 kr.
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Tusen meter loppis
I torsdags fanns det bara
5 av 525 bord kvar. Lördagens mastodontloppis
på Katarina Bangatas
allé blir nästan 1 000
meter.
– Senast vi hade det här
var det helt galet, säger
arrangören Camilla Persson.

Saknade Skåne

I grunden är Camilla skåning
och van vid många stora
loppmarknader från den
forna hembygden. Saknaden
till krimskramset ﬁck henne
att starta Bondens loppis.
– Skåne är ett loppispara-

dis och jag ville skapa något
liknande här, säger Camilla,
som inte gör någon vinst på
evenemanget:
– Vi som gör det här tjänar inga pengar. Allt kostar.
Att hyra alla bord, hyra gatan och marknadsföringen.
Sen ska det städas också.
Liksom senast väntas en
hel del kändisar dyka upp
med sina grejer. Joseﬁn Crafoord och Kim Anderzon
har paxat ett bord, så vill
man kika in i deras liv och
se vilka onödiga köp de
gjort genom åren får man
leta väl bland borden. Det
lär bli trångt.
Tomasz Pozar
08 545 870 72
tomasz.pozar@direktpress.se

SPRING
I BENEN

Alla vinnare i
sommarens tävling!
■ ■ Nu knyter vi ihop säcken för
sommarens stora joggingtema. Här
är vinnarna som får ett årskort på
Skansen.

Bilder från sommarens joggingserie. Läs hela serien på www.sodermalmsnytt.se

BUSKE
REAS EN

ENBUSKE

kort på Skansen, antingen
genom att tipsa om löprundor eller att svara rätt på
några löprelaterade frågor.
Bland er som tipsat och
svarat rätt har vi dragit nio
vinnare.
Grattis!

■ Janna Ros.
■ Jan Ternhag.
■ Vivi-Anne Werner.
■ Malin Gaimer.
■ Eva Molander.
■ Joel Valois.
■ Hanna Svensson.
■ Nina Nesset.
■ Aries Bucquet.
Era årskort kommer
på posten inom kort!

FOTO: JOEL STOCKMAN

V

årt joggingtema
”Spring i benen” som
löpt över sommaren
är nu avslutat. Och vi tackar
för alla tips och kommentarer ni läsare kommit med.
Som en del av temat fanns
det ju chans att vinna ett års-

Här är de
nio vinnarna
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bord. I år bildar de 525 platserna nästan 1 000 meter
loppmarknad med prylar,
kläder, böcker, saftat och syltat. Arrangören Camilla Persson berättar om intresset.
– 2009 var det helt tokigt.
Jag minns en tjej som egentligen skulle ﬂytta den dagen,
men det blev för svårt eftersom det var folk överallt:
”Jaha, jag får gå på loppis istället”, sade hon.

Krossa spargrisen, vässa armbågarna och ta med din dramaten. På lördag mellan 11
och 16 är det dags för den
absurt stora stadsmarknaden
Bondens loppis på Katarina
Bangatas allé, från Östgötagatan och hela vägen ner till
Orionteatern.
Senast det begav sig var
2009 och då fanns ”bara” 300

R HU
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GIGANTISK GATLOPPIS. Det lär
bli ännu trängre under årets
Bondens loppis än vad det
var 2009.

FOTO: ANDREA
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Alfafaberge hängsmycken från 1390:-
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Priserna gäller vecka 35 t o m söndag 4/9 2011. Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
ICA Butiksreklam

massor med gott från…
FOLKUNGAGATAN 56
109k

/kg

Frysta
Ankbröst
Belle de France. Ca 700 g.

19

90

Butiksbakat
Petit Fromage
Shulstad. Ca 90 g.
Jfr pris 37:00/kg.

Brie
3 för

10k
/kr

Coulommiers des Due Frankrike.
320 g. Jfr pris 62:19/kg.

10k
/st

1k

2 för

Crème fraiche

/st

/st

Citroner
Spanien. Klass 1.

ICA. 2 dl. 15+34%.
Jfr pris 25:00/liter.

Champinjoner
Litauen. Klass 1.

10k
/st

89k

/kg

10k
/kg

Lingongrova
Pågen. 500 g.
Jfr pris 20:00/kg.

Rödspättaﬁlé
Nordostatlanten.

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

129k
/st

Torsd-sönd
Hummer
Canada. Ca 500 g. Färsk.
Jfr pris 258:00/kg.

Folkungagatan 56

ANNONS

höst i högalid
sjung!

»Fasta« gudstjänster

Öppna förskolan

Klädbytardag fredag 14/10

Söndag 11.00
Högmässa (HK)
Söndag 16.00 (oftast)
Konsert (HK/FH)
Tisdag 9.30
Barngudstjänst (SA).
Start 30/8.
Tisdag 18.30
Mässa (SA).
Start 30/8.
Onsdag 12.00
Mässa (SA)
Onsdag 12.00–13.00
Musikmeditation (SÖS)
Torsdag 13.00
Vardagsmässa (SÖS).
Torsdag 18.00
Ökenmässa/»Under ytan« (SA).

Öppna förskolan är en träffpunkt
för dig och ditt/dina barn.
I vår hemtrevliga lokal ﬁnns
möjlighet att lära känna andra
barn, föräldrar och kyrkan.
Här kan ni leka, sjunga och ﬁka
gott till låga priser. Ni kommer
och går när ni vill och kan.
Följande tider och grupper gäller:
Måndag
Kl 9.30–11.30 för barn 0–5 år.
Kl 10.30 sångstund
Kl 13.30–15.30 för barn 0–10 mån
Kl 14.30 sångstund
Tisdag
Kl 9.30 barngudstjänst i
S:t Ansgarskapellet
Kl 10–11.30 för barn 0–5 år
Torsdag
Kl 13.30–15.30 för barn
11 mån–2 år
Kl 14.30 sångstund
Övrigt
Stängt 44, 48–48. Avslutn v 50.
Info: liselotte.granstrand@
svenskakyrkan.se, 08-616 88 43

Klädbytardag med barn- och
mammakläder, leksaker och andra
barnprylar 14/10 kl 9–12.
Välkommen att fynda!

HK = Högalidskyrkan.
SA = S:t Ansgarskapellet
FH = Församlingshuset
SÖS = Sjukhuskyrkan
Södersjukhuset

Konserter

Familjemässor

Högalidskyrkans församlingshus
11/9 kl 16.00

Välkommen till våra familjemässor
följande söndagar kl. 11.00:
11/9, 9/10, 20/11 och 11/12
(luciagudstjänst).
Alla är välkomna!

Ryska romanser
av Tjajkovskij, Rachmaninov
Emilia Khamidova, Uzbekistan,
mezzosopran,
Leylie Yekta, piano
Högalidskyrkans församlingshus
25/9 kl 16.00

Kaffekantaten av J S Bach
Solister, orkester,
Högalids kyrkokör och projektkör
samt Högalids Chorus,
Anna-Lena Engström, dirigent
Högalidskyrkans församlingshus
1/10 kl 16.00

Allan Pettersson 100 år
Konserter, föredrag m m kl 13–17
Konsertmästare Jonas Lindgård,
Weber-kvartetten,
Duo Gelland, Laila Barkefors,
Högalids vokalensemble,
Nils Larsson m ﬂ
Högalidskyrkans församlingshus
2/10 kl 16.00

Vill du sälja!? Nyhet:
Allt ﬂer vill hyra ett bord för att
sälja på våra populära klädbytardagar. Därför har vi beslutat
oss för ett nytt system för
att fördela borden:
– Intresseanmälan lämnas in
skriftligen 12–15/9, antingen via
–> länk på www.hogalid.se (visas
under anmälningsperioden)
–> eller genom att skicka ett
vykort till Högalids församling,
Klädbytardag, Box 9048,
102 71 Stockholm.
Vi behöver namn, adress,
e-postadress & telefonnummer.
Det går också att lämna en skriftlig
intresseanmälan på expeditionen
eller öppna förskolan under anmälningsperioden.
Kom ihåg att texta tydligt!
– Vi tar bara emot en
intresseanmälan per familj.
– Platserna lottas ut under v 38.
– Bordshyran är 60:–
– De som får ett bord meddelas
senast 23/9, främst via e-post.
– En kölista för reserver upprättas.

Barngudstjänst

Föräldra/barnsång

Tisdagar kl 9.30 i S:t Ansgarskapellet. Terminsstart 30/8,
avslutning 13/12 (ej 1/11, 13/12)
Välkommen till en lugn stund
med sång, berättande och prat
på barnens nivå. Efteråt blir det
ﬁka och lek i öppna förskolan.

Tisdagar kl 10.15 för barn 1–3 år
och torsdagar kl 13.30
för barn 0–1 år.
Fasta grupper. Begränsat antal
platser, fullbokat ht -11, köplatser
ﬁnns. Info: Carolina Magnusson,
08-616 88 42

Babygudstjänst 0–10 mån

18 rörelser – Taiji/Qigong
Drop in för hela slanten!

Tisdagarna 4/10 & 15/11 kl 13.30
är det babygudstjänst i
S:t Ansgarskapellet.
Alla föräldrar med barn 0–10
månader är välkomna till
en gudstjänst på barnens nivå
där alla fem sinnen aktiveras
och där samspelet mellan barn
och förälder stärks genom en
gemensam sinnesupplevelse.

Allan Pettersson 100 år

Söndagsskola – drop in!

Konserter, föredrag m m kl 13–17
Konsertmästare Jonas Lindgård,
Weber-kvartetten,
Duo Gelland, Laila Barkefors,
Högalids vokalensemble,
Nils Larsson m ﬂ

Söndagar kl. 11.00 i lokalen under
kyrkan (ej vid familjemässa). Vi
leker, pysslar, berättar, sjunger, och
ﬁkar. Barn från 3 år och uppåt är
välkomna. Start 28/8 – mer info
via öppna förskolan!

Flera av våra körer söker nya medlemmar!
se www.hogalid.se
»Under ytan«
Hämta andan – miniretreat
Samtal några torsdagskvällar i
S:t Ansgarskapellet om
upplevelsen av att Gud är
långt borta, död ... eller när
Gud leder på sätt som man i
nte kunnat tala om.

För dej som vill varva ner!
Under Hämta andan erövrar
vi katedralens lugn
och skärper våra sinnen.
En halvdag fylld av tystnad,
taiji/qigong, massage, vila till
stilla musik, mässa och möjlighet till
Torsdag 15/9 kl 18.00
enskilt samtal.
»När Gud är tyst«
Soppa och smörgås serveras.
Gunnar Lind, Bengt Thurfjell
Allt i en lugn miljö och i ett tempo
Torsdag 29/9 kl 18.00
som var och en själv bestämmer.
»Ledd genom drömmar«
Tid & plats
Gunnar Lind, Ylva Eggehorn
8/10 och 19/11 kl 10.00–15.00
Torsdag 13/10 kl 18.00
i Högalidskyrkan
»När Gud känns långt borta«
Avgift & anmälan (obs nytt nr!)
Gunnar Lind, Elisabeth Pettersson
Anmälan tel 08-616 88 18.
Torsdag 27/10 kl 18.00
sÿÿTIDIGASTÿ ÿSENASTÿ
»Sabbaten, en ö i tiden« del 1
sÿÿTIDIGASTÿ ÿSENASTÿ
Gunnar Lind
Hämta andan är gratis.
Torsdag 10/11 kl 18.00
Massage kostar 200 kr.
»Sabbaten, en ö i tiden« del 1
Begränsat platsantal.
Gunnar Lind
»Först till kvarn«
Torsdag 24/11 kl 18.00
»Sabbaten, en ö i tiden« del 3
Dans i ny form!
Gunnar Lind
After work friday dance
Tid: Fredagar kl 18.00–19.45
Bibelsamtal:
Plats: Högalidskyrkans
Lukasevangeliet
församlingshus,
Vi läser Lukasevangeliet
Ingen föranmälan – drop in.
kapitel för kapitel och samtalar.
Avgift: 120:–/gång.
Plats: Prästgårdslägenheten ovanArbetslösa ungdomar
för pastorsexpeditionen.
upp till 26 år: 40:–/gång
Ojämna onsdagar kl.17.30–19.
Betalas på plats.
Höststart 14/9. Info: gunnar.lind@
Ledare & info: Kerstin Vilselius,
svenskakyrkan.se
08-749 55 09.
Praktisk info: 08-616 88 00.

Måndagsträffen

Tid: Tors 1/9–8/12
kl 16.30–17.00.
Plats: Församlingshuset.
Avgift: 40:–/gång
Ledare: Gudrun Khemiri,
leg sjukgymnast,
taiji/qigong-instruktör.

Ledig på dagen? Varmt välkommen
Studiecirklar
till stora salen i församlingshuset
Studiecirklarna är ett samarbete
kl 13.00 följande måndagar:
mellan studieförbundet Sensus och
5/9, 19/9; 3/10, 17 /10, 31/10,
Högalids församling. Cirklarna äger
14/11 & 28/11. Kort andakt, underrum i församlingens lokaler.
hållning av god kvalitet och ﬁka.
Akvarellmålning
Fri entré, ﬁka 20:–
Cirkelledare: Lis Engblom.
Info: Anders Sjöberg, församlingsTid: Mån kl 13–16. Start 19/9.
assistent 0733-81 30 70.
Avgift: 1100 kr/10 kurstillfällen.
Ikonmålning
Cirkelledare: Lis Engblom.
Tid: Mån kl 10–13
el ons kl 10–13.
Start 19/9 resp 21/9.
Avgift: 1100 kr/10 kurstillfällen.
Känn din stad
Start 3/10. Info kommer,
Anmälan till Sensus: eva.ajaxen@
sensus.se, eller tel 615 57 27.

tröst i sorgen
Att förlora en livskamrat är en omvälvande händelse som förändrar livet. Att träffa andra i samma situation kan då kännas
värdefullt. Därför bjuder vi in dig som bor på södermalm, och som förlorat en närstående under det gångna året, till en
informationsträff om vår

samtalsgrupp för sörjande
Vi träffas onsdagen 7/9 kl 16.30 i Högalidskyrkans prästgård, Högalids kyrkväg 11, 1 tr (ovanpå församlingsexpeditionen). Vi bjuder på kaffe och informerar om vår kommande sorgegrupp som börjar 22/9. Om det är
något du undrar över, kontakta diakon Patrik Johansson: 08-616 88 24, patrik.johansson@svenskakyrkan.se

välkommen!
Svenska kyrkan Högalids församling
(ÍGALIDSÿKYRKV½Gÿÿsÿ"OXÿÿsÿÿ3TOCKHOLMÿsÿ4ELÿ ÿÿÿsÿ&AXÿ ÿÿÿ
HOGALIDFORSAMLING SVENSKAKYRKANSEÿsÿWWWHOGALIDSE
Kyrkan och kolumbariet har öppet vardagar 11.00–18.00, lördagar och söndagar 10.00–16.00
Församlingsexpeditionen är öppen vardagar 9–12 & 13–15. Onsdagar endast 13–15.
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Höstkurser med barnasinne

Vi vill ha roligt! Precis
som när vi var små. Eller
vad sägs om trädklättring, paketinslagning
eller lakritsprovning? Nu
startar kurshösten och vi
har här listat 12 aktiviteter som sticker ut.

Samtidigt är klassikern att
plugga språk återigen på tapeten efter ﬂera års nedåtgående trend.
– Vi var förvånade att det
ett tag var färre som sökte
språkkurser. Men nu har vi
22 språk, bland annat somaliska och arabiska. Folk gifter
sig allt mer över gränserna
och rör på sig i världen.
"Språk inför resan"-kurserna
är populära, säger Eva Levin.

Bland kursutbudet på Medborgarskolan ﬁnns ﬂera nykomlingar. Att aktivera sig
utomhus utan att det ska
kosta har blivit populärt,
som kurser med fokus på
barfotalöpning eller parkour.
I år ﬁnns det till och med en
parkour-kurs anpassad för
40-plussare.
– De som har några år på
nacken vill ha det som var
roligt när de var små, säger
Eva Levin, verksamhetschef
på Medborgarskolan.

Vill använda händerna

Hantverket har inte tappat
sin attraktionskraft och speglar Stockholmarnas brinnande intresse
av att uttrycka sig med händerna. Grundutbildningar i
teckning och måleri varvas
med kurser i airbrush-teknik och sömnad.

E n ny ko m l i n g i n o m
h a n t ve r k s k a t e g o r i n ä r
”Klädsömnad à la Mad
Men”, där man får lära sig
att sy blusar, kjolar och
klänningar inspirerade av
TV-serien.
Sug att skriva

Marie Eliasson är verksamhetsutvecklare på Studieförbundet vuxenskolan i Stockholm. Här regerar skrivkurserna och för första gången
på många år har vuxenskolan
kunnat anordna sommarkurser tack vare den breda efterfrågan på författarkunskaper.
– Det ﬁnns ett sug att skriva om sitt liv och sina upplevelser, vi har märkt av ett
oerhört intresse för det. Eller
så vill man skriva skönlitterärt och lära sig att berätta

och gestalta, säger Marie Eliasson.
Att skriva om någon föregångare i släktträdet är
också populärt och många
släktforskare vill få ned sitt
arbete på pränt.
– Någon hade med sig ett
gammalt inläst band där en
släkting berättat om sitt liv,
säger Marie Eliasson, som
också pekar på en stark
frammarsch för föreläsningar av olika slag.
– Man är mer benägen
att gå lite kortare kurser i
dag än tidigare. En kväll
kan räcka och då passar en
föreläsning. För många kan
det handla om tidsbrist, säger hon.
Tomasz Pozar
08 545 870 72
tomasz.pozar@direktpress.se

UPP BLAND TRÄDKRONORNA. På Medborgarskolan kan du i höst
ARKIVFOTO: ANDREAS ENBUSKE
lära dig att klättra i träd.

MERA Mad Men, knyta scarf eller antikrunda? Det mesta går att plugga
■ LAKRITSPROVNING
Här ställer man sig frågan:
Vad är lakrits? Testa äkta rålakrits och lär dig använda
lakrits i matlagning.
När: Kursstart 20 oktober.
Var: Medborgarskolan,
Hagagatan
23.

■ KLÄTTRA I TRÄD – WORKSHOP
Frihetskänslan av att klättra
i träd väcker barndomsminnen, menar kursledarna på
Medborgarskolan som visar
hur man med hjälp av rep
och sele kan nå ända upp till
trädtopparna.
När: 15 oktober.
Var: Medborgarskolan, plats
ännu ej fastställd.

■ SY DINA EGNA
HUNDKLÄDER
Alltså, du ska sy
kläder till din
hund och inte till
dig själv.
När: Kursstart 17
oktober.
Var: Studiefrämjandet, Brygghuset, Norrtullsgatan 12.

■ SCARFKNYTNING
Ta med dina scarfar till en
inspirerande scarfkväll där
du lär dig att knyta på helt
nya sätt.
När: Datum: 19
september.
Var: Studieförbundet
Vuxenskolan,
Östgötagatan
11A.

■ SOTA SJÄLV
Vårt svar på ”the pool guy”
måste ju ändå vara sotaren.
Nu kan du bli en själv tack
vare den här kursen. Lär dig
vad en krejs, kula och viska
är och imponera på hemmafrun eller hemmapappan.
När: 6/10 eller 16/11.
Var: Studiefrämjandet,
Brygghuset,
Norrtullsgatan 12.

Allt som rör Volvo service.
Och lite till.
Med webb och talsvar och allt mindre personkontakt
i vardagen tycker vi på Bilia Södermalm att det är extra viktigt
med den personliga, nära servicen. Hos oss får du en Personlig
Servicetekniker som tar hand om dig och din bil. Du bokar
service, beställer andra tjänster och hämtar och lämnar din bil

■ KLÄDSÖMNAD
À LA MAD MEN
Är du också såld på Mad
Men och vill klä dig som reklambyråns sekreterare? Då
ska du genast skriva upp dig
på denna kurs.
När: 29 september.
Var: Medborgarskolan, Hagagatan 23.

Månd-torsd
öppet till
23.30

hos din egen tekniker. Dessutom vet du att bilen tas om hand av en
Volvoexpert med specialutbildning. Vi finns innanför tullarna nära
Hornstull och vi har öppet till 23.30 måndag till torsdag.

Välkommen till Bilia Södermalm!

Kontakta någon av våra Personliga Servicetekniker direkt:
Dagtid kontaktar du någon av oss:

Kvällstid kontaktar du någon av oss:

Peter
Broman

Konstantinos
Tsampazis

Amro Saleh
Mourad

Dominik
Wochowski

Patrik
Persson

Thomas
Wågerud

08-553 93 217

08-553 93 214

08-553 93 245

08-553 93 227

08-553 93 228

08-553 93 242

bilia.se

Bilia Södermalm
Varvsgatan 27
08-553 93 240
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HANDBOLLSKLUBBEN
PÅ SÖDER

Trevlig matvecka önskar Vi-butikerna!
FÄRSK
KALVFÄRS
KASSLER

49

90
/kg

39

90
/kg
Ekhaga
Kassler

Danmark, Ekhaga, i bit, per kg 39.90

FÄRSK
KYCKLINGFILÉ

99

00
/kg

Färsk kalvfärs
Irland, John´s Selection, per kg 49.90

Färsk kycklingﬁlé
Kronfågel, ca 925g, per kg 99.00

14

KORTPRIS

90
/st

PASTA

15

00
för
2st

Gott Gräddat
BANANER

11
Pasta

90
/kg

Pågen, 690g
Specialpris för dig med kundkort 14.90
Jämförpris 36.08/kg vid köp med kundkort
Max 2st per hushåll och köptillfälle

Bananer
Centralamerika, klass1, per kg 11.90

Barilla, 500g 9.90st 2st för 15.00
Jämförpris 15.00/kg vid köp av 2st
Max 2st per hushåll och köptillfälle
Priserna gäller t.o.m. 4/9 2011 i Vi-butikerna. Avvikelser kan förekomma i enstaka butiker. Reservation för eventuella tryckfel.

Matidéer hittar du i butikens ReceptoMat

Poäng

på livets

goda!
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SPORTEN

14.00

VID DEN TIDEN i dag lördag
börjar semiﬁnal- och ﬁnalspel i bangolf-VM i Tanto.
Kl. 20 00 är det en avslutningsceremoni.

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

DERBYDAGS. Hans Hagberg, Viktor Johansson, Stefan Olsson och Jan Norberg laddar inför boulederbyt på onsdag.

FOTO: LINDA GREN

Tufft derby med tung boll

■ ■ AIK:s nya boulesektion skapar
rivalitet inom Stockholmsboulen. På
onsdag möts Hammarby, AIK och
Djurgården i ett prestigefullt derby.
Sedan i maj har AIK en boulesektion. Det fick Hammarby och Djurgården att
reagera blixtsnabbt. Nu ska
de tre klassiska Stockholmsklubbarna göra upp om vad
de kallar Stockholms ﬁnaste
boulepris. På onsdag går
detta prestigefulla derby av
stapeln på Slottsbacken.
– Så fort vi träffade AIK
så började vi snacka om att
vi borde dra ihop en match
mellan alla tre klubbarna. Vi

behöver något som taggar
oss lite extra. Det här är
tänkt att bli en årligt återkommande match, säger
Hans Hagberg, ordförande
för Hammarby Boule.
Vänskapligt möte

Södermalmsnytt träffar representanter från de tre
klubbarna en vecka före
derbyt och det står klart att
de alla vill vinna. Samtidigt
betonar de det vänskapliga

”Vi vill bidra med
något positivt och
visa att man kan
samarbeta mellan
Stockholmsklubbarna.
i mötet. Jan Norberg, AIK
boule, menar att boule är en
gentlemannasport som har
mycket att lära ut till supportrar i andra sektioner.
– Det har varit
mycket svarta
rubriker kring
fotbollen. Vi
vill bidra med
något positivt
och visa att man

kan samarbeta mellan
Stockholmsklubbarna.
Djurgården boule är den
mest framgångsrika av de
tre klubbarna. Djurgården
hade sin storhetstid i slutet
av 90-talet med mängder av
SM-guld. De senaste åren
har dock föreningen tappat
många medlemmar. Nu har
man cirka 20 medlemmar.
– Det kan vara bra för
Stockholmsboulen att AIK
har kommit till. Nu ser
det ut som att vi
alla kommer att
spela i division 3 nästa
år.
Per Cornell
08-545 873 84
per.cornell@
direktpress.se

MERA Boulederby
STOCKHOLMS FINASTE BOULEPRIS
■ VAD: Derby mellan Hammarby, AIK och Djurgården
■ VAR: Slottsbacken, vid boulebanorna
■ NÄR: Onsdag 31 augusti, kl 18.00
■ HUR: Lagen ställer upp med två tremannalag i blandade åldrar. Varje lag spelar fyra matcher.

Yvonnes bullar ett riktigt segerrecept
Var det nya tränaren som
låg bakom segern? Eller
nya spelsystemet? Nej!
Södermalmsnytt kan nu
avslöja att det var en tradition från guldåret som
vände Hammarbys negativa trend.

ANDRA BULLAR. Petter Furuseth, till höger, och Yvonne Werner
kokade ihop segern mot Qviding i måndags. Furuseth avgjorde
dessutom matchen i slutminuterna. ARKIVFOTO: ANDREAS ENBUSKE

Ibland verkar fotboll komplicerat. Förluster och negativa
trender kan förklaras och
bortförklaras i det oändliga.
Det dribblas med spelsystem,
tränare får sparken och det

talas om grupper som inte får
ut på planen allt det fantastiska som de kan på träning.
Ovärderlig kock

Ibland verkar fotboll enkelt.
Nästan löjligt enkelt. Som
när Hammarby vann sin första match sedan i början av
juli och det visar sig att förklaringen mycket väl kan
vara Yvonnes bullar. Yvonne
Werner, Hammarbys kock, är
en av få i klubben som har
klarat sig kvar en längre tid i

Hammarby. Det är Yvonne
som gamla spelare saknar när
de tänker tillbaka på sin tid i
Hammarby.
Hon fanns med under
guldåret för tio år sedan. Då
införde hon traditionen att
bjuda spelarna på bullar på
matchdagen en tradition som
höll i sig några år, men som
Tony Gustavsson valde att ta
bort. När Roger Sandberg,
spelare under guldsäsongen,
tog över huvudtränarrollen
förra torsdagen skred också

Yvonne till verket.
– Jag och Petter Furuseth,
en riktig bullälskare, föreslog
att vi skulle ta tillbaka bullarna
före match. Roger nappade
direkt och stämde av med de
andra ledarna. Alla tyckte det
var en bra idé. Och det gick ju
ganska bra får man säga, säger
Yvonne.
Hur gör du dina bullar?
– Jag har några grejer i som
gör dem extra goda. Mer vill
jag inte avslöja.
Per Cornell

VÄLKOEN

Nötfärs
COOP
10-12% fetthalt. 1000 g.

till Söders STÖRSTA &
MATBUTIK
&Café!
FÖR

BÄSTA

BILLIGARE

medlear!
Öet alla dagar till .

59)=K

Fruktlimpa

Budapestbakelse

Färsk gårdskyckling

FRÅN VÅRT EGET BAGERI
500 g, jfr-pris 39:80/kg.

FRÅN VÅRT EGET BAGERI

KRONFÅGEL
Ca 1100 g.
Max 3 köp/hushåll.

19)=S 30k 24)=K
12)=S
10kS
89kK
199kK
Gröna vindruvor

GREKLAND
I ask 500 g, jfr-pris 25:80/kg. Klass 1.

Kantareller
POLEN/LITAUEN

VI ÄR EN
KRAVCERTIFIERAD
BUTIK!

Grillad
kycklingklubba

MANUELLA DELIN
Kronfågel. Sverige. Råvikt 285 g.

Serranoskinka

MANUELLA DELIN
Gourmetgruppen. Spanien.

FATBURSTRAPPAN MEDBORGARPLATSEN
I SFs gamla biolokaler

Erbjudandena gäller 29/8-4/9 eller så långt lagret räcker.

Medlemspris

2 för
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Kompletta progressiva glasögon

2999:-

+ Valfri båge (välj bland 1000 olika)
+ Antireﬂexbehandling
+ Extra tunna glas
+ Repskyddsbehandling
+ Specialglas för alla synfel
+ Fodral med microﬁberduk

0:0:0:0:0:0:-

Hittar du motsvarande progressiva
glasögon med samma kvalitet hos
någon annan optiker får du
mellanskillnaden.*

Summan blir alltid

2999:-

Försök hitta billigare progressiva glasögon.
Vi betalar mellanskillnaden.
Det är lätt att vänja sig vid våra progressiva glasögon. De är nämligen slipade enligt den senaste tekniken Inside Freeform.
Tekniken gör att synfältet blir större och kommer närmare ögat. Vi vågar säga att 2999:- inklusive allt, är ett svårslaget pris. Men
skulle du hitta motsvarande progressiva glasögon till ditt synfel billigare någon annanstans ger vi dig mellanskillnaden tillbaka.
Stockholm: Götgatan 60, 08-546 20 860. Ny butik!
Stockholm: Kungsgatan 34, 08-587 825 00.
Södertälje: Storgatan 15, 08-546 20 850.
Skärholmen Centrum: Skärholmsgången 2, 08-587 825 10.
*Om du köpt ett par progressiva glasögon hos oss och kan uppvisa att motsvarande freeformtillverkade glas, glasindex och behandlingar för ditt synfel säljs till ett lägre pris hos någon annan leg. optiker-butik i Sverige (gäller ej internet)
återbetalar vi mellanskillnaden till dig. Gäller 60 dagar från inköpsdatum. Smarteyes ﬁnns i de ﬂesta större svenska städer och har av Socialstyrelsen legitimerade optiker. Kundtjänst: 0775-707 100. www.smarteyes.se

Prinskorv

99kS

ULLMO
750 g, jfr-pris 132:-/kg.

VI ÄR EN
KRAVCERTIFIERAD
BUTIK!

19)=S

FATBURSTRAPPAN MEDBORGARPLATSEN
I SFs gamla biolokaler

Erbjudandena gäller 29/8-4/9 eller så långt lagret räcker.

Färska turkiska
kräftor

Nu är det kräftdags!

SCAN/SVERIGE
1 kg.
Ord pris 60:90.
Max 2 köp/hushåll.
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Vad skulle jag göra då?

NÖJE

29

TIPSA OSS
Nöjesredaktionen
Telefon: 08-545 870 70
E-post: noje@direktpress.se

Türkes på Günters korvar på Karlbergsvägen dementerar de
nya ryktena om att korvinstitutionen är på väg att stänga.

VAD TYCKER DU?
Hur dricksar du?
E-post: insandare.stockholm@direktpress.se
SMS: 0730-120 830

I DRICKSBRANSCHEN. ”Dricksen är en uppmuntran”, säger Julia Entin, servitris på
Bara vi på Skånegatan. Själv
brukar hon lägga hundra
kronor oavsett vilket belopp
notan är på. ”Man märker
vilka som har restaurangvana, de dricksar ofta bra medan personer som är mindre
vana restaurangbesökare, så
som ungdomar, kan tycka att
det räcker med tio kronor.”
FOTO: LINDA GREN

Pengarna ingen vill prata om
■ ■ Ingenting, tio procent av notan eller en tusenlapp?
Hur mycket ska man egentligen lägga efter en middag
på restaurang eller en drink i baren? Och hur mycket
lägger andra? Vi har gjort en djupdykning i Stockholmskrogarnas drickshav. Ett känsligt ämne visar det sig.

Text: Fanny Westin

”Dricks är inget man pratar om” – det svaret
har vi fått från ﬂera håll när vi har försökt få
tag på personer i krogbranschen som är villiga
att berätta om drickskulturen i denna stad.
Men, efter enträget sökande ﬁck vi tag på två
rävar som var villiga att ta bladet från munnen
och berätta om detta till synes högst tabubelagda ämne.
Danne började som diskplockare som
15-åring och har sedan jobbat sig uppåt inom
krogbranschen. Han har medvetet sökt sig till
”bra” dricksställen och ungefär hälften av hans
inkomst kommer från dricks. 6 000 kronor har
han som mest fått under en kväll.
– Det blir en lön som du skattar för och så
blir det en lön som går rätt ner i ﬁckan.
”Mr hundra procent” kallades en av de gäster
som ofta frekventerade ett ställe där Danne
jobbade. Hans grej var helt enkelt att lägga lika
mycket i dricks som beloppet på notan. Danne
berättar att det ofta blev komiska situationer

med gäster av den här typen som bröstar upp
sig inför varandra och bygger upp en status
kring att synas ute på krogen.

– Vissa är ju inte kloka, säger Danne och
skrattar till. Kroglivet är ett spel, en djungel.
Det ﬁnns idioter som beter sig som djur och
dricksar jättemycket, de tror att de kan köpa
sig lite lekutrymme. Det är för jävligt.
Alex är servitör på en ﬁnkrog på Östermalm.
Han menar att barer generellt genererar mer
dricks än restauranger men strävan efter att
få ihop stora drickssummor har aldrig varit
hans drivkraft. I genomsnitt går han hem från
jobbet med 350 kronor extra i ﬁckan. Onsdagar och torsdagar brukar generellt vara bättre
dricksdagar än helger eftersom det då är mer
”rutinerat restaurangfolk” ute.

Försökte kräva tillbaka dricks

– Jag har varit med om personer som har sträckt
fram notan till mig och sagt ”skriv vad du vill”
i dricksfältet. Då gäller det att hålla huvet kallt.
En annan gäst, som är lite knasig, gick för några
år sen runt till olika nattklubbar och försökte
kräva tillbaka dricks han hade gett. Han är en
sån som köper fem groggar, blir jättefull och
sen dricksar tusenlappar. En gång dricksade
han 5 000 för en läsk för 24 kronor.
Hur hanterar man en överförfriskad kund
som vill dricksa jättemycket?
– Det är ett ansvar åt båda hållen, från oss
som jobbar bakom baren, men också från gästerna. Men min regel är att man ska kunna se
sig själv i spegeln.
Har din människosyn förändrats?

Tjejgäng är mardrömmen

Män är generellt mer frikostiga med dricksen,
menar han.
– Stora tjejgäng är många servitörers och
servitrisers mardröm eftersom de ofta kräver
mycket service och ger så lite i dricks. Vi brukar
göra så att jag tar tjejgängen och servitriserna
killgängen, dels för att det av någon anledning
blir enklare. Men också i förhoppning om att
få mer dricks.
Turister brukar enligt Alex vara sämre på att
dricksa. Han föredrar en tom dricksskål framför

”En gång dricksade han 5 000
för en läsk för 24 kronor.’’

att få bottenskrapet från någons myntﬁcka.
– En liten drickssumma kan man ta som en
pik och man kan nästan börja undra om man
har gjort något fel.
Hur dricksar du?
– En del tycker att man kan dricksa mindre
på enklare ställen men jag dricksar alltid tio
procent om jag är nöjd. Om man äter för 350
kronor har man väl råd att lägga 35 spänn – om
inte kanske man inte ska gå ut och äta utan
spara sina pengar.
Problem med banken

För Danne, som har kommit upp i riktigt
stora drickssummor, har det under årens lopp
blivit en del stora sedlar att förvara hemma i
madrassen. Han berättar att det kan bli problem när de ska sättas in på banken.
– Om man kommer där med 40 000 i kontanter undrar de ju var pengarna kommer ifrån.
Hur skiljer sig Dricksstockholm från andra städer?
– Jag har inte stött på heavy-dricksare varken
i Oslo eller Malmö, där jag har jobbat. Där är
det lite mindre vräkigt och varierar inte lika
mycket från kväll till kväll vad man får.
Hur mycket dricksar du?
– Tio procent om det är bra och då brukar
jag också berömma personalen. Dricks är någonting man förtjänar och du ska lägga det du
tycker att det är värt.

MERA Allt du vill veta om dricks men inte vågat fråga om
■ Dricksen är skattepliktig inkomst och ska beskattas på
samma sätt som den vanliga lönen. Men – det är alltså upp till
dricksmottagaren själv att redovisa dricksen i deklarationen. För
Skatteverket är dricks inget direkt prioriterat område, svarta
löner i krogbranschen står högre
upp på priolistan.

■ En del krogar skänker all sin
dricks till välgörande ändamål.
■ Tills på 80-talet fanns dricks
med som en egen
post på restaurangnotan,
”serveringsavgift” kallades
det då.

VÄRDELÖST VETANDE
■ Musikartisten Herbie dricksade
en gång tusen kronor på Café
opera.
■ En servitör berättar att han
hade förvarade all sin dricks i
ett glas hemma. ”Det var
säkert hundra tusen kronor i en sedelrulle”.

■ DET SÄGS ATT… Danne har en
bekant i krogbranschen som var
övertygad om att det faktum att
man ska skatta på dricksen inte
kunde vara sant. ”Jag testar”, resonerade han och anmälde sin
dricksinkomst till Skatteverket.
”Nu sitter han där och måste deklarera vad han har fått i dricks
varje år.”

www
RA PÅ

DEBATTE

sodermalmsnytt.se
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SÄNDNING PÅGÅR. Anastasia Vesterberg blir programledare när delägaren Martin Sundberg startar tevestation i Grandpas butik på Kungsholmen.

FOTO: ANDREAS ENBUSKE

Klädbutiken som startar liveteve
Grandpa nöjer sig inte med att sälja kläder – nu startar de tevekanal

Humor, allvar och livsstil
– alla teman blandas i
Grandpas nya liveshow
som har premiär på fredag. De första gästerna
är Ola Rapace och Per
Lernström.

Programledare för den webbaserade talkshowen är journalisten Anastasia Vesterberg.
Programmet sänds direkt
från Grandpas butik på
Kungsholmen och gäster och
programledare ska sitta mitt
i lokalen under det en timme

långa programmet.
De första gästerna är Per
Lernström och Ola Rapace,
men tanken är att det ska
komma nya gäster till varje
program.
Gästerna ska avhandla ämnen som kan vara allt ifrån
konsumtion och mode till
moral, etik och kärleksrelationer. Och gästerna behöver
inte heller ha någon koppling
till modebranschen, det kan
lika gärna vara forskare, arkitekter eller författare. Till The
Grandpa Show har initiativ-

”Det skulle vara
intressant att prata
med honom om
annat än politik och
ekonomi.’’
tagarna höga ambitioner.
Vilken är din drömgäst?
– Putin kanske, dels för att
man vet så lite om honom
som person. Men det skulle
också vara intressant att prata med honom om annat än

politik och ekonomi. Vad
skulle han ha att säga om
mode och framför allt hållbart mode?, säger Anastasia
Vesterberg.
Liveshowen är naturligtvis
ett smart sätt för Grandpa att
få ﬂer besökare till sin sajt.
Men Martin Sundberg, delägare på Grandpa, säger att
den också har en vidare
funktion. Det är ett sätt att
kommunicera ”sunda värderingar med humor och känsla” och då tänker han framförallt på konsumtions – och

klimatfrågor, som har en given plats i programmet.
Schysta värderingar

– Är man är ett respekterat
varumärke är det viktigt att
använda sitt inﬂytande på ett
bra sätt. Vi vill lyfta fram
schysta värderingar på ett
roligt vis, säger Martin Sundberg.

The Grandpa
show på nätet
■ Programmet visas på
butikens hemsida och
sänds live från butiken
mellan 15 och 16. Premiär på fredag den 2 september.

Anna-Karin Grenninger
08-545 870 86
anna-karin.grenninger@
direktpress.se

Här väljer kocken vad du ska äta
Två stjärnkockar, nya
lokaler och småproducenter. Det låter som en
helt vanlig toppkrog,
men på Gastrologik ﬁnns
det en stor skillnad.
Här får du inte själv
bestämma vad du ska
äta.

VILL MATA DIG. Jacob Holmström och Anton Bjuhr är kockarna
bakom den menylösa restaurangen Gastrologik, som öppnar
FOTO: MICHAEL TOLL
i september.

Jacob Holmström och Anton
Bjuhr har känt varandra i
drygt tio och lika länge arbetat i restaurangbranschen
världen över. Tanken på en
egen, gemensam, restaurang
har funnits i bakhuvudet
länge, men först när lokalen
till gamla ” Jacobs Krog” på

Artillerigatan blev ledig föll
bitarna på plats. Eget ställe
betyder att de får bestämma
själva. Och det är precis vad
de tänker göra.
Inga menyer

– Vi vet redan i stora drag vad
du ska äta när du kommer
hit, även fast inte du gör det.
Det enda du kan göra är att
styra maten i en viss riktning,
om en gäst till exempel är
nötallergiker eller avskyr en
speciell fisk så tillagar vi
självklart något annat. Men
vi har inga menyer, säger Jacob Holmström.
En menylös restaurang för-

klaras av att kockarna själva
bara vet vilken mat som serveras några dagar framåt. De
tänker nämligen bara tillaga
mat på de bästa råvarorna som
ﬁnns tillgängliga för stunden.
– Vi ringer till exempel
kötthandlaren och frågar vad
hans bästa kött är i veckan.
Har han då fått in en fantastisk biff tar vi den, även om
köttet kanske bara räcker till
åtta personer. Så håller vi på
och ringer runt tills vi har tillräckligt med mat, säger Jacob
Holmström.
Michael Toll
08-545 70 73
michael.toll@direktpress.se

Gastrologik
■ VAR: Hörnet Riddargatan/Artillerigatan.
■ NÄR: I slutet av september.
■ VAD: Restaurang utan
meny, speceributik med
bageri och chans att
köpa samtliga produkter som används i restaurangen (alltifrån bestick till olja och mjöl).
■ HUR: Det enda du kan
välja är att äta lite eller
mycket, i övrigt är du
helt i kockarnas våld.
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MUSAN SOM RÖT. Vår nya krönikör Rut Andersson är till vardags assistent, bollplank, musa, storasyster och sidekick till konstnären Ernst Billgren. ”’Du vet Batman, han har ju en Robin, det är
FOTO ANDREAS ENBUSKE
du’, så uttryckte Ernst det en gång”, säger hon.

Rut får konstbitarna att falla på plats
■ ■ Rut Andersson älskar konst.
Hon talar gärna om konst som drabbar, lockar och rör om. Och som skapar motstånd. Dessutom arbetar
hon som assistent åt konstnären
Ernst Billgren. Nu börjar hon skriva
krönikor i Södermalmsnytt.
När jag googlar dig hittar
jag en artikel i Svenska dagbladet där du beskrivs som
en ”som hämtar mycket inspiration från sina sex år i
terapi, och från fransmän
som Foucault och Barthes”
Det låter fasligt intellektuellt. Är du intellektuell?
– Ha, ha, jag körde det borgerliga upplägget inför Svenskanintervjun. Vi kände att det
passade deras läsare. Men nej,
jag kallar mig inte för en intellektuell. Men jag kan ge sken
av att ha läst väldigt mycket.
Hur beskriver du dig själv
då?
– Den där beskrivningen i
Svenskan, det är ju en sida av

mig men jag är ju också en glad
skit. Och jag är orädd. Jag har
varit väldigt rädd men nu är
jag orädd. Och så tycker jag att
det är väldigt roligt med konst
och kreativitet.
Hur skulle du beskriva
Stockholmarnas syn på konst?
– Jag tror att stockholmarna
har ett väldigt intellektuellt
förhållande till konst. Man
pratar mycket om konst men
har sällan tid att verkligen ta
in det man ser. Om man ens
ser det. Jag kan ju komma på
mig själv med att jag pratar om
utställningar jag läst om men
inte sett. På så sätt blir ju konsten ett sätt att bygga identitet.
Man vill visa att man har koll.

Fast man upplever kanske inte
så mycket. Jag tror också att det
ﬁnns mycket rädsla. Man är
rädd att göra fel, eller säga fel.
Men är det så himla viktigt
med konst då?
– Jag tycker ju det. Det hjälper oss att vidga våra vyer, att
tänka nya tankar, i bästa fall inspirerar den oss att lämna våra
vanliga banor. Och det är ju
det vi strävar efter hela tiden,
är det inte det? Vi vill att våra
barn ska läsa på universitetet
så att de vidgar sina vyer, att de
ska resa, träffa nya människor
för att inspireras, allt handlar
ju om det egentligen.
Vad har du själv på väggarna hemma?
– Jag har en massa konstböcker som jag aldrig bläddrar i
så jag har klippt ut de bilder jag
gillar och satt upp dem på väggen. Med vit eltejp runt, som
en ram. Och så byter jag ibland
för omväxling. Och så har jag
vykort på prinsessan Madeleine
och Jonas när de förlovade sig.
Det är ju något så fruktansvärt
sorgligt över den bilden i dag.
Fantastiskt sorgligt. Och så har
jag några bilder på katter. De

”Det är ju något
så fruktansvärt
sorgligt över den
bilden i dag.”
är avväpnande och något av
conversation pieces, alla vågar
pratar om katter, få vågar prata
om konst.
Du jobbar som assistent
åt konstnären Ernst Billgren,
hur ﬁck du det jobbet?
– Jag träffades Ernst första
gången när jag arbetade på
Auktionsverket och han var där
och signerade sin bok. Då pratade vi och han berömde min
ring, jag gjorde nämligen egna
ringar då, som prinsesstårtor, i
cernitlera. Sen skickade jag en
ring till honom som tack för att
jag ﬁck en signerad bok och sen
sågs vi vid lite andra tillfällen
och på den vägen är det …
Vad gör en konstnärsassistent om dagarna då?
– Jag känner att i ett tidigare
liv var nog Ernst Billgren min
lillebror. Jag tar hand om och
ﬁxar så där storasystrigt. Ser
till att han är på rätt plats vid

rätt tid, har koll på kalendrar
och möten. Men är också hans
bollplank och musa! ”Du vet
Batman, han har ju en Robin,
det är du” så uttryckte Ernst
det en gång.
Hur är det med de egna
konstnärsdrömmarna då,
har du några sådana?
– Nja, jag är ju redan konstnär, det är bara ingen som vet
om det. Publiken ﬁnns inte där
än… Jag läste någon gång att
det inte är de bästa artisterna
som slår, det är de mest enträgna. Och jag är enträgen.
Som när jag och min bror ﬁck
in vår serie i Svenskan, då hade
vi fått tusen nej innan. Men vi
körde på ändå, igen och igen.
Och vi hade konstutställningar på kaféer i våra kvarter. Så
tycker jag att alla konstnärer
utan publik ska känna, kör på
bara. Skapa en blogg där du
lägger ut dina bilder, fråga på
favoritkaféet om du får ha en
utställning på deras väggar, sälj
dina alster på loppis. Trägen
vinner.
Helene Claesson
08-545 870 83
helene.claesson@direktpress.se

FAKTA Bloggar
om Billgren

■ NAMN: Rut Andersson.
■ ÅLDER: 28 år.
■ GÖR: Har läst konsthistoria
på universitetet, jobbat på
Auktionsverket och guidat
på Slottet. Arbetar nu som
assistent åt konstnären
Ernst Billgren. Bloggar om
det på ernstochjag.blogspot.
com.
■ OANAD TALANG: Har jobbat
på bilverkstad och kan
därför meka lite
med bilar.
Byta tändstift, olja
och så.
■ AKTUELL: Ny krönikör
i Södermalmsnytt.
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KRÖNIKAN

Jag är inte rädd för gallerier längre
S

om jag har förstått det ska vi
alltså inom KBT-terapi konfrontera våra farhågor och demoner
för att på så sätt komma över dem. En
sak som i många år skrämde skiten ur
mig (något som jag vet att jag inte är
ensam om) var att gå på galleri. Steriliteten, tystnaden, fab-looking gallerister och/eller konstnärer som jag
aldrig visste om jag ﬁck/borde tilltala.
Hur ska jag uppföra mig? Ska jag
hälsa när jag kommer in? Måste jag
köpa något?

JAG VILLE FÖRSTÅ de sociala reglerna
för att på så sätt slippa stressen och
verkligen kunna ge konsten och mig
en möjlighet att hitta varandra. Ni vet
så att den där känslan kan uppstå när
det är som att man har varit under
vatten ett helt liv och precis kommit
upp till ytan för att ta det första ﬂämtande andetaget (oh yes, ni kan se fram
emot ﬂera pretentiösa liknelser)? För
att det är så att Konst Behöver Tid.
(Fattar ni va smart va? KBT och KBT!)

’’

Konst
kan vara
som den
där störiga arbetskollegan
som alltid
tar sista
mjölken
utan att
köpa ny.

MISSA INTE!
…Meta Isæus-Berlin

■ Om du inte hinner se hennes verk på Sven Harrys
före 4 september så är det bara att googla loss och
förlora sig i Isaeus-Berlins färgstarka parallella
verklighet.
Vasaparken och/eller www.metaisaeusberlin.se

En del påstår att bra konst varken
behöver tid eller förklaring (läs: min
käre far och andra kulturkonservativa
vita män i övre medelåldern), men
det håller inte jag med om.
För konst kan vara som den där
störiga arbetskollegan som alltid tar
sista mjölken utan att köpa ny men
som sen visar sig dela din förkärlek
för ordvitsar (kan en elektriker lysa
med sin frånvaro?).
Våga ha tålamod. Det är som Magasin 3:s slogan: HARD TO FIND,
EASY TO LOVE.
SÅ HUR GJORDE JAG då för att slutligen

bemästra min skräck?
Lätt som en plätt. Jag ringde upp
en rad gallerier och låtsades att jag
arbetade med en undersökning för
ett skolarbete (jag låter som en 14årig pojke på rösten) och ställde följande frågor: Vid ett galleribesök,
hur ska jag uppföra mig? Måste vi
prata med varandra? Finns det något
köptvång?

…Åke Andréns samling

■ ”Bland hojar och landskap”,
15-20 september. Wow vilken samling!
Stockholms Auktionsverk,
Nybrogatan 32.

Svaren löd i stora drag alltid: Som
vanligt, om du vill får du gärna fråga
om utställningen och konstnären, det
är därför vi ﬁnns här, nej (en röd klisterlapp indikerar att verket är sålt, och
prislistan ﬁnns ofta i en pärm som
man måste be om).
INGET SKINGRAR skräckens

mörka moln som kunskapens varma vind, och
sen den dagen ﬁnns
det inte ett galleri
där jag inte vågar sätta min
fot. Prova själv,
det ﬁnns inget
att vara rädd för.
Lycka Till!

…”Maran ”på Seriegalleriet

■ Lina Neidestam, ställer ut original från boken ”Maran” (Kolik Förlag) som garanterat
kommer att bli en av höstens stora snackis.
T.o.m. 14 september.
S:t Paulsgatan 14.

RUT
ANDERSSON

NÖJESKRÖNIKÖR, BLOGGARE,
SERIETECKNARE, KONSTNÄRSASSISTENT, KONSTNÄR…
Du möter Rut här på nöjessidorna
en gång i månaden. Hör av dig till
henne på noje@direktpress.se

.YDOLWHWVDXNWLRQHUSnQlWHW
.RQWDNWDRVVI|UKHPYlUGHULQJ

Annonsera på
våra nöjessidor

,QOlPQLQJRFKVKRZURRP6ODNWKXVJDWDQ*OREHQ7HOVWRFNKROP#ODXULW]FRP

Kontakta Lena Carlsson,
tel 08-545 873 81
e-post: lena.carlsson
@direktpress.se

Tubsu!msebh!
4!tfqufncfs/!
Cplb!cpse!ov
"

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

Asiatisk
Helgbuffé

139:-

www.restflowercity.se

lunchbuffé 85:69:79

med sushi samt Asiatiska rätter

Mån-Fre 10.30-15.00
Även mat för avhämtning

inkl. bl.a. scampi, anka, yakiniku,
kycklingsatay, fläskfilé, sushi, m.m

Endast

Sushibuffé 99:Tor-fre
Fredag 17.00-21.30
Lördag - Söndag 13.00-21.30

Hornsgatan 81, T - Zinkensdamm Tel. 08 - 668 93 66

Tipsa om nyheter SMS 0730-120 830
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OVANLIGT. Cowboys och aliens drabbar samman i Jon Favreaus ny ﬁlm.

FOTO: UIP

Malplacerat allvar
i dråplig western
Cowboys & aliens
Regi: Jon Favreau.
I rollerna: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wild.
Betyg:

”C

FOTO: UIP

owboys & aliens” sätter för säkerhets skull
säljargumentet i titeln. Filmen riskerar inte heller att göra någon besökare
besviken – den handlar mycket riktigt om kofösare och
utomjordingar som drabbar
samman. Och varför inte?
Hellre genrer på kollisionskurs än ännu en i raden av
regelmässiga seriehjältar.
Den vanligtvis skojfriske
Jon Favreau, som bland annat regisserade ”Iron man”

med ett självbelåtet ﬂin, närmar sig dessvärre det dråpliga
upplägget med ett malplacerat
gravallvar.
Daniel Craig spelar en bandit med minnesförslust – samt
ett sällsamt armerat armband
– och gör som vanligt inte
mycket mer än att puta med
läpparna och stirra stint ut i
tomma intet med sina blåa
ögon. Harrison Ford får för
femtioelfte gången i ordningen
spela en grinig gammal gubbe,
men utan ett enda skämt att
hävda sitt existensberättigande
med.
Tillsammans tar de upp jakten på de främmande varelser
som kidnappat deras nära och
kära. De rider över vidderna
och knyter vad det lider starka
vänskapsband med varandra.
Det uppstår rentav förbröd-

”Daniel Craig gör
som vanligt inte
mycket mer än att
puta med läpparna
och stirra stint ut i
tomma intet.’’
ring ranchägare och indianer
emellan.
Daniel Craigs stela bredbenta sätt att tackla utomjordingarna får mig att tänka
på en tidigare publikfriande
genreblandning. Och jämfört
med ”Agents & aliens”-ﬁlmen
”Men in black” är ”Cowboys
& aliens” renons på skoj. Säga
vad man vill om Will Smith
– han kan åtminstone dansa.

Se bara

utmärkt film
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STOCKHOLMS KVALITETSFILMBIOGRAF

HORNsTULLS STRAND 3

Filmfrukost: Light! Camera! Action! SÖ 11.00

PROGRAM 26 AUG-1 SEP
VICTORIA Götgatan 67
Kassan öppnar 14.30,
lö-sö 12.00

Nawals hemlighet

15 år/100 kr
Fre-ti+to 15.40, 18.15, 20.45
On 18.15, 20.45
Cirkus Columbia
Poesi
15 år/100 kr
Lö-sö 14.00
15 år/90 kr 15.00

26 augusti –
1 september

Svart
Venus

15 år/105 kr

PREMIÄR!

Fre-sö+ti+to 16.40, 19.45
Må+on 14.45, 21.00

15 år/90 kr
17.45, 20.15 Lö-sö även 12.30

Dogtooth

Jag saknar dig 11 år/90 kr
17.45 Lö-sö även 12.40
Kvinnorna på
sjätte våningen
Kyss mig
15.20, 20.15

Melancholia
11 år/100 kr
20.15

Bt/90 kr
Fre-ti+to 16.00, 18.15, 21.15

The Trip

Lö-sö 13.00 On 15.40

Bt/90 kr

Potiche – en fransk
Lö-sö även 13.20 On 16.00,
troféfru
Bt/90 kr 21.15

Bt/90 kr 15.20, 17.45 Lö-sö äv 12.40
CINEMATEKET:
Bt/90 kr www.cinemateket.se
Submarine

För alla vindar/ Written
on the Wind

PREMIÄR!

16.20, 18.45, 21.00
Lö-sö även 13.40

Sirk

Må 19.00

Submarine

fre 18.30 lÖ-sÖ 16.00,18.30
mÅ-ti 18.30+on-to 20.30
The Trip
fre-MÅ 20.30
Live pÅ bio: Red Hot Chili Peppers Ti 21.00
PremiÄr fredag: Apflickorna

LiÌÌiÀ°ÊLÀ°ÃiÊUÊ08 66 99 500

www.svenskabio.se
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Jacob Lundström

MÄN I VÄST?

 JA

NEJ

MÄN I HATT?

 JA

NEJ

MÄN I SVART KOSTYM?

JA

 NEJ

”BOMBASTISK”
DAGENS NYHETER

”CONAN, HAN
HAR GLIMTEN.”

KARL FÖR SIN HATT. Harrison Ford som klassiskt grinig gubbe.

GOMORRON SVERIGE

JACOB HAR OCKSÅ SETT – de senaste veckornas ﬁlmbetyg

”EPISK”

”RIKTIGT
IMPONERANDE
STRIDSSCENER”
CINEMA

VARIETY

The trip

Apornas planet:
(R)evolution

Betyg:

Betyg:
(NR 31, 6/8)

(NR 33, 20/8)

Kyss mig

Captain America:
The ﬁrst avenger

Betyg:

Betyg:
(NR 32, 13/8)

(NR 30, 30/7)

Tidigare recensioner hittar du på www.sodermalmsnytt.se OVälj tidningsnummer under ﬂiken ”Arkiv”!

LI V MJÖNES

LENA ENDRE KRISTER HENRIKSSON
JOAKIM NÄTTERQVIST
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PATRULLEN

Perfekt kafé för en bakismorgon
N

är hösten är på
lilla kostar 75 spänn
ingång v ill
och den stor a
160:-). Den lilla
man förlänga
semesterkänslan
menyn innehåller
med alla medel. Att
b a r a e n l i te n
smörgås att äta.
äta frukost ute är ett
Pålägg får man välja
ypperligt sätt, men vart
själv, det ﬁnns olika
ska man gå? Patrulsorters skinka och
len testade Kafé
Frankfurt, Kungs- ”Få passe- ost. I menyn ingår
holmens undanrar förbi också juice och valgömda kafépärla.
kaféet av fritt kaffe. Det är
gott, men man blir
Kaféet ligger dolt
på Pipersgatan, på en slump. ” inte riktigt mätt, här
en lugn gatsnutt
skulle man behöva
utan någon skylt utanför. komplettera med något mer
Men den som väl hittar till för att känna sig nöjd. Kanske
Kafé Frankfurt kommer gär- en liten sötsak?
na tillbaka. Det är ett ﬁk för
stammisar och det känns i Den stora menyn är i stället
lokalen; det är folk som be- överdådig och passar bra exställer ”det vanliga” och sitter empelvis en bakismorgon.
på samma plats vecka efter Här får man in en tallrik full
vecka. Få passerar förbi ka- av salami, skinka, ost och ﬁkonmarmelad. Till det får
féet av en slump.
Det är oklart om det är de man en fullproppad brödfärgglada möblerna på trot- korg, en tallrik med yoghurt
toaren utanför, den franska och frukt, juice och valfritt
musiken, eller den glada per- kaffe. Det smakar jättegott
sonalen. Det är i alla fall nå- och man blir verkligen proppgot som gör att man trivs på mätt.
Frankfurt så fort man kliver
Ett besök på Frankfurt ger
över tröskeln.
en skön semesterkänsla och
Vi är frukosthungriga och personalen får en extra stjärna
beställer in en stor och en i kanten för de ﬁna croissanliten frukostmeny. Det är stor terna i storlek small. Precis
skillnad på de två menyerna, lagom att ta med sig på väg till
både i innehåll och pris (den jobbet!

Kafé Frankfurt

Adress: Pipersg. 24.
Öppet: Mån–fre
klockan 8–18, lördsön kl. 10–17.
På menyn: Tre olika
frukostmenyer, massa olika sorters kaffe, några få bakverk.
Vi åt: Lilla frukostmenyn, surdegssmörgås med pålägg, färskpressad
juice och valfritt
kaffe (75 kr) och
stora frukostmenyn
med en tallrik charkuterier, massa
bröd och en croissant, ﬁkonmarmelad, färskpressad
juice, yoghurt med
frukt och en valfri
kaffe (160 kr).

ÖVERDÅDIGT. Räkna med att vara
proppmätt efter Kafé Frankfurts stora
frukostmeny.

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

Sista träningspasset på
Gärdet söndag 28/8 kl 11-12
Tack alla ni som tagit
Första Steget med oss
under sommaren!
Nu är hög tid att anmäla dig till höstens träning!
Vid anmälan får du 20 % rabatt.
Vi har verksamhet över hela Stockholm med ett
brett utbud av aktiviteter, allt från yoga, gympa
och zumba till basket och innebandy.

Höstens m
progra
tränings
gligt på:
n
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l
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lm.se
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Korpen i samarbete med Första Steget

MUMS: Färskpressad juice alltså,
man glömmer lätt
bort hur gott det
är!
BLÄ: Varför ﬁnns
det ingen gästtoalett? Man kan behöva gå på toaletten
efter all färskpressad juice …
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MÄKLARPANELEN
■ ■ Den här veckan är det premiär för Södermalmsnytts
mäklarpanel.
Vi inleder satsningen genom att ta upp en av de största
snackisarna på bostadsmarknaden just nu: Accepterat pris.

FRÅGVIST. Det är mycket att tänka på när man går i bostadstankar, oavsett om du tänker köpa eller sälja eller bara när en stilla fundering. Vår mäklarpanel hjälper dig att räta ut frågetecknen.
ARKIVFOTO: KARIN NILSSON, ANDREAS ENBUSKE, VILHELM STOKSTAD

Hur funkar accepterat pris?

A

ccepterat pris är helt
enkelt det pris som säljaren är villig att acceptera, som han eller hon kan
tänka sig att sälja sin bostad
för. Det är tänkt att ge ett mer
realistiskt pris, som ligger
inom mäklarens värdering.
Med accepterat pris vill
branschen råda bot på problemen med lockpriser, som
lett till slutpriser långt över
utgångsbudet.
Accepterat pris infördes den
första augusti. På Södermalm
möttes den nya prissättningen
med blandade reaktioner.
– Vissa kunder tror på budgivning och att det ger ett högre slutpris. Andra tycker det
känns bättre med att gå ut med
ett accepterat pris direkt, säger
Göran Skaghammar på Reimersholme Fastighetsmäkleri.
Genom att säljaren redan
från början är tydlig med vilket
pris man förväntar sig, blir det
enklare för köparen att hitta
en lägenhet som han eller hon
faktiskt har råd med.
– Vi har använt oss av accepterat pris i Uppsala sedan 2004
och har bara positiva erfarenheter av det. Spekulanterna får
en uppfattning om säljarens
förväntade nivå. Man riskerar
inte att gå på visningar av bostäder som man ändå kanske
inte haft råd med, säger Rikard

Kvist från Widerlöv & Co och
fortsätter:
– Som säljare vet du att de
spekulanter som kommer på
visningen också har råd att
köpa din bostad. Med accepterat pris blir det bättre för alla
inblandade. Att förmedla bostäder med priser som även efter budgivning inte accepteras
av säljaren är ingen betjänt av.
Beprövad idé

För Lena Kofoed och hennes
kollegor på Fastighetsbyrån
Hammarby sjöstad är accepterat pris ingen ny företeelse.
– Vi började med accepterat
pris när vi öppnade kontoret
för sex år sedan. Det ﬁnns
ingen anledning att locka
personer till visningar med ett
pris som aldrig kommer att
bli aktuellt som köpeskilling.
Det accepterade priset
fungerar i praktiken som ett
utgångspris, men mer rättvist.
– Det blir inga överraskningar, varken för säljare eller köpare, säger Lena Kofoed.
Accepterat pris innebär däremot inte att du som köpare
slipper budgivning. Säljaren har
fri prövningsrätt och kan inte
tvingas att sälja till ett visst pris.
– Jag tror att det kan komma
att bli budgivning på många
bostäder ändå. Det handlar
mer om att priserna inte går

”Det blir inga
överraskningar,
varken för säljare
eller köpare’’
upp 20 till 30 procent, vilket
ofta var fallet tidigare. Men det
kommer även bli slutpriser under utgångspriset, säger Rikard
Kvist och tillägger.
– Mycket handlar om vilket
objekt som är till salu.
Högre utgångspriser

Enligt de mäklare som Södermalmsnytt talat med är
det för tidigt att dra några
större slutsatser om effekterna av accepterat pris. Däremot har utgångspriserna
på bostadsrätter stigit.
– Utgångspriserna har höjts
betydligt, vilket har med det accepterade priset att göra. Men
när det gäller slutpriserna ser vi
ingen större förändring, säger
Rikard Kvist och fortsätter:
– Det känns i alla fall att
spekulanterna tycker det är
väldigt positivt med de nya
utgångspriserna.
Något färre spekulanter på
visningarna är en annan effekt.
Liksom att det tar längre tid att
sälja en bostad.
– Försöket med accepterat
pris kom kanske lite olämpligt

i tiden. Det är inte lika hektiska
budgivningar i dagsläget, accepterade priser eller ej. Det
allmänekonomiska läget har
gjort köparna försiktiga och
avvaktande, säger Göran Skaghammar.

Hur höjer jag värdet på min lägenhet? Vad bör jag tänka på när jag går
på visning? Vilket område på Södermalm blir populärast i framtiden?

FRÅGA VÅRA EXPERTER!
M Ä K L A R P A N E L E N

Gemensam satsning

Det är ett 40-tal mäklare
som, på eget initiativ, infört
accepterat pris på bostäder
innanför tullarna sedan de
undertecknat en gemensam
överenskommelse. Karlsson
& Uddare är en av dem som
inte skrivit på.
– Vi använder oss av accepterade priser ändå, säger Mats
Uddare på Karlsson & Uddare. Att vi inte skrivit under
överenskommelsen beror på
att vi inte haft problem med
lockpriser.
På Mäklarsamfundet är
man positiv till innerstadsmäklarnas överenskommelse.
– Det skapar ytterligare en
trygghet för kunderna med
både en koppling till säljarens
accepterade pris och mäklarens
värdering. Accepterat pris ger
kunderna ännu en vägledning
i var marknadsvärdet ligger,
säger Jeanette Gustafsdotter,
vd på Mäklarsamfundet.
Anna Sandqvist
08-545 870 87
anna.sandqvist@direktpress.se

LENA KOFOED
FASTIGHETSBYRÅN
HAMMARBY SJÖSTAD

RIKARD
KVIST

GÖRAN
SKAGHAMMAR

WIDERLÖV & CO

REIMERSHOLME FASTIGHETSMÄKLERI

Vad vill du fråga stadsdelens mäklare om?
Mejla din fråga till mig på adressen
anna.sandqvist@direktpress.se så
skickar jag den vidare till Södermalms
mäklarpanel. Frågan och svaret
publiceras sedan i tidningen.
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Innan
du ﬁxar
värmen…
INFRAVÄRME
■ Hur stor är
ytan som ska
värmas?
■ Ska värmaren vara vattentålig?
■ Behöver
man kunna
reglera värmen?
■ Ska värmaren vara ﬂyttbar eller fastmonterad?
GASOLVÄRME
■ Se upp med
att placera gasolvärmaren i
ett alltför slutet utrymme –
gasol är brandfarligt!

VÄRM UPP HÖSTKVÄLLARNA. Om man vill sitta kvar på terrassen den kommande tiden kan det vara läge att överväga artiﬁciell värme.

FOTO: COLOURBOX

Håll kvar de ljumma kvällarna

■ ■ Alldeles för tidigt börjar de svenska sommarkvällarna kännas kalla och fuktiga. Men med lite hjälp kan
utekvällarna fortsätta långt in på hösten.
Vi har kollat upp några olika värmealternativ.

Text: Johanna Stenius

INFRAVÄRME
DIREKTVÄRME I ORDETS
RÄTTA BEMÄRKELSE.

FOTO: ANDERS LINDÉN.

Den värmer upp ytor och föremål i stället för luft och därför kan man känna sig varm
fast vinden blåser kall omkring en. Men det är viktigt
att tänka på att installera rätt
mängd värme eftersom elementen bara värmer den yta
som strålarna når.
En nackdel kan alltså vara
att den som råkar hamna lite
utanför värmestrålarna fryser.

Det ﬁnns två sorters infravärme. Dels den man kan
installera själv, dels den som
måste installeras av en elektriker. Den som elektrikern
installerar kan komma med
en steglös regulator, vilket
innebär att värmen inte måste sättas på och stängas av
utan håller värmen med ett
steglöst reglage. Reglaget är
inte så användbart om infravärmen sitter på en öppen
uteplats utan fungerar bäst i
mer slutna utrymmen.
Infravärme kostar från

runt tusen kronor och uppåt.
Så hur installeras infravärme? För att få ”heltäckande” värme är det smart att
sätta värmeelementen mittemot varandra, så att strålarna ”möts”. Har man en
balkong med tak kan värmarna sättas rakt över sittplatserna.
Mycket viktigt är att installationen av infravärmen sker noggrant, annars finns en
överhängande brandrisk.

GASOLVÄRME
TERRASSVÄRMARE, ELLER GASOLDRIVNA UTEVÄRMARE .

De började synas på uteserveringar under 1990-talet. På
senare år väljer allt fler att
använda gasolvärme hemma
och priserna har sjunkit från
många tusen kronor till under tusenlappen. Hur stor yta
de värmer beror på utformning och effekt men också
väder och vind.
Vissa klarar att placeras på en
terrass, balkong eller under
en markis medan andra
måste placeras fritt
utomhus.
Störst effekt
har nog de
så kallade
”svampvärmarna”,
som sitter på en

stolpe, vilka också är de man empel en markis ovanför.
ser på uteserveringarna. EnkNär gasolen tar slut kan
last är att köpa en portabel man ta med behållaren till
som ﬁnns i både järnhandlar en påfyllningsplats.
och på bensinmackar.
Kontrollera alltid att vär- FILTAR
maren är CE-märkt och har TRÖJOR OCH ANDRA
ett fyrsiffrigt nummer som VÄRMEKÄLLOR.
anger var den
Ensamma kanske de
är granskad.
inte gör uterummet uthärdligt,
Läs noga
men tillsampå om vilket
säkerhetsmans med en
avstånd den
bra värmekälla, till exkräver så att
empel gasol
du inte
eller infrabränner sönder markiser
värme, så kan
Filtar funkar alltid.
eller andra
man faktiskt
närliggande saker. Ett ganska förlänga sommaren ännu
litet säkerhetsavstånd är ge- längre. Satsa på fleece och
nerellt bra eftersom det kan ylle och gärna ett vindskydd
vara svårt att hålla värmen så att värmekällorna blir
om man inte kan ha till ex- effektivare.

Mäklaren som gillar fruktiga lösningar
Mango ovanpå den öppna spisen, ananas i trappan och citroner i handfatet. Mäklarbilderna
från våningen på Luxgatan på Lilla Essingen
väcker uppmärksamhet
långt utanför innerstans
gränser.

FRUKTBART? Fantastic Frank
använder frukt för att sälja
lägenheter.

Det är en etagevåning på sex
rum för 8,2 miljoner som
säljs. Men det är inte den
häpnadsväckande utsikten
från terrassen som fått alla
att snacka. Utan den enorma
mängd frukt som placerats ut
överallt på visningsbilderna.
Vi ringde upp Tomas

Backman
på Fantastic
Frank, som
ansvarar
för försäljningen.
Hur
mycket
frukt blev Tomas
Backman
det?
– Vi räknade aldrig, det var helt enkelt för mycket frukt. Vi
köpte hem ﬂera påsar från
matbutiken och provade oss
fram. Vi valde ut de frukter
som var vackrast, som gav de
intressantaste bilderna.
Varför frukt?

– Våningen är väldigt ljus
och stor. Det blir vackra bilder, men det behövs färgklickar som leder ögat runt i
bilderna, så att de blir mer
intressanta att titta på.
Hur gjorde ni?
– Vi lade ned ett gediget
arbete, använde både modefotograf och stylist. Det var
totalt tre personer som jobbade i våningen under tolv
timmar. Utplaceringen av
varje frukt är genomtänkt. I
klädkammaren valde vi till
exempel att markera upp ett
ﬁnt väggparti med limefrukter, vilket gör att blicken dras
dit automatiskt.

” I klädkammaren
valde vi till exempel att markera
upp ett ﬁnt väggparti med
limefrukter”
Vilken målgrupp är inne
på frukt?
– Just i det här fallet ville
vi bara att det skulle vara
fräscht.
Vad händer med våningen nu?
– Vi har visning nu på
söndag och på måndag. Vi

räknar med spekulanter som
inte bara är från Stockholm,
vilket är lite speciellt. Det har
ﬂugit in folk från Schweiz.
Förresten, vad hände
med all frukt från våningen
på Luxgatan? Gjorde ni en
gigantisk fruktsallad?
– Nej, haha. Den ﬁck säljaren och teamet dela på.
Anna Sandqvist
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■ ■ Nu är det hög tid att kalasa på årets kräftor. Men i stället för
att köpa alla bordsdekorationer och andra tillbehör i engångsformat så kan du satsa på prylar som funkar hela hösten och vintern
oavsett om det ligger kräftor på tallrikarna eller inte.

Duka upp till ett
varaktigt kräftkalas
VIRA IN. Augustikvällarna kan bli kyliga så
lägg fram värmande plädar till gästerna. Den här
rostfärgade
ﬁnns på Åhléns för 299
kronor.

MÄNGD. Häng upp i träd, buskar eller på väggen. Ljuslyktorna
från Mio kostar bara 19 kronor styck och gör sig bäst i mängd.

LÄGG UPP. De röda kräftorna tillsammans med
några dillkronor blir
snyggt på det svarta Koziolfatet. Finns på Fröken
Fräken och frökenfräken.
se för 279 kronor.

TEXTIL. Snåla inte på kuddar
och andra komforthöjande
attiraljer. De här kuddarna
ingår i Åhléns höstkollektion
och kostar 199 kronor styck.

I TAKET. Häng ovan gästernas huvuden eller
lägg som dekoration på bordet; ljusslingan
med tio lampor från Lagerhaus. Pris 199 kronor.

VÄLKOMNA. Låt en
fyndig matta av kokos möta gästerna i
entrén. Kostar 259
kronor på Village.

SLIT-OCH-SLÄNG. Papptallrikar är behändigt till kräftskivan. Ett 20-pack från Lagerhaus kostar 39 kronor.

SÖTSAK. Den
blomformade
skålen används
med fördel till efterrätten. Kostar
69 kronor på Village.

SKEN. De orientaliska
ljuslyktorna i plåt ger
ett härligt sken. Kostar från 50 kronor
upp till 149 kronor
på Åhléns.

PASSANDE. Löparen
från Village talar
sitt tydliga språk.
Kostar 79 kronor.

VARIATION. Zinkbaljan har ﬂera användningsområden.
Ha kräftorna i den, eller vattenfyll den och
dekorera med ﬂytande
ljus eller låt gästerna använda den till att tvätta
av händerna i under kräftätandet. Kostar 499 kronor
på Nordljus och nordljus.net.

SÖDERMALMSNYTT
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3A HÖGDALEN

Visas sö 28/8 15.00-16.00 ti 17.30-18.30
Victor Balcks Väg 171
Mkt välskött 1-pl villa med hel källare 73+72 kvm By-38 Tillby-00
Nytt kök matplats för många Vardagsrum braskamin 2-3 sovrum
Helkaklat badrum golvvärme dusch badkar + Helkaklat duschr
Lummig friköpt trädgårdstomt 464 kv Låga driftskostnader
Pris 3.750.000:- Eva Fritzson

Visas sö 28/8 14.30–15.30 ti 30/8 17.30–18.30
Tobaksspinnargatan 10 2tr
En välplanerad pärla 50 kv i populära Bergsundsområdet Stor balkong i sö
Ljust rymligt vardagsrum med kök i öppen planlösning Ekparkettgolv
Bra förvaringsmöjligheter Helkaklat badrum Avg 2.527 :-/mån
Nära till härliga promenadstråk och bra kommunikationer
Pris 2.690.000:- Anna Karin Stjernkvist

Visas sö 28/8 13.00-14.00 eller enligt ök
Önskehemsgatan 8 5tr
Välplanerad ljus lägenhet som kan göras om till en 4a ca 85 kvm
Gavellägenhet med balkong morgonsol på 5e våningen Byår-56
Stambytt Avgift 4.539:-/månaden Lugnt och grönt område
med ett par minuters promenad till Högdalens Centrum
Pris 1.290.000:- I. Bolander

soderkakar.se

soderkakar.se

soderkakar.se

08-644 05 01

08-644 05 01

08-644 05 01

Dittlivsbstaaf fr
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3.650.000kr
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85kvm

B-JMKFIPMNFO
#ZHHlS
2004
,POUBLU
0708-997906

7JTOJOH
Sn28/812.00-12.45
Mn29/818.00-18.30

Lsmeromdenna
bostadpwww.notar.se.
Vlkomnapvisning!

"ESFTT
Liljeholmstorget14,5tr,hiss
"DDFQUFSBU1SJT
3.895.000kr

.lOBWH
5.688krinklbredb.
"SFB
102kvm

#ZHHlS
2005
,POUBLU
0708-997911

7JTOJOH
Sn28/813.00-13.45
Mn29/817.30-18.00

Lsmeromdenna
bostadpwww.notar.se.
Vlkomnapvisning!

3¶6DOWVMÄQVNDMLSRSXO´UD6DOWVMÄTYDUQoQQHUQLGHWWDK´UOLJWOMXVDRPNWY´OSODQHUDGHERHQGH/JKVRPI´UGLJ
VW´OOGHV´ULE´VWDVNLFNPVPDNIXOODPDWHULDOYDORIXOOPDVNLQHOOXWUXVWQLQJ+´UEMXGVQLS¶K´UOLJXWVLNWÄYHU
6DOWVMÄQR'MXUJ¶UGHQ6´OOVNDSVGHOPNÄNRYDUGDJVUXPLÄSSHQOÄVQLQJ7Y¶EUDVRYUXPYDUDYHWWPXWJ¶QJWLOO
EDONRQJRWLOOKÄUDQGHyZDONLQFORVHWy+HONDNODWEDGUXPPNOLQNHUVGXVFKRWY´WWSHODUH3HUIHNWO´JHPQ´UKHWWLOO
W´WDNRPPXQLNDWLRQHU E¶WEXVVR6DOWVMÄEDQDQ SURPHQDGVWU¶NO´QJV6DOWVMÄQRHQGDVWQ¶JUDPLQXWHUVSURPHQDG
WLOO6ÄGHUPDOP*DUDJHPJDUDQWHUDGSODWVJHPHQVDPKHWVORNDOWY´WWVWXJDREDVWXoQQVLQRPIÄUHQLQJHQ

9´ONRPQDWLOOHQIDQWDVWLVNHWDJHO´JHQKHWPHGSHUIHNWO´JH/´JHQKHWHQ´UY´OGLVSRQHUDGRFKOLJJHUKÄJVWXSSLKXVHW
PHGNXQJVEDONRQJ+´UoQQVÄSSQD\WRURSWLPDODUXPVDPWWY¶EDGUXPVRPJÄUO´JHQKHWHQWLOOQ¶JRWDOOGHOHVH[WUD
(WWVWHQNDVWIU¶QOJKWoQQVGHQQ\DJDOOHULDQPHGpHUWDOHWPDWEXWLNHUFDI¸HUUHVWDXUDQJHUVDPWVKRSSLQJ+´UoQQV
OHGLJDSODWVHULJDUDJHWVRPQ¶VYLDKLVVHQRFKPDQ´UXSSHS¶(LQRPQ¶JUDPLQXWHU'LUHNWQ´UKHWWLOO7EDQDWY´U
EDQD EXVVDU«UVWDYLNHQVDPW7UHNDQWHQ$WWJ¶WLOO6ÄGHUPDOPWDUFDPLQXWHU9DUPWY´ONRPQDS¶YLVQLQJ

B)BNNBSCZ4KzTUBE

 B4JDLMB"MMn

"ESFTT
Pollargatan15,1tr
"DDFQUFSBU1SJT
3.275.000kr

.lOBWH
3.753kr
"SFB
65kvm

#ZHHlS
2011
,POUBLU
0709-997907

7JTOJOH
Sn28/815.00-15.30
Tis30/817.30-18.00

Lsmeromdenna
bostadpwww.notar.se.
Vlkomnapvisning!

3¶IÄUVWDSDUNHWWPHGIULXWVLNWÄYHU+DPPDUE\6MÄ+HQULNVGDOVKDPQHQVE´VWDO´JHPHGIULVMÄ
XWVLNWY´QWDUS¶VLQQ´VWD´JDUH0DJLVNWILQWY¶DPHGÄSSHQSODQOÄVQLQJRFKH[NOXVLYDWLOOYDO

"ESFTT
SicklaAll13
"DDFQUFSBU1SJT
2.100.000kr

.lOBWH
2.582kr
"SFB
47,5kvm

#ZHHlS
1959
,POUBLU
0709-997923

7JTOJOH
Sn28/813.45-14.30
Mn29/818.30-19.00

Lsmeromdenna
bostadpwww.notar.se.
Vlkomnapvisning!
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Bostäder till salu.

A NN O NS

W W W.SVENSKFAST.SE
W W W.SVENSKFAST.SE

Hela vårt utbud ﬁnns på svenskfast.se
Gilla
SÖDERMALM
27 AUGUSTI
SÖDERMALM
172010
APRIL 2011
SÖDERMALM
20 MARS

ACC

EPT

SMS:A 50803 TILL 71122

Från ett läge till ett annat

ERA
T P
RIS

HORNSGATAN 154 4 rok, 130 kvm • Kakelugnar • Sekelskifte • Låg avgift

SMS:A 50251 TILL 71122

SMS:A 52134 TILL 71122

PRIS 6 600 000 kr/bud. AVGIFT 4 932 kr/månad VISAS Sö 28/8 15.00-16.00. Må 29/8 18.30-19.30. Hornsgatan 154, 2tr. SÖDERMALMBUTIKEN John Andersson 08-545 785 76.

GÖTGATAN 118 4 rok, 93 kvm

BRF STORSEGLET - HENRIKSDALSHAMNEN 1,5-4 rok, 45,5-116,5 kvm

• Renoverat kök • Stor balkong • Bubbelbadkar

• Här bygger Abacus 83 nya lägenheter • Sjönära boende!

PRIS 4 400 000 kr/bud. AVGIFT 2 088 kr/månad. VISAS Sö 28/8 13.30-14.15. Må 29/8 17.00-17.45. Götgatan 118.
SÖDERMALMBUTIKEN John Andersson 08-545 785 76.

VISAS On 31/8 17.00-19.00. Välkommen till Timmermansgatan 31.
SÖDERMALMBUTIKEN Ritva Klemetti 08-545 785 79.

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

SMS:A 51793 TILL 71122

BOR
BORÄT
ÄTTER
TER SÖDERMALM
SÖDERMALM

W W W.SVENSKFAST.SE

SJÄLAGÅRDSGATAN 8B 3 rok, 89 kvm

• 1600-talsfastighet • 2 kakelugnar • Vinkällare

Gilla

SMS:A 50244 TILL 71122

SMS:A 49152 TILL 71122

PRIS 6 200 000 kr/bud. AVGIFT 1 898 kr/månad VISAS Sö 28/8 12.30-13.30. Må 29/8 17.45-18.15.
Själagårdsgatan 8B, 1tr. SÖDERMALMBUTIKEN Kalle Borgström 08-545 785 69.

MAGNUS LADULÅSGATAN 25, 2TR 3 rok, 81 kvm

PLOGGATAN 20 3 rok, 83 kvm

• Balkong! • Genomgående planlösning!

PRIS 4 800 000 kr. AVGIFT 3 611 kr/månad VISAS Sö 28/8 14.00-14.45. Må 29/8 18.45-19.15. Ploggatan 20, 4tr.
SÖDERMALMBUTIKEN Kalle Borgström 08-545 785 69.

PRIS 3 500 000 kr/bud. AVGIFT 3 508 kr/månad VISAS Sö 28/8 13.15-14.00. Må 29/8 17.30-18.00.
Magnus ladulåsgatan 25, 2tr. SÖDERMALMBUTIKEN Jonas Ohlsson 08-545 785 68.

SWEDENBORGSGATAN 28, 2TR, BALKONG 3 rok, 79 kvm

SMS:A 47052 TILL 71122

SMS:A 47624 TILL 71122

• Sekelskifte • Toppskick • Lugnt läge • Invid Vita Bergsparken

SICKLA KANALGATA 46, 2 TR 3 rok, 69 kvm

• Hörnbalkong! • Bra förvaring! • Nära kommunikationer!

• Balkong mot vattnet! • Lugnt läge!

PRIS 3 700 000 kr/bud. AVGIFT 4 023 kr/månad. VISAS Sö 28/8 12.00-12.45. Må 29/8 18.30-19.00.
Swedenborgsgatan 28, 2tr, balkong. SÖDERMALMBUTIKEN Jonas Ohlsson 08-545 785 68.

PRIS 3 350 000 kr/bud. AVGIFT 3 946 kr/månad. VISAS Sö 28/8 14.30-15.15. Må 29/8 19.30-20.00.
Sickla Kanalgata 46, 2 tr. SÖDERMALMBUTIKEN Jonas Ohlsson 08-545 785 68.

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

ACC

EPT

ERA
T P
RIS

BONDEGATAN 18, 4TR 2 rok, 77 kvm

GÖTGATAN 114 2 rok, 65 kvm

• Fungerande öppen spis! • 2st klädkammare!

• Högt läge • Fint skick • Balkong

SMS:A 51631 TILL 71122

SMS:A 44328 TILL 71122

PRIS 3 275 000 kr/bud. AVGIFT 1 473 kr/mån HISS Ja VISAS Sö 28/8 15.00-15.45. Må 29/8 17.30-18.00.
Götgatan 114, 7tr. SÖDERMALMBUTIKEN Cecilia Alm 08-545 785 65.

PRIS 3 650 000 kr/bud. AVGIFT 3 164 kr/månad. VISAS Sö 28/8 15.45-16.30. Ti 30/8 17.00-17.30.
Bondegatan 18, 4tr. SÖDERMALMBUTIKEN Jonas Ohlsson 08-545 785 68.

GÖTGATAN 99, 2TR 2 rok, 59 kvm

MAGNUS LADULÅSGATAN 25 2 rok, 58 kvm

• Sekelskifte! • Ljus! • Burspråk! • Centralt! • Generös takhöjd!

• Öppen planlösning • Gott om förvaring

PRIS 3 000 000 kr. AVGIFT 1 806 kr/månad. VISAS Sö 28/8 13.15-14.00. Må 29/8 17.30-18.00. Götgatan 99, 2tr.
SÖDERMALMBUTIKEN Stephen Tran 08-545 785 71.

PRIS 2 600 000 kr/bud. AVGIFT 2 512 kr/månad. VISAS Sö 28/8 12.00-12.30. Ti 30/8 18.00-18.30.
Magnus Ladulåsgatan 25. SÖDERMALMBUTIKEN John Andersson 08-545 785 76.

Läs mer på svenskfast.se/accepteratpris

SMS:A 52704 TILL 71122

Accepterat pris
Nu använder vi Accepterat pris på alla våra bostäder som
är till salu i Stockholms innerstad. Det innebär att priset ligger
på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris
och ligger inom ramen för mäklarens värdering.

SMS:A 52475 TILL 71122

SMS:A 52792 TILL 71122

BORÄT TER SÖDERMALM

BONDEGATAN 55 2 rok, 46 kvm

• Balkong! • Fungerande kakelugn! • Vackra trägolv!
PRIS 2 895 000 kr. AVGIFT 2 915 kr HISS Ja VISAS Sö 28/8 13.00-13.45. Må 29/8 18.30-19.00.
Bondegatan 55, 2 tr.. SÖDERMALMBUTIKEN Moa Michael 08-545 785 72.

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

SMS:A 52558 TILL 71122

BORÄT TER SÖDERMALM

W W W.SVENSKFAST.SE

BRÄNNERIGATAN 5 1,5 rok, 48 kvm

Gilla

• SoFo! • Lugn gata! • Charmig bostad!

SMS:A 51163 TILL 71122

SMS:A 51842 TILL 71122

PRIS 2 395 000 kr. AVGIFT 2 683 kr HISS Ja VISAS Sö 28/8 14.15-15.00. Må 29/8 17.30-18.00.
Brännerigatan 5, 1,5 tr. SÖDERMALMBUTIKEN Moa Michael 08-545 785 72.

TAVASTGATAN 15 2 rok, 42 kvm

HORNSTULLS STRAND 13 1,5 rok, 43 kvm

• Mariaberget • Gott skick • Härlig takterrass • Välplanerad

• Gott skick • Balkong • Fin planlösning • Stor sovalkov • Ljus

PRIS 2 650 000 kr. AVGIFT 3 150 kr/mån HISS Ja VISAS Sö 28/8 13.45-14.30. Må 29/8 18.30-19.00.
Tavastgatan 15, 2tr. SÖDERMALMBUTIKEN Cecilia Alm 08-545 785 65.

SMS:A 52368 TILL 71122

SMS:A 51579 TILL 71122

PRIS 1 900 000 kr. AVGIFT 2 686 kr/mån HISS Ja VISAS Sö 28/8 12.30-13.15. Må 29/8 19.30-20.00.
Hornstulls Strand 13, 6tr, balkong. SÖDERMALMBUTIKEN Cecilia Alm 08-545 785 65.

ÖLANDSGATAN 44 1 rok, 32 kvm

HÖGALID 1 rok, 25 kvm

• Stor balkong! • Högt läge! • Vackert 20-tal! • Smarta lösningar!

• Vackert 20-tal! • Nyrenoverat! • Utsikt - Pålsundsparken!

PRIS 1 970 000 kr/bud. AVGIFT 2 166 kr/månad. VISAS Sö 28/8 12.45-13.30. Må 29/8 18.15-18.45.
Ölandsgatan 44, 5 tr.. SÖDERMALMBUTIKEN Anna Dahlström 08-545 785 64.

PRIS 1 550 000 kr/bud. AVGIFT 1 575 kr/månad. VISAS Sö 28/8 14.15-15.00. Må 29/8 17.00-17.30.
Högalidsgatan 31, 0,5 tr.. SÖDERMALMBUTIKEN Anna Dahlström 08-545 785 64.

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

Södermalm / 08-643 88 20 / Hornsgatan 166 / fastighetsbyran.se

Kom på visning!
3,5:A SOFIA

4:A MARIA

3 500 000:-

Adress: Fatburs Brunnsgata 27, 1 tr, hss finns

Utgångspris: 4 500 000:-

Adress: Dörjgränd 4, 2 tr, hiss finns

Accepterat pris
Boyta: 80 kvm. Avgift: 5.124:-/mån

Visas sön 28/8 13.00-13.45 och mån 29/8 17.45-18.15

Accepterat pris
Boyta: 92 kvm. Avgift: 3.370:-/mån

Visas sön 28/8 12.00-13.00 och mån 29/8 17.45-18.30

Sms:a: FB 1440-8466 till 72456 för beskrivning

I ett attraktivt läge intill Fatbursparken, ett stenkast från Medborgarplatsen, finns denna välplanerade
lägenhet om fyra rum och kök. Lägenheten är i genomgående bra skick, stilrent renoverat med smakfulla
färg och materialval. I alla rum ligger fina parkettgolv och väggarna är ljusa. Planlösningen är perfekt för
såväl barnfamiljen eller för den som söker stora ytor och ett praktiskt boende med ett flertal gemensamma
utrymmen. Perfekt läge nära både tunnelbana och pendeltåg. Snabbsök via webbnr: 1440-8466.

3:A SOFIA

Sms:a: FB 1440-8418 till 72456 för beskrivning

Välkommen till denna välplanerad 3,5:a med en stor härlig balkong i sydväst med utsikt över kanalen vid
Hammarby Sjö. Balkongen har gott om plats för bord och stolar och här kan man i lugn och ro njuta av
solen och sommaren (balkongen är även utrustad med inglasning som är fullt öppningsbar, vilket stora
delar av året ger ett mysigt uterum). Lägenhetens genomgående planlösning i kombination med generösa
fönsterytor ger rikligt med ljusinsläpp och en luftig känsla. Välkomna! Snabbsök via webbnr: 1440-8418.

3:A HÖGALID
3 750 000:-

Accepterat pris
Boyta: 71 kvm. Avgift: 3.206:-/mån
Adress: Högalidsgatan 54 A, 3 tr,
hiss finns
Visas sön 28/8 12.00-12.40
och mån 29/8 17.00-17.30

Sms:a: FB 1440-5584 till 72456 för
beskrivning

I ett mycket attraktivt läge på
Södermalm ligger denna 3:a med
stor potential och en fin, rymlig
balkong med lugnt gårdsläge.
Tack vare genomgående
planlösning, rejäl takhöjd, stora
fönsterpartier samt bevarade
tidstypiska detaljer erbjuder detta
hem mycket charm och en härlig
karaktär. Välkommen på visning!
Webbnr: 1440-5584.

2,5:A HÖGALID
3 500 000:-

Accepterat pris
Boyta: 68 kvm. Avgift: 3.270:-/mån
Adress: Rosenlundsgatan 20, 2 tr,
hiss finns
Visas sön 28/8 13.10-13.50
och mån 29/8 18.00-18.30

Sms:a: FB 1440-8345 till 72456 för
beskrivning

4 250 000:-

Adress: Ploggatan 2, 3 tr, hiss finns

Accepterat pris
Boyta: 85 kvm. Avgift: 4.032:-/mån

Visas sön 28/8 13.30-14.30 och mån 29/8 18.00-18.45

Sms:a: FB 1440-8453 till 72456 för beskrivning

I attraktivt område invid Åsöberget finns denna ljusa och genomgående 3:a med en väldisponerad och
luftig planlösning. Bevarade tidstypiska detaljer såsom vackra trägolv, spegeldörrar och högt till tak.
Välkomnande och ljus hall med säkerhetsdörr. Inre hall med plats för garderob och skrivbord. Rymligt
vardagsrum mot gatan och två sovrum samt kök mot lugn och lummig gård. Stort härligt badrum med
eget fönster. Generösa fönsterpartier ger ett härligt ljusinsläpp. Snabbsök via webbnr: 1440-8453.

Mitt i Söders hjärta finns denna
ljusa, härliga och rymliga 2,5:a.
Genomgående planlösning med
fiskbensparkett, furugolv och
stora fönsterpartiet som sätter
härlig charm på lägenheten. Ett
kvarter från Mariatorgets tunnelbanestation och närhet till Söders
oändliga utbud! Lägenheten kan
göras om till en 3:a. Balkongplaner! Webbnr: 1440-8345.

Södermalm / 08-643 88 20 / Hornsgatan 166 / fastighetsbyran.se

Kom på visning!
2:A MARIA

2:A MARIA
4 300 000:-

4 300 000:-

Accepterat pris
Boyta: 77 kvm. Avgift: 2.307:-/mån
Adress: Wollmar yxkullsgatan 10,
4tr, hiss finns

Accepterat pris
Boyta: 69 kvm. Avgift: 1.246:-/mån
Adress: S:t Paulsgatan 20, 3tr, hiss
Visas sön 28/8 12.45-13.30
och mån 29/8 17.45-18.15

Visas sön 28/8 14.00-14.45
och mån 29/8 18.45-19.15

Sms:a: FB 1440-8331 till 72456 för
beskrivning

Sms:a: FB 1440-8170 till 72456 för
beskrivning

Funkis när den är som bäst! Varmt
välkommen på visning till denna
mycket välplanerade lägenhet
med högt och ljust läge belägen
vid attraktiva Mariatorget. Öppen
spis, balkong i söderläge samt
kök för 8-10 personer gör denna
lägenhet till något alldeles extra.
Helkaklat badrum med dusch och
tvättmaskin. Stabil Brf med låga
avgifter. Hiss från entréplan utan
trappor. Webbnr: 1440-8331.

Högt belägen vid attraktiva
Mariatorget finner ni denna
smakfullt renoverade 2,5:a som
måste upplevas på plats! Med kök
och bibliotek/salong med öppen
spis i öppen planlösning är denna
lägenhet perfekt för socialt
umgänge. Mycket stabil Brf med
låg belåning och en fantastisk
innergård. Varmt välkommen på
visning! Webbnr: 1440-8170.

2:A HÖGALID

2:A SOFIA
2 095 000:-

2 195 000:-

Accepterat pris
Boyta: 38 kvm. Avgift: 1.893:-/mån
Adress: Bohusgatan 27A, 1 tr ög,
hiss finns

Accepterat pris
Boyta: 42,5 m². Avgift: 1.718:-/mån
Adress: Tantogatan 47, 10 tr, hiss
finns

Visas sön 28/8 13.45-14.30
och mån 29/8 17.30-18.00

Visas sön 28/8 14.15-15.00
och mån 29/8 18.45-19.15

Sms:a: FB 1440-8138 till 72456 för
beskrivning

Sms:a: FB 1440-7978 till 72456 för
beskrivning

Välkommen till denna ljusa och
moderna mini2:a belägen i
gårdshus mellan två mysiga
gårdar. Renoverat kök och
badrum i kombination med äldre
bevarad charm såsom spröjsade
fönster och högt till tak ger
lägenheten en mycket trevlig
karaktär. Här bor du i attraktiv
fastighet och populär förening!
Webbnr: 1440-8138.

Välkommen till denna perfekt
planerade tvåa med en fantastisk
utsikt över Årstaviken. Här bor du
helt utan insyn med generösa
fönsterpartier som släpper in
rikligt med ljus. Lägenheten är i
genomgående bra skick med
smakfulla färg och materialval.
Skuldfri förening med gott om
gemensamma utrymmen.
Välkommen! Webbnr: 1440-7978.

1,5:A KATARINA

1,5:A KATARINA
2 050 000:-

2 290 000:-

Accepterat pris
Boyta: 38 kvm. Avgift: 1.975:-/mån
Adress: Katarina Bangata 62, 2 tr,
hiss finns

Accepterat pris
Boyta: 33 kvm. Avgift: 1.600:-/mån
Adress: Södermannagatan 21, 4 tr,
hiss finns

Visas sön 28/8 13.30-14.30
och mån 29/8 19.00-19.45

Visas sön 28/8 15.00-15.45
och mån 29/8 18.30-19.00

Sms:a: FB 1440-8515 till 72456 för
beskrivning

Sms:a: FB 1440-8154 till 72456 för
beskrivning

Här finner ni en optimalt planerad
lägenhet med sovalkov och en
härlig och solig balkong i sydväst.
Huset ligger i ett av Södermalm
mest eftersökta kvarter, nära
pittoreska Nytorget och lummiga
Vita Bergen. Förening med god
ekonomi och välskött hus. Möjlig
minitvåa! Genomgående bra
standard med behagliga färg- och
materialval.Webbnr: 1440-8515.

På en av Södermalms kanske
absolut bästa adresser hittar ni
denna mycket ljusa och
välplanerade mini-tvåa renoverad
år 2009. Den soliga balkongen
vetter ut mot populära
Södermannagatan och har utsikt
mot bl.a. Brunogallerian. Mycket
stilrena färg- och materialval i
lägenheten och populär förening.
Välkomna!Webbnr: 1440-8154.

1,5:A KATARINA

4,5:A HÖGALID

2,5:A HÖGALID

1 800 000:-

Accepterat pris
Boyta: 38 kvm. Avgift: 2.100:-/mån
Adress: Bjurholmsplan 19
Visas sön 28/8 14.30-15.00
och mån 29/8 19.10-19.40

Sms:a: FB 1440-8123 till 72456 för
beskrivning

Välkomna till denna trevliga lägenhet med toppläge vid populära
Bjurholmsplan. En riktig pärla
med fin interiör som fint kombineras med vackra originaldetaljer!
Kök med stor matplats för 4
personer och en rymlig sovalkov i
anslutning till vardagsrummet.
Det är ett underbart boende med
bästa läget på Södermalm som är
lugnt men ändå har nära till allt.
Webbnr: 1440-8123.

4 695 000:-

3 650 000:-

Accepterat pris. Boyta: 109 m², avgift: 5.221:-/mån
Adress: Hallandsgatan 30, bv, hiss finns

Accepterat pris. Boyta: 76,5 m², avgift: 2.550:-/mån
Adress: Ringvägen 11 C, 3 tr, hiss finns

Visas sön 28/8 12.30-13.15 och tis 30/8 17.30-18.00

Visas sön 28/8 16.15-16.50 och tis 30/8 18.30-19.00

Sms:a: FB 1440-8095 till 72456 för beskrivning

Sms:a: FB 1440-8272 till 72456 för beskrivning

Välplanerad och genomgående 4,5:a med underbart läge mot grönskande innergård. Populär
förening. Varmt välkomna! Webbnr: 1440-8095.

Med ett attraktivt läge på Söder finner ni denna
fräscha och genomgående 2,5:a med solig balkong. Varmt välkommen! Webbnr: 1440-8272.

Hammarby Sjöstad / 08-452 29 50 / Hammarby Allé 56 A / fastighetsbyran.se

Kom på visning!
4:A HAMMARBY SJÖSTAD

4:A HAMMARBY SJÖSTAD

4 495 000:-

Adress: Sickla Kanalgata 39, 2 tr, hiss finns

4 495 000:-

Adress: Sickla Kanalgata 27, 2 tr, hiss finns

Accepterat pris
Boyta: 110 kvm
Avgift: 6.083:-/mån inkl V/VA

Visas sön 28/8 13.15-14.15 och mån 29/8 17.30-18.00

Accepterat pris
Boyta: 109 kvm
Avgift: 6.040:-/mån inkl V/VA

Visas sön 28/8 12.00-13.00 och mån 29/8 18.15-18.45

Sms:a: FB 1441-10340 till 72456 för beskrivning

Rymlig och ljus fyra med optimal planlösning på populära Sickla Udde! Trevlig balkong med sol från
morgon till eftermiddag och utsikt över kanalen. Stort vardagsrum med trevligt burspråk, tre bra sovrum,
nyrenoverat kök med fantastiskt stor matplats och två wc. Fastigheten ligger intill trevliga promenadstråken längs Sickla kanal. Perfekt familjefyra! Varmt välkomna! Snabbsök via webbnr: 1441-10340.

Sms:a: FB 1441-10343 till 72456 för beskrivning

Rymlig och smakfull lägenhet på Sickla Udde! Området är mycket lugnt och tyst. Lägenheten har en
trevlig balkong med kanalglimt samt sol från morgon till kväll. Markiser över fönster och balkong som
ligger i söderläge. Lägenheten har en öppen planlösning mellan vardagsrum och kök, två wc, gott om
förvaring samt tre rymliga och ljusa sovrum. Välkommen på visning! Snabbsök via webbnr: 1441-10343.

1,5:A HAMMARBY SJÖSTAD

3:A HAMMARBY SJÖSTAD

3 900 000:-

Adress: Redargatan 7, 4 tr, hiss finns.

2 795 000:-

Adress: Babordsgatan 8, 5 tr, hiss finns.

Accepterat pris
Boyta: 109,5 kvm
Avgift: 6.374:-/mån Inkl V/VA

Visas sön 28/8 14.30-15.30 och mån 29/8 18.00-18.45

Accepterat pris
Boyta: 48 kvm
Avgift: 2.430:-/mån inkl V/VA

Visas sön 28/8 13.00-14.00 och mån 29/8 17.30-18.00

Sms:a: FB 1441-10344 till 72456 för beskrivning

Ljus och fin 3:a med 3 meters takhöjd i delar av lägenheten. Ett stort, härligt vardagsrum på cirka 31 kvm,
så här finns det gott om plats för stora sällskap. Köket är ett vitt Vedumkök med bänkskivor i ek och
rostfria vitvaror. Genomgående vita väggar och ekparkett. Balkong mot innergården och två stora
sovrum. Helkaklat badrum med grått klinker och vitt kakel, TM/TTSnabbsök via webbnr: 1441-10344.

Sms:a: FB 1441-10329 till 72456 för beskrivning

Underbar, representativ våning med bra sällskapsytor. Takterrass ca 20 kvm med sol från morgon till sen
förmiddag, minimal insyn ger en känsla av ett extra rum. Strålande utsikt över föreningens innergård och
Hammarby sjö. Låg månadsavgift. Lägenheten har ett marint läge vid Sickla Kaj med småbåtshamn och
gratisfärjan till Södermalm på nära avstånd. Varmt välkomna!. Snabbsök via webbnr: 1441-10329.

5

Hammarby Sjöstad - etage - exklusiva material

Korphoppsgatan 33

6+7 tr

161 m2

7,6 milj

9.823/m

Sö 28/8 12-13

Må 29/8 18-18.30

Tel 08 702 20 55

Exklusiv etagevåning högst upp i huset med strålande utsikt över Sickla Kanals glittrande vatten och båtliv. Generösa sällskapsytor, kök med restaurangkänsla,
två badrum varav det ena med ångbastu. Vattenutsikt från alla rum. Golvvärme i hela våningen. Balkong med kanalutsikt och sol från tidig morgon till eftermiddag.

karlssonuddare.se

3

Hammarby Sjöstad - balkong och uteplats
Förskeppsgatan 3
Ep
81,5 m2
3,2 milj
5.001/m
Sö 28/8 14-15
Må 29/8 17.30-18
Tel 08 702 20 55

Välplanerad genomgående lägenhet med stilrena materialval och goda förvaringsmöjligheter. Både balkong och lummig uteplats i skyddat läge med egen uppvuxen trädgårdstäppa. Lugnt läge nära butiker, restauranger, tvärbanan och Hammarby Kanals promenadstråk. Gångavstånd till Södermalm och Nackareservatet.

3

Hammarby Sjöstad - möjlig 4a - radhuskänsla
Lugnets Allé 57
Ep
101 m2
3,3 milj
5.624/m
Sö 28/8 13-14
Må 29/8 17.30-18
Tel 08 702 20 55

Rymlig genomgående trea med lugnt läge och radhuskänsla. Stort sällskapsrum och rymliga sovrum. Ljust och luftigt med fönster från golv till tak.
Uteplats med eftermiddagssol mot lummig innerård, plats för matgrupp och grill. Lägenheten kan med fördel göras om till en fyra.

karlssonuddare.se

4

Södermalm - vindsetage - stor terrass i väster - braskamin
Heleneborgsg. 11C
3 + 4 tr, ej hiss
130 m2 boyta +
10 m2 biyta
7,2 milj
5.564 / m
Sö 12-13
Må 18:30-19
Tel 08-642 33 60

Läcker vindsetagevåning med stor terrass i sydväst med sol hela dagen samt braskamin. Högt i tak, synliga bjälkar, änglatrappa samt takfönster. Lyxigt badrum
med bubbelbadkar och bjälkar. Nedre plan med tre sovrum, duschrum, separat wc samt nyrenoverat kök. Lugnt läge mellan två lummiga innergårdar.

2

Södermalm - balkong med sjöutsikt
Lilla Erstagatan 6
3 tr
47 m2
3,2 milj
2.175/m
Sö 28/8 14.30-15.30
Må 29/8 17.30-18
Tel 08-642 33 60

Balkong med härlig utsikt mot Saltsjön och Kastellholmen. Lugnt och fridfullt läge i attraktiva kvarter högst upp på Stigberget intill Fjällgatan.
Lägenheten har höga spröjsade fönster, pardörrar, öppen spis och vackra parkettgolv.

1

Södermalm - altan med sjöutsikt
Heleneborgsg. 30B
5 tr
36 m2
2,2 milj
1.477/m
Sö 28/8 13-14
Må 29/8 9-19.30
Tel 08-642 33 60

Kostnadsfri värdering
inom 24 timmar
Hammarby Sjöstad
08 702 20 55

Strålande läge högst upp med magniﬁk utsikt över Riddarfjärden, Egen takaltan i fritt
läge mot sjösidan med kvällsol. Perfekt planlösning som erbjuder en möjlig ombyggnad
till en liten tvårummare.

karlssonuddare.se

Södermalm
08 642 33 60

HEMMA PÅ SÖDER

v i h a r f ö r m e d l at h e m i Södra Stockholm
sedan 1983. Faktum är att vi gjort affärer i nästan
varje bostadsrättsförening på Södermalm och i
Söderförort. Känn dig som hemma.

WWW.SODERMAKLARNA.SE
MEDBORGARPLATSEN 08-6416090 MARIATORGET 08-6431080 SJÖSTADEN 08-6415050 LILJEHOLMEN 08-6466010
HÄGERSTEN 08-6449044 ENSKEDE 08-4473440 TULLINGE 08-7788660 NORSBORG 08-53191720
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HEMMA PÅ SÖDER

www.husmanhagberg.se

Södermalm Maria Magdalena 4:a
Ett härligt boende för barnfamiljen! Välkommen till denna välplanerade lägenhet i modern tappning med balkong i
söder. Tre sovrum i varierande storlek. Kök med matplats och utgång till balkonge med söderläge.. Lägenheten ligger i
lugna,barnvänliga och levande Söderkvarter vid bilfria Södermalmsallén, Timmermansparken och invid Bergsgruvan.
Accepterat pris: 4.095.000 kr Kvm: 81 Avgift: 3.626 kr Visas: Sön 28/8 13.45-14.30 & mån 29/8 18.30-19.00 Adress: Fatburs
Kvarngata 11, 1 tr Södermalm 08-743 05 50

Kommande

Södermalm Katarina 2:a

Södermalm Sofia Tullgårdsgatan 2,5:a

Välplanerat boende med lugnt läge,öppen spis, balkong i västerläge och fransk balkong i öster. Funkis med 2,70 i
takhöjd. Två stora rum med fiskbensmönstrad ekparkett på golven och ett härligt, ljust kök med matplats för minst sex. Trivsam
fastighet med hiss och centralt läge, gångavstånd till allt Södermalm har att erbjuda.
Accepterat spris: 3.300.000 kr Kvm: 59 Avgift: 3.409 kr Visas: Sön 28/8 12.30-13.15 & mån 29/8 17.30-18.00 Adress:
Möregatan 6, 1 tr Södermalm 08-743 05 50

Tillfälle att förvärva en fantastiskt ljus och tilltalande lägenhet med barnkammare/arbetsrum och stor balkong!
Förening med god ekonomi och låga avgifter. Lugnt läge vid Hammarbykanalen och samtidigt nära till Söders alla restauranger
och butiker. Hela lägenheten är nyligen renoverad med god smak och hög standard.
Accepterat pris: 3.650.000 kr Kvm: 75 Avgift: 2.671 kr Visas: Sön 4/9 13.30-14.15 & mån 5/9 18.45-19.15 Adress:
Tullgårdsgatan 10, 2 tr Södermalm 08-743 05 50

Södermalm Maria Magdalena 2:a

Södermalm Maria 5:a

Välkommen till Högbergsgatan 75 A, i de mycket populära kvarteren kring Mariatorget. Här ges nu möjlighet att förvärva
en välplanerad och mycket ljus 2:a högst upp i huset med balkong. Lägenheten är fräsch och har totalrenoverats under 2007.
Optimalt läge på Söder, nära såväl Mariatorget som Medborgarplatsen. Utmärkta kommunikationer, nära T-bana och pendeltåg.
Accepterat pris: 3.250.000 kr Kvm: 59 Avgift: 2.477 kr Visas: Sön 28/8 13.15-14.00 & mån 29/8 18.00-18.30 Adress:
Högbergsgatan 75 A, 7 tr Södermalm: 08-743 05 50

Välkommen till denna mycket ljusa och luftiga femma med rymlig inglasad balkong. Högt upp i huset med genomgående
och optimal planlösning. Stort badrum och gäst wc gör denna lägenhet till drömboendet för familjen. Attraktivt läge med närhet till
allt samt utmärkta kommunikationer. Stabil och solid brf med låga avgifter.
Accepterat pris: 4.600.000 kr Kvm: 98 Avgift: 3.985 kr Visas: Sön 28/8 12.00-13.00 & Mån 29/8 17:15-17:45 Adress:
Lehusens Gränd 4, 4tr Södermalm 08-743 05 50

www.husmanhagberg.se

www.husmanhagberg.se

Hammarby Sjöstad 3:a

Hammarby Sjöstad. 2:a

Välkommen till denna unika gavellägenhet! Lägenheten karaktäriseras av sina stora fönsterpartier, de nyslipade och
vitpigmenterade ekgolven, den unika planlösningen samt den stora balkongen i sydväst. Stilrent och fräscht kök samt
badrum gör lägenheten till det optimala boendet. Solid äkta bostadsrättsförening ett stenkast från badbryggan.
Accepterat pris: 2.900.000 kr Kvm: 74 Avgift: 4.167 kr Visas: Sön 28/8 15.30-16.30 & Tis 30/8 17.30-18.00 Adress: Sickla
Kanalgata 77 Södermalm 08-743 05 50

Bekvämt boende med byggår 2009, så gott som nytt! Rymligt kök med högklassiga material och vackra ytskikt. Stort
påkostat badrum med all utrustning. Ett skyddat, lugnt och attraktivt läge i Sjöstaden då du har närheten till både natur, vatten och
all service i området. Tvärbanan strax intill & gångavstånd till Södermalm!
Accepterat pris: 2.550.000 kr Kvm: 66 Avgift: 3.965 kr Visas: Söndag 28/8 kl 14.45-15.30 & måndag 29/8 kl 18.30-19.00
Adress: Redarg. 6, 2 tr. Södermalm 08-743 05 50

Södermalm - Katarina 2:a

Södermalm - Katarina 1:a

Välkommen till en stor, toppfräsch och välplanerad tvåa i SOFO.
Vackert bevarade detaljer från byggnadsåren såsom trägolv, djupa fönsternischer och spegeldörrar. Stora fönster och generös
takhöjd skapar en härlig rymd. Lugnt och centralt belägen i attraktiva kvarter.
Utgångspris: 3.200.000 kr Kvm: 66 Avgift: 2.898 kr Visas: Sön 28/8 13.30-14.30 & Mån 29/8 18:15-18:45 Adress:
Gotlandsgatan 67, 1 tr Södermalm 08-743 05 50

Rymlig etta med bevarade detaljer från byggnadsåret såsom stora fönster, generös takhöjd och trägolv.
Potentiell mini tvåa. Lättmöblerat vardagsrum med plats för säng, soffa, tv, bord och förvaringsmöbel. Yteffektivt kök med matplats
för fyra personer.
Accepterat pris: 1.900.000 kr Kvm: 37 Avgift: 1.889 kr Visas: Sön 28/8 11.45-12.45 & mån 29/8 17.30-18.00 Adress:
Bjurholmsgatan 37, 1/2 tr Södermalm 08-743 05 50

Kommande

Kommande

Södermalm Gamla Stan 2,5:a

Södermalm Katarina 3:a

Här bjuds ett unikt tillfälle att förvärva en ljus lägenhet med perfekt läge på Lilla Nygatan. Stort, modernt kök med
öppenhet mot sällskapsrum. Två rum i fil mot sällskapsrum och ett stort, fräscht badrum. Utmärkt läge på lugn gata med närhet till
t-bana, buss, ett stort antal restauranger och mängder av historiska sevärdheter.
Accepterat pris: 5.275.000 kr Kvm: 78 Avgift: 3.468 kr Visas: Sön 4/9 12.00-12.45 & mån 5/9 17.30-18.00 Adress: Lilla
Nygatan 15, 2 tr. Södermalm 08-743 05 50

Mycket trivsam och optimalt planerad lägenhet om tre rum och kök med ett lugnt läge mot den stora grönskande
innergård. Två bra sovrum varav ett mindre. Genomgående lägenhet med en stor inbyggd uteplats/balkong.
Accepterat pris: 3 700 000 kr Kvm: 68 Avgift: Visas: Sön 4/9 & mån 5/9 Adress: Östgötagatan 26 3 tr Södermalm 070797 47 64

www.husmanhagberg.se
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ERIK OLSSON FASTIGHETSFÖRMEDLING AB

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

W W W.SVENSKFAST.SE
Gilla

Snart är hösten här.
Det är aldrig för tidigt
att starta din försäljning!
Prata med oss om du funderar på att sälja din bostad så hjälper vi
dig med alla viktiga förberedelser. Hitta din mäklare på svenskfast.se
eller kom in till oss på Timmermansgatan 31 Tel: 08-640 00 00
Följ oss på Facebook.
SÖDERMALMSBUTIKEN TIMMERMANSGATAN 31,118 55 STOCKHOLM TEL 08-640 00 00 WWW.SVENSKFAST.SE

ERIK OLSSON FASTIGHETSFÖRMEDLING AB

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

SKANDIAMÄKLARNA
TELEFON 08-641 83 00
WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

5:A SÖDERMALM - UNIK 5:A MED SUVERÄNT LÄGE PÅ MARIABERGET

4:A SÖDERMALM - RENOVERAD 4:A CENTRALT PÅ SÖDER MED LÅG AVGIFT

Här ges nu tillfälle att förvärva en suveränt planerad 5:a med ett fantastsikt läge. Planlösningen
är ytterst yteffektiv och känns rymlig och generös då den är både genomgående samt att man
kan "gå runt" i lägenheten. Lägenheten är i behov av renovering. Lägenheten är mycket trivsam
med rum som storleksmässigt är väl avvägda till rummens ändamål.

Välplanerad 4:a mitt på Södermalm. Lägenheten är i ett mycket gott skick då både badrum, kök
och ytskikt är snyggt renoverade. Lägenheten har en rymlig hall. Totalt tre sovrum. Vardagsrum
och kök känns öppet och luftigt. Från köket nås även balkongen med förmiddagssol. Dessutom
är badrummet och den separata wc:n renoverade med stilfulla materialval.

PRIS: ACCEPTERAT PRIS 7 000 000 KR/BUD AVGIFT: 2 672 KR/MÅNAD. BOAREA: 106 KVM ADRESS: KATTGRÄND 1
VISAS: SÖN 28/8 15.00-15.45 OCH TIS 30/8 18.00-18.45 KONTOR: SÖDERMALM 08-6418300

PRIS: ACCEPTERAT PRIS 4 795 000 KR/BUD AVGIFT: 2 147 KR/MÅNAD. BOAREA: 96 KVM ADRESS: GÖTGATAN 130
VISAS: SÖN 28/8 15.00-15.45 OCH MÅN 29/8 18.30-19.00 KONTOR: SÖDERMALM 08-6418300

2:A SÖDERMALM - SEKELSKIFTESLÄGENHET INVID MOSEBACKE TORG

2:A SÖDERMALM - SMAKFULLT RENOVERAD 2:A MED HÖGT LÄGE OCH BALKONG

Fräsch och luftig 2:a i vacker sekelskiftesfastighet. Runt hörnet ligger Götgatsbacken med ett
stort utbud av shopping och restauranger. Många vackra tidstypiska detaljer bevarade såsom två
kakelugnar, takstuckatur och en generös takhöjd. Renoverat kök samt duschrum.

Välkommen till denna mycket smakfulla och rymliga lägenhet som har ett mycket attraktivt läge
på Söder. Bostadsrätten är suveränt planerad med fördelar såsom högt läge i huset, balkong och
generösa fönsterpartier. Modern öppen planlösning mellan kök och vardagsrum.

PRIS: ACCEPTERAT PRIS 3 700 000 KR/BUD AVGIFT: 1 952 KR/MÅN. BOAREA: 58 KVM
ADRESS: SVARTENSGATAN 8B, 3 TR (HÖGST UPP) ÖG VISAS: SÖN 28/8 12.30-13.15 OCH MÅN 29/8 17.30-18.00
KONTOR: SÖDERMALM 08-6418300

PRIS: ACCEPTERAT PRIS 2 750 000 KR/BUD AVGIFT: 3 300 KR/MÅNAD. INKL VÄRME OCH VATTEN BOAREA: 54 KVM
ADRESS: MÖREGATAN 6,4 TR VISAS: SÖN 28/8 13.00-13.45 OCH MÅN 29/8 18.00-18.30
KONTOR: SÖDERMALM 08-6418300

SKANDIAMÄKLARNA
TELEFON 08-641 83 00
WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

2:A SÖDERMALM - ARKITEKTRITAD BOSTAD I TOPPSKICK MED BRA LÄGE

1,5:A SÖDERMALM / REIMERSHOLME - VÄLPLANERAD MED HÖGT FINT LÄGE

Välkommen till Katarina Bangata 59. Lägenheten har en välplanerad och genomgående
planlösning med fönster i två väderstreck. Vardagsrummet, som har fönster ut mot innergården,
är ljust och luftigt. Renoverat kök med matplats. Fint kaklat badrum. Bra förvaring.

Välplanerade 40 kvm med högt fint läge och utsikt. Lägenheten är mycket tilltalande och har ett
härligt vardagsrum med modern öppen planlösning mellan kök och rum gör lägenheten ljus och
luftig. Här finns tre fina fönster och en fransk balkong. Bra "sovrum" och badrum med badkar.

PRIS: ACCEPTERAT PRIS 2 450 000 KR/BUD AVGIFT: 2 797 KR/MÅN. BOAREA: 50 KVM
ADRESS: KATARINA BANGATA 59 A VISAS: SÖN 28/8 14.45-15.30 OCH MÅN 29/8 18.30-19.00
KONTOR: SÖDERMALM 08-6418300

PRIS: ACCEPTERAT PRIS 2 390 000 KR/BUD AVGIFT: 2 356 KR/MÅNAD. ADRESS: ANDERS REIMERS VÄG 11, 4TR, HISS
VISAS: SÖN 28/8 14.15-15.00 OCH MÅN 29/8 19.00-19.30 KONTOR: SÖDERMALM 08-6418300

1:A SÖDERMALM - SMAKFULL 1:A MED SUVERÄNT LÄGE
Välkommna till en härlig 1:a i vacker fastighet Anno 1897. Här bor ni mellan populära
Mariatorget och Götgatsbacken, vilket är ett av Söders allra mest eftertraktade område. Läget är
perfekt för citymänniskan som vill ha nära till allt.
PRIS: ACCEPTERAT PRIS 1 990 000 KR/BUD AVGIFT: 1 261 KR/MÅNAD. BOAREA: 32 KVM ADRESS: BELLMANSGATAN 23
VISAS: SÖN 28/8 12.00-12.45 OCH MÅN 29/8 17.10-17.40 KONTOR: SÖDERMALM 08-6418300

1:A SÖDERMALM - VÄLPLANERAD ETTA MED HÄRLIGT OCH FRITT LÄGE

1:A SÖDERMALM - DRÖMLIK 1:A MED FANTASTISKT LÄGE I HÖGALID

Charmig lägenhet med alla fönster mot grönskande träd. Välplanerad och är i ljust fint skick
med vackra trägolv, och generös takhöjd. Smakfullt renoverat kök i mycket bra skick, matplats
för 4 personer. Vardagsrum med en praktisk sovalkov. Här finns plats för både säng och
soffgrupp. Välskött förening som sänkte avgiften med 5 % både 2010 och 2011.

Välplanerad 1:a i populära Högalid. Tidstypiska detaljer såsom fiskbensparkett, vackra fönster
och en fransk balkong. Lättmöblerat allrum där Du både får plats med din säng och ett bra
matbord. Från rummet nås även en inbyggd garderob. Här bor Du som mitt i en grönskande
idyll, i det vackra 20-tals huset, och har samtidigt stadspulsen runt hörnet.

PRIS: ACCEPTERAT PRIS 1 800 000 KR/BUD AVGIFT: 1 830 KR/MÅNAD. BOAREA: 34 KVM ADRESS: RINGVÄGEN 155, 2 TR
VISAS: SÖN 28/8 13.30-14.15 OCH MÅN 29/8 17.30-18.00 KONTOR: SÖDERMALM 08-6418300

PRIS: ACCEPTERAT PRIS 1 545 000 KR/BUD AVGIFT: 1 266 KR/MÅNAD. BOAREA: 23,5 KVM
ADRESS: HÖGALIDSGATAN 29, 2 TR VISAS: SÖN 28/8 13.45-14.15 KONTOR: SÖDERMALM 08-6418300

Nyhet!
Accepterat pris
på alla bosäder
i Stockholms
innersad.
Läs mer på: smh.se/accepteratpris

www.svenskamaklarhuset.se
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12.00-13.00
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5
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12.00-13.00

29/8

18.00-18.30

Hammarby Sjöst.

Korphoppsgatan 33

5

161

9 823

7 600 000

Karlsson & Uddare 08-702 20 55

28/8

15.00-15.45

30/8

18.00-18.45

Maria

Kattgränd 1

5

106

2 672

7 000 000

Skandiamäklarna 08-641 83 00

28/8

11:45-12:30

29/8

17:00-17:30

Katarina

Bjurholmsplan 27, 4tr

5

112

5 959

5 750 000

Södermäklarna, 08-644 90 44

28/8

12.00-16.00

29/8

17.30-18.00

Tullgårdsgatan

Tullgårdsgatan 18

4,5

102

6 166

5 150 000

Erik Olsson Fastighetsförmedling 08-5555 1300

28/8

12.30-13.15

30/8

17.30-18.00

Södermalm

Hallandsgatan 30

4,5

109

5 221

4 695 000

Fastighetsbyrån, 08-643 88 20

28/8

13.45-14.30

29/8

18.30-19.00

Maria Magdalena

Fatburs Kvarngata 11

4

81

3 626

4 095 000

HusmanHagberg 08-743 05 50

28/8

13.00-13.45

29/8

17.45-18.15

Södermalm

Fatburs Brunnsgata 27

4

80

5 124

3 500 000

Fastighetsbyrån, 08-643 88 20

28/8

12.00-13.00

29/8

18.30-19.00

Högalid

Heleneborgsgatan 11C

4

130

5 564

7 200 000

Karlsson & Uddare 08-642 33 60

28/8

15.00-15.45

29/8

18.30-19.00

Soﬁa

Götgatan 130

4

96

2 147

4 795 000

Skandiamäklarna 08-641 83 00

28/8

15.00-16.00

29/8

18.30-19.30

Högalid

Hornsgatan 154

4

130

4 932

6 600 000

Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00

28/8

13.30-14.15

29/8

17.00-17.45

Soﬁa

Götgatan 118

4

93

2 088

4 400 000

Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00

28/8

12.00-13.00

29/8

18.00-18.30

Maria

Timmermansgränd 4, 7 tr

4

97

4 373

4 600 000

Svenska Mäklarhuset, 08-640 71 00

28/8

13:30-14:30

29/8

18:30-19:00

Högalid/Maria

Krukmakargatan 48, 5tr

4

99

4 025

5 600 000

Södermäklarna, 08-556 06 926

28/8

14:30-15:15

29/8

18:00-18:30

Högalid

Drakenbergsgatan 21, 4tr

4

92

3 485

4 450 000

Södermäklarna, 08-556 06 923

28/8

12:00-13:00

29/8

18:15-18:45

Hammarby Sjöstad

Sickla Kanalgata 27

4

109

6 040

4 495 000

Fastighetsbyrån 08 -452 29 50

28/8

13.15-14.15

29/8

17.30-18.00

Hammarby Sjöstad

Sickla Kanalgata 39

4

110

6 083

4 495 000

Fastighetsbyrån 08 -452 29 50

28/8

12.00-13.00

29/8

17.45-18.30

Södermalm

Dörjgränd 4, 2 tr

3,5

92

3 370

4 500 000

Fastighetsbyrån, 08-643 88 20

28/8

14:15-15:00

29/8

19:10-19:40

Sjöstaden

Midskeppsgatan 26, 6tr

4

98

5 505

5 600 000

Södermäklarna, 08-556 946 76

28/8

12.00-16.00

29/8

17.00-17.30

Maria Magdalena

Peter Myndes Backe 18

3

87

4 710

4 000 000

Erik Olsson Fastighetsförmedling 08-5555 1300

28/8

15.30-16.30

30/8

17.30-18.00

Hammarby Sjöstad

Sickal Kanalgata 77

3

74

4 167

2 900 000

HusmanHagberg 08-743 05 50

28/8

12.00-12.40

29/8

17.00-17.30

Södermalm

Högalidsgatan 54 A

3

71

3 206

3 750 000

Fastighetsbyrån, 08-643 88 20
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28/8

12.00-12.40

29/8

17.00-17.30

Södermalm

Högalidsgatan 54 A

3

71

3 206

3 750 000

Fastighetsbyrån, 08-643 88 20

28/8

13.30-14.30

29/8

18.00-18.45

Södermalm

Ploggatan 2, 3 tr

3

85

4 032

4 250 000

Fastighetsbyrån, 08-643 88 20

28/8

14.00-15.00

29/8

17.30-18.00

Hammarby Sjöst.

Fösskeppsgatan 3

3

81,5

5 001

3 200 000

Karlsson & Uddare 08-702 20 55

28/8

13.00-14.00

29/8

17.30-18.00

Hammarby Sjöst.

Lugnets Allé 57

3

101

5 624

3 300 000

Karlsson & Uddare 08-702 20 55

28/8

12.30-13.30

29/8

17.45-18.15

Gamla Stan

Själagårdsgatan 8B

3

89

1 898

6 200 000

Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00

28/8

14.00-14.45

29/8

18.45-19.15

Soﬁa

Ploggatan 20

3

83

3 611

4 800 000

Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00

61

28/8

13.15-14.00

29/8

17.30-18.00

Maria

Magnus Ladulåsgatan 25

3

81

3 508

3 500 000

Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00

28/8

12.00-12.45

29/8

18.30-19.00

Maria

Swedenborgsgatan 28

3

79

4 023

3 700 000

Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00

28/8

14.30-15.15

29/8

19.30-20.00

Hammarby Sjöst.

Sickla Kanalgata 46

3

69

3 946

3 350 000

Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00

28/8

13:00-13:45

29/8

17:30-18:00

Sjöstaden

Redargatan 9, 5tr

3

102,5

6 181

4 300 000

Södermäklarna, 08-556 946 76

28/8

11:45-12:30

29/8

18:20-18:50

Sjöstaden

Styrbordsgatan 16, 3tr

3

85,5

4 277

3 450 000

Södermäklarna, 08-556 946 76

28/8

14:30- 15:30

29/8

18:00- 18:45

Hammarby Sjöstad

Redargatan 7

3

109.5

6 374

3 900 000

Fastighetsbyrån 08 -452 29 50

28/8

12.00-16.00

29/8

17.15-17.45

Katarina

Möregatan 8

2,5

64,5

3 564

3 200 000

Erik Olsson Fastighetsförmedling 08-5555 1300

28/8

13.10-13.50

29/8

18.00-18.30

Södermalm

Rosenlundsgatan 20

2,5

68

3 270

3 500 000

Fastighetsbyrån, 08-643 88 20

28/8

16.15-16.50

30/8

18.30-19.00

Södermalm

Ringvägen 11 C, 3 tr

2,5

76,5

2 550

3 650 000

Fastighetsbyrån, 08-643 88 20

28/8

14.00-15.00

29/8

17.30-18.00

Wollmar Yxkullsgatan 38

2,5

64

2 994

3 395 000

Mäklarringen 073 33 00 21

28/8

15.00-16.00

29/8

17.30-18.00

Högalid

Rosenlundsgatan 20

2

43

2 351

2 450 000

Erik Olsson Fastighetsförmedling 08-5555 1300

28/8

12.30-13.15

29/8

17.30-18.00

Katarina

Möregatan 6

2

59

3 409

3 300 000

HusmanHagberg 08-743 05 50

28/8

13.15-14.00

29/8

18.00-18.30

Maria Magdalena

Högbergsgatan 75A

2

59

2 477

3 250 000

HusmanHagberg 08-743 05 50

28/8

14.45-15.30

29/8

18.30-19.00

Hammarby Sjöstad

Redargatan 6

2

66

3 965

2 550 000

HusmanHagberg 08-743 05 50

28/8

13.30-14.30

29/8

18.15-18.45

Katarina

Gotlandsgatan 67

2

66

2 898

3 200 000

HusmanHagberg 08-743 05 50

28/8

12.45-13.30

29/8

17.45-18.15

Södermalm

S:t Paulsgatan 20

2

69

1 246

4 300 000

Fastighetsbyrån, 08-643 88 20

28/8

14.00-14.45

29/8

18.45-19.15

Södermalm

Wollmar yxkullsgatan 10, 4tr 2

77

2 307

4 300 000

Fastighetsbyrån, 08-643 88 20

28/8

14.15-15.00

29/8

18.45-19.15

Södermalm

Tantogatan 47, 10 tr

2

42,5

1 718

2 195 000

Fastighetsbyrån, 08-643 88 20

28/8

14.30-15.30

29/8

17.30-18.00

Katarina

Lilla Erstagatan 6

2

47

2 175

3 200 000

Karlsson & Uddare 08-642 33 60

28/8

12.30-13.15

29/8

17.30-18.00

Mosebacke

Svartensgatan 8B

2

58

1 952

3 700 000

Skandiamäklarna 08-641 83 00

28/8

13.00-13.45

29/8

18.00-18.30

Möregatan 6

2

54

3 300

2 750 000

Skandiamäklarna 08-641 83 00

28/8

14.45-15.30

29/8

18.30-19.00

Katarina

Katarina Bangata 59A

2

50

2 797

2 450 000

Skandiamäklarna 08-641 83 00

28/8

15.45-16.30

30/8

17.00-17.30

Katarina

Bondegatan 18

2

77

3 164

3 650 000

Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00

28/8

15.00-15.45

29/8

17.30-18.00

Soﬁa

Götgatan 114

2

65

1 473

3 275 000

Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00

28/8

13.15-14.00

29/8

17.30-18.00

Soﬁa

Götgatan 99

2

59

1 806

3 000 000

Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00

28/8

12.00-12.30

30/8

18.00-08.30

Maria

Magnus Ladulåsgatan 25

2

58

2 512

2 600 000

Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00

28/8

13.00-13.45

29/8

18.30-19.00

Katarina

Bondegatan 55

2

46

2 915

2 895 000

Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00

28/8

13.45-14.30

29/8

18.30-19.00

Maria

Tavastgatan 15

2

42

3 150

2 650 000

Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00

28/8

13:00-13:45

29/8

17:30-18:00

Katarina

Götgatan 116, 2tr

2

53,0

1 237

2 750 000

Södermäklarna, 08-556 00 848

28/8

14:45-15:30

29/8

18:00-18:30

Högalid

Flintbacken 10, 7tr

2

33,5

1 377

1 875 000

Södermäklarna, 08-556 06 925

28/8

14:00-14:40

29/8

18:30-19:00

Högalid

Flintbacken 4, 4tr

2

33,5

1 369

1 900 000

Södermäklarna, 08-556 00 846

28/8

14.30-15.30

30/8

17.30-18.30

Högalid

Tobaksspinnargatan 10

2

50

2 527

2 690 000

Söderkåkar 08-644 05 01

28/8

12.00-16.00

29/8

17.30-18.00

Högalid

Brännkyrkagatan 92A

1,5

28

1 732

1 750 000

Erik Olsson Fastighetsförmedling 08-5555 1300

28/8

15.15-16.15

29/8

19.15-19.45

Katarina

Ringvägen 155, 4 tr

1,5

41

2 218

2 495 000

Svenska Mäklarhuset, 08-640 71 00

28/8

13:00- 14:00

29/8

17:30- 18:00

Hammarby Sjöstad

Babordsgatan 8

1,5

48

2 430

2 795 000

Fastighetsbyrån 08 -452 29 50

28/8

12.00-16.00

29/8

17.00-17.45

Soﬁa

Bondegatan 46

1,5

42

2 817

2 600 000

Erik Olsson Fastighetsförmedling 08-5555 1300

28/8

12.00-16.00

29/8

17.45-18.15

Katarina

Tjärhovsgatan 10

1,5

48

1 833

2 700 000

Erik Olsson Fastighetsförmedling 08-5555 1300

28/8

12.00-16.00

29/8

18.30-19.30

Soﬁa

Åsögatan 167

1,5

47

1 888

2 400 000

Erik Olsson Fastighetsförmedling 08-5555 1300

28/8

13.30-14.30

29/8

19.00-19.45

Södermalm

Katarina Bangata 62, 2 tr

1,5

38

1 975

2 050 000

Fastighetsbyrån, 08-643 88 20

28/8

14.30-15.00

29/8

19.10-19.40

Södermalm

Bjurholmsplan 19

1,5

38

2 100

1 800 000

Fastighetsbyrån, 08-643 88 20

28/8

15.00-15.45

29/8

18.30-19.00

Södermalm

Södermannagatan 21, 4 tr

1,5

33

1 600

2 290 000

Fastighetsbyrån, 08-643 88 20

28/8

14.15-15.00

29/8

19.00-19.30

Reimersholme

Anders Reimers Väg 11

1,5

40

2 356

2 390 000

Skandiamäklarna 08-641 83 00

28/8

14.15-15.00

29/8

17.30-18.00

SoFo

Brännerigatan 5

1,5

48

2 683

2 395 000

Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00

28/8

12.30-13.15

29/8

19.30-20.00

Hornstull

Hornstulls Strand 13

1,5

43

2 686

1 900 000

Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00

28/8

12.00-16.00

29/8

17.00-18.00

Katarina

Tjärhovsgatan 22

1

19

2 239

1 100 000

Erik Olsson Fastighetsförmedling 08-5555 1300

28/8

11.45-12.45

29/8

17.30-18.00

Katarina

Bjurholmsgata 37

1

37

1 889

1 900 000

HusmanHagberg 08-743 05 50

28/8

13.00-14.00

29/8

19.00-19.30

Högalid

Heleneborgsgatan 30B

1

36

1 477

2 200 000

Karlsson & Uddare 08-642 33 60

28/8

12.00-12.45

29/8

17.10-17.40

Maria

Bellmansgatan 23

1

32

1 261

1 990 000

Skandiamäklarna 08-641 83 00

28/8

13.30-14.15

29/8

17.30-18.00

Katarina

Ringvägen 155

1

34

1 830

1 800 000

Skandiamäklarna 08-641 83 00

28/8

13.45-14.15

Högalid

Högalidsgatan 29

1

23,5

1 266

1 545 000

Skandiamäklarna 08-641 83 00

28/8

12.45-13.30

Katarina

Ölandsgatan 44

1

32

2 166

1 970 000

Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00

29/8

18.15-18.45

28/8

14.15-15.00

29/8

17.00-17.30

Högalid

Högalidsgatan 31

1

25

1 575

1 550 000

Svensk Fastighetsförmedling 08-640 00 00

28/8

13:30-14:15

29/8

17:30-18:00

Katarina

Skånegatan 72A, 2tr

1

40,0

2 720

2 395 000

Södermäklarna, 08-556 00 841

28/8

15:30-16:00

29/8

17:30-18:00

Katarina/SoFo

Ölandsgatan 47, 3tr ög

1

40,0

2 408

1 995 000

Södermäklarna, 08-556 06 928

28/8

13:30-14:15

29/8

17:30-18:00

Sjöstaden

Kölnagatan 24, 3tr

1

42,8

2 872

2 300 000

Södermäklarna, 08-556 946 72

28/8

11.00-13.00

Hammarby Sjöst.

Kanalvägen 17

Länsförsäkringar 076-77 30 415
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BO & FYND
Lägenhetsbyten
2a+3a mot 3a . 2a 67kvm,
2 balkonger, sjöutsikt, vid
K-holms K:a + 3a 72kvm,
loggia, milsvid utsikt i väster,
Hornsberg. Bytes mot 3a el
större Nedre K-holmen. Nina
0703366891
Etage i Enskede. Unik
etagelägenhet i barnvänliga
Enskede gård om 4 rok med
två balkonger samt två badrum
i 40-talshus. 105 kvm, 10970
kr/mån. Önskas: Minst rymlig
2:a på södermalm. Ring gärna!
070-766 32 24
1,5:a Sjöutsikt. Lilla Essingen,
HR mot HR el. bliv. BR. Hörnlgh,
44 kvm med balkong och
badkar. Önsk. större! Helst
Kungsholmen. Gärna bliv. BR.
0768 770090

Önskas hyra
1-2:a sökes. Skötsam och trevlig tjej på 29 år letar efter någon
som vill hyra ut deras 1:a eller

2:a i Sthlms innerstad under
längre tid från mitten av sep.
Fast anställning, rök och djurfri.
Ring/email mer än gärna! Olivia
oﬂeisch@yahoo.com
0769080446.
1:a sökes. 38-årig rök- och djurfri kvinna och hudterapeut på
Östermalm söker 1:a att hyra.
Referenser ﬁnns från arbete och
hyresvärd. 073-0860113
Lägenhet sökes. 32-årig man
med fast anställning söker
central lägenhet att hyra omgående. Jag är lugn och skötsam, rök- och djurfri med bra
referenser och ordnad ekonomi.
Vänligen Daniel 0734376342
Lägenhet sökes. 26-årig
gentleman/ekonom av norrländsk börd hemmahörande
på Sibylleg önskar hyra lgh
vid ny adress, gärna norr om
Riddarfjärden. Hälsn. Peter
0702817432
Bostad sökes. Kvinna, eget
företag, god ekonomi, ﬁna refe-

PRIVATANNONSERA FÖR 200 KRONOR
Beställ din Bo & Fyndannons på:
www.sodermalmsnytt.se under menyn ”Annonsera”.

renser + 2 barn, 8 & 5 år, söker
lägenhet/del i villa från 1 okt,
minst 2 rok, omöblerad, lång
tid. Ordningssamma, lugna, i
behov av stabilt boende. Kontakt: Bostad.okt@gmail.com
0730-547937
Par söker lgh. Ungt arkitektpar
(25 och 31 år) söker bostad
i Stockholms innerstad med
närförorter omgående. Vi är
rök- och djurfria med goda
referenser. 0708556347
1-2 rok sökes. Hej. Skötsam
och lugn 37-årig läkare önskar
hyra 1:a eller 2:a i minst 6
månader. Har fast inkomst. Inga
betalningsanmärkningar. Rök-,
djur- och barnfri. Hör gärna av
dig vid ev. frågor.
Mvh, 0767-885300
Lägenhet sökes. 26-årig
kvinnlig konsult m fast anställning söker centralt boende
omgående. Skötsam, rök- och
husdjursfri m goda referenser.
0703-902185

Uthyres
LAS PALMAS. 2 rum o kök, 2 st
balk. Badrum m tvättm. Hiss.
Full utrust. inkl. bredband, TV,
DVD. 50m till strand. Från 12
sept t.o.m. 3 nov. 2000:- pr.
veck. Ej under 6 v.
Tel: 08-843036

Köpes
Möbler köpes. Möbler lampor
tyger av josef frank bruno
mathson carl malmsten mﬂ
keramik lisa larson stig lindberg
kåge gärna argenta köpes
379042
Lägenhet köpes. Familj önskar
köpa lägenhet i innerstan.
Minst 95 kvm, möjlighet till 3
sovrum. 08-6692828

Diverse
Word 2010. Om du är superexpert på Word 2010 så vill jag att
du mot betalning hjälper mig
att rensa bort allt onödigt som
hängts på det programmet. Jag

Garageplatser uthyres!

vill komma så nära 2003 som
möjligt. 08-6605080
Klockreparation. Hej! Jag lagar
din golv,vägg eller bordsklocka.
Eventuell transport . 08-936610
Dagmatte. Lilla glada o charmiga Otis, 8 år, vill ha sällskap
dagtid, 2-3 d/v, nära Hötorget.
Ann 0703/225 221
Hemtjänst priv. Manlig
pensionär 90 år vid Medborgarplatsen, ej direkt sjuk klarar
idag det mesta i hemmet, men
behöver hjälp med lite av varje.
SöKES: Svensktalande kvinna
van vid äldre, gärna pens.
sjuksköterska/sjukbiträde med
intresse att hjälpa en äldre man
i hemmet. Bra betalt.
Kontakta son i utlandet gärna
med referens: info@high-techcenter.ch +41796896465
Hemhjälp. Hej,hjälper er med
hemstäd,strykning,studerar
deltid har goda ref.
072 9496968, mirian

Hundpromenad. Hundpromenad/dagmatte. Vi behöver hjälp
med vår 8 månaders snälla
Lagotto cirka 2 tim/dag.
Ring Johan 0701654813
Daghusse/matte. Jag skulle
vilja hitta någon snäll och hundvan pers. som kan umgås med
mig 2 dagar i v. Jag är en Bullterriertik på 5 höstar och det
sägs att jag är både charmig
och rolig. Kanske ﬁnns du där
ute du nyblivna pensionär som
gärna vill ha hund men inte har
möjlighet att skaffa en egen.
Ring min matte på 070-208 67 38
för att prata tider och ersättning.
Hoppas vi ses Märta-Louise

FLYTTA?
2 MAN + LASTBIL

645
675 :-/tim

inkl. moms

08-668
33 00
www.mex.se

TILL SALU - BUTIKSLOKAL
Nyrenoverad och fräsch mindre lokal
Ca 30 kvm i Vasastan
Låg månadskostnad
Tillträde enl. överenskommelse
Info tel: 070-641 10 05

Hornstulls Strand 15
Nyrenoverat varmgarage
med fjärrkontroll!

08-662 84 84 070-715 72 82

LÄGENHETSRENOVERINGAR
- FRÅN IDÉ TILL INFLYTTNING
Vi samordnar ditt projekt!

Diskbänksglas
i stället för kakel
8

– vi tillverkar och monterar efter dina önskemål

Privatperson, företag, bostadsrättsföreningar
Från det enskilda köket till hela fastigheten.
Tryggt - håller alltid tidsramarna.
Enkelt - du får en projektledare.
Kunskap - hantverksskicklighet i
tredje generationen.

Vi hjälper dig att utnyttja ROT-avdraget!

Nimrodsgatan
• Tel
& Fax
05 40
Nimrodsgatan 22 B •22
TelB
& fax
08-663
05 4008-663
• www.jucomi.se
www.jucomi.se • info@jucomi.se

BILD
NS +
ANNO SIDAN
M
PÅ HE XTRA
E
UTAN TNAD
KOS

Samglas Södermalm www.samglas.se
Brännerigatan 5
sodermalm@samglas.se
T Skanstull
Tel. 08-31 28 10

HÄR SYNS DIN ANNONS
I HELA INNERSTAN
Beställ din Bo & Fyndannons på:

www.sodermalmsnytt.se
under menyn ”Annonsera”

• 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 inkomstbringande verksamheter publiceras och återbetalas ej.

”Enormt medieintresse.
Elev på dagen, ﬁlmskribent kvällstid.”

• 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.

Följ Rasmus och våra andra söderbloggare
på www.sodermalmsnytt.se

• 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”

.se
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BOSTAD
Landet poppis i stan
Enligt SCB bor 15 procent
av Sveriges befolkning på
landet men betydligt ﬂer har
en dröm om att bo på landet. Enligt Svensk Fastighetsförmedlings senaste
bobarometer vill var tredje
svensk ﬂytta ut på landet
permanent. Bland dem uppger fyra av tio att ﬂytten går
redan inom ett par år. Klart
största anledningen till ﬂytten är ”lugn och ro”, medan
jobbet är största hindret.
Det är dock inte i storstaden som drömmen är starkast utan i Norrland. Där
svarar 38 procent att de vill
ﬂytta ut på landet. Minst är
andelen i Stockholm där m
otsvarande siffra är 26 procent. I Skåne är andelen 34
procent och i Västra Götaland 33 procent.

ÅTGÄRD.
Skyddsnät på
balkongen rekommenderas.

Ny regel skyddar inte katter från fall
Sedan 2008 har Jordbruksverket ändrat sina regler för att
hindra katter från att falla ner från balkonger.
Föreskriften kräver att balkonger, där katter vistas ensamma, ska vara försedda med skyddande nät eller liknande om
den är mer än fem meter ovan marken. Trots det har antalet
fallolyckor inte minskat, och varje år skadas 700 katter.
– Det ﬁnns en övertro på att katter aldrig skadar sig, och
är mästare på att balansera. Verkligheten är en annan. Vill
man ha katten obevakad på balkongen ﬁnns all anledning
att sätta upp ett skyddande nät, säger Lotta Möller, veterinär Agria Djurförsäkring.

Nu vill alla skaffa tre barn
Sedan slutet av 90-talet har det blivit vanligare att skaffa ett tredje barn. Ökningen är störst
i storstadsområdena till skillnad från tidigare, då benägenheten var minst i storstäderna,
enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Att få ett tredje barn är vanligare bland högutbildade
och bland dem med hög inkomst.
Även utrikes födda har generellt en högre benägenhet att få ett tredje barn. På 00-talet
har utvecklingen gått mot ﬂer med högre utbildning samtidigt som inkomsterna har ökat.
Även den utrikes födda befolkningen har ökat.

Fortsatt stor ökning av befolkning i tätorter
Befolkningen i Sveriges tätorter ökade med 383 000 personer under perioden 2005 till
2010, enligt ny statistik från SCB.
Störst har ökningen varit i Stockholms län, följt av Skåne och Västra Götalands län. Ökningen enbart i Stockholms tätort uppgick till 120 000 personer. Under perioden har 59
nya tätorter tillkommit och 29 upphört att räknas som tätorter i Sverige och det ﬁnns nu
1 956 tätorter i landet.

Mäklarringen Södermalm/Sjöstaden
08-640 44 00 www.maklarringen.se

2,5:a Södermalm
Mäklarringen Södermalm presenterar stolt detta charmiga boende. Det här är en lägenhet du trivs i direkt när
du kliver innanför dörren. Optimal planlösning tillsammans med behagliga färgval samt vacker fiskbensparkett
skapar fantastisk rymd i denna trevliga lägenhet! Wollmar Yxkullsgatan ligger med ett centralt läge på
Södermalm med närhet till alla bekvämligheter, mysiga caféer, bra restauranger och trendig shopping.

• Boarea:
kvm
*Boarea:
6464
kvm
• Accepterat
pris:
395
000
*Accepterat
pris:
33
395
000
kr kr

• Avgift:
994
inkl
värme,VAVA
*Avgift:
2 2994
kr kr
inkl
vÃ¤rme,
*Wollmar
Yxkullsgatan
38,38,
1 tr
• Wollmar
Yxkullsgatan
1 tr

• Visas sön 28/8 14:00-15:00, premiär visning!
• 29/8
mån 17:30-18:00,
välkommen!
• Visas
sön 28/8
14:00-15:00,Varmt
premiär
visning!
• Richard
Andersson 073-33
000 21
• 29/8
mån 17:30-18:00,
Varmt välkommen!
• Richard Andersson 073-33 000 21
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SPORT

KURSER/UTBILDNING

TIMMERMANSGÅRDEN

McDonald´s Cup i fotboll
14–16 oktober i Västerås

Timmermansgatan 46, Södermalm

SE VÅRT NYA KURSPROGRAM
FÖR BÅDE BARN OCH VUXNA

Klasser: Pojkar och ﬂickor 95, 96, 97,
98, 99, 00, 01.
Sista anmälningsdag 12/9.
Upplysningar: dagtid: 021-41 51 20.
Kvällstid: 021-84 11 79, 070-302 51 12.
Arrangör: Västerås BK30
www.bk30.se | mcdonaldscup@bk30.se

Dessutom

BASARKLUBB, DANS , FÖREDRAG,
STICK-CAFÉ, ÖPPEN VERKSTAD
www.timmermansgarden.se
Ring för program! 08-84 80 11 / 08-84 80 08

TVÄTTERBJUDANDE

ÖVRIGT

ELITTVÄTTEN

Klipp ut
och spara!
PENSIONÄR!
Hos oss får Du hjälp med allt inom tvätt. Hushållstvätt, mattor,
gardiner och kemtvätt. Vi hämtar och lämnar vid din dörr.
Rabatt på hushållstvätt, mangling och transport.
Vänligen ring Mia för priser och info. Mobil 070-757 84 35

Gotlandsgatan 59, tel 08-642 69 41
MOTOR

ANMÄL
DIG!

Sensommarklippet
gör du hos oss!

Höstens kurser
startar vecka 35

McLouis
från
473.000:-

Paketerbjudande:
Limited Edition & Fritidspaket
Normalpris 70 000:-

Vi bjuder på paketet
Begagnatfest!
-99 Knaus C 510
7.793 mil
-01 Eura Mobil 515
7.945 mil
-02 CI Granduca 215
4.042 mil
-03 Eura Mobil Integra 635T 10.152 mil
-07 Bürstner Marano
3.800 mil
-08 Ford Hobby T 555AK 2.668 mil
-06 Knaus Box Star 550MQ 1.800 mil

www.autohallenhusbilar.se
Mätarvägen 3b Kungsängen
Telefon 08 - 41 07 90 90

Öppet: Mån-Tors 10-18
Fre 10-16, Lör 11-15

AnderssonMunkert
Begravningsbyrå
Ringvägen 6
Tel. 08-714 06 55
För oss är våra kunders
trygghet mycket viktig.
Att anlita en auktoriserad
begravningsbyrå kostar
inte mer, men ger dig stor
trygghet i en svår stund
Välkommen till oss!

DANSCENTER STOCKHOLM

6-22 år

Bästa terminskorten, 180 danskurser, två yrkesutbildningar på dagtid,
nya ungdomslinjer på kvällstid, lunchträning, workshops m.m.

Musik & Sång
Teater & Musikal
Dans & Cirkus
Bild & Form
För dig skriven i Stockholms stad

Kursstart 29/8. Gå in på www.danscenter.se och anmäl dig nu!

Skapande på din fritid

Danscenter Stockholm, Åsögatan 117, telefon 08-640 62 00
www.danscenter.se

KULTURSKOLAN STOCKHOLM
www.stockholm.se/kulturskolan

JURIDIK

www.andersson-munkert.se

Annonsera under
vinjetten Motor

BOKSLUT & DEKLARATION

Kontakta Thomas Älgekrans, tel 08-545 873 70
e-post: thomas.algekrans@direktpress.se

Tantogatan 73, Stockholm • 08-55 60 70 05
e-post: kontakt@perm.se • www.perm.se

Auktoriserade redovisningskonsulter
KURSER/UTBILDNING

!&2)+!3(/2.
!+54,¯'%
-¯..)3K/2$¾2
Sms:a LÄKARE till 72 970 för att skänka
50 kronor. Ditt bidrag går i första hand till
Afrikas horn, i andra hand till andra akuta
kriser. www.lakareutangranser.se/akutfond

6ARJEGÍVASPELARROLL
PG 90 06 03-2

SÖDERMALMSNYTT
HÄLSA
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MÅ BRA
PSYKOTERAPI / SAMTAL
Problem på jobbet eller i din relation? Lär dig förstå varför och hur
du hanterar situationer där du känner dig nedstämd, upplever
oro, ångest eller hamnar i konﬂikt. Här är en möjlighet att möta
och förstå dig själv bättre och visa vem du är!

Dags att satsa på dig själv

Samtal i centrum
Vi erbjuder samtalsterapi och coaching till förmånliga priser. Gå in på
www.samtalicentrum.com eller ring oss så berättar vi mer. Välkommen!
Susanne Siggelin
Auktoriserad Samtalsterapeut
070-752 14 37

Lasse Sundström
Samtalsterapeut under utbildning
070-770 67 79

Allmäntandvård samt estetiska
behandlingar som porslinskronor,
skalfasader och tandblekning.
Vi tar även emot patienter akut.
Och studenter får rabatt.
Välkommen!
Välkommen!
Ring och boka tid på telefon 08-643 03 20
RingBesök
och boka
tidRingvägen
på telefon
08-643
20
oss på
106,
T-bana03
Skanstull
112,
Besök
oss på Ringvägen 106, T-bana Skanstull
skanstulls.tandklinik@hotmail.com

k

t ll åt

dkli ik@h t

MEDICINSK FOTVÅRD • VAXNING
Även hembesök. Presentkort.
AUKT. FOTTERAPEUT · MEDLEM I SVERIGES FOTTERAPEUTER

Högalidsgatan 46, T-Hornstull · 08-669 53 87

TA MED DENNA ANNONS SÅ BETALAR DU 300 KR
FÖR DET FÖRSTA BESÖKET!
Owe Larsols, legitimerad psykoterapeut
(med lång erfarenhet)
Skeppsbron 10 · 0739-15 47 27
www.owelarsols.se

SAMTAL - PSYKOTERAPI - PSYKOANALYS

YOGA I HÖST

Gloria Zeligman

KUNDALINIYOGA FÖR UNGDOMAR

Leg psykolog, leg barn- och ungdomspsykoterapeut
Psykoanalytiker, medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen, IPA

söndagar 18.00-19.30
Kursstart 4 september

08-640 10 35
Psykoanalys - Psykoterapi - Föräldrarådgivning
Stödsamtal - Krissamtal - Konsultation
Unga och vuxna

YOGA FÖR DIG MED ÄTSTÖRNINGAR
7 klasser + 2 enskilda sessioner
onsdagar 16.00-17.30
Kursstart 31 augusti

Mottagning på Södermalm

il

Plats: It’s Yoga, Tjustgatan 5.
T-Medborgarplatsen

Välkommen in på en kostnadsfri konsultation
hos våra diplomerade hudterapeuter.

ÖPPEN YOGAKLASS
FAVORIT I REPRIS

Låt oss hjälpa dig välja lämplig behandling
inför hösten. Vi jobbar bla med IPL, Oxylife
och AHA-peel.

GRATIS VID ANMÄLAN

Anmäl dig till info@yogamandella.se
www.yogamandella.se

Tid: Tisdag 30 augusti, kl 18.00–19.45
Plats: Heart & Hand, Allhelgonagatan 5
Anmälan till: carina@yogaliv.nu

Varmt välkomna

;QIC.KX

Carina Njord, internationellt certifierad
Sivananda hathayogalärare.

Samtliga läkare är specialister i plastikkirurgi
Bröstkirurgi . Fettsugning . Buk . Ansikte . Filler
Botox . Laserbehandling mot håravfall . m.m

www.yogaliv.nu

Tjejer! Unikt tillfälle att delta i en träningsform som garanterar resultat och att komma
i form till hösten.
I höst startar en utomhusträning för tjejer på Skanstulls
IP och Östermalms IP. Varje morgon ﬁnns det tre pass
att välja mellan: 6:00-7:00, 7:00-8:00 och 8:00-9:00
Östermalms IP: måndag, onsdag och fredag
Skanstulls IP: tisdag och torsdag

För info och anmälan: 076-582 79 00
Gym.On.Track@gmail.com

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

Har Du ont i fötterna?
Vi på Fothälsan är specialister på alla typer av fotproblem. Hos oss kan
du få hjälp med att förhindra och motverka ev. åkommor/besvär som
kan avlastas med anatomiskt utformade individuella inlägg. Inlägg
motverkar skador och avlastar. Vi tillverkar sportsulor och fotbäddar
anpassade till alla typer av fotbesvär för dig som är aktiv idrottsutövare, motionär eller senior.
Nyhet! Standardavlastning för barn stl 28
28-34.
34.

vecka
Start 7
35-4

Vi utför skokorrigering och ger skoråd. Vi använder
naturmaterial. I vår butik har vi standardavlastningar, stödstrumpor, instrument
ent för fotvård,
fotvårdsprodukter helt örtbaserade,
rade, det ﬁ nns
en serie speciellt för diabetikerfotvård.
rfotvård.
Vi utför även medicinsk fotvård:
d:
diabetesfotvård, behandling
av fot/nagelsvamp, borttagningg
av förhårdnader och liktorn.

PodoShop Fothälsan AB

Tipsa om nyheter
SMS 0730-120 830

Regeringsgatan 77, 08-24 56 95, www.fothalsan.se
Ring för tidsbeställning. Välkomna!
Öppettider: Mån-fre 09.00-18.00, lör 10.00-15.00.

Södermalms nöjdaste
hemtjänstkunder!*

Gå ner i vikt med nya goda Slanka!
Utan aspartam,
gluten och sojamjöl
Lågkaloridiet VLCD

Vi kommer med hjärta hem till dig!
Det är enkelt att skriva en massa vackra ord om att vi ska vara omtänksamma,
hålla hög kvalitet, visa respekt och ﬁnnas tillgängliga. För oss är det viktigaste att
det inte bara blir ord på ett papper, utan att du i praktiken faktiskt upplever att
vi på Aleris Hemtjänst uppträder med hjärta när vi kommer hem till dig. Enligt
resultatet från Stockholms stads kundenkät verkar det som vi kommit långt i vår
strävan mot att du ska uppleva att vi kommer med hjärta och omtanke till dig.

Slanka-coach
Anna Insulander
073 761 53 75

Slanka-coach
Lena Villaume
070 760 30 01

www.kostradgivning.nu · www.viktklubben.se

Syns under vinjetten Hälsa/Må Bra
Kontakta Pamela Jedefeldt, Tel 08-545 873 78 eller e-post: pamela.jedefeldt@direktpress.se

Vi har nämligen fått bäst betyg av hemtjänstföretagen på Södermalm.
Så nu kan vi med stolthet säga att vi har Södermalms mest nöjda kunder.
Vill du också byta till Aleris Hemtjänst eller har
du funderingar på hur man får hemtjänst är du
välkommen att kontakta Dennis Selsborg, västra,
eller Lars Lindeberg, östra.
Aleris Hemtjänst Södermalm västra
Dennis Selsborg: 08-658 31 55
Aleris Hemtjänst Södermalm östra
Lars Lindeberg: 08-641 76 03
*Vi har jämfört de största företagen i Stockholm stad
som har verksamheter på Östermalm. Läs mer på
www.stockholm.se under rubriken ”jämför service”.

Erbjudande

Till den 31/12
erbjuder vi
alla nya hemtjän
stkunder
2 timmars gratis
städning.
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TYCK OM SÖDERMALM
LÄSARBILD

”Totte” till Bajen!
Bajen är ett med Söder och
även om laget är i kris just
nu, så kommer laget att
gå upp igen, men
helst så fort som
möjligt!
Efter Bajens andra match den här
säsongen sa jag till
mina vänner: ”Sparka
Franzén!” Nu är han äntligen sparkad, men det är
försent. Ta in Torbjörn Nilsson som tränare och chansa

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

Här hör vi alltid
historiens vingslag

inte på någon oerfaren! Han
kan höja Bajen och det blir i
så fall garanterat allsvensk fotboll nästa
säsong, kanske redan den här säsongen genom
kvalplatsen, men
gör det nu!
Ta inte in den assisterande tränaren, vad
skulle han kunna tillföra? Bajen blöder och något måste
göras nu!
John Bajare

Ett tips till dej som inte trivs
med Sjöstans gatunamn:
Flytta till Gamla stan! Där
ﬁnns gamla kvarters-och gatunamn så historiens vingslag bara ryker om öronen.
Stor chans att bo i ett ﬂera
hundra år gammalt hus där
också.
Skeppar Karl

Håller du med?
Skriv till:
insandare.stockholm@
direktpress.se

”

Anteckning: Bajens vita bönor skulle må bra av att blandas upp med
några bruna bönor.
Carl Larsson, Hornstull

Otydligt om Sjöstadsskolan

Du behöver inte Vad är det för fel
Tyck om
känna dig inlåst på H&M i gallerian? SÖDERMALM
Bettan, taxiförbudet i Gamla Varför tycker alla så illa om
stan behöver inte ”låsa in
dig”. Ring 08-651 00 00 dygnet runt och tryck sedan 9.
Som boende får du en dispens för din taxiresa från en
trevlig operatör inom någon
minut. Trevlig resa önskar en
som också bor här.

H&M i Hornstullsgallerian?
För mig känns ett H&M väldigt praktiskt.
Sen tycker jag också att
det känns konstigt att man
vill bebygga gräsplättar på
Södermalm. Bygg på Gärdet
i stället.

Ted

Petter

Posten förtjänar inga lovord
Posten borde för många år sedan ha sett till att ordna en paketutlämning i Ringen men när man nu
äntligen gör det så är det för att Ica Vintertullen stängts och inte p g a av att man
vill ge dem som bor nära Ringen bättre
service. Samtidigt får en massa andra
människor väldigt långt till denna service.
Bodde tidigare på ett ställe där det fanns
en paketutlämning snett över gatan men
vi i vårt hus ﬁck gå mycket längre bort. Vi
hade ’fel’ postnummer. Tycker inte att posten förtjänar några lovord!
Vicky

Upprustning bordlagd?

✏

TROGEN PUBLIK. En timme efter att denna bild togs dansade Cullbergbaletten på
Göran Flyxe
scenen!

I Södermalmsnytt nr 33 anges på sidan 4 i artikeln som
handlar om Sjöstadsskolan
under rubriken ”Tillfällig
skola... i väntan på att den
’riktiga’ skolan blir klar”. Men
den riktiga skolan är förstås
den skola som ska byggas på
fastigheten Innanhavet 2,
Lugnets allé 80.
Artikeln antyder att skolan
kommer att vara färdig om
några år. Beslutet att bygga
skolan är överklagat till regeringen och regeringens beslut
bereds för närvarande i Re-

Stör du dig på något
eller ﬁnns det någon
du vill hylla? Risa eller
rosa, bjud på en ﬁn bild
– eller bara skriv om
DITT Söder.
Skriv till:
insandare.stockholm@
direktpress.se
Sms/mms:
0730-120 830.

Sommaren med Ulla
Det här är en upplysningsfolder
om att kärlek ej har nån ålder!
Som den mjukaste kudde med dun i
var vår kärlek i början av juni.
Vacker som en sommardag
kvittrade fåglar till hennes behag.
Vad kan en inrökt stadsbo önska
mer än att va’ sund
i morgondaggens friska grönska
under en kaffestund?
Vårdträdet vårdas med en sån känsla,
att vinbärssnäckor börjar vänsla.
Ulla min Ulla säg får jag dig bjuda
hjortronsylt och camembert!
Din älsklingsdessert!
Rödvin i kartong till inspirerad sång!
Nu dansar Ulla, som en älva.
Bara för oss själva.
Budskapet kommer sen med ordentligt
paradiset ska bli på jorden!
Alla åldrar är värdefulla
som är mogna och förgår
önskar sommaren med Ulla
ett gott nytt år!
Ragnar Jahn
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✗

geringskansliet (miljödepartementet). Om regeringen bifaller överklagan (skolan byggs
inte) eller avslår överklagan
(skolan byggs) klarnar först
under hösten. Såvitt framgår
av regeringens ärendeförteckning t o m vecka 33 så har ärendet ännu inte avgjorts. Vi får
väl se hur det blir. Men för att
vara korrekt, så har alltså inget
beslut fattats om att bygga skolan än.
Gunnar Magnusson
Ordf brf Sjöstadsudden,
sakägare i ärendet

VAD TYCKER DU?
Skriv en insändare!

✓

Tänk på barnen!
Vad är det för fel på dagens
föräldrar, och anhöriga till
dagens barn? Jag har bott 30
år vid Nytorget, har varit
med barnbarn i parken men
ALDRIG sett så mycket ﬁmpar, servetter etc. som när jag
var där med mitt barnbarns
barn häromdagen.
Det ﬁnns ju papperskorgar, varför används
de inte? Massor av små
barn, 1-2-3 åringar
som kryper,
stoppar

allt i munnen vid tillfälle, vi
måste som vuxna gemensamt
värna om deras säkerhet och
hälsa.
Och hundar är väl inte heller lämpliga i en lekpark, de är
säkert snälla och gulliga men
de kissar och kanske inte
gillar en hastigt påkommen ” tramp
på svansen” av en
vinglig liten unge.
En ”gammelmormor” som både
har hund och röker

SÖDERMALMSNYTT

Ofattbart att inte ﬁmpkastare bötfälls, tycker signaturen Franco.

Magnus Åström apropå ”Lower Ring Side” alias Ringvägen.

Skriv till
insandare.
stockholm@
direktpress.se

Låt de arbetslösa
snygga upp Slussen
Det ﬁnns många som uppbär
arbetsersättning utan att arbeta. Varför inte låta några av
dessa bättra på skador i putsen och kalkslamma slitna
byggnader i Slussen? Det kostar inte mycket.
Kan traﬁkkontoret sedan
bättra på gatubeläggningen
så man slipper få hjärnskakning vid passerandet av Slussen norrut med buss vore det
ännu bättre.
Alma

67

Beteendet skapar misstro mot
polismyndighetens arbetssätt.

Den här amerikaniseringen är olidligt penibel.
VAD ÄR BÄST
OCH SÄMST
MED
SÖDERMALM?

27 augusti–2 september 2011

VECKANS ROS

Begreppet ”kamphund” ger snälla hundar dåligt rykte
Begreppet ”kamphund” används i vid
bemärkelse och ofta i kombination
med andra laddade ord som pitbull
och ”mördarhund”. När uttryck som
kamphund används, ﬁnns hos allmänheten rädslan för hundar grundat på
deras utseende.
Det ligger nära till hands för
media, speciellt våra kvällstidningar, att väcka uppmärksamhet genom att utnyttja
den rädslan och resultatet blir att den förstärks,
sprider sig och byggs
på.
Djurkamper
blev i lag förbjudna i vår del
av världen, för
175 år sedan.
Det har fötts
otroligt många
hundgenerationer under den tid som
förﬂutit, avlade med helt andra egen-

skaper för ögonen. Sällskap, utställning,
agility etc. Ofta dras slutsatsen att hundar
med bred skalle och rosenöron, alla är
aggressiva och elaka.
Att det åtminstone är så
de uppfattas av allmänheten, och då måste ju
något göras för
att tillmötesgå
deras uppfattning. Hur har
då ”allmänheten” fått den uppfattningen? De allra ﬂesta inte av
egna upplevelser, utan av medias
skriverier.
Jämför med uppfattningen
om rasen schäfer. För ett trettiotal år sedan ansågs det
vara en riktigt farlig hund.
Så uppfattas den inte i dag.
Ägarklientelet har till stor del
ändrats.
Två av de raser som ofta dras in i

kamphundsbegreppet, american staffordshire terrier och staffordshire bullterrier är mycket populära. Detta p g a
deras positiva egenskaper. De intar fjärde
respektive andra plats bland terrier registrerade hos SKK 2010.
Dessa raser hade inte nått denna popularitet om de varit lömska, aggressiva
och farliga. De är i stället uttalat människovänliga. Där uppföljning gjorts av
anmälningar av incidenter, av svenska
polismyndigheter visas att så kallade
kamphundsraser förekommit i försvinnande få fall.
Hur kan vissa människor vara övertygade om att hundar, med ett visst utseende, alla är farliga och aggressiva, utan
att ens ha träffat någon individ av de
raser de fördömer? Samtidigt fördömer
de ägarna, för att de valt ”fel” ras. Hur
kan man se en förfärlig ﬁende, där en
seriös ägare ser en underbar vän?

Tålmodig
hundpolis
En stor ros till motorcykelpolisen som försökte
få tag på en stor vilsen
hund med tålamod, torsdagen den 18 augusti
klockan 14 vid Ringvägen. Det tog mer än en
Abbe
halv timme.

”

Grafﬁti är konst.
Skapa grafﬁtiväggar nu!
Censur är inte
värdigt ett öppet
samhälle.

Thorleif Wallqvist
Medieinformatör Svenska Terrierklubben

Björn Wahlberg
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Grattis säger vi till förra veckans vinnare: Mikael Gullgren och Per-Olof Jansson. Biobiljett kommer med posten!

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

Spättaﬁlé

Nötstek

Kycklinglårﬁlé

Nordostatlanten.

Scan. Ursprung Sverige. Ca 1200 g.
Max 2 erbj kund. I bit av nöt.

ICA. Ursprung Sverige. Ca 900 g.
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klipp

3 för

10k 49

90

/kg

klipp

49

90

/st

Ciabatta

Lammfärs

Serranoskinka

Naturell. 100 g.
Jfr pris 33:33/kg.

Irland.

Campofrio. 400 g.
Jfr pris 124:75/kg.

Gäller måndag–tisdag
29–30 Augusti

Gäller onsdag–torsdag
31 Aug– 1 September

Gäller fredag–söndag
2–4 September
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Sup
Sup
Sup
klipp

klipp

klipp

119k 99k 49
/kg

Färsk

/kg

Rökta

Krabba

Räkor

Irland. Lösvikt.

Nordostatlanten.

90

/st

Fläskytterﬁlé
Skaraborgs kött & chark. 800 g.
Dansk köttråvara. I bit av gris.
Jfr pris 62:37/kg.

SN 118

ICA Butiksreklam

Priserna gäller vecka 35 t o m söndag 4/9 2011 Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

