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Spelar roll i 
många rullar

HEJ Hässelby tidning
...FACEBOOK:

@HasselbyTidning
...TWITTER:
KONTAKTA OSS PÅ...

”Lavasch, vad tycker du 
om namnet? Det betyder 

bröd på turkiska.” 10Så blir restaurangen som ersätter Råcksta grill.

Roger Karlsson är utnämnd 
till Årets manliga statist. Nu 
vill han ta klivet fram i 
rampljuset. 
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13

Bakslag 
för ägg-

restaurang

NYHETER
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’’
Vill vi 
verkligen 

neka ett djur 
rätten till sin 
familj?
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Fira en 
färgglad 

PÅSK!
� �  Hinder. När Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd sammanträder i Häs-
selby gård står den här pelaren i vägen för medborgarnas sikt. En markör 
mellan höger och vänster? Nja, framför allt mycket störande för åskådarna 
då man inte ser vem som säger vad.   FOTO:  TOMASZ POZAR 

Ditt Hässelby:    Pelaren skymmer sikten

Tomasz Pozar  � Reporter

 Nej, frukt är inte godis 
– särskilt inte i påsk 
 Vem hittade på att vi ska mula kilovis med godis under påsk? Spelar ingen roll 
egentligen: vi mular godis under påsk. Och är du en av dem som slutat med snask 
råder jag dig ändå att köpa en påse eller två.

För några år sedan hade jag inte en enda karamell hemma. Det är förstås då 
det ringer på dörren och fl era grannbarn utklädda till häxor plötsligt står väd-
jande framför mig. Paniken!

Jag minns ju själv när jag i min barndom gick runt från dörr till dörr. Många 
var förberedda, ja, men andra slängde igen dörren framför 
våra lös-häxnäsor. Bam!

”Eeeh, gillar ni frukt?”, försökte jag innan jag började 
rota i skafferiet. ”Mörk choklad, kanske?”

I år är jag väl förberedd: Sex godispåsar, fyra choklad-
harar och två chokladkycklingar.

För nej, frukt är inte godis. Särskilt inte i påsk. 

Drottningholmsvägen 415  (bakom McDonald’s)
Öppet: mån-fre 10 –18, lör 11–16, sön stängt
08–704 98 88    www.brommaplanspapper.se

PAPPER • PÄRMAR • BLOCK • KUVERT • PENNOR • KOPIERING • BLÄCKPATRONER • HOBBY

Pennkopp 29:-

Register 12:-
Tidningsställ 

35:-

Träryggspärmar 

19:90 Papper, 500 ark 39:90

Köp era 

kontorsvaror 

hos oss!



Nu kan klickmonstret på 
nätet värma upp ditt hem.

I framtiden kommer vi behöva mer energi, inte mindre. 
Men det krävs smarta lösningar för att ta hand om 
energin på ett eff ektivt sätt. Som till exempel när vi 
tar vara på den överskottsvärme, som bildas i server - 

hallar när du surfar på internet, och leder ut den 
i fjärrvärmenätet. 
 Gå in på fortum.se/framtiden och läs mer om 
Öppen Fjärrvärme® och framtidens energilösningar. 
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 Tåg på gröna gled förbi perrongen 
 I fredags kunde förvånade resenärer se ett tåg mot 
Hässelby glida förbi perrongen i Alvik med ett par 
vagnars marginal. Efter att ha kört tillbaka och släppt 
av passagerarna togs det ur trafi k. Senare på kvällen 
hände samma sak igen i Alvik, och även då fi ck tåget 
tas ur trafi k. Enligt Erika Wegener, pressansvarig på 
MTR, är det faktiskt inte helt ovanligt att tåg glider 
förbi perrongen när det som i de här fallen är halt på 
spåren.

– Det händer vid halka. Det har varit den typen av 
väder med kallare på morgonen och kvällen och var-
mare på dagen. Då blir det kondens, säger hon. 

Kan man då lita på att trafi ken kommer att funge-
ra under våren? 

– Absolut, det ska man kunna göra. Vi jobbar till-
sammans med SL för att hitta lösningar. Vi har till ex-
empel gjort en stor utveckling med att specialanpassa 
tidtabellen för att tågen ska kunna köra in långsam-
mare till stationen, särskilt på gröna linjen. 

 Här fi nns Hässelby tidning att hämta 
 Får du inte nog av tidningen du 
läser just nu eller vill du kanske 
att någon gammal utfl yttad Häs-
selbybo borde få sig en version? 
Hämta ett ex till! Här fi nns Häs-
selby tidnings tidningsställ:

 � Smedhagshallen, 
Smedshagsvägen 1.

 � Plantagen, Lövkojsgränd 3.
 � Hässelby församling, Maltesholmstorget 8.
 � Fastighetsbyrån, Lövkojsgränd 12.
 � Bibblerian, Hässelby torg.
 � Hby-Vby Stadsdelsförvaltning, Hässelbytorg 20 .

 PÅ GLID. Förra veckan gled två tåg förbi perrongen på 
gröna linjen.   FOTO: TOMASZ POZAR 

 Bostadsbränder avlöste varandra 
 Klockan var strax efter 02 lördag natt förra helgen när 
ett larm om en villabrand på Ängsullsvägen i Kälvesta 
inkom till räddningstjänsten.

Villan totalförstördes men ingen ska ha kommit till 
skada enligt Peter Saarman, Hässelby-Vällingbys lo-
kalpolischef. Enligt larmet ska det varit gnistor från 
en kamin som lett till branden.

– Vi utreder inte ärendet som uppsåtligt, utan att 
det börjat brinna av misstag, säger Peter Saarman.

Några timmar senare, på söndagsmorgonen, sker 
ytterligare en brand. Denna gång i Grimsta. Runt 
06-tiden kommer det ett larm om att det kommer rök 
från en balkongdörr på Kanngjutargränd.

– Bostaden var absolut inte nedbrunnen utan vi 
kunde konstatera vissa brandskador inne i bostaden, 
säger Peter Saarman.

En boende i lägenheten fördes till Sankt Görans 
sjukhus. 

 STARTADE I KAMINEN. Natten mellan lördag och söndag 
förra helgen brann ett hus på Ängsullsvägen.  

 Hässelbys eget museum är öppet under söndagar 
klockan 12–15. Här kan man kika på museets utställ-
ningar och samlingar och museets söndagsvärdar 
fi nns på plats för att svara på frågor.  VI
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Spejsade  förskolor 
lockar hela Sverige 
Enormt intresse för nybyggena i Hässelby-Vällingby

 TABULATORN. I Råcksta, den första av stans version av ”Fram-
tidens förskola”.    ILLUSTRATION: SISAB 

 ”Vi har studiebesök 
var- och varannan 

vecka.”

  Ett efter ett landar de. Först 
Tabulatorn på Håsjögränd 
i Råcksta, sedan Zinket på 
Kanngjutargränd 26 för någ-
ra månader sedan.

Föreningen UFO-Sverige 
blev inte nedringd, men det 
blev Hässelby-Vällingby 
stadsdelsförvaltning. Intres-
set för ”framtidens förskolor” 
är nämligen enormt och stu-
diebesöken från hela landet 
löser av varandra.

– Vi har studiebesök var 
och varannan vecka. Många 
stadsdelar är inne i tankar att 
bygga sådana skolor och de 
vill se dem i verkligheten. 
Och visst fanns det ett tryck 
på platser här, det fanns de 
som var intresserade redan 
innan det var byggt, säger 
Yvonne Sjövik-Axelsson, för-
skolechef på Tabulatorn.

Sisab, som har hand om 
och bygger stadens skol-

fastigheter, måste enligt prog-
nos bygga 200 nya förskolor 
till 2040. För att de ska få 
plats och hinna genomföras 
i tid, utan att tumma på de 
pedagogiska kraven, växte 
utformningen av ”framtidens 
förskola” fram.

– Förut hade man en-
plansbyggnader där varje 
avdelning skötte sig själv och 
gör lite olika saker med olika 
pedagogisk verksamhet. Här 
jobbar man mer tillsammans 
med fl era grupper och loka-
lerna ger förutsättningar på 
ett annat sätt, säger Björn 
Sundström, projektansvarig 
på Sisab.

Ska skapa möten
Planlösningarna kretsar kring 
ett stort ”torg”, ett slags all-
lokal som går att förstora och 
förminska och som ska skapa 
möten. Där möts barn från 

olika avdelningar, förlåt baser, 
som det kallas på framtids-
språk.

– Vi får byggnader som är 
anpassade till dagens pedago-
giska krav i läroplanen; trans-
parenta lokaler med mycket 
ljusinsläpp och många mötes-
platser istället för de korrido-
rer som fanns förut, säger 
Yvonne Sjövik-Axelsson.

Dessutom är de futuris-
tiska boxarna väl ljudisole-
rade samt miljösnälla.

– Det mest energieffektiva 
är att bygga som en kub, s äger 
Björn Sundström.

Stadens fyra första fram-
tidsförskolor hamnar alla 
i Hässelby-Vällingby. Tidi-
gare nämnda Tabulatorn och 
Zinket följs av Åkerbrodden 
1 på Blomsterkungsvägen 235 
i Hässelby Villastad och Bok-
kammaren 7 på Maltesholm-
svägen 91 i Hässelby gård. 
Den förra blir klar under året 

och den andra under 2016.
– Det slumpade sig att Häs-

selby-Vällingby blev först ut, 
de hade fl era tomter där det 
fanns möjlighet till bygglov 
och stadsdelen hakade på idén, 
säger Björn Sundström.

Stort tryck
Intresset från övriga Sverige 
kommer alltså knappast 
minska.

– En dag ville Lidingö kom-
mun komma till vår byggar-
betsplats, men samtidigt ville 
stadsdelsförvaltningen ha ett 
eget studiebesök, så vi fick 
f ördela oss på olika tider, säger 
Björn Sundström. 

 Tomasz Pozar 
073-600 69 31

tomasz.pozar@direktpress.se 

��  Tabulatorn och Zinket. Med ljud-
isolering och baser. Rymdskepp? Nej, dina 
barns nya vardagsrum. Framtidens för-
skolor byggs i Hässelby-Vällingby och 
intresset utifrån är enormt.  

 Hur tycker du att framti-
dens förskolor ska se ut? 

Gå in på
hasselbytidning.se 

och säg vad du tycker!

 BOKKAMMAREN 7. Den tredje versionen av framtidens förskola, ”Bokkammaren 7”, ska snart börja byggas på Maltesholms-
vägen i Hässelby gård.    ILLUSTRATION: SISAB 

 ZINKET. Öppnades för några månader sedan i Vällingby.   
   ILLUSTRATION: SISAB  

Hässelby gård

Råcksta Vällingby
Här fi nns Hässelby tidning att hämta Här fi nns Hässelby tidning att hämta 
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 ELEVER   går 
i Hässelby-
gårdssko-
lan .

 att den här skylten 
numer är borttagen 
och trapporna upp 
till Hässelby strands 
kyrka är öppna igen? VI
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 En medlem   i Facebook-forumet ”Hässelby i bilder” om Berg-
hamns brygga som är aningen nedgången. 

 Vill inte ens kalla det brygga  

 Lisa Carlsson, 35, Social-
demokraterna i stadsdels-
nämnden :
–  Jag brinner för tryggare 
uppväxtmiljöer och att fa-
miljer med behov av stöd 
ska få det. 

SÅ TYCKER VI

 Vilken är 
din lokala 
hjärtefråga? 

 Lars-Åke Davidsson, 71, 
Folkpartiet i stadsdels-
nämnden :
–  Att vi får hit fl er arbets-
platser. Min bedömning är 
att Hässelby-Vällingby be-
höver 10 000 nya arbets-
platser. 

 Kamal Afzali, 34, Miljöpar-
tiet i stadsdelsnämnden :
–  Arbetslösheten i Hässelby 
gård är en av de viktigaste 
frågorna. 

 Camilla Kjellström, 18, 
Moderaterna i stadsdels-
nämnden :
–  Ungdomarna. I vår stads-
del bor det väldigt många 
unga och vi måste fokusera 
på dem. 

 Leif Larsson, 71, Vänster-
partiet i stadsdels-
nämnden :
–  Att ta den sista chansen 
att stoppa Förbifarten, det 
är en ödesfråga för vår 
stadsdel och för hela Stock-
holm. 

Sköna toner från radiohusen

  På en höjd mellan Hässelby 
Strand och Hässelby Villastad 
ligger ett gäng radhuslängor 
från sent 50-tal. Innanför en 
av dörrarna bor makarna 
Elise och Christian Arwin.

Här doftar nybryggt kaffe 
och på bordet står ett orto-
doxt bakverk: stelnad chok-
ladsmet mellan lager av ma-
riekex.

– Vet du varför den kallas 
radiokaka? frågar Elise Arwin.

Bakverket ska på 20-talet 
– under populärradions 
barndom – ha lanserats som 
ett praktiskt serveringsalter-
nativ då nära och kära samla-
des i vardagsrummet för ta 
del av sändningarna, detta 
eftersom kakan gick att äta 

ljudlöst. Som en hälsning till 
gamla tider är kakan idag, 
ihop med låtlistor med 50-
tals musik, ett återkommande 
inslag på föreningens städda-
gar. 

För i Surkullan finns ett 
nutidshistoriskt arv bevarat, 
både i huskropparna och 
bland de boende.

Folk från mediebranschen
Radhusområdet byggdes 
1958 och kom snart att kallas 
”Radiohusen” eftersom 
många av de som fl yttade in 
arbetade på Sveriges Radio 
eller hade anknytning till eta-
blissemanget.

Ur den konformiteten 
kom en livsstil att växa fram 

som på många sätt kan liknas 
vid ett kollektivboende; um-
gänget, festerna, barnpass-
ningen, livsglädjen – också 
läkarspriten som kuriöst om-
nämns i en krönika från 
kvarterets 50-talsfi rande.

Möjligen fanns där också 
skandalerna: vissa av husen 
är sammanlänkande via ge-
mensamma källarutrymmen 
och sägnen berättar att gran-
nar som kommit varandra 
närmare än vad äktenskapet 
tillåter kunde använda pas-
sagen som en fl yktväg i hän-
delse av att en äkta hälft 

plötsligt stod oanmäld på 
dörrmattan.

– I och med att det var 
mycket mediefolk som bodde 
här och jobbade och reste 
ihop lärde de kanske känna 
varandra väl, spekulerar 
Christian Arwin.

Kulturen lever kvar
Paret Arwin fl yttade in för tre 
och ett halvt år sedan och fi ck 
för drygt ett år sedan tvilling-
systrarna Stella och Heidi. De 
ingår i den trend som varit de 
senaste två-tre åren då äldre 
boende fl yttat ut och blivan-
de småbarnsföräldrar fl yttat 
in och formerat en tredje, el-
ler fjärde generation ”radio-
husare”.

Hans-Ingvar Hugoson, 
som i jämförelse skulle till-
höra andra generationen, 
fl yttade hit 1972 och köpte då 
av journalistparet Pekka och 
Bibi Langer.

– Vi som kom in som unga 

fi ck höra att ”alla måste göra 
sin värnplikt”, säger han och 
berättar om de olika styrelse-
uppdrag han haft 1978-2013. 
En lång värnplikt, kan det 
tyckas. Men många av de som 
fl yttade in blev tidigt engage-
rade och bidrog där igenom 
till stämningen i området – 
en kultur som lever idag kvar 
trots den senaste tidens rota-
tion av boende.

Kräftskivorna fi nns kvar, 
om än utan läkarsprit. Till jul 
ordnas öppna jamsessions 
med valfria instrument. I den 
nya tiden har det startats 
webbplatser och Facebook-
sidor för att samordna akti-
viteterna. Gemenskapen för 
de små tycks också bestå.

– De barn som går på ge-
mensam förskola kommer 
hem och fortsätter leka, säger 
Elise Arwin. 

 Tomas Lauffs
073-600 69 37

tomas.lauffs@direktpress.se 

��  I bostadsrättsföreningen Surkullan 
har 50-talet nedärvts till nya generatio-
ner. Hässelby Tidning avlade ett besök 
och tog del av smaker och rövarhistorier 
från en svunnen tid. 

 ”I och med att det 
var mycket medie-
folk som bodde här 

och jobbade och 
reste ihop lärde de 

kanske känna 
varandra väl.”

 �  Musiktips: Siw Malm-
kvist, Thory Bernhards 
och The Monotones.

 � Ingredienser:
200 g kokosfett
200 g mörk blockchoklad
2 st ägg
3 dl fl orsocker
25 st mariekex

 � Gör så här:
1. Klä ev avlång form, ca. 
1,5 liters, med bakplåts-
papper
2. Smält kokosfett och 
mörk blockchoklad på 
svag värme i en kastrull. 
Låt svalna.

3. Vispa ägg och socker 
pösigt. Rör sakta och för-
siktigt ner det ljumma 
chokladfettet.
4. Bred ut ett lager chok-
ladsmet i botten av for-
men och varva därefter i 
mariekex och smet.
5. Låt formen stå i kyl-
skåpet, gärna över nat-
ten.
6. Skär ka-
kan i tunna 
skivor. Ser-
vera ge-
nast. 

 TERRÄNG. Hans-Ingvar Hugoson minns hur han hade utsikt över Mälaren när han fl yttade hit 1972. I dag återstår endast en sjöglimt.  FOTO: VILHELM STOKSTAD

 FJÄRDE GENERATIONEN? Familjen Arwin trivs bra i Surkullan. 

 Recept – Radiokaka 

 RUM. Radhusen är byggda i klassisk 50-talsstil: små sovrum, 
stora ytor för socialt umgänge. 

 ÅTERBLICK. Ett vardagsrum i 
ett av radhusen som det såg 
ut när det begav sig. 
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 Marika Alneng   på Bibblerian i Hässelby gård. 

 Vi som jobbar på bibliotek behöver 
inte vara experter utan möjliggörare  

 Riddersviks-
hallen 

 �  ”Den nya hallen utfor-
mas som en fullstor hall-
byggnad med en service-
del längs den södra lång-
sidan. Hallen har två rader 
läktare för åskådare, och 
kan delas i två självständi-
ga delar. Servicedelen 
innehåller bland annat fy-
ra omklädningsrum inklu-
sive duschar för aktiva 
samt ett för funktionärer 
och ledare, toaletter, för-
råd, soprum samt entréy-
tor”

KÄLLA: Fastighetskontoret 

  BOLLKOLL. Så här ska Hässel-
bys nya idrottsanläggning 
se ut. 
ILLUSTRATION: STOCKHOLMS STAD     

 Behövs det ännu fl er 
hallar i Hässelby? 

Gå in på
hasselbytidning.se 

och säg vad du tycker!

Är ni avundsjuka i stan?
Här är Hässelbys nya hall
 Nu inleds bygget av Häs-
selbys nya idrottsanlägg-
ning som ska ge plats åt 
allt från handboll till bas-
ket. Namnet? Ridders-
vikshallen. 

 Nu, i slutet av mars, inleds 
arbetet med att ställa upp 
Hässelbyidrottens nya till-
skott. Riddersvikshallen på 
Hässelby Villastads BP ska ge 
plats åt fl era bollsporter så 
som handboll och innebandy.

I inledningsskedet kom-
mer markarbeten pågå vilket 
innebär att lokalborna får 
vänja sig vid transporter till 
och från infarten vid Sand-
viksvägen mellan mars och 
juni.

Det blir även en hel del 
tung trafi k en månad senare, 
i augusti, då själva hallen bör-

jar sättas upp. Ett arbete som 
sedan pågår till september.

Bästa namnförslaget
Hallen är mycket efterlängtad 
och många andra stadsdelar 
lär vara avundsjuka. Som be-
kant är trycket på stans inom-
hustider enormt.

– Fler hallar behövs i alla 
områden: Söderort, innerstan 
och här i Västerort, Det är en 
väldig efterfrågan och här såg 
vi en möjlighet att få till en ny 
hall och tillfredsställa ett stort 
behov, säger Olof Öhman, 
chef på idrottsförvaltningen.

På frågan om varför det 
blev just ”Riddervikshallen” 
och inte Lövstahallen som var 
det första arbetsnamnet för-
klarar projektledaren Karin 
Westling på fastighetskonto-
ret så här:

– På förslag av Hans Har-
lén, som är expert på Stock-
holm och författare till en rad 
stockholmsböcker, så blev det 
istället Riddersvikshallen. Det 
knyter an till gamla Ridders-
viks station, som sedan blev 
Hässelby villastads station.

Klar i slutet av året
Dekorationen på hallens 
kortsida är ett konstverk av 
Jenny Granlund som tagit 
inspiration från områdets 
tidigare handelsträdgårdar.

Den del av bollplanen som 
ligger längs bort från San-
viksvägen kommer kunna 

användas under byggtiden, 
enligt stadens fastighetskon-
tor. I slutet av detta år ska 
Riddersvikshallen vara helt 
klar.

– Hallen beräknas kunna 
börja användas tidigt på vå-
ren 2016, berättar Karin 
Westling. 

 Tomasz Pozar 
073-600 69 31

tomasz.pozar@direktpress.se 

HÄSSELBY

”Det behövs fl era 
hallar i alla 
områden.” 

Blottare ställde sig och 
onanerade utanför port

POLISRAPPORTEN VÄSTERORT

�  I Vällingby misshandlades en man på Ullvidevägen tors-
dagen 12 mars runt klockan 16. En 21-årig man sitter häktad 
misstänkt för grovt olaga hot, misshandel och försök till grov 
misshandel. Polisen vill ha upplysningar från allmänheten 
ifall någon har sett händelsen.

I Bromma har inbrotten ökat igen med tio anmälningar 
den gångna veckan. Det är både lägenheter och villor som har 
drabbats. Tjuvarna tar sig in genom att krossa fönsterrutor.

En kvinna har anmält en blottare i Abrahamsberg. Hon 
har sett honom vid två separata tillfällen.

– Det har hänt sent på natten efter att hon klivit av tun-
nelbanan och promenerat hem. När kvinnan gått in i sin port 
har en man bankat på dörren och när hon då har vänt sig om 
har mannen stått och onanerat utanför, säger Josefi n Fredriks-
son, förundersökningsledare i Bromma .

Har du en fråga till din lokalpolis?
Mejla oss på ht@direktpress.se så ställer vi den!

?Veckans fråga
 När ska man byta till 
sommardäck på bilen?
– Fram till den 31 mars 
måste du ha vinterdäck 
på om det är vinterväg-
lag. Dubbdäck måste 
man ta av senast den 15 
april, säger Niklas Lind-
gren, polisinspektör 
i Bromma. 

!
Veckans tips

 Tänk på vilka hantver-
kare du anlitar. Ta inte 
första bästa som ring-
er på dörren med billi-
ga erbjudanden om att 
asfaltera uppfarten. 
Kolla upp att det är ett 
registrerat företag, sä-
ger Josefi n Fredriks-
son, förundersöknigs-
ledare i Bromma. 

Blottare ställde sig och 

020 - 430 430
www.BigEasy.se

HYRA FÖRRÅD?
Kupongen ger dig 20% rabatt 
hela 2015 på ditt förråd hos 
Big Easy Self Storage i Spånga.

20%
 RABATT!

Bildelar & Hydraulik i Spånga    

Bilreservdelar alla märken, verktyg, billack, hydraul-
slangar, tillverkning av bromsslangar m.m. 

MÅN-TOR. 07.30-17.00     SLANGJOUR 
FREDAG    07.30-16.00    DYGNET RUNT          

STORMBYVÄGEN 7 • 163 55 SPÅNGA 
TEL: 08-760 28 75  •  www.bohab.se

BOHAB MASKINKOMPONENTER AB

!
Det här är en lågupplöst PDF, logotyper 
och bilder kan se suddiga ut på din skärm 
men blir tydliga i tryck.

Mail: Vänd detta mejl
Tel: 08-550 554 10

Bästa hälsningar

Produktionsavdelningen Mitti

  

Stora annonser kan vara skalade och  
anpassade för att rymmas på en A4. %

Kommentar från producent:

Sveriges bredaste sortiment av kakel, klinker och mosaik!

Järfälla

KAKLERIET JÄRFÄLLA KONSUMENT / PROFFSBUTIK  
 

 

www.kakleriet.se

Kakel  ◆ Klinker  ◆ Mosaik  ◆ Duschar  ◆ Möbler
Badkar  ◆ Handdukstorkar  ◆ Blandare ◆ Toaletter 
Duschväggar  ◆ Speglar  ◆ Kort sagt: Vi har allt!

Sirpa Moisio

Korrektur på er annons  
i Lokaltidningen vecka 12

Återkom med ev ändringar eller ett godkännande 
snarast, dock senast fredag 12.00

Korrekturet är skickat: 12 Mars kl. 16.11          Materialnummer: 4035953_.indd
Bredd: 122 mm Höjd: 178 mm

!
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Sirpa Moisio

Korrektur på er annons  
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Återkom med ev ändringar eller ett godkännande 
snarast, dock senast fredag 12.00

Korrekturet är skickat: 12 Mars kl. 16.11          Materialnummer: 4035953_.indd
Bredd: 122 mm Höjd: 178 mm

Kakel ● Klinker ● Mosaik ● Duschar ● Möbler ● Badkar 
Handdukstorkar ● Blandare ● Toaletter ● Duschväggar 

Speglar ● Kort sagt vi har allt!

www.kakleriet.se

SVERIGES STÖRSTA UTBUD AV KAKEL, KLINKER & MOSAIK

Släpp in solen med oss!
Vi bjuder alla nya kunder på gratis fönsterputsning!  
Boka 5 hemstädningar och få samtliga fönster rena. 

020-15 22 10 | www.nsfstad.se

HÖRAPPARAT
• Boka direkt utan remiss
• Hörapparat från 0 kr – Hörseltest 0 kr
• Justering och service av hörapparater

Batterier 39 kr/karta – mot denna annons
Ring: 08 – 38 07 00 

Lena Bäck
Leg. Audionom

Välkommen till Ångermannagatan 78  
Vällingby • Nära T-bana • Fri Parkering

www.horselexperten.seÅRSMÖTE 2015
Hyresgästföreningen Vällingby

   Söndag 29 mars kl 13.00

   Prisma, Hässelby gårds torg

Årsmötet inleds med förbundsordförande 
Marie Linder. Vi bjuder på wraps och något 
att dricka. Engagera dig och påverka i 
aktuella medlemsfrågor! Ta vara på din rätt 
som medlem, rösta fram dina representanter 
i Hyresgästföreningen.

Välkomna hälsar styrelsen



FRISÖRBOLAGET
Måndag - Fredag 

10:00 - 18:00
Lördag 

10:00 - 14:00

FRISÖRBOLAGETHANDELSBANKEN
Månd - Onsd - Torsd 

10:00 - 16:00
tisdag 

10:00 - 18:00
fredag 

10:00 - 15:00

DIREKTEN 
SPELDOSAN 

Måndag - Fredag 
09:00 - 22:00

Lördag 
10:00 - 18:00

Söndag 
11:00 - 18:00

APOTEKET HJÄRTAT
Måndag - Fredag 

08:30 - 18:30
Lördag 

10:00 - 15:00

ICA
Måndag - Söndag 

07:00 - 22:00

SYSTEMBOLAGET
måndag - onsdag

10:00 - 18:00
torsdag - fredag 

10:00 - 19:00
lördag 

10:00 - 15:00

RESTAURANG
THE CORNER

DIREKTEN 

i Hässelby Gård Centrum

DATOTEKET AB
Måndag - Fredag 

10:00 - 19:00
Lördag 

11.00-16.00

HÄSSELBY DROP-IN 
SOLARIUM

Måndag - Söndag 
07:00 - 22:00

BOYS & GIRLS 
FASHION

i Hässelby Gård Centrum

BOYS & GIRLS 
FASHIONPåskPåsk

Nu är det

Påsk
Besök oss  

i Hässelby Gård 

Centrum och ta 

del av många fi na 

erbjudanden 

i påsk!

ERBJUDANDE V.14-15
VÄLJ BLAND 2 FÖRRÄTTER, 

2 VARMA RÄTTER, 
2 DESSERTER

2 RÄTTER    229:- 3 RÄTTER 
299:-

HÄSSELBY TORG  8-10
BORDS BOKNING:  08-38 88 50

Tel:08388650
Handla över 100kr 5 % -200kr 

10 % direkt rabatt och bonus...
 

Butiken för vuxna med 
ungdomlig stil

Dam storlek 36-52
Herr även D-storlek

Special alla Dam-Herrskor 
-30-50% 

Våra öppetider 
Mån-Fre 10,00-18,00

Lör 10.00-15.00

BOYS & GIRLS 

Litomove:2x100kaps, 
2x200gr pulver.479kr

100kapslar,200gr 
pulver.259kr.

Tel:08388650
Handla över 100kr 5 % -200kr 

UNIVERSAL LIFE
HÄLSOKOST
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Roger – en man som spelar roll

 LIVVAKT. Under inspelning av den tyska fi lmen ”Inga Lindström”.  FOTO: PRIVAT

 GANGSTER. Under inspelning av fi lmen ”Inte som på Film”.  FOTO: PRIVAT BILDJOURNALIST. Statisten Roger Karlsson under inspelning av tv-serien ”Blå ögon”.  FOTO: PRIVAT
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 BLAND STJÄRNOR. Tillsammans med Dominic Monaghan (”Sagan om Ring-
en” och ”Lost”) och Michael Nyqvist efter inspelningarna av ”100 Code” 
som har svensk premiär på Kanal 5 senare i år. FOTO: PRIVAT 

 Roger Karlsson håller på och spa-
rar ut ett ordentligt bockskägg. 
Samtidigt lär han sig ryska.

– Jag ska spela buse med ryskt 
ursprung, säger han och berättar 
om filmproduktionen ”Ondskan 
i oss” som drar i gång senare i vår 
och då samlar flera av Sveriges 
namnkunniga skådespelare.

Det var för ett och ett halvt år 
sedan som han halkade in på statist-
banan på ett bananskal i samband 
med att han genom en bekant blev 
tillfrågad om han ville vara med i 
SVT-serien ”Solsidan” och spela 
fängelsekund.

– Jag fi ck blodad tand och sedan 
dess har det rullat på, säger han och 
berättar om hur han under de gång-
na månaderna levt sig in i rollen 

som livvakt, journalist, politiker, 
kriminalinspektör, barfluga och 
mycket annat i olika fi lm- och tv-
produktioner som ”Blå ögon”, 
”Beck”, Café Bärs”, ”112 Aina”, ”Arne 
Dahl” och ”Johan Falk”.

Fick spela i storserie
I somras när han satt i bilen på väg 
ner mot Halmstad ringde det i mo-
bilen. 

Det var produktionsbolaget Strix 
som ville ha med honom som last-
bilschaufför i det svensk-amerikan-
ska tv-dramat ”100 Code”, med 
Michael Nykvist och Dominic Mo-
naghan – en av hobbit-skådisarna 
från ”Sagan om ringen”-fi lmerna 
– i huvudrollerna.

– Vi spelade sedan in vid Kana-

anbadet i Råcksta i somras. När jag 
var klar med min scen stod hela 
fi lmteamet på 60 personer och ju-
blade.

I helgen fick han utmärkelsen 
”Årets manliga statist” under det att 
Guldtackegalan – statisternas mot-
svarighet till Guldbaggegalan – 
hölls i Nacka. 

Nomineringarna görs efter pro-
duktionsbolagens omdömen och 
i motsats till en dyrt kontrakterad 
huvudrollsdiva är det andra egen-
skaper som prioriteras hos en sta-
tist. 

Tålmodighet, social kompetens 

och förståelse för helheten är vik-
tigt. Inspelningar kan dra ut på ti-
den och det är inget som kompen-
seras genom redan låga arvoden.

– Många klagar, och det kan vara 
folk som har hållit på i många år. 
Men om de nu klagar varför är de 
med? Man är ju inte där för att få 
fi n mat, det är en kul grej helt en-
kelt, säger Roger Karlsson.

Får skriva autografer
Från inspelningen med ”100 Code” 
har Strix lämnat goda kommentarer 
om Roger Karlsson prestationer, 
något som nu ligger till grund för 

den utmärkelse han fått. I sin tur 
berättar Roger Karlsson att det varit 
väldigt roligt att få arbeta med och 
lära känna skådespelarna Michael 
Nykvist och Dominic Monaghan.

– Micke var underbar.
Trots att Roger Karlsson sedan 

tidigare saknar både skådespelar-
erfarenhet och skådespelarutbild-
ning har han efter bara ett och ett 
halvt år som fl itigt anlitad statist i 
filmbranschen redan stigit i gra-
derna. 

I det framtida projektet ”Ond-
skan i oss” fi gurerar hans roll i 36 
scener med en rad repliker.

Men hans tidigare insatser fram-
för kameran har redan nu gett av-
tryck.

– Folk kommer fram och berättar 
att de har sett mig vara med någon-
stans. Jag har till och med fått skri-
va några autografer. Det känns kon-
stigt, säger han. 

 Tomas Lauffs
073-600 69 37

tomas.lauffs@direktpress.se 

När jag var 
klar med min 

scen stod hela 
fi lmteamet på 60 
personer och 
jublade.

’’
��  Årets manliga statist bor i Vällingby. 
Vi slog oss ner i Roger Karlssons kök och 
träffade ett potentiellt framtida namn 
inom svensk fi lm- och tv-produktion.  

UTMÄRKELSE. Guldtackan som Ro-
ger fi ck när han blev utnämnd till 
Årets manliga statist. 
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 �  Ålder: 51.
 � Yrke: Lastbilschafför.
 � Bor: Vällingby.
 � Familj: Två söner, 13 och 19 år gamla.
 � På fritiden: Fotograferar. Gärna porträtt, djur och natur.
 � Favoritfi lm: ”Den sista färden” (1972).
 � Råd till blivande statister: Var dig själv, många är väldigt 

nervösa. Åk dit och ta det för vad det är.  

 Roger Karlsson 
– Bästa manliga statist 2015 
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GLAD PÅSK ÖNSKAR VI PÅ ONEA.SE!
Vi erbjuder flexibla, enkla och problemfria lån. För lite större utgifter eller inköp som inte 
kan vänta. Våra påskägg innehåller inga överraskningar, bara pålitliga tillskott i kassan 
när du behöver det som bäst. Mellan 500 - 30 000 kronor i upp till 24 månader.

Villkor: sökanden måste vara minst 20, svensk medborgare, inneha svenskt mobilnummer samt genomgå sedvanlig kreditprövning. Vi använder inte UC.
På lånet tas det ut en fast ränta baserat på belopp och period. Exempel: Lån 10 000 kr i 24 mån, 12 70760 kr ränta, 0 kr avgift. Effektiv ränta: 151%. Räntan är avdragsgill.  
Låna aldrig mer än du klarar av eller behöver! Påskkampanjen gäller mellan 31 mars och 6 februari. Ring oss gärna så hjälper vi dig.

WWW.ONEA .SE 
08 - 12 1  1 1 1  0 1  •  INFO@ONEA .SE
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 STJÄRNHOPP. Femårige Daiton I sberg vill se en av sina stora idoler uppträda på 
Trappan: J ustin Bieber.   

Poesi, författarträffar, en 
plattform för Västerorts 
unga eller konsert med 
Justin Bieber. Idéerna 
för Trappan är många. 
Nu börjar arbetet med 
kultur husets framtid. 

  Vällingby Tidning kunde re-
dan tidigare i år berätta att 
det fanns planer från Stads-
teatern att skapa en ny fi lial 
i Trappans lokaler i Vällingby 
centrum. Förra veckan blev 
det klart att de planerna ock-
så blir verklighet.

– Det är fantastiskt för 
Västerortsborna! Det är 
mycket kvar att göra i prak-

tiken men det känns viktigt 
att det nu är klart att de kom-
mer hit, säger Anita Bengts-
son, ordförande i kultur- och 
medborgarhusföreningen 
som driver Trappan.

”Hus för alla”
Stadsteatern kommer att an-
vända en del av lokalen, men 
kulturföreningen kommer att 
fortsätta både med uthyrning 
av lokalen och sin egen verk-
samhet.

– Stadsteaterns prio är 
dans för unga, men Trappan 
ska vara ett hus för alla, säger 
Anita Bengtsson, som hoppas 
att folk nu kommer med 

många förslag på vad de vill 
se i huset.

Vi gav oss ut i centrum för 
att prata loss med några Häs-
selby- och Vällingbybor om 
vad de kan tänka sig för 
grepp i framtiden. Hatida 
 Azerkan från Grimsta hoppas 
man tänker brett.

– Skapa något som drar till 
sig folk, inte bara hardcore-
kultur, säger Hatida som 
tycker att ”modernt” borde 
vara ledordet.

Kanske locka till sig Justin 
Bieber hit? Ja, det tycker i alla 
fall Daiton Isberg, 5 år.

– Konsert, musik, hip hop, 
säger Daiton när han tittar på 

den trappformade byggna-
den.

Annelie Quasthoff från 
Hässelby ser mycket positivt 
på framtiden för Trappan 
och hon hoppas på mycket 
innehåll för sig och sina barn.

– Barnkultur med dans, 
teater och sång. För egen del 
skulle jag vilja se föreläsning-
ar och författarträffar, säger 
Annelie.

Inputs från lokalbor
Eva-Li Littorin, även hon ak-
tiv inom medborgarhusföre-
ningens styrelse, bad förra 
veckan om inputs från lokal-
bor via sociala medier.

– Det har varit lite blan-
dade förslag såsom poesi, 
teater och musik. Nu pågår 
bara en första sondering och 
vill man komma med förslag 
kan man gå in på Trappans 
Facebooksida, säger Eva-Li 
Littorin som själv tror på 
mångkulturella projekt samt 
få med sig de unga på tåget.

– Jag tror på att bygga nå-
got för unga vuxna och de 
unga i västerort. Trappan kan 
vara en plattform att verka 
ifrån. Det poppar upp många 
kulturyttringar här, säger 
Eva-Li Littorin som samtidigt 
nämner alla jazzfantaster här 
ute.

För att möta Stadsteaterns 
krav med ett dansgolv nertill 
i Trappan kommer renove-
ringen av lokalen med stor 
sannolikhet att dra ut på 
t iden. Men till slutet av året 
tror Anita Bengtsson att de 
ska kunna öppna.

Under tiden har de verk-
samhet på Vällingby backe 
13, något som de troligen 
kommer att fortsätta med 
även efter öppnandet. 

 Jacob Hellgren
Tomasz Pozar 

073-600 69 31

tomasz.pozar@direktpress.se 

 Trappan 
 �  Kultur och medborgar-

hus mitt i Vällingby 
centrum som drivs av 
kultur- och medborgar-
husföreningen Trappan.

 � Hyr ut lokaler till bl a 
föreningar, har även eg-
na arrangemang som 
viskafé, stor jazzklubb, 
barnteater och före-
drag.

 � Byggdes 1956.
 � Stängde hösten 2009.
 � Har i dag bl a dans-

verksamhet i ersätt-
ningslokaler bredvid 
Fontänen.

 � Planeras öppna i slu-
tet av 2015. Då med 
Stadsteatern som gäst. 
Det kommer även fi n-
nas möjlighet att hyra 
lokalen för både löpan-
de verk-
samhet 
och fes-
ter. 

 MODERNT. Det är Grimstabon Hatida Azerkans ledord när hon fnular på 
Trappans framtid: ”Jag är allätare själv.”    FOTO: VILHELM STOKSTAD 

 KULTUR FÖR UNGA. Annelie Quasthoff, Hässelby, hoppas på dans och sång för de 
minsta men även författarträffar som hon själv kan gå på. 

Folket formar Trappans framtid

 �  Gå in på Trappans 
F acebooksida ”Trappan – 
M edborgarhuset i Väl-
lingby” och lägg upp din 
åsikt. Det går även bra att 
höra av dig till oss med 
d ina t ankar: ht@direkt-
press.se. 

Har du en idé?

”Det blir helt 
annorlunda än tidi-
gare, en fast food-

restaurang men 
hemlagade ham-

burgare, pasta och 
fi na sallader”

 Justin Bieber-
konsert  Justin Bieber-

 Justin Bieber-
konsert konsert 

 Femårige Daiton I sberg vill se en av sina stora idoler uppträda på 
Trappan: J ustin Bieber.  

Författar-
träffar

VÄSTERORT

 Hemlagat ersätter Råcksta grill 
 Förra veckan revs Råck-
sta grill. Den ersätts av 
en fast food-restaurang 
med hemlagade burgare 
och pasta. 
 
 Så revs den till slut: ”Råcksta-
grillen is no more” som To-
bias Jakobsson, som tagit 
bilden här intill artikeln, be-
skrev händelsen. Kiosken blir 
ersatt av en betydligt större 
restauranglokal några meter 
bort. Men det blir inte en tra-
ditionell grill utan konceptet 
utvecklas på fl era fronter be-
rättar ägaren:

– Det blir helt annorlunda 

än tidigare, en fast food-
restaurang men hemlagade 
hamburgare, pasta och fi na 
sallader, säger Ibrahim ”Ibbe” 
Abay.

Hans förhoppning var att 

kunna installera en vedugn 
till för framtida pizzabak 
men det gick inte vägen. Han 
ser ändå mycket positivt på 
framtiden som på allvar bör-
jar i vår.

– Vi kommer öppna första 
veckan i maj, säger ”Ibbe”.

Namnet då? Blir det Råck-
stas fast food-restaurang? 
Glöm det, här snackar vi in-
ternationell touch.

– Lavasch, vad tycker du 
om namnet? Det betyder 
bröd på turkiska. 

 Tomasz Pozar 
073-600 69 31

tomasz.pozar@direktpress.se 

 BORTA FÖR ALLTID. Råcksta 
grill har gjort sitt. Nu väntar 
hemmagjorda hamburgare.   
 FOTO: TOBIAS JAKOBSSON 

lokalen för både löpan-
de verk-
samhet 
och fes-

 NYTT OCH FRÄSCHT. Här öppnar fast food-restaurangen i bör-
jan av maj.   FOTO: TOMASZ POZAR

Nåt modernt!
Nåt modernt!
Nåt modernt!
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HAPPY HOMES HÄSSELBY
Lövkojsgränd 12

Åkermyntan Centrum
Tel. 08-38 06 06

Mån-fre 10-18, lör 10-15
www.hasselby.happyhomes.se

VI ERBJUDER KOSTNADS-
FRI BESIKTNING AV 
FASADEN INFÖR 
UTOMHUSSÄSONGEN!
(värde 500 kr)

På Bilia Vinsta utför 
vi Originalservice för 
Volvo, Renault, Ford 
& Hyundai.

Alltid hos Bilia

Personlig
Servicetekniker

Mikael Huttunen
Personlig Servicetekniker

Vinsta
Direkt 08-553 930 21

Växel 08-553 930 00

mikael.huttunen@bilia.se

Bilia Vinsta

Krossgatan 37

Box 9300
400 97 Göteborg

Växel +4631 000 000
08-553 930 21

08-553 930 00

mikael.huttunen@bilia.se

Krossgatan 37Krossgatan 37

Box 9300
400 97 Göteborg

Växel +4631 000 000

Vi är experter på
bouppteckningar
och arvskiften. 

Boka ditt möte på 08-515 103 92, 
elmira.schaaf@juristbyran.com 

eller www.juristbyran.com. 

Välkommen till Juristbyrån.
Vi kan kärlek, död och pengar. 
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 �  Startade: 1986, utbry-
tare från Åkeshovs BK.

 � Medlemmar: 25.
 � Hemmaplan: Åkeshovs 

bowlinghall.
 � Spelar i: Allsvenskan.
 � Mål för säsongen: Hål-

la sig kvar i Allsvenskan.
 � Matcher per säsong: 

Ungefär 22 stycken .

”Bowling är som en livsstil”
� �  Från 16 till 60 år gamla. Bland-
ningen av folk är lika stor som gläd-
jen i BK Mistrals damlag i Åkeshov. 

– Det är det som är tjusningen, att 
åldern inte spelar någon roll, säger 
Kamilla Christiensen. 

 Det hörs glada röster från 
alla håll när de kliver ut på 
bowlingbanorna. Precis som 
alla onsdagskvällar är det trä-
ning för BK Mistral i Åkes-
hovs bowlinghall. I kväll har 
de även haft teori på schemat 
men nu är det dags att öva på 
kasten ute på banorna.

BK Mistral är en familjär 
förening med 25 medlem-
mar. De har nyligen slagits 
ihop med Aramis, som också 
tränade i Åkeshov, och har 
därför fått ett till damlag. 

– Vårt främsta mål är att 
ha kul. Det är A och O här. 
Men det är samma fokus 
även på matcherna, vi gör det 
för att det är roligt, säger Ka-
milla Christiensen.

Roligt, socialt och gemen-
skap, de viktiga grunderna 
för BK Mistral. I kväll tränar 

ett tiotal damer i olika åldrar. 
– Vår yngsta A-lagsspelare 

är 16 år och den äldsta är 
över 60. Spannet är stort. Det 
är det som är tjusningen, att 
åldern inte spelar någon roll, 
säger Kamilla Christiensen.

Önskas: ungdomar
Vad de däremot saknar, och 
önskar, är mer ungdomar i 
truppen. 

– Vi hade mycket ungdo-
mar förut. Tyvärr är 
det inte så nu. 
Men jag tror 
inte att det är 
så jättesvårt 
att hitta nya 
medlemmar 
om vi går ut 
och profi lerar 
att v i finns. 
Folk får komma 

hit och prova på utan att 
binda upp sig. 

BK Mistral spelar i all-
svenskan norra, den näst 
högsta serien efter Elitserien. 
De spelar ungefär 22 match-
er per säsong i bowlinghallar 
från Stockholm till Hudiks-
vall. Det blir en hel del tim-
mar i bil, som för någon helg 
sedan då laget körde 70 mil.

– Det är lite blandade 
känslor kring det. Men 
mycket av lagkänslan bildas 
på det sättet, när vi sitter 
många timmar i bil tillsam-
mans, säger Annika Grönvall, 
klubbens ordförande.

Sammanhållning
Ska man tro klubbens spe-
lare är lagkänslan deras star-
kaste kort. Deras samman-
hållning gör dem starkare än 

flera av de lag som 
inte är lika sam-

spelta.
–  I b l a n d 

möter vi lag 
som egentli-
gen ska vin-
na över oss, 
men eftersom 

att vi har en 
sådan bra sam-

manhållning kan vi vinna 
över dem ändå, säger Kamil-
la Christiensen.

Även utanför klubben me-
nar hon att det är en trevlig 
stämning. Den utstuderade 
rivaliteten som fi nns i många 
sporter uteblir ofta. 

– Alla peppar varandra.
Med två matcher kvar att 

spela ligger laget femma, av 
tolv lag. Målet för säsongen 
är att hålla sig kvar i all-
svenskan, och slippa kval-
spel.

Under kvällens träning får 
vi lära oss mer om sporten. 
Spelarna tränar fl era timmar 
i veckan för att förfina sin 
teknik. Muskler och ska styr-
ka ska egentligen inte använ-
das alls, det handlar mer om 
precision och känsla.

– Kondition är också vik-
tigt. Du ska kunna hålla fo-
kus och koncentrationen 
uppe. Sen är det som i alla 
idrotter, motivationen och 

viljan är viktigt. Vill man ut-
vecklas så måste man träna, 
säger Annika Grönwall. 

”En livsstil”
På en av banorna har Chris-
tina Olsson full kontroll på 
spelet. Det visar sig att hon är 
en av de mest rutinerade spe-
larna.

– Jag har spelat i 47 år. Det 
här är en livsstil. Har man en 
gång kommit in i det är det 
svårt att sluta, säger hon.

Efter nästan 50 år på bow-
lingbanan är det fortfarande 
tävlingsmomentet som lock-
ar. 

– Jag hatar att förlora.
Christina Olsson började 

spela i Östersund, fortsatte 
sedan i Göteborg och lan-
dade till slut i bowlinghallen 
i Åkeshov. Genom bowlingen 
har hon lärt känna många 
människor, på nya platser. 
Något slut på bowlingkarriä-
ren ser hon inte just nu.

– Så länge kroppen håller 
fortsätter jag. Känslan av att 
kunna prestera, det är väl det 
alla vill. 
  Lotten Engbom

08-545 870 70

vasterort@direktpress.se 

SPORTEN

”Vår yngsta A-lags-
spelare är 16 år 
och den äldsta 

är över 60.” 

mar förut. Tyvärr är 
det inte så nu. 
Men jag tror 

att v i finns. 
Folk får komma 

flera av de lag som 
inte är lika sam-

spelta.

att vi har en 
sådan bra sam-

 Bowling-
klubben 
Mistral 

 ÄLDST I KLASSEN. Kerstin 
Haglund har spelat i åtta år.  

ALLTID REDO. Sofi  Treisberg och Ina Lillstrand gör sig redo för att gå ut på banan för att rulla i väg sina klot mot käglorna.    FOTO: LINDA GREN 

 6 DAGAR är det i dag, lördag, 
kvar till BP:s premiär i Super-
ettan. Hemma mot Öster-
sund är det som gäller.
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 Stans första äggrestau-
rang har drabbats av ett 
stort bakslag. Food-
courten där stället ligger 
håller stängt hela påsken. 
”Det är som att vara jul-
tomten och inte få jobba 
på julafton” säger kröga-
ren Andreas Hedlund. 

  Eggsinc är den lilla restau-
rangen med ett tydligt fokus: 
ägg. Här dunkas det ut om-
eletter, äggmuffi ns och ägg-
röror på löpande band.

Konceptet har hyllats lite 
varstans och krögaren An-
dreas Hedlund och hans 
kompanjon Dan Lorentzon 
har haft höga förhoppningar.

Men nu ser Eggsinc ut att 
gå mot ett stort bakslag. Hy-
resvärden för foodcourten på 
Regeringsgatan 26 har be-
stämt sig för att hålla stängt 
under den mesta äggätar-
perioden på hela året. Från 
och med långfredagen till 
och med annandag påsk är 
dörren låst.

Kunderna minskar
Sara Ribenfors på 
hyresvärden Pa-
nini skriver i ett 
mejl att öppet-
tiderna gene-
rellt styrs ut-
ifrån efter-

frågan och att en stor del av 
kunderna försvinner under 
helger och röda dagar.

Vad gäller just Regerings-
gatan så är det ju en food-
court där vi har fl era andra 
aktörer som hyresgäster.  Då 
har vi gemensamt i möten 
bestämt hur vi ska ha öppet, 
skriver hon i mejlet.

Besviken över beskedet
Andreas Hedlund på Eggsinc 
hade önskat att överenskom-
melsen blev en annan.

– Vi har en äggrestaurang 
och så är det stängt i påsk. 
Det är som att vara jultom-
te och inte få jobba på jul-
afton, säger Andreas Hed-
lund. 

 Andreas Jennische
073-600 69 20

andreas.jennische@direktpress.se 

 NÄGGATIVT BESKED. Andreas Hedlund driver Eggsinc på Regeringsgatan och får inte hålla öppet i påsk.   ANDREAS JENNISCHE 

 Äter du mycket ägg 
under påsken? 

Gå in på
hasselbytidning.se

och säg vad du tycker!

www

”Det är som att 
vara jultomten och 
inte få jobba på jul-

afton.’’ 

Kunderna minskar
Sara Ribenfors på 
hyresvärden Pa-
nini skriver i ett 
mejl att öppet-

andreas.jennische@direktpress.se 

wwwwww
LÄS FLER ARTIKLAR 

OM EGGSINC 
hasselbytidning.se

Äter du mycket ägg 
under påsken? 

Gå in på
hasselbytidning.se

och säg vad du tycker!

Ä ggrestaurang tvingas till påskstängt 

Erbjudandet gäller t.o.m. 2/4 2015 och endast hos Ljusexperten Järfälla

Öppettider
Vard 10 -18 Lörd 10 -16 Sön stängt

08-58015040
info@ljuside.com

www.ljusexperten.se

din lampaffär i Jakobsbergs C.

Vasaplatsen 7 / riddarplatsen

reA!A!A!A!A!
Fynda Fynda Fynda

Erbjudandet gäller t.o.m. 2/4 2015 och endast hos Ljusexperten Järfälla

10–50%
 på ALLA lampor 35%

25%25%

Random
2847:-
ord 3795:-

Orlando
1066:-
ord 1639:-

Omega
634:-
ord 845:-

Köp ett nöd-kit 
till kvinnor i Syrien

SJAL Användbart plagg som värmer och gör det tryggare att röra sig ute. UNDER KLÄDER  
Gör det lättare att sköta sin personliga hygien. VÄSKA För transport och förvaring 
av sitt personliga nöd-kit. TVÅL För att kunna tvätta sig och minska risken för sjukdomar 
och infektioner. FICKLAMPA Förenklar en vardag med många strömavbrott och gör 
det tryggare att röra sig i mörker. BINDOR För att kunna sköta sin personliga hygien. 
 VISSELPIPA För att kalla på hjälp vid övergrepp. KLÄNNING Mångsidigt och traditionellt 
klädesplagg som gör det enklare att röra sig ute. STRUMPOR Värmer och underlättar 
i en vardag där det råder brist på det mesta. 

Innehållet i ett nöd-kit baseras på vad syriska kvinnor själva sagt att de behöver. 

Sms:a NÖDKIT till 72 900 
och bidra med 100 kr eller köp 
ett nöd-kit på redcross.se
Jag godkänner att Röda Korset kontaktar mig. 
Mina personuppgifter behandlas enligt PUL.

240kr
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 Åker det gamla riset och fjäd-
rarna fram varje år? Eller la-
borerar du med mönstrade 
ägg, papier mache och kran-
sar? Vart din påsk-tröskel än 
ligger fi nns en stil som passar 
dig. 

Enkelt med påsktecken
Om du gillar idéen med påsk, 
men inte riktigt känner att 
pyssel och mönster är din 
grej, varför inte satsa på ytor-
na? Grunda med hela 
ytor i sparsamma men 
pigga kulörer, som 
smörblommegult, 
benvitt och sotiga 
svarta toner som 
drar åt grått och 
brunt. Fejk-ägg med 
fi na tryck hängs i ri-
set, och gröna och 

petrolblå detaljer bryter av 
fint. Att koka ägg tillsam-
mans med rödbeta, lök eller 
gurkmeja gör frukosten extra 
lyxig.

Organiskt och vilt
Den som lidit av abstinens 
sedan julpysslandet kan nu 
pusta ut. Nu är det dags att 
åter igen piffa till – den här 
gången i vårens tecken. Lad-

da upp med ägg, fjädrar, 
stickers, paljetter, hob-

byfärg, hobbyfilt, 
rörliga ögon, pip-
rensare, dekor-
band, penslar, 
tandpetare och 
l im. Förutom 
eget pyssel finns 

många roliga de-
taljer att investera i. 

Varför inte ha ett ägg-träd på 
bordet? Roligt mönstrade 
dukar och pigga färger i tur-
kost, rosa och gult sätter sti-
len.

En tur till blåkulla
Ta ett nytt grepp på påsken! 
Om du inte alls gillar pastel-
lerna och det sirliga – gå en 
annan väg! Ta vara på de blåa 
och svarta nyanserna som 
fi nns i nordiska vårkvällar- 
och nätter, och bryt av med 
fi nt puderrosa och lila toner. 
En stor bukett med grönt och 
snittblommor ersätter de pif-
fi ga tulpanerna och en blom-
krans med ägg står för det 
påskiga inslaget. 

    Erika Lindén Jansson 

 Vårkänslor, harar 
och en glad påsk! 
� �  I år ligger påsken precis på gränsen där våren 
drar i gång på riktigt. Den som tidigare tvekade 
att ta ner de sobra vintergardinerna och den dra-
matiska vasen med de blodröda rosorna behöver 
nu längre inte undra. Dags för färg! 

 �   Fyll ljuslyktor med vårens blommor. De fl esta av oss har mängder av vackra ljus-
lyktor undanstoppade i skåpen. Krokus gör sig till exempel ypperligt i lilatonade 
ljuslyktor av glas. Se bara till så du inte vattnar för mycket, det fi nns oftast inga 
hål i botten!

 �  Ta in kvistar från trädgården eller skogen till din tulpanbukett. Tulpanbuketten 
till påsk får extra lyster genom att blandas med kvistar från naturen. Forsythian 
ger ett härligt komplement till påskens gula toner samt skogslönn som är helt be-
dårande i sitt utspring med neongröna toner.

 �  Färgfrossa! Påsken är en högtid för glada färger och en stor tulpanbukett i 
orange, gula och vita toner ger liv åt ett helt rum. Genom att placera buketten i en 
färgglad kruka blir resultatet än mer iögonfallande.
 Källa: Blomsterfrämjandet
 

TIPS     Förnya påskens blommor

ETT ÄGG-TRÄD 
BLIR BORDETS 
BUKETT. 

ÄGG MED TRYCK BLIR 
FINA DETALJER.

PÅSK 
MED RENA 
LINJER.

FOTO: INDISKA

FOTOICA

FOTOICA

FOTO:
LAGERHAUS

BRYT AV MED STARKA 
DETALJER. 

FÄRG PÅ TILLVARON. Extra allt med roliga detaljer.  FOTO: INDISKA



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

FASTIGHETSBYRAN.SE

Stort 1-pl gavelkedjehus. Attraktivt läge, villakänsla och gränsande mot parkliknande grönomr.
Huset kännetecknas av ljus och rymd. Genomg fräscht, fina mervärden bl.a underbara
sällskapsdelar, bastu, ö-spisar, garage mm. Nära förskola, skola, buss, Oxtungan och Mälaren

Accepterat pris 4 295 000 kr Rum 7 rum, varav 4 sovrum Boarea 171 kvm Tomt 309
Visas Sön 29/3 16.15-17.00 Mån 30/3 17.30-18.15 Mäklare Thomas Carlsson 0708-747498

Hässelby Södra Villastad
Blåklocksvägen 108

ENPLANSHUS

Topprenoverad 3:a med inglasad balkong i söderläge. Helkaklat duschrum och vitt stilrent kök.
Två bra sovrum. Gångavstånd till pendeltåg och Spånga centrum. Populär förening.

Accepterat pris 2 075 000 kr Avgift 3 638:-/mån (inkl värme, VA, Kabel TV) Boarea 71 kvm Vån 2 av 3
Energiprestanda 81 kWh/kvm år Visas Sön 29/3 12.00-12.30 Mån 30/3 17.00-17.30
Mäklare Patrik Malmgren 073-9084711

3:a Spånga - Solhem
Dagsverksvägen 237, 2tr

Accepterat pris 1 650 000 kr Avgift 3 157:-/mån (inkl värme, VA, Kabel TV) Boarea 52,5 kvm
Vån 1 av 4 (Hiss) Beskrivning: Modern, ljus lägenhet med balkong. Energiprestanda 147 kWh/kvm år
Visas Sön 29/3 14.00-14.30 Mån 30/3 18.30-19.00 Mäklare Patrik Malmgren 073-9084711

2:a Hässelby Strand Aprikosgatan 17B, 1tr

Accepterat pris 1 475 000 kr Avgift 4 020:-/mån (inkl värme, VA, Kabel TV och bredband) Boarea 52 kvm
Vån (Hiss) Beskrivning: Modern lägenhet med uteplats i söderläge. Energiprestanda 129 kWh/kvm år
Visas Sön 29/3 13.15-13.45 Mäklare Patrik Malmgren 073-9084711

2:a Hässelby Strand Aprikosgatan 1C, bv

Accepterat pris 1 750 000 kr Avgift 4 423:-/mån (inkl värme, VA, Kabel TV, Bredband) Boarea 70 kvm
Vån 2 av 2 Beskrivning: Nyrenoverat kök, stambytt badrum och balkong. Energiprestanda 169 kWh/kvm år
Visas Sön 29/3 15.00-15.30 Mån 30/3 19.15-19.45 Mäklare Patrik Malmgren 073-9084711

3:a Hässelby - Lövsta Allé Astrakangatan 89, 2 tr

Mäklare är som lunchställen. 
De som är fullsatta brukar 
vara bättre än dem som är 
öde. Så varför inte ringa 
Stockholms största mäklare?



Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

I nästa veckas tidning kommer du få  
se ett perfekt planerat radhus.

(Om inte någon i vårt stora spekulantregister hinner köpa det innan dess förstås.)

FASTIGHETSBYRÅN VÄLLINGBY 08-445 84 60 / HÄSSELBY 08-445 53 90 / SPÅNGA 08-519 774 00 / FASTIGHETSBYRAN.SE 



Ångermannagatan 134 ,  162 13 Vä l l ingby ,  te l .  08 -  400  224 40

Andreas Nilsson 
Reg fastighetsmäklare

0708-99 79 02

Bengt Apell
Reg fastighetsmäklare

0707-92 10 80

Anna Engelgren
Reg fastighetsmäklare

0760-042 142

Accepterat pris: 2 190 000kr
Boarea: 56kvm  Avgift: 3 747kr
Energi: 215kWh/kvm/år Byggår: 1940
Visning: 29/3 12:00-12:45, 30/3 17:15-17:45
Mäklare: Lina Asp fd Hedström  Tel: 0709-99 79 09

Bergslagsvägen 3, balkong
2:a Bromma Brommaplan

Accepterat pris: 1 790 000kr Avgift: 3 124kr Energi: 62kWh/kvm/år Byggår: 2006-2008
Visning: 29/3 12:00-12:45, 30/3 17:00-17:30 Mäklare: Tomas Ekström Tel: 0708-67 70 32

Hjärtligt välkomna till denna underbara minitvåa med ett av områdets allra bästa lägen. Lägenheten ligger uppe på 5 trappor
och är genomgående i fint skick. Den stora balkongen ligger med utsikt över taken och trädtopparna i fritt sydvästläge och
har sol hela dagen lång. Bra förening och kort promenadavstånd till pendeln, med vilken det tar 12 minuter in till city.

Salagatan 30, 5 tr
2:a Spånga Solhem - 43 kvm

Accepterat pris: 2 395 000kr
Boarea: 48,5kvm  Avgift: 3 158kr
Energi: 99kWh/kvm/år Byggår: 1942
Visning: 29/3 12:00-12:45, 30/3 17:30-18:00
Mäklare: Angelica Liljeqvist Tel: 0708-67 70 19

Stopvägen 54, 3 tr
2:a Bromma Abrahamsberg

Accepterat pris: 1 995 000kr
Boarea: 42,5kvm  Avgift: 2 929kr
Energi: 160kWh/kvm/år Byggår: 1944
Visning: 29/3 13:15-14:00, 30/3 18:30-19:00
Mäklare: Angelica Liljeqvist Tel: 0708-67 70 19

Knypplerskevägen 25, 3 tr
2:a Bromma Åkeshov

Accepterat pris: 2 490 000kr
Boarea: 63kvm  Avgift: 3 765kr
Energi: 150kWh/kvm/år Byggår: 1942
Visning: 29/3 14:45-15:30, 30/3 19:45-20:15
Mäklare: Andreas Nilsson  Tel: 0708-99 79 02

Fredrikslundsvägen 3
3:a Bromma Abrahamsberg

Låt oss hjälpa 
även dig till ditt 
livs bästa affär



ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 KR BOAREA 86 KVM + 20 KVM ANTAL RUM 3-4 -TOMTAREA 209 KVM ADRESS
SLEIPNERGATAN 24 VISAS SÖN 29/3 KL. 12.00-13.00, MÅN 30/3 KL. 17.15-18.00. MÄKLARE GEORGES 070-433 68 60

Radhus i 2 plan med totalyta om 103 kvm. och 2-3 sovrum. Solig trädgård med närhet till natur,
service och kommunikationer. Garage finns! Fjärrvärme. Barnvänligt område.

HÄSSELBY VILLASTAD — CHARMIGT 50-TALSRADHUS.

B
E

SI
KTIGA

D

B
E

S I K T I G

A
D

B

ACCEPTERAT PRIS 3 750 000 KR BOAREA 133 KVM TOMTAREA 333 KVM ADRESS SVÄRDSLILJEVÄGEN 31 EP60 KWH/
M²/ÅR VISAS SÖN 29/3 KL. 13.30-14.30, TIS 31/3 KL. 17.15-18.00. MÄKLARE GEORGES ABDI 070- 433 68 60

Ett underbart och välskött 2 -plans kedjehus med solig, fin friköpt tomt på lugnt, bra läge invid
återvändsgata. Ett mycket barnvänligt boende. Garage och parkering intill huset.

HÄSSELBY HÄSSELBY VILLASTAD NORRA — BARNVÄNLIGT OMRÅDE
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BOAREA 275 KVM BIAREA 206 KVM BYGGÅR 1929 TOMTAREA 1 988 KVM ADRESS RUNDKYRKOALLÉN 1
KONTOR BROMMA 08-80 76 00 MÄKLARE HENRIK LARSSON 070-433 68 29

Unik timmerstocksvilla från 1700-talet. Flyttat och uppfört på 60-talet. Fantastiskt läge intill
Kyrksjön i Bromma. Tolv rum, två kök, tre öppna spisar och vinterträdgård.

VÄLKOMMEN TILL VISNING I APRIL!

ACCEPTERAT PRIS 4 575 000 KR ANTAL RUM 4BYGGÅR 1938 TOMTAREA 712 KVM ADRESS DALÄNGSVÄGEN 10B
KONTOR SPÅNGA 08-80 76 00 MÄKLARE ANNICA OPPENHEIM STENMAN 070-598 86 66

Klassisk och ljuvlig 30-talsvilla med underbart läge på hög höjd! 92+46 kvm, i mycket gott skick!
Bergvärme från 2014. Nära allt!

VÄLKOMMEN TILL VISNING I APRIL!

Vällingby/Hässelby/råcksta/spånga/bromma
vallingby@skandiamaklarna.se
bromma@skandiamaklarna.se

Vällingby/Hässelby/RÅCKSTA Ångermannagatan 138 08-38 62 00
SPÅNGA/bROMMA/MÄLARÖARNA BROMMAPLAN 403 08-80 76 00

rekommenderas
avvillaägarnas
riksförbund.
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Stör du dig på något – eller fi nns det något du vill hylla? 
Skicka en insändare! Mejl:  insandare.vasterort@direktpress.se. Sms: 0730-120 830.
Brev: Insändare Hässelby Tidning, Box 5290, 102 46 Stockholm eller surfa in på hasselbytidning.se och skriv vad du tycker där. 

TYCK OM!
TÄNK PÅ: Ju kortare du skriver desto större chans 
att få plats i tidningen. Redaktionen reserverar sig 
rätten att korta och göra lättare ändringar i 
inskickade texter. Du får vara anonym om du vill.

VECKANS ROS

 TACK för en oväntad 
skjuts till Skeppsholmen! 
 Aftonen onsdag den 11 mars var jag på väg till ett eve-
nemang i Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen. Jag 
anlände till city från Hässelby strand något försenad, 
och när jag var intill Gallerian på Hamngatan beslöt jag 
om möjligt ta en taxi. Upptäckte en mindre bil vid trot-
toaren, svart tror jag, gick fram i tron att det var en 
taxi, hörde mig för om den var ledig, skulle bara till 
Skeppsholmen. Den unge chauffören sa vänligt att så 
inte var fallet, svarade att då promenerar jag direkt, 
hinner nog ändå.
Tro det eller inte, när jag kommit en bit på väg bromsar 
en bil in, dörren öppnas och ”taximannen” från Hamn-
gatan bjuder mig plats och - skjuts! Jag häpnade över 
denna omtänksamhet och frågade om hans namn och 
var han bodde. Minns att han sa något om ”uppe vid Jo-
hannes kyrka”. Då en omväg sa jag och tacksam om 
han ville släppa av mig när vi nu närmar oss National-
museum, sen går jag på några minuter. Trots mina pro-
tester körde han vidare, över bron, uppför backen, och 
precis fram till mitt mål vid Moderna museet. Tackade 
åter, men omtumlad och överväldigad är jag ledsen att 
jag inte längre minns hans namn. Får hoppas, drömma 
om, att han råkar på dessa rader. Själv är jag en varm 
upplevelse rikare! Lillemor Derr 

 Välkommen tillbaka, Kanaans café
 Söder-
ort är 

stökigt, 
Norrort 
är bö-

kigt, Österort fi nns 
inte väl? Västerort 
älskar jag dag och 

kväll!    Go west 

 Därför borde fl er bli veganer! 
 Att värna om djurs väl sitter 
djupt rotat i oss alla. Vi lär 
oss redan som barn att visa 
respekt och vördnad inför 
djur. Få vill skada och allra 
minst döda ett djur, för dju-
ren har, precis som vi, ett in-
tresse av att leva. Ändå väljer 
vi att betala andra för att 
döda djur. 

Vi betalar också för att nå-
gon ska ta ett djurbarn från 
sin förälder och dödas om 
barnet är av ett kön som inte 
kan lägga ägg eller producera 
mjölk. För att rättfärdiga vår 

efterfrågan vill vi ställa krav 
på att djuren ska ha ett ac-
ceptabelt och någorlunda 
naturligt liv innan de skickas 
till sin död.

Men vill vi verkligen att de 
ska dö? Vill vi verkligen neka 
ett djur rätten till sin familj? 
Har vi något annat val? Ja, vi 
kan säga ifrån genom att bli 
veganer. Vi kan välja ett liv 
där vi lever upp till våra tan-
kar och idéer om att det är fel 
att utnyttja och döda djur, för 
när allt kommer omkring har 
vi inget behov av det. Vi kan 

klä oss varmt utan päls och 
skinn, äta gott och få i oss allt 
vi behöver (och lite till) utan 
animaliska produkter och 
underhålla oss på andra sätt 
än på djurparker, trav och 
djurcirkusar.

Fler och fl er blir veganer 
och den felaktiga föreställ-
ningen om att veganism är 
någonting extremt är inte 
lika stark. Egentligen är vega-
ner som vilka människor 
som helst – för ingen vill ju 
göra djur illa.

 Robin Jonsson 
 Underbart att läsa att Ka-
naans café ska öppna igen 
och att det eventuellt ska 
vara öppet året om. Jag tror 
att det kommer att vara 
lönsamt året om, då myck-
et folk rör sig i området 
även under höst och vinter.

Jag skulle önska att det 
blev ett levande kafé som 
drar till sig mycket olika 
sorters folk. Att det finns 
möjlighet att låna olika sor-

ters spel såsom kubb, bad-
minton, fotboll, volleyboll, 
frisbee, boccia och även 
vanliga brädspel (schack, 
kalaha, fi a etc). Att det fi nns 
nät uppsatta för olika sor-
ters sporter, exempelvis 
badminton, volleyboll.

Det vore även önskvärt 
att ha någon eller några tru-
badurkvällar i veckan. Det 
tror jag skulle locka mycket 
människor. Att kunna sitta 

ute på gräsmattan efter en 
bad- och soldag och lyssna 
på musik.

Att  utomhusmil jön 
byggs upp med buskar, väx-
ter och blommor. Att det 
fi nns skuggiga platser ut-
omhus att sitta vid. Mer 
bord och stolar utomhus.

Det är lite om vad jag 
skulle vilja önska kring 
verksamheten på nya Kana-
ans café.    Linda 

 2012 möjliggjorde alliansen 
för food trucks att etablera 
sig, vilket varit positivt och 
lett till ökat matutbud runt 
om i staden, inklusive på 
Södermalm.Nu har S, V, MP, 
Fi beslutat att chockhöja av-
giften för food trucks, från 
12 000 till 30 000 kr. Det 
drabbar dessa småföretagare 
och höjer tröskeln för nye-
tableringar. Tyvärr fi nns det 
även regler om att max 100 
tillstånd ska få fi nnas. Det 

borde i stället få avgöras av 
marknaden, d v s Stockhol-
marna och stadens besöka-
re. Maxtaket har också kri-
tiserats av Stockholm Busi-
ness Region. Denna politik 
riskerar att leda till färre 
jobb. Food trucks är ett väl-
kommet tillskott på Stock-
holms gator. De borde upp-
muntras, inte straffas.

Markus Nordström (M)
Ledamot, Stockholms 

kommunfullmäktige  

 Uppmuntra food trucks 
– straffa dem inte

VAD TYCKER DU?
Skriv en insändare!

VAD TYCKER DU?� �

Konsten att 
göra gott.

Med ett testamente till Hjärnfonden gör 
du gott idag och imorgon.
 Ditt stöd hjälper framstående forskare att 
lösa hjärnans mysterier kring många sjuk-
domar, skador och funktionsnedsättningar.
 Vill du veta mer om hur man skriver ett 
testamente – beställ vår testamentesfolder.

Givarservice tel 020-523 523 www.hjarnfonden.se
Plusgiro 90 11 25-5 Bankgiro 901-12 55

Hjärnfonden
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ica.se/akermyntan

           Vi fi nns även på
       Facebook

KvantumstadÅkermyntan

 FLÄSKYTTERFILÉ  
 Ursprung Sverige.   Ca 1000 g.    

 59    90  /kg 

 PÅSKMUST 
 Apotekarnes.   140 cl.     

Jfr pris 3:57/liter +pant.   
Max 2 köp/hushåll.  

 5  k    +pant 

DU SKAPAR
PÅSKEN! Matglädje 

varje dag!

 FÄRSK LAMMSTEK 
 Smak av Gotland..     Benfri. Över disk..     

Ord pris 259:00/kg   

   199  k    /kg 

Du sparar   

 60k        /kg 

 PÅSKSTUBBE 
PRINCESS 
 Alimenta.   6-8 bitar.      
 Ord pris 99:00/st.   

6990  /st

 PÅSKVÖRT MINI 
 Bonjour.   260 g. 
  Nygräddat i butik.   
Jfr pris 46:15/kg.      

 PÅSKVÖRT MINI 
 Bonjour.   260 g. 
  Nygräddat i butik.   
Jfr pris 46:15/kg.      

12ª    /st

Du sparar   

 29  10       
 STRÖMMINGSFILÉ 

 Östersjön.         
Ord pris 59:00/st   .
Max 1 kg/hushåll.

   39    90   /st

Du sparar   

 19  10       

Gourmet-
mörad.

Amanda

Vendela, Marina, Tina och David.


