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De bästa
apparna till
din Iphone

21

KOLL MÅN–ONS
CITYS KRÖNIKÖR AASE BERG:
G:

”Melodifestivalen,,
vilken underbartt
efterbliven
n
muppshow!””

Polissatsning på förorten

STOCKHOLM • SIDAN 6

Stockholms
bästa surfning

på poliskontor i förorten. City har följt
öppnandet av det 27:e – och sista –
lokala poliskontoret i Stockholmsområdet.
SIDAN 10

FOTO: DANIEL MÅNSSON

● Kravaller har drabbat Malmö, Göteborg och Uppsala det senaste året. Men
inte Stockholm.
En av orsakerna är polisens satsning

12

LIVSSTIL • SIDAN 18

7 massageoljor
för stela leder

KULTUR & NÖJE • SIDAN 22

Skeppsholmen
åter kulturens ö

ser till så att
”Jag
Festival.se jobbar
opartiskt.
”
Anders Andersson
Expert på privatekonomi. Känd
från SVTs ”Vinna ellerförsvinna”,
DN, Privata Affärer och Driva Eget.

Vi kan förvandla
ditt PPM-konto till
en rejäl fallskärm!

Gå in på festival.se så berättar vi mer
om hur du kan få din premiepension
att växa med en miljon eller mera.

Opartisk fondservice för premiepensionen

FOTO: SARA MAC KEY

FOTO: SIMON RYDÉN

PETER MORÉNS INRE LUGN

● Peter Morén från Peter
Bjorn & John släpper gubbig
soloskiva.
SIDAN 23
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STEFAN SJÖDIN
Chefredaktör
stefan.sjodin@city.se

TELEFON: 08-586 222 60
MEJLA: REDAKTION@CITY.SE
FOTO: SARA MAC KEY

Minimala
tv-siffror
är ett hån

H

Karin Hederos Eriksson, 28,
doktorand, Södermalm:
– Stockholm kan bli ännu bättre! Men det är bra att vi har
blivit miljöhuvudstad, det sätter fokus på en viktig fråga.

AASE BERG OM FÖRSÖKEN ATT FINNA LUGNET.

Tipsa City!
Telefon: 08-586 222 60
Mejl: redaktion@city.se

City på webben
Tidigare nummer av tidningen
hittar du på city.se.

SIDAN 22

DET HÄNDER I VECKAN

ATT LEVA OBEKYMRAT
”Att slappna av, ta sig
samman och ta sig
samman – hur nytt
är det?”

TEXT & FOTO: JOHAN KELLMAN LARSSON

Louie Bergendahl, 23, finansiell rådgivare, Stockholm:
– Jag antar att Stockholm gjort
sig förtjänt av titeln. Vi är inte
tillräckligt bra, men bra i relation till omvärlden.

I DAGENS CITY Moderna Dansteatern är tillbaka på Skeppsholmen, där den öppnar den 17 mars.
Reporter

● Stockholm har under
2010 blivit utsett till Europas miljöhuvudstad.

Vad tycker du
om Stockholm
som miljöhuvudstad?

ar ni också lagt märke
till att de siffror som
under OS-sändningarna
visar de tävlandes
namn, startnummer, tider – och
andra inte helt oviktiga uppgifter
– är minimala? Inte ens kommentatorn Christer Ulfbåge ﬁck
siffrorna rätt under damernas
skidskyttesprint: ”Helena
Jonsson ser ut att kunna matcha
fransyskan i mellantiden...nähä,
inte det…jaha, var det där en
nia?” Siffran nio kan utan
problem förväxlas med siffran
noll.
Vissa menar att det inte är
något problem att se siffrorna om
man har en så kallad high
deﬁnition television (hdtv), som
är en dyrare tv med särskilt hög
upplösning. Jag hävdar att det rör
sig om tjock-tv-diskriminering.
rkligen
Ska man verkligen
escreen
behöva widescreen
na hänga
för att kunna
n?
med i loppen?
Kanske var det inte
bättre förr, då
siffrorna
täckte halvaa
skärmen,
men nu har
det tusan
gt
gått för långt
åt andra
pf.
hållet. Hmpf.

JOHAN KELLMAN LARSSON

FRÅGAN

Al Gore.

Är hållbar
utveckling möjlig?
● Förra året var Bo rådgivare till Al Gore i frågan om
hur man kan bygga elnät
som stödjer utvecklingen av
ett förnybart energisystem.
På onsdag föreläser han i
Sundbyberg.
Sundbyberg, ABF Esplanaden 3C, ons kl 13.30,
entré 20 kr.

Chefredaktör: Stefan Sjödin. Chef kultur/nöje: Malena Rydell
08-586 222 64 Ansvarig utgivare: Daniel Frodin.
Tel redaktion: 08-586 222 60.

Babyrytmik

Singelbowling

● Dansmuseet anordnar
under våren olika tillfällen
för småbarnsföräldrar att
aktivera sina kids. På torsdag finns möjligheten att
sjunga, dansa och ha kul
tillsammans med din baby.
Dansmuseet, Gustav
Adolfs torg 22–24, tors kl
9.15 ca 8–18 mån. Kl 10.30
ca 0–8 mån. Entré 70 kr
per barn.

● Kasta klot ihop med
andra singlar i kväll måndag
och hoppas på strike! After
work med mingel, bowling,
dryck och tilltugg. Efter själva bowlingen kan man stanna för ytterligare mingel.
Svea Bowlinghall, Sveavägen 118, kl 18.30 För anmälan besök www.sthlmdejt.se

Johan Rheborg.

Skrattattack
utlovas
● Norra Brunn är både en
restaurang och en scen för
ståuppkomik. Flera dagar i
veckan uppträder mer eller
mindre kända komiker, på tisdag står bland annat Johan
Rheborg på scen.
Norra Brunn, Surbrunnsgatan 33, tis kl 21,
entré 120 kr

Textannonsering: 08-586 480 32 Rubrik-annonsering:
08-5864 80 31 Upplaga: 234 500 (RS 2008). 474 000
läsare enligt Orvesto 2009:1.

BLI MEDLEM I STOCKHOLM CITYS NYA
MEDLEMSKLUBB – VIVACITY!
Som medlem får du unika erbjudanden i varje nummer av City.
Är du inte medlem? Gå in på vivacity.se och uppge kod CITY så blir du medlem gratis.

Per Andersson, 29, ingenjör,
Stockholm:
– Svårt att säga. Antar att det
är ett bra initiativ, jag tror
stockholmarna försöker så
gott det går.

Kristina Munther, 50, koordinator, Stockholm:
– Stockholms stad borde göra
något åt långtradarna på Valhallavägen, det tycker jag är
hemskt dåligt.
Tryck: BOLD/DNEX Tryckeriet AB. Stockholm City,
Box 901 65, 120 22 Stockholm | City är en oberoende
dagstidning som ges ut av Bonnier Tidskrifter.

341710

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22
FLEMINGSBERG

Estrella

Vindruvor

Apelsiner

Big Bag 500 g
Grill/Sourcream & Onion

Röda/Gröna i ask 500 g

Grekland/Egypten

90

19

90

/St

Jmf: 39:80:-/kg

10:- 12

/Kg

/St

Heinz

Högrev

Färsk Makrill

Chilisås 600 g
Ketchuo 1 kg

Import

Spanien Fr.o.m Tisdag 23/2

90

15:- 39
/St
/St

/Kg

Jmf: 15-25:-/kg

Supreme
Glassbägare

90

39

Bulgur

Mr Muscle

Ceren 900 g

WC-rent 750 ml

Strawberry Cheesecake 500 ml

3 för

10:- 10:- 20:/St

/St

Jmf: 20:-/liter

Jmf: 11:11/kg

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22
Flemingsbergs C Tel 449 86 40 • Mittemot Huddinge Sjukhus
Fri varmgarageparkering 2 timmar.

Skogås C Tel 771 66 60
Priserna gäller vecka 8 t o m söndag 28/2 2010 med reservation för slutförsäljning.

Jmf: 8:88/liter
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MEJLA: REDAKTION@CITY.SE

SMAKLIG MÅLTID. Annerstaskolans kökschef Michael Bäckman serverar prisbelönt skolmat bland hungriga högstadieungdomar. Julia Strand, Teodor Grenklo, Amanda Pervera, Dennis Hansson, Robin Kokkonen, Alexandra Jascur, Nikola Jovanovi’c och Brenda Gonzales gillar alla dagens lax.

FOTO: MARC FEMENIA

Uppror för bättre skolmat
SKOLAN Ett skolmatsuppror sprider sig bland föräldrar på Lidingö. Samtidigt förbereder sig Stockholms politiker för den lag
som ska tvinga fram bättre
mat i skolorna.
På Lidingö vill 1 833 föräldrar med en
namninsamling till politikerna få
bättre skolmat.
– Vi vill ha mat lagad från grunden
av färska råvaror, gärna närproducerade och utan tillsatser, säger en av
initiativtagarna Joseﬁn Wäneland,
som provätit sina barns skolmat:
– Maten var färdiglagad och uppvärmd på plats, det enda som lagades
på skolan var potatisen.
Det kan kännas som ett lyxproblem
att en kommun som i andras ögon kan
te sig rik och välmående klagar på
skolmaten. Att bara det bästa är gott
nog åt barnen som bor där. Joseﬁn
Wäneland har en annan infallsvinkel:
– För mig är lunchen det viktigaste
målet på dagen för barnen. De ska ju
orka med skoldagen och lära sig sa-

ker. Det är även en demokratisk fråga.
Barn i familjer där man inte har möjlighet att laga bra mat från grunden
får åtminstone ett näringsriktigt mål i
skolan.
I STOCKHOLMS STAD förbereder
man sig inför den kommande lag som
säger att skolmaten måste vara näringsriktig, och som troligen träder i
kraft nästa sommar.
– Vi satsar på skolmaten, till exempel genom att erbjuda skolmåltidspersonal vidareutbildning. På så sätt
tänker vi att kvaliteten på maten kan
bli ännu bättre, säger Linn-Linn
Thun, kostchef vid Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad.
Ungefär hälften av Stockholms
cirka 140 kommunala skolor lagar
skolmaten själva, de andra får den levererad från storkök.
Linn-Linn Thun menar att skolmaten har fått oförtjänt dåligt rykte.
– Men det ﬁnns ställen där man behöver jobba mer, konstaterar hon.
Annika Unt Widell, dietist och
projektledare vid Skolmatens vänner,
en verksamhet som drivs av LRF,
tycker att vi kan ställa krav på skol-

”

Vi
vill ha
mat lagad
från grunden av färska råvaror,
gärna närproducerade
och utan
tillsatser”
Josefin Wäneland,
mamma till elever i
en Lidingöskola.

maten som ju bekostas av skattemedel.
En brist enligt henne är att ungefär
30 procent av dem som jobbar i
skolköken saknar utbildning.
– Saknas kompetens kan mat som i
grunden är näringsriktig, till exempel
lax, hamna i soporna. Ingen vill äta
torr och misshandlad lax.

GILLAR DU SKOLMATEN?

att lämna, och Mats G Nilsson hänger löst.
– Han vill förklara sig inför nomineringskommittén, säger förbundsordföranden Sten Nordin.
Skandalen rullades upp
efter att Mats Rudin medgett att han – ganska ofta –
har betalat in medlems-

avgiften för nya medlemmar,
samtidigt som han uppmanat dem att rösta på honom i
provvalet. Det är ett brott
mot reglerna inom partiet.
Könberg, Nilsson, och
Rudins stöd har ökat kraftigt i Tensta-Rinkeby. Mats
Rudin har värvat ﬂest rösANDERS MUNCK
ter.

Alexandra
Jascur, 14 år:
– Här gör de egna
köttbullar utan
konstiga tillsatser.

I GENOMSNITT kostar råvarorna till

en skolmåltid 11 kronor.
– En del kommuner lägger så lite som
5 kronor, säger Annika Unt Widell.
Rädda Barnens demokratienkät
Ung röst 2010 visar att många barn och
ungdomar i Stockholm är missnöjda
med skolmaten. Men undantag ﬁnns.
På Annerstaskolan i Huddinge serveras prisbelönt skolmat där råvarorna kostar cirka 9 kronor per portion.
Varje dag ﬁnns soppa, hembakt bröd,
en varmrätt och ett vegetariskt alternativ på menyn.
Här är skolmaten jättegod, på min
förra skola var den helt kass, säger
Julia Strand, 15 år.

Dennis Hansson, 15 år:
– I vår skola får vi
prova på hur riktig, hemlagad
mat smakar.
Robin Kokkonen, 15 år:
– Skolmaten är
ätbar, jag är nöjd.
Men jag gillar
inte salladsröror.
Då vet man inte
vad man äter.

MIA COULL
mia.coull@city.se

”

Tre Stockholmsmoderater har hoppat av
Tre Stockholmsmoderater
har hoppat av och en sitter
löst. Det är resultatet efter
granskningarna av röstfusket vid Moderaternas provval. Senast att dra tillbaka
sina kandidaturer från nomineringslistorna är Rolf
Könberg och Petter Lindfors. Mats Rundin var först

Tara Oned,
14 år:
– Gillar man inte
varmrätten finns
alltid soppa och
hembakt bröd.

Vi kommer
få inställda
tåg, framförallt
under måndag
morgon.”

Förbundsordföranden Sten Nordin presenterar undersökningFOTO: HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX
en som fällde moderaterna.

Mikael Lindskog, informationschef på Stockholmståg
som kör pendeltågen.
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”Brist på sömn gör mig hängig, grinig, trött och
irriterad.”

”Sverige är mycket framgångsrikt inom
spelbranschen.”

Michel Berendji, Vasastadsbo som störs av byggarbetena på Odenplan. Sid 22

Johan Kristiansson, vd för spelföretaget Starbreeze. Sid 14

Köp biljett
i förväg
Från och med starten av
den allsvenska fotbollssäsongen säljs inte längre
några biljetter vid insläppen på Råsunda – alla som
ska se AIK:s matcher samt
Stockholmsderbyn på
arenan måste istället köpa
biljetterna i förväg. Skälet
CITY
är en ny kassalag.

Starbucks
i Stockholm

SNÖKAOSET. Sopåkarna hos Liselotte Lööf AB följer arbetsmiljölagen och hämtar inte sopor där det inte har snöröjts.

FOTO: SIMON RYDÉN.

I dag måste soporna bort
Sopåkarna hos Liselotte
Lööf AB, LLAB, har fått jobba i helgen. Bolaget ansvarar för sophämtningen på
Östermalm, Vasastan och i
Brommatrakten där mängder av sopor lämnats kvar
de senaste veckorna.
– Våra killar har ställt
upp och kört övertid. Men
vi råder inte över snö som
faller, det är ju där det stora
problemet ligger, säger
LLAB:s Sonny Lööf.
Men Ulla Hamilton (M),
miljö- och traﬁkborgarråd,
menar att snön inte är en
giltig ursäkt för den dåliga
sophanteringen.

Entreprenörerna fullföljer inte sitt uppdrag, slår
hon fast. Samtidigt kräver
hon nu att entreprenörerna betalar en straffavgift
till Stockholms stad om soporna inte hämtas i tid
framöver.
MEN LLAB vägrar, och slår

tillbaka med att snöröjningen är Trafikkontorets ansvar.
Men det är entreprenörer som sköter snöröjningen också. Ekvationen är
svårlöst: så länge det inte
skottas kommer sopor att
ligga kvar. Detta på grund

ptik
Just nu på Sy no

g
Sy nundersök n in

50 kr
asögon.
När du köper gl
kr.

Gäller t o m 1/3-

av att sopåkarna numera
följer arbetsmiljölagen som
inte tillåter sophämtning
där det inte skottats.
Men Ulla Hamilton (M)
nöjer sig inte, och hälsar:
– Stockholm är en knölig
stad med omoderna förutsättningar på sina håll, som
i Gamla stan. Men det framgår klart och tydligt i avtalen med entreprenörerna
att soporna ska hämtas oavsett väder, och det har vi betalat för. På måndag ska soporna vara borta.
LLAB:s Sonny Lööf delar
målet, men inte uppfattningen, om vems ansvaret
är.
– Vi vill inget hellre än att
få väck soporna, och det är
inte orealistiskt. Så länge
det inte kommer två decimeter snö till. Då får de ordna med snöröjningen först,
säger han.
SONNY LÖÖF anger en
tredje part som försvårar

och fördröjer sophämtningen: den andra stora
renhållningsentreprenören
i Stockholm, Resta.
Resta har ett mer reglerat lönesystem, och så länge
de inte ansluter sig till de
andra entreprenörernas avtal kommer sopåkarna att
följa lagen nitiskt. Och därmed lämna sopor kvar där
det inte snöröjts.
– Jag vill inte skylla allt
på någon i samma bransch,
men så länge Resta inte
skriver på avtalet så kom-

mer det här att fortsätta.
Sonny Lööf tycker att
LLAB får oförtjänt mycket
kritik från Stockholms stad.
– Vi har inte ﬂer felanmälningar än andra entreprenörer, det ﬁnns statistik
på det. Men vi tänker inte
stå och bocka för dem. Nu
är vi överens med våra grabbar, och det är upp till Resta
och snöröjningen om soporna ska bort.

Maria Lundin.
ANNA VON WACHENFELDT
anna.von.wachenfeldt@city.se

FRED MELLAN LLAB OCH SOPÅKARE
● LLAB har varit i blåsväder förr. 2009 ville man slopa sopåkarnas rådande poänglön till förmån för månadslön i ett område på
Östermalm. Det blev startskottet för Stockholms stora sopstrejk.
Sedan tre veckor, då Arbetsdomstolen gav LLAB
rätt i frågan, har sopåkarna

FOTO: STOCKHOLMS STAD

KONFLIKT I dag, måndag, ska sopbergen vara borta från stan. Det krävde Ulla Hamilton (M) före helgen. Budskapet var tydligt:
allt är entreprenörernas fel.
– Det är ett jäkla sätt att göra oss till
syndabockar, replikerar Sonny Lööf, tillförordnad vd för Liselotte Lööf AB.

Starbucks har kommit till
Sverige och Stockholm. I
torsdags öppnade den amerikanska kafékedjan, som
är världens
största, på
Arlanda
ﬂygplats.
Starbucks
har haft
ekonomiska problem det senaste året
och har dragit ner kraftigt
på antalet kaféer. I slutet på
förra året var omkring 1 000
CITY
serveringar hotade.

jobbat enligt arbetsmiljölagen för att försvara sina
poäng. Det har gjort sophämtningen mindre effektiv.
Förra veckan gav LLAB
med sig och de anställda på
Östermalm återgår nu till
det gamla poängsystemet.
Transportfacket har flaggat
för fred.

Månadens
stockholmare
Månadens stockholmare
heter Maria Lundin. Bagarmossentjejen blev vittne till
barnmisshandel på tunnelbanan och lyckades få fast
förövaren på perrongen.
Sedan larmade hon polis.
Mannen dömdes till fyra
års fängelse. ”Stort civilkurage”, står det i Stockholms
CITY
stads motivering.

Alltid på Synoptik
Bågar och glas fr. 498 kr
Bågar och progressiva glas fr. 1 998 kr
Bytesrätt i 3 månader
Prisexemplet avser 248 kr-bågar och visst enkelslipat/progressivt glas (index 1,5) för 250 kr/1 750 kr.
Ev. ytbehandling tillkommer. Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden eller företagsavtal.

10. Ord 295

www.synoptik.se
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Uppgradera din utrustning!

Byt in Nikon D80 hus,
köp Nikon D90 hus
Betala endast 5.900:-

FÖR DEN SOM VÅGAR. Torö och Väddö är två av Daniel Månssons favoritplatser i Stockholms närhet.

Byt in Nikon D40 kit,
köp Nikon D3000+18-55 VR kit
Betala endast 2.900:-

Stockholms bästa vågor
Naturupplevelsen
lockar mer än vågorna för surfarna
vid Stockholms
okända stränder. City
pratade med Daniel
Månsson, som snart
släpper en fotobok.

2005. Jag ville visa en annan sida än det man är van
att se av surﬁng. Och att det
går över huvud taget här
i Sverige.
Vilket är bästa brytet i området?

– Torö. Ljuset och naturen är magisk, och så träffar
man alla man lärt känna genom åren.

Hur funkar det att surfa
i Stockholm?

Byt in EOS 450D kit,
köp EOS 500D+18-55 IS
Betala endast 2.990:-

–Naturupplevelsen är nog
större än kvaliteten på vågorna. Men de kan bli stora och
upplevelsen är fantastisk.
När började du plåta?

– Jag började fota vid
Torö utanför Nynäshamn
redan 2001, men de äldsta
bilderna i boken är från

KLAS EKMAN

”

Jag ville visa
en annan
sida än det man
är van av att se.

Daniel Månsson, surfare och
fotograf.

98:-

Ord. pris 347:-

Spara

Priserna gäller så länge lagret räcker dock längst till 14/3 2010. Med reservation för ev. tryckfel.

Produkterna kommer i begränsad upplaga.
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker eller t.o.m 5/3.

● Väddö. ”Det är bra när
det funkar, men det behöver
blåsa mer och blåsa nordligt
och det är mer sällan det gör
det. Miljön består av tallskog
och klippor, vilket inte är riktigt lika roligt.”
● Ålandsbåten. ”Det finns
vissa tajta passager där båten går nära kuststräckan.

Svallvågorna från båten måste
grunda upp snabbt för att
det ska gå att få ut två bra.”
● Strömmen. ”Det går om
man drar ned ett rep från en
av broarna och hänger i. Då
ska man surfa motströms
och effekten blir som att åka
efter en båt. Men det är inget att rekommendera, det är
nog väldigt farligt.”
”Cold water surfing” släpps
nästa vecka, och
firas med mingel
i surfbutiken
6/5/4 den
2 mars kl 18-20.

147:-

Ord. pris 396:-

Paketpris!

Herkulesgatan 11, Stockholm
08-789 45 00
Drottninggatan 36, Malmö
040-12 13 06
Vi reserverar oss för tryckfel.

● Torö. ”En karg och estetiskt vacker stenstrand. Torö
är också det ställe som funkar allra oftast, särskilt under
höstarna. Där finns också
flera bryt, så det rymmer
fler surfare.”

!

Bäst
i test!
ICAKuriren,
nr 4 2009.

Bosch MCP3500
Citruspress Med fruktköttsinställning. Vit. Effekt 25 watt.

Smart Städset
Plåtskyffel med greppvänligt
aluminiumskaft samt svabbgarn med skaft + hink.

319:-

Järnhörnan, Södermannag. 46, 08-640 42 01 Bosch PPW3300
Personvåg Axxence
Karlaplan, Karlaplan 7, 08-662 07 20
Slim Line Elektronisk.
Kungsholmen, Fleming. 75, 08-785 07 20
Max viktkapacitet: 180 kg.
Lidingö, Skärsätra Torg, 08-40814355
Extra stor display.
Märsta, Västra Bang. 2, 08-591 163 50
Sickla, Sickla köpkvarter, 08-400 157 11
Ord.pris 449:Solna, Solna Centrum, 08-735 82 50
Söder, Hornsgatan 69, 08-669 03 30
Tumba, Olvonvägen 4, 08-530 310 00
Tyresö, Vendelsöv. 29, 08-712 25 10
Vallentuna, Tuna Torg 1 A, 08-511 743 20
Väsby, Väsby Centrum, 08-590 323 90

Ersta barnhospice.

FOTO: IDA KARLBOM

Spara

249:- 249:-

För fler inbytes kampanjer:
www.rajalacamera.se

BÄSTA BRYTEN I STOCKHOLM

Nytta med nöje!

Byt in fungeranda digitalkamera,
köp PowerShot S90
Betala endast 2.990:-

Byt in fungeranda digitalkamera,
köp Ixus 100 IS
Betala endast 1.490:-

FOTO: DANIEL MÅNSSON

Vård för barn i livets
slutskede till Nacka
I början av juni
öppnar Nordens
första barnhospice
på Erstagården i
Nacka. Där ska man
vårda sjuka barn
i livets slutskede.
Så kallad palliativ vård för
vuxna ﬁnns i Stockholm på
ett ﬂertal ställen.
– Vård i livets slutskede
för barn ﬁnns däremot inte
samlat någonstans, men
barn som är så här sjuka
ﬁnns i dag i hemmet eller
inne på något av våra stora

sjukhus, säger Filippa Reinfeldt, sjukvårdslandstingsråd, (M).
Tanken med Ersta barnhospice är att vårda barnet,
föräldrar och syskon i en
lugn och naturnära miljö.
Även kamrater är välkomna.
– Barn måste få vara
barn, även sjuka barn har
behov av att umgås, säger
Filippa Reinfeldt.
Det är Stockholms läns
landsting som startar
hospicet, med åtta vårdplatser, tillsammans med
Ersta diakonisällskap.
MIA COULL
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Byggbullret väcker
boende vid Odenplan

HALLÅ DÄR...
... OS-aktuella Jessica
Lindell Vikarby är revanschsugen efter en
långdragen knäskada
och nu vill hon ta
medalj. City når det
alpina stockholmshoppet i OS-byn i Vancouver.

FÖRTVIVLAD Varje morgon vaknar Michel
Berendji klockan sju på morgonen. Inte
för han vill utan på grund av byggbullret
från Citybanan utanför.
– Måste verkligen byggarbetare börja
jobba så tidigt?, frågar han sig.
Michel Berendji bor i hörnet Vegagatan/Odengatan.
Han låter uppgiven när han ”Alla i mitt hus är
beskriver situationen:
trötta på bullret,
– Vid sju på morgonen
kör allt i gång, maskiner, ibland orkar man
grävskopor, byggbuller. bara skämta om
Dessutom tutar lastbilarna
sinsemellan för att tala om det.”
att nästa bil kan köra fram Michel Berendji, bor i korsoch hämta grus från tun- ningen Vegagatan/Odenplan.
nelbygget.
– Man blir slutkörd och
– Hundra personer som
inte vill vakna hoppar till i kan få psykiska besvär av
att inte få sova. Det här
sina sängar.
I bland startar arbetet re- kommer ju att pågå i ﬂera
dan vid fem på morgonen, år. Tänk om man är akutlätill exempel när containrar kare och ska rädda liv, och
hämtas eller lämnas. Mi- inte får sova, vad händer
chel som är politiskt enga- då?
– Alla i mitt hus är trötta
gerad är helt för de förändringar som Odenplan ge- på bullret, i bland orkar
man bara skämta om det
nomgår.
– Det ger ju arbetstillfäl- och säga ”Är det dags
igen…”. Men vi vet inte vart
len, säger han.
vi ska
sk vända oss med
Det han saknar är
gvå
våra klagomål.
en dialog med byggAnders Sahlherren. Och rimlig
strand är pressanhänsyn.
svarig vid Banver– Varför kan de
Mejla City
ket.
inte börja jobba
TYCKTILL@CITY.SE
– Anledningen
vid nio? Vi som har
till arbetsstart sju på
oregelbundna armorgonen är att arbebetstider behöver få sova
tarna jobbar skift och att
längre än till sju.
man vill bli klar med CityMICHEL ÄR egenföretaga- banan så fort som möjligt,
re inom restaurangbran- säger han.
schen, vilket kan innebära
I FÖRHÅLLANDE till att
sena kvällar.
– Brist på sömn gör mig 35 000 hushåll berörs av
hängig, grinig, trött och ir- bygget tycker han att få hittills har hört av sig med
riterad, säger han.
Michel tror att boende i synpunkter på buller.
området på grund av sömnMIA COULL
brist kan komma att sjukmia.coull@city.se
skriva sig:

ORKAR INTE LÄNGRE

STÖRS DU
AV BULLRET?

FOTO: SARA MAC KEY

Var kan man
träna alpint i
Stockholm?
– Hammarbybacken är den
enda långa backen i Stockholm, så där har man slitit i
många dagar. Det är grym
träning nära stan, och det
har hållit kroppen fräsch.
Hur är backarna där borta
då?

– Det har varit dåligt väder, så det är puckligt och
det kan vara svårt att kontrollera skidorna. En del åk
har blivit inställda, men det
gäller att ladda om snabbt
och tagga hela tiden ändå.

LÅNGTIDSPROJEKT. Citybanan kommer att kunna skapa dubbelt så många tågavgångar till
och från Stockholm som i dag, enligt Banverket. Men under byggtiden – som beräknas till
FOTO: SIMON RYDÉN
flera år till – får de boende stå ut med buller på morgnarna.
”Man blir slutkörd och kan
få psykiska besvär av att inte
sova”, säger
Michel Berendji
som bor nära
bygget av Citybanan vid Odenplan. Citybanan
kommer inte
stå färdig förrän
2017.
FOTO: SIMON RYDÉN

Förra veckan tävlade du bara minuter efter Anja Pärsons krasch. Hur påverkas
man av det?

– Folk kraschar hela tiden och som tur är drog inte
Anja på sig några stora skador. Jag brukar tänka att jag
är i en bubbla som inte påverkas av det som händer
utanför. Man måste vara
hundra procent och tänka
på medalj.
Medalj, ja. Hur guldfestar
svenskarna?

– Vi samlas i en barack
här i OS-byn, äter tårta och
skålar i äppeljuice.
ANNA VON WACHENFELDT
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Den Svenska Matrebellen består av ett 60-tal handlare som gått samman för att
utmana jättarna inom livsmedelshandeln.
Med justare matpriser, lokal förankring och tillgång till marknadens bredaste
sortiment vill vi erbjuda dig ett bättre och smartare alternativ.

BENFRI HÖGREV
Färsk,
ursprung Holland/Tyskland,
i bit, av nöt

39.
39.

90
/kg

SOLRUTA

•GULDKORN
•LINGONGROVA

90

Extröms,
1 liter

Pågen, 500 g
JÄMFÖRPRIS:
30,00/kg

/förp

Wasa, 265-270 g
olika smaker
JÄMFÖRPRIS:
55,56-56,60/kg

SOPPOR

15:- 10:-

HAMBURGARE
Scan, frysta
•6x120 g •8x90 g
JÄMFÖRPRIS: 55,42/kg

•POMMES FRITES
•POMMES STRIPES
•KLYFTPOTATIS

LÄTTA

Gården 750-800 g
JÄMFÖRPRIS: 12,50-13,33/kg

600 g
JÄMFÖRPRIS: 21,50/kg

15:-

/st

/förp

/förp

•MATPAJER
•SOPPOR

GRANDIOSA
PIZZA

Felix 210-350 g

X-tra Allt, 350 g

3 valfria

för

2 valfria

10:- 12. 49.
90

45:-

95

/förp

/förp

PÅLÄGG

FIORUCCI Prosciutto Crudo

FIORUCCI Prosciutto

Scan, 120 g, plånboksförp
JÄMFÖRPRIS: 145,83/kg

Foodbroker, 500 g
JÄMFÖRPRIS: 198,00/kg

de Parma, Foodbroker, 80 g
JÄMFÖRPRIS: 499,37/kg

2 för

35:-

ISTERBAND
Ello i Lammhult, 300 g
JÄMFÖRPRIS: 50,00/kg

99:/förp

•VARMKORV
•FRUKOSTKORV
Möllers, 500 g

30:20:-

JÄMFÖRPRIS:
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2 för

59,90/kg

rabatt
Vid köp av valfri paket

LIBERO BLÖJOR



Max 1 förp/hushåll
Gäller t o m 28/2 2010
Kuponinlösen AB löser in kupongen.

9 952640 102006
Namn:____________________________

29.95

/förp

KOCKENS
KRYDDOR
10-71 g
Max 10 st/hushåll

10:/st

39.

95
/förp

•KÖTTBULLAR •KRYDDJÄRPAR •KÖTTFÄRSBIFFAR
Scan, 300-350 g
JÄMFÖRPRIS:
56,86-66,33/kg

för

19.

90

KYCKLINGFILÉ
GuldFågeln, 700 g, tvådelad
JÄMFÖRPRIS: 85,64/kg

59.

90

/förp

/förp

SVENSK OST

MJUKOST

DEN SKRATTANDE KON

Kron Ost, extralagrad
•Grevé •Herrgård •Brännvins•Präst

Kavli, 275 g, i tub
JÄMFÖRPRIS: 90,72/kg

140 g •Naturell •Light
JÄMFÖRPRIS: 89,29/kg

89:/kg

24.95

/förp

2 för

25:-

FÄRDIGRÄTTER

STORA RÄKOR

Familjen Dafgård
350-440 g
Max 1 köp/hushåll

Lobster, 400 g, med skal
Stl 40/60
JÄMFÖRPRIS:
124,88/kg
Max 2 förp/hushåll

4 för

79:- 49.

95
/förp

VARMKORV
Lithells, 900 g

25:10:- 35:JÄMFÖRPRIS: 27,78/kg

10:-

/förp

GRÖNA DRUVOR

/förp

SNACKS

Sultanas, Turkiet, klass 1
500 g i korg

LÖNNEBERGASKINKA

Estrella 125-300 g
olika sorter
JÄMFÖRPRIS:
58,33-97,22/kg

JÄMFÖRPRIS: 20,00/kg

2 för

Lithells, 120 g,
plånboksförp

/förp

JÄMFÖRPRIS: 83,33/kg

RISIFRUTTI SIA-GLASS

•DINKEL FRAS
•HAVRE FRAS
•RÅG FRAS

SPAGHETTI
Barilla, 1 kg
JÄMFÖRPRIS:
12,50/kg

165-175 g,
olika smaker
JÄMFÖRPRIS:
34,29-36,36/kg

Quaker, 300-375 g
JÄMFÖRPRIS:
66,67-83,33/kg

2 för

5 för

•Glassbåtar •Kolastrutar
•Lilla Anna •Labans Vaniljpinnar
•Tummens Jordgubbspinnar
6-14-pack
JÄMFÖRPRIS:
1,78-4,17/st

25:- 25:- 30:- 25:/förp

•COCA-COLA
•FANTA
•SPRITE

OXPYTT
Findus, 550 g
JÄMFÖRPRIS:
36,18/kg

KIVIKS
DRYCKER
1,5 liter,
olika smaker
JÄMFÖRPRIS:
6,67/l

Santa Maria 225-500 g

2 för

3 för

12:- 40:- 10:-

90
/förp

/st

+pant

•KRÄFTSTJÄRTAR
•LYXRÄKOR
Engelsviken, 170 g, i lag

40:-

JÄMFÖRPRIS:
117,64/kg

2 för

•TACO SHELL
•TACO SPICE MIX
•CHIPS olika smaker

33 cl
JÄMFÖRPRIS: 12,12/l

19.

/förp

VARMA KOPPEN

SKALADE RÄKOR

12-pack LOKA

NÖTMIXER

•SCHAMPO •BALSAM

Royal Greenland, 800 g
JÄMFÖRPRIS: 99,94/kg

33 cl, olika smaker
JÄMFÖRPRIS: 7,56/l

Nutisal, 220 g, olika sorter
JÄMFÖRPRIS: 113,41/kg

Head & Shoulders, 250 ml
JÄMFÖRPRIS: 118,00/l

79.95

FUN LIGHT

Blå Band, 3-pack
JÄMFÖRPRIS: 3,33/port.

10:-

29.95

/förp

1 liter

2 för

/förp

36:-

24.95

+pant

/förp

2 för

59:-

CHEEZ DIPPERS

GRUMME TVÄTTSÅPA

HÅRFÄRG

Den Skrattande Kon, 175 g
JÄMFÖRPRIS: 114,00/kg

1 liter, refill
JÄMFÖRPRIS: 1,50/tvätt

Garnier
•Nutrísse •Herbal Shine

19.

95

29.

90

/förp

69.

95

/st

/st

BISTRO BAGUETTE

PRO VIVA

LINDT CHOKLAD

LdB SHOWER

NIVEA

Dr Oetker, 250 g
JÄMFÖRPRIS: 70,00/kg

Skånemejerier, 1 liter
olika smaker

Excellence, 100 g
JÄMFÖRPRIS: 175,00/kg

250 ml
JÄMFÖRPRIS: 70,00/l

•Shower •Schampo •Balsam
•Roll-on, 50-250 ml

2 för

35:-

19.

90
/st

2 för

35:-

2 för

35:-

2 för

39:-

KYCKLINGSPETT

SPENDRUPS LAGER

FESTIS

•SCHAMPO •BALSAM

TENA

Flodins, 850 g, frysta
JÄMFÖRPRIS: 82,29/kg

6-pack, 33 cl, 2,8%
JÄMFÖRPRIS: 7,57/l

3x2 dl
JÄMFÖRPRIS: 13,88/l

Barnängen, 200-250 ml
JÄMFÖRPRIS: 70,00-87,50/l

10-34-pack, olika sorter
JÄMFÖRPRIS: 1,09-3,70/st

69.

90
/förp

2 för

30:+pant

3 för

25:-

2 för

35:-

36.

95
/förp
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PRISERNA GÄLLER 22/2 - 28/2 2010. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.
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TRYGGA GATAN Oroligheterna i svenska förorter ökade förra
året. I utkanterna av Göteborg, Malmö och Uppsala drabbade polis och ungdomar samman. I Stockholm har de stora
konfrontationerna uteblivit. Det är ingen slump.
TEXT: MARKUS WILHELMSON FOTO: SOFIA RUNARSDOTTER

Polisens
nya metod
skapar lugn
Söndagen den 25 oktober
förra året började oroligheterna i Fittja centrum. I
fyra dagar var situationen
spänd och förvärrades då
kriminella vuxna från
andra områden anslöt,
bland annat i syfte att förvärra konflikten mellan
ungdomsgäng och polisen.
Inom en vecka hade tio
personer häktats, misstänkta för förberedelse till
mordbrand, grov misshandel eller våldsamt upplopp.
Våldsamheterna i Fittja
upphörde.
Polisen vet av erfarenhet att små, isolerade händelser kan vara de gnistor
som tänder en storbrand;
upplopp av de slag vi såg i
ﬂera Parisförorter hösten
2005, där våldet spred sig
till centrala Paris och till
andra franska storstäder.

– Vi
lade ned
oerhört
mycket
arbete
på att
oroligheterna
inte
skulle få
Länspolismästare
fäste
Carin Götblad.
här.
Mina
polismästare sa i bland att
det kändes som att stoppa
en flod med en planka,
men vi lyckades hålla tillbaka krafterna, berättar
länspolismästaren i Stockholms län, Carin Götblad.
DET VAR INTE första
gången de senaste åren
som begynnande oroligheter i Stockholmsområdet har kunnat stoppas.
Faktum är att de allvarligaste incidenterna på sena-

re tid har inträffat i utkanterna av andra städer.
● I Göteborg: bränder och
stenkastning mot polis
och brandkår i bland annat Backa, Bergsjön och
Biskopsgården.
● I Malmö: upplopp, bomber, dödshot av brandmän
och stenkastning mot bussar i stadsdelen Rosengård.
● I Uppsala: kravaller,
brandbomber och stenkastning i Gottsunda.
I Stockholm har sammanstötningar under samma period i stort sett kunnat undvikas.
Är det en tillfällighet eller har polisen i huvudstaden en annan strategi för
att undvika konfrontationer?
Carin Götblad backar
bandet tre och ett halvt år.
Då saknades helt polisstationer i de socioekono-

Josef Kammounon ger polisen Gustav en omgång i pingis på fritidsgården
Southside i Tumba.

miskt mest utsatta områdena i länet.
– Bland det första som
hände när jag hade tillträtt
min tjänst var upploppen i
Södertäljestadsdelen Ronna. Även om vi egentligen
inte hade ekonomiska resurser till det ännu så bestämde vi oss för att öppna
det första lokala poliskontoret eftersom läget var så
akut. Efter några veckor i
bostadsområdet så sa en
av poliserna att om vi hade
funnits där tidigare så
hade upploppen aldrig
hänt. Grupper som aldrig
träffas får fördomar om
varandra. Om vi aldrig visar oss i de här områdena
förutom när någonting har
inträffat så får vi medborgarna emot oss, säger Carin Götblad.
DEN 19 APRIL i år invigs

det 27:e och sista lokala

”

”Utanförskapet
måste vi motarbeta på alla
plan. Människor
måste in i arbete.
Då kommer de in i
ett sammanhang.”

Carin Götblad, länspolismästare i Stockholm.

poliskontoret i Stockholmsområdet.
Rafael Davidgård är
kommenderingschef på
polisen, själv uppvuxen i
Tensta, och har sett den
stora förändring som har
skett i och med polisens
lokala närvaro.
– Att vi ﬁnns där i vardagen gör en oerhörd
skillnad. Vi får en naturlig

dialog med ungdomar och
vuxna. Vi kan betona vikten av att alla tar ansvar
för sitt boendeområde, att
de vuxna inte överger sitt
område utan kommer ut
på kvällarna för att visa att
det inte är okej att begå
brott. Samtidigt är vi i polisen närvarande och ger
dem trygghet. Vi besöker
kyrkor, moskéer, olika
myndigheter, organisationer och nätverk och vet
vilka som är nyckelpersonerna. Det innebär att när
något händer så kan vi väldigt snabbt besluta vilka
åtgärder som behöver vidtas. Det är några av framgångsfaktorerna, säger
Rafael Davidgård.
Carin Götblad konstaterar att Stockholms län har
flest utanförskapsområden i landet och att det gör
uppdraget svårt.
Polisen kan inte på egen
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SÅ ARBETAR POLISEN
● Den första etappen av
lokala poliskontor skedde
2006 och innebar att kontor öppnade på 15 platser:
Bagarmossen, Fisksätra,
Fittja, Hallunda, Hovsjö,
Husby, Hässelby Gård, Jakobsberg, Jordbro, Ronna,
Rågsved, Skogås, Skärholmen, Tensta och Vårby.
Under hösten och vintern i
år har öppnas kontor på
ytterligare 12 platser: Älvsjö, Medborgarplatsen,
Slussen, Rissne/Hallonbergen, Upplands Väsby,
Sollentuna/Malmvägen,
Upplands Bro, Orminge,
Brandbergen, Storvreten,
Fornhöjden.

VIVACITY MEDLEMSERBJUDANDE

SMYCKEKVÄLL HOS
GALLERI MONICA

25%
rabatt

Polisens särskilda
satsningar:
Volontärer.
700 polisvolontärer har
genomgått polisens
grundläggande volontärutbildning. Volontärerna
får olika uppdrag, som att
nattvandra och informera
om brottsförebyggande
åtgärder.

KOMPISAR. Poliserna Robert, Gustav, Andrea och
Elin säger hejdå till ungdomarna på fritidsgården
Lagret i Storvreten innan
de åker vidare.

Ungdomsråd.
Länspolismästaren och
polisens högsta chefer
träffar ett ungdomsråd
från förorterna fyra-fem
gånger om året där mellan 10 och 30 ungdomar
berättar om sina villkor
och sin syn på polisens
arbete.
Kontaktpoliser.
Samtliga 1 300 skolor i
Stockholm har en egen
kontaktpolis som tidigare
kan fånga upp problem.
Stödcentrum för
unga brottsoffer.
Vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna
som har blivit utsatta för
ett brott och som känner
behov av samtalsstöd.

Mona Sahtawi och Saga Lagnecranz som går i sjuan
är vana att ha polisgänget på fritidsgården.

hand upprätthålla ordning, utan är beroende av
samarbete på många plan.
Vad som dessutom försvårar arbetet är en samhällsutveckling där allt ﬂer talar om utanförskap och
där ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i
Europa (24,4 procent av
alla svenska ungdomar
mellan 15 och 24 år gick
utan jobb förra året).
– Utanförskapet måste vi
motarbeta på alla plan.
Människor måste in i arbete. Då kommer de in i ett
sammanhang, får självrespekt, lär sig språket, får
normala vänner och normal dygnsrytm, säger Carin Götblad.
HON MENAR att när kra-

vallerna väl är ett faktum
är det ofta redan för sent.
Att då skicka in uniformerade, kravallutrustade

En teckning av polisen Robert gjord
av en av ungdomarna.

styrkor, är ett misslyckande för alla parter. Då är
våldsspiralen igång.
Öppningen av de lokala
poliskontoren är inget
tidsbegränsat projekt. Poliserna är där för att stanna. Fyra eller sex poliser
tjänstgör på varje station
och är befriade från inre
utredningsarbete.
DE SKA synas, skapa kon-

takt och förtroende med
de boende, förutom det
uppenbara: att ingripa
mot brott och ordningsstörningar.
Och de ska arbeta där
länge. Poliser som har
känt ungdomar sedan de
var tio år gamla har lättare att ingripa när pojkarna blir fjorton eller femton och många inleder sin
kriminella bana (det
handlar nästan bara om
pojkar).

– Vi får aldrig glömma
bort att även i de mest utsatta områden så är de allra ﬂesta skötsamma och
vill bo i en trygg miljö. De
ska inte behöva tåla att få
sina saker sönderslagna
eller att bilar kör på gångvägar. Vi är där för att
upprätta respekten för
polisen och visa att vi bryr
oss. Vi jobbar med hårda
tag och mjuka nypor, säger Carin Götblad.
Finns en risk att polisen
blir en form av fritidsledare
som kommer för nära de
boende?

– Om man bara satsar
på ﬂer poliser så kan det
bli så. Därför är jag noga
med att diskutera med
kommunerna innan vi
öppnar lokala poliskontor. Det måste ﬁnnas bra
fritidsgårdar och fältassistenter också, svarar
hon.

Chefssamråd.
Höga beslutsfattare inom
socialtjänsten, skolan och
hälso- och sjukvården träffas regelbundet för att
kartlägga alla problem
och komma överens om
vem som gör vad.

I teorin låter det mesta
som självklarheter.
Frågan är hur det kunde dröja så länge innan
systemet med lokala poliskontor byggdes ut.
– Det handlar om resurser. Vi var inte dimensionerade för detta tidigare. Vi måste i första
hand ha en utryckningsorganisation som fungerar dygnet runt. Nu har vi
mer resurser och det är
jättebra, säger Carin Götblad. Och tillägger:
– Den viktigaste utmaningen nu är att få alla
som jobbar i dessa områden att orka vara uthålliga och jobba på i den
grå vardagen. Det är inte
så glamouröst. Det är
inga dramatiska blåljusjobb som ger stora rubriker. Men det är arbetet i
den grå vardagen som
gör skillnad.

Torsdagen den 25 februari kl 16.00 – 20.00 har vi kundkväll
för VIVACITYs medlemmar i vår butik i Gamla Stan. Vi visar
hela kollektionen av smycken från Snö of Sweden. Vi erbjuder
25% rabatt på alla smycken
under kvällen. Mingla och se
övriga produkter i butiken
(konst, inredning och design).
Se vivacity.se för detaljer.

VIVACITY är Stockholm Citys
nya medlemsklubb!
Är du inte medlem? Gå in på vivacity.se och uppge
kod CITY så blir du medlem gratis.

VÄRLDSNYHET – SE
10 ÅR YNGRE UT

FÖRE

20%
rabatt

EFTER
Med elektromagnetiska radiovågor slussas specialutvecklade
serum ner genom huden och ger 10 år yngre celler på 50
minuter. Slapp hud på mage, överarmar och ansikte, rynkor,
celluliter, strie, bröstlyft, rosacea och fettvävnad. Upplevs
som en energigivande massage. Ord.pris från 425 kr – 1050
kr per område.
Se vivacity.se
för detaljer

Som medlem i VIVACITY får du fantastiska
erbjudanden på över 200 av Stockholms
bästa butiker, restauranger och kulturnöjen. Dessutom erbjuds du utvalda
reseupplevelser och inbjudningar till
ﬁlmpremiärer.
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KRÖNIKA | Aase Berg

Vi bygger ett maktmissbrukarsamhälle

F

ånga dagen! Lev nu!
Härliga gamla hippieklichéer, men i dag använder
man hellre begreppet
mindfulness när man vill
utöva samma obekymrade
inställning till världen.
Mindfulness innebär att försöka
medvetandegöra ögonblicket, att
känna smaker, höra ljud, uppleva
världen i nuet.
Som allt mer asocial månskensbonde ute i skogen vet jag emellertid följande: den som bor på en gård
behöver inte gå på yogaklasser eller
gå kurs i mindfulness hos nån
överbetald harmonicoach. Det
räcker med att omge sig med djur
och praktiska sysslor. Varje arbete i
ett gammalt hus, i skogen eller på
en gård måste utföras lugnt och
metodiskt, med total närvaro i
situationen. Det går inte att ha
bråttom när man handskas med
vedkapen eller klyven ( jag träffade
en kvinna på tåget häromveckan
som hade tänkt på annat under

vedhanteringen och hon hade
numera bara en hand). Det går inte
att hetsa fram eld i kaminen eller
pannan (de som fuskar och skvätter
i diesel brukar förr eller senare få
ett nedbrunnet hus på halsen). Det
går inte att vara hispig när man rör
sig i en ﬂock djur. Eller, som alla
renoveringsbesatta vet: varje
genväg, varje slarvjobb kostar sitt
dubbla pris efteråt eftersom det
ökar mängden krångel i det
fortsatta arbetet.
Nej, den som arbetar med händerna

måste ha huvudet och hjärtat med
sig. Eller i skrivarhantverket: den
som arbetar med hjärnan måste ha
huvudet och hjärtat med sig. Och
jag utgår från att den som arbetar
med människor också måste ha
hjärnan och hjärtat på skaft. Det
ﬁnns alltså ett annat ord för
mindfulness och det är helt
enkelt koncentration. Att
slappna av, ta sig samman och
fokusera – hur nytt är det?

FELTÄNK
”Vore det
inte bättre
om vi alla
hade jobb
som tillät
oss att
sluta känna skräck
för att få
sparken?”

VAD
TYCKER DU?
MEJLA
TYCK TILL@CITY.SE

NEJ FETREKLAMEN
NE

● Vilken underbart
efterbliven
muppshow!

●H
Hank von Helvetes fetreklam
för scientologin i förra veckans
Ska
Skavlan.

I DN läser jag en imponerad
rad kommen-

et i Västertar om att när landstinget
norrland gör storskaligaa uppsägnde personaningar får den återstående
ness för att
len gå på kurs i mindfulness
de. Ursäkta,
de inte ska bli så stressade.
men vore det inte bättree om vi alla
hade jobb som tillät oss att sluta
känna skräck för att få sparken om
igt kostnadsvi inte tänker kortsiktigt
effektivt, jobb som i stället låter
oss andas ut, coola ner och bete
oss som noggrant briljanta
månskensbönder?

Hank.

AASE BERG
Författare och kritiker

MITT STOCKHOLM
● Ingenting kan mäta sig med
februariljuset i Stockholm.
Februariljus.

Alcazar.

EnAnnan

Ekerö - 560 354 61
Globen - 600 14 55
Skärholmen - 740 04 45

BOKHANDEL

enannan.se
twitter.com/en_annan

r
ea
bokre
Ekerö
Globen
Skärholmen

Vi är stolta medlemmar av Ugglan i Sverige.
Andra Ugglan-butiker i Stockholm har givetvis också reastart
den 25e. Andra Ugglor: Danderyd - Danderyds Bokhandel,
Hässelby - Bokbrädan, Högdalen - Bokcompaniet, Sigtuna Sigtuna Bokhandel, Täby - Näsby Parks Bokhandel.

25e februari
kl 7.00

FOTO: SOFIA RUNARSDOTTER

JA MELODIFESTIVALEN
STIVALLEN

är man gör
Men i en verklighet där
et som krävs
allt för att beskära lugnet
för koncentration är dett inte
pan. Vi
konstigt att det går åt pipan.
bygger upp ett stressigt maktmissbrukarsamhälle med fell pengar på
fel ställen, det vill säga med pengar
hövs (i vård,
överallt utom där de behövs
skola, omsorg), och sen måste vi
konsumera mindfulnesss för att
återknyta till oss själva som normala
människor.

RESOR RESPRISET
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● City i samarbete med tidningen
RES. I nya numret kan du läsa om
alla vinnarna av Stora RES-priset.

VINNARE. Hippa Mama Shelter i Paris vann Res-priset för bästa storstadshotell.

Här är vårens bästa restips
RES-PRISET Vart ska du resa under
2010? Tidningen RES har utsett sina
favoritplatser i världen inom tio olika
kategorier så som årets strand, hotell,
restaurang, flygbolag, nattklubb. Här
bjuder vi på ett axplock av vinnarna
från senaste numret.

ÅRETS HOTELL (STORSTAD)

ÅRETS STRAND

2

1

The Eugenia, Bangkok, Thailand
”It’s not a hotel, it’s a home!” lyder The Eugenias paroll.
Pool, antika möbler och ett garage med veteranbilar är bara ett
smakprov av vad den lyxiga oasen mitt i Bangkok har att erbjuda.
Webb: www.theeugenia.com Pris: dubbelrum cirka 1 500 kronor

1

Lankanfushi Island, Maldiverna
Marängvit sand, palmer, exotiska
fiskar, koraller, total avskildhet och på
gränsen till klichéartat turkost vatten. Lankanfushi Island för onekligen
tankarna till en Bountyreklam från
1980-talet, och när det gäller klassiska paradisstränder är Maldiverna
som nation ohotad etta. Det finns
nämligen 1 191 öar till att välja på …

1

Mizutani Sushi, Tokyo, Japan
Den spartanska restaurangen med bara tio platser i källaren i
ett kontorshus i Ginza äger sedan 2007 tre stjärnor i Guide Michelin. Över den enkla trädisken serverar sensei Mizutani själv
sina gäster morgonens godbitar från Tsukijis fiskmarknad över
sitt berömda shari, vinägerblandat ris. Kärleken till råvarorna, det
slipade hantverket, respekten för smakerna och en atmosfär som
hämtad ur en yakuzafilm gör Mizutani till en upplevelse långt utöver det vanliga.

2

2

Tanjung Rhu, Malaysia
För guldgnistrande sand och akvarieklart vatten rekommenderar vi en tur till norra Langkawi och Tanjung Rhu som trots
att det är en allmän strand fortfarande är relativt lugn.

3

ÅRETS RESTAURANG

Mama Shelter, Paris, Frankrike
I dagarna öppnar en av Frankrikes mest prestigefyllda stjärnkockar, Alain Senderen, en pizzeria till vänster om lobbyn i hotellet
Mama Shelter, i Paris östra 20:e arrondissement. En urban kibbutz,
avslappnad och cool med en egen stil. Med hjälp av designernamn
som Philippe Starck bröt ägarna ny mark och öppnade upp för nya
livsstilar med uthyrning av elvespor, brunch på taket, dator på
rummet och läckra cocktails i baren. Allt till humana priser.
Webb: www.mamashelter.com Pris: dubbelrum från 1 000 kronor

Plage Pampelonne, Saint-Tropez, Frankrike
I bukten utanför Saint-Tropez ligger stranden som är känd
för en annan typ av skönhet – den lite plastigare sorten. Ingen annan strand i världen lämpar sig bättre för peoplewatching.

3

Lisbon Lounge Hostel, Lissabon, Portugal
Lisbon Lounge Hostel är bäst av de chica vandrarhem som
just nu blomstrar i den portugisiska huvudstaden. Smart inredning och långbord där man har en egen kock som dukar upp förrätt, varmrätt och dessert, inklusive vin, för under hundralappen.
Webb: www.lisbonloungehostel.com
Pris: dubbelrum cirka 300 kronor

Minetta Tavern, New York, USA
Keith McNally har i många år har varit New Yorks främste
bistrokrögare med ställen som Schiller’s, Balthazar och Pastis. Senaste tillskottet i West Village bjuder på exakt det vi vill ha av en
McNallykrog: mörkt trä, schackrutiga golv och kött av högsta snitt.
Webb: www.minettatavernny.com

3

Yam Tcha, Paris, Frankrike
Franska stjärnskottet Adeline Grattard och hennes man Chiwah Chan från Hongkong öppnade en av Paris intressantaste krogar för ungefär ett år sedan. Maten är genial, genomtänkt och
konsekvent. Men framför allt galet god.

ÖVRIGA VINNARE

4 FRÅGOR TILL RES CHEFREDAKTÖR PETER SMIRNAKOS
stränder, ﬂygbolag och annat runt
om i världen, som har varit lite
extra bra under året som gått. Allt
enligt RES redaktion och medarbetarstab.

Peter Smirnakos, chefredaktör på
RES, vad är Stora RES-priset?

– Det är en utmärkelse som går
till de hotell, barer, restauranger,

mest beresta medarbetarstaber. Vi
har inte riktigt har hunnit provsova på alla hotellrum i hela världen
… än. Samtliga vinnare i Stora RESpriset har besökts av minst en RESmedarbetare under året som gått.

Oj, det låter som en gigantisk
marknad att bevaka. Kan ni verkligen hålla koll på allt?

Så vilken plats är allra hetast under 2010 enligt RES?

– RES har funnits sedan 1981
och är Sveriges första restidning,
många av våra skribenter och fotografer bor utomlands och – vågar
jag påstå – vi har en av Sveriges

– Jag skulle säga Paris. En klassiker som på alla fronter fått ytterligare uppsving, inte minst genom det ökade intresset för modevärlden de senaste åren. Paris

kan stoltsera med vinnare i två av
Stora RES-prisets tio kategorier,
Mama Shelter som är årets hotell,
storstad samt Le Montana som är
årets nattklubb.
Har ni några favoriter i Sverige?

– Ja, i kategorin årets hotell/
landsbygd har vi valt att lyfta fram
Djupvik Hotel på Gotland på tredje plats. Ett underbart ställe i ﬁskebyn Djupvik cirka 40 minuter
från Visby där det karga Gotland
möter det loungiga Medelhavet.

● Hotell (natur): Finca Adalgisa, Mendoza,
Argentina.
● Bar/nattklubb: Le Montana, Paris,
Frankrike.
● Entreprenör: André Balazs, hotellentreprenör.

● Flygbolag:
Etihad Airways,
Abu Dhabi.
● Flygplats:
Hongkong International, Kina.
● Design: Prada Transformer,
Seoul, Sydkorea.
● Teknik:
App Store
i Iphone.

KARRIÄR JOBB

14 • Jobb

CITY • MÅNDAG 22 FEBRUARI 2010

SPELBRANSCHEN Med megabudgetar och uppdrag direkt från Hollywood är den svenska spelbranschen rykande het, men det är inte lätt att slå sig in. Att bli framgångsrik spelutvecklare kräver samma typ av hängivna
satsning och långsiktiga arbete som för att bli popstjärna, säger Johan Kristiansson, vd för ett av Sveriges mest
framgångsrika spelföretag: Starbreeze.

Svårt att
slå igenom i
spelbranschen
på senare år på grund av en
viss överetablering och
riskkapital som försvann.
Många spelstudios har dragit ner på personal eller gått
omkull. Det gör att det ﬁnns
ganska många duktiga människor ute på marknaden
just nu.

Begreppet ”Det svenska
spelundret” har beskrivit de
svenska spelföretagen i media. Finns det ett sådant?

– Javisst, det stämmer utmärkt. Sverige är mycket
framgångsrikt inom spelbranschen.
Vad beror det på?

– Det ﬁnns en tradition
av stort datakunnande i
Sverige, redan på 80-talet
hade många hemdatorer
och lärde sig att programmera på dem. Dessutom
finns det många svenskar
som har en fingertoppskänsla för anglosaxisk populärkultur, det är viktigt i
vår bransch.
Är det svårt att anpassa sig
till de amerikanska finansiärernas krav?

– Det är alltid en avvägning. Ju större budget man
vill ha, desto mer får man
anpassa sig till ﬁnansiärernas krav, så är det. Våra budgetar ligger normalt en bit
över 100 miljoner kronor
per spel. Räknar man in
budgeten för marknadsföring och distribution också
så rör det sig om ﬂera hund-

”Ju större budget
man vill ha, desto
mer får man anpassa sig till finansiärernas krav.”
Johan Kristansson om
fördelar och nackdelar.

Johan Kristiansson, vd för
spelföretaget Starbreeze.

ra miljoner kronor. Det kan
jämföras med en normal
svensk långfilmsproduktion som kostar kanske 20
miljoner kronor. Så det är
viktigt att våra ﬁnansiärer
blir nöjda och får avkastning på kapitalet som de
satsar, annars kan det bli
svårt för oss att få ﬁnansiering till nya projekt.
Vad är den största utmaningen för ett spelföretag
tycker du?

– Det är så många kunskapsområden inblandade
när man skall göra ett spel.
Man måste få människor
med teknisk, kreativ och affärsmässig kompetens att
arbeta ihop i ett väl sammansvetsat team, det är inte
alltid så lätt.
Är det svårt att hitta rätt
personer att jobba med?

– Det är mycket enklare
nu än för några år sedan.
Branschen har haft en kris

– Det är inte lätt att komma in i branschen. Att ha
gått en spelutbildning är
bra, men det räcker inte,
man måste också ha en
stark egen portfölj med projekt som man har jobbat
med. Det är lite som att försöka bli popstjärna, man
måste öva länge hemma i
garaget först innan man kan
börja leva på det.

sätter spelförsäljningen runt 3 miljarder kronor per år.

FOTO: ISTOCKPHOTO

THE SIMS 3 SÅLDE BÄST
● Under rekordåret 2008
såldes det data- och tv-spel
för 3 miljarder kronor. Förra
året minskade försäljningen
något till 2,8 miljarder kronor.
● Det spel som sålde mest
förra året var pc-spelet
”The Sims” tätt följt av
”New Super Mario Bros Wii”

en Wii och
till spelkonsolen
are 2” till pc
”Modern Warfare
lerna Playoch spelkonsolerna
station 3 och XBox 360.
● Det svenskutvecklade
tvecklade spel
som sålde bäst 2009 var
”Battlefield 2” av spelstudion
EA-DICE.
Källa: Dataspelsbranschen
taspelsbranschen

Mario
sålde bra.

Vilket är ditt favoritspel?

– Jag gillar ett spel som
heter Bioshock, det är ett
action adventure spel, men
också The Chronicles of
Riddick - Assault on Dark
Athena. Det har varierat gameplay där man kan smyga
och skjuta omvartannat,
och en bra story.
Smyga och skjuta? Det låter
inte som något för mig, har
ni inget
nget fluffigare spel?

FOTO: STARBREEZE STUDIOS

AVVÄGNING

Vad har du för tips till någon som vill jobba med det
här?

GAMER. Människor över hela världen älskar att spela data- och tv-spel och bara i Sverige om-

– Nej, inte
nu m
en vvii
ännu
men
får se vad vi
tar på
hittar
näst.
härnäst.

HANNA MELLIN
hanna.mellin@city.se

STOR PICKADOLL. Starbreezes spel ”The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena”
bygger på filmerna om Riddick med Vin Diesel i huvudrollen.

Annonsbokning: 08-588 977 71 Mejl: city@hrnorth.se
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Systemutvecklare

Javautvecklare
Java

IT-tekniker

webb- och databasapplikationer
sökes till Kungl. biblioteket. Läs mer på
www.kb.se/arbete

Södertälje är på väg att bli en internationell
huvudstad med världsföretag, småföretag och
högskola tillsammans med en rik etnisk och
kulturell mångfald. Att ta vara på dessa unika
förutsättningar är en av våra största utmaningar
– men också en fantastisk möjlighet.

Södertälje kommun söker

Bygglovshandläggare
till plan- och byggenheten
Tjänsten är ett vikariat.
Kontaktperson: Tommy Åström, 08-523 033 40.
Sista ansökningsdag 2010-02-25.

www.sodertalje.se

Är du Sveriges bästa säljare?

E.N. Försäkring

E.N. Sak Försäkring AB söker dig som:

Är Driven
Är erfaren inom Försäljning
Är en Vinnare
Du kommer uteslutande att sälja via telefon.
Heltid: Mån, Ons, Fre: 08:45-15:00 samt Tis, Tor 15:00-21:00
Deltid: Minst 2 kvällspass per vecka Mån-Tor 18:00-21:00
Lön: Fastlön + Provision
Intresserad?
Kontakta: teamledare Alain Kerachi
E-post: alain.kerachi@enforsakring.se, mobil: 0735-00 55 12
Teamledare Lucas Odell, mobil: 0707-83 27 90
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Roslagens Energi- & Driftteknik AB är ett
företag som arbetar med fastighetsförvaltning
på uppdrag av kunder inom Stockholms län
och i Uppsala. Merparten av uppdragen finns
inom norra Stor-Stockholm

Vi söker nu
en TEKNIKSPECIALIST/SERVICELEDARE
I tjänsten ingår att vara teknikspecialist inom området och arbeta med komplicerade drifttekniska
problem. Du kommer att arbeta mycket med fastigheternas teknik så som el, styr- och regler, värme
och ventilation, och till stor del felsökning/avhjälpning. Vi vill att du har spetskompetens inom
beskrivna områden.
Driftoptimering för att minimera energiförbrukningen i våra kunders fastigheter kommer också vara
en del av dina arbetsuppgifter.
Som serviceledare kommer du att praktiskt leda det dagliga arbetet på fältet för en grupp om ca sex
områdesansvariga drifttekniker. Viktigt blir att leda, styra och följa upp vårt arbete så att vi levererar
rätt tjänst till våra kunder i form av tillsyn, skötsel och underhåll.
En viktig uppgift blir också att ansvara för administration av utförda arbeten fram till fakturering.
För att lyckas med ditt uppdrag tror vi att du är teknikintresserad med minst 7 – 10 års erfarenhet
av fastighetsteknik. Du är strukturerad, lyhörd, positiv och har förmåga att hantera och utveckla
relationer med anställda, kunder och samarbetspartners.

och en DRIFTTEKNIKER
Till ett av våra uppdrag söker vi nu en drifttekniker. Som drifttekniker hos oss blir du ansvarig för en
grupp fastigheter där du förutom tillsyn, skötsel utför felavhjälpande underhåll av byggnaderna och
dess installationer.
För att lyckas med ditt uppdrag tror vi att du har både utbildning och flerårig erfarenhet av fastighetsteknik. Du är strukturerad, lyhörd, positiv och har förmåga att hantera och utveckla relationer
med kunder och samarbetspartners.
Har du frågor om dessa tjänster kontakta Magnus Nygren på telefon 0176-767 60 eller
070-944 65 78.
Ansökan skickar du till magnus.nygren@redab.nu alternativt till
Roslagens Energi- & Driftteknik AB, Stockholmsvägen 26, 761 43 Norrtälje.
Vi vill ha din ansökan senast den 22 februari.

Tandhygienist
Tandhygienist i 100 % stilling søkes. En
tandhygienist hos Apollonia er del av
et kunnskapsrikt fagmiljø som er både
utfordrende og stimulerende. Praktiske
system, gode betingelser og ordnede
forhold går som en rød tråd gjennom
hverdagen. Og i den turkise termosen står
svart kaffe og venter.
Søknad med CV sendes
firmapost@apollonia.no
Apollonia Ålesund AS, PB 605,
6003 Ålesund, Norge
www.apollonia.no

KARRIÄR UTBILDNING

City Koll • 17

CITY • MÅNDAG 22 FEBRUARI 2010

Elever förvirrade
när skolor lockar
LOCKBETE Förvirrade, missnöjda och
lurade. Så känner sig många elever som
lockats av gymnasieskolornas mutor i
kampen inför gymnasievalet.
Hela 46 procent av gymnasierna erbjuder förmåner i
form av laptops, gymkort
och reducerade körkortsutbildningar till de elever
som ska välja skola 2010.
Konkurrensen mellan
skolorna har ökat i takt
med att nya friskolor startats och elevkullarna minskat säger Lina Eriksson, informationschef på söktjänsten Gymnasium.se.
– Sex elever av tio kän- Lina Eriksson.
FOTO: SIMON GUSTAFSSON
ner sig i efterhand lurade
på utbildningen, säger
Lina. Gymnasierna har att skolor mutar elever på
inte hållit de löften de lock- det här sättet?
– Ja, det stämmer. Det är
ade med och elevernas förväntningar har inte infri- vanligt förekommande.
I Stockholm?
ats.
Kan det verkligen stämma
– I Stockholm erbjuder
till exempel Kunskapsgymnasiet och Farsta gymnasiSex av tio
eleverna en dator och
elever kän- um
Gullmarsgymnasiet lockar
ner sig i efterhand med körkort till reducerat
På NTI försöker man
lurade på utbild- pris.
med gratis gymkort.
ningen.
Kampen om eleverna är

”

stenhård. 58 procent av skolorna anser att de har konkurrenter som är oseriösa i sin
marknadsföring enligt Gymnasium.se:s undersökningar.
Sju skolor av tio ställer
sig negativa till att använda
lockbeten, samtidigt som
46 procent har gjort just
det. Hela nio av tio skolor
inser risken att eleverna gör
felaktiga val på grund av
detta.
Vad föreslår ni ska göras åt
problemet?

– De skolor vi har frågat
är positiva till ett regelverk,
säger Lina. I slutändan
handlar det ju om vad som
är bra för eleverna. Vi vill
inte att eleverna ska vara
besvikna på sin utbildning
och känna att de har valt
fel.
Så eleverna har bättre insikt
i vad som är bra för dem än
skolorna i det här fallet?

– Vi vill hjälpa dem att få
en bredare bild av verkligheten. Det är uppenbarligen svårt att se förbi skolornas lockbeten men det är
det vi kan hjälpa till med.
HANNA MELLIN
hanna.mellin@city.se

MUTOR. Stockholms gymnasieskolor lockar blivande elever med laptops, gymkort eller körkortsutbildningar.

FOTO: ISTOCKPHOTO

MI - kurs
Lär dig grunderna i
Motiverande Samtal
(MI) i april.

Testa Studentums nya yrkestest!

Läs mer på
www.contar.se
eller ring 08-462 98 14
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i världsklass!

Smedshagsskolan
i Hässelby startar
proﬁlklass i fotboll
och dans!

Utbildning i Stockholm till

DIPLOMERAD
MASSAGETERAPEUT
Skaffa dig ett nytt yrke eller något att arbeta
med sidan av. Goda förtjänstmöjligheter.
Föreläsning och praktik lördag/söndag
eller vardagar. Utbildningen är godkänd
av Branschrådet Svensk Massage samt
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.
FÅTAL PLATSER kvar till vårens kurser.

Deltagare i Stockholms Stads kvalitetstävling år 2010.

Till hösten startar vi två proﬁlklasser.
9.800

För kostnadsfritt prospekt ring 08-200 230

08-761 30 00

Hjälp de överlevande i Haiti
Efter jordbävningen i Haiti behöver befolkningen akut sjukvård, tak över huvudet,
mat och rent vatten. Röda Korset finns på plats för att hjälpa.
Ditt stöd går till den akuta insatsen i Haiti och det långsiktiga katastrofarbetet
i området.
Ge 50 kr genom att SMS:a AKUT till 72 900 eller sätt in pengar
på Plusgiro 900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.
www.redcross.se

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Fotbollsproﬁlen drivs av svenska
mästarna AIK. Fotbollsproﬁlen vänder
sig till elever i årskurs 5-9. Träningen
sker på vår nya konstgräsfotbollsplan
och i vår nybyggda idrottshall.
I dansproﬁlen undervisas eleverna i
t.ex. Streetdance, Poping och Disco. Den är för elever
i årskurs 5-9. Undervisningen hålls av en välrenommerad dansskola. Dansundervisningen sker i ett specialanpassat dansrum!
Är du intresserad och vill veta mer ring 08-50841714
för mer information, eller gå in på vår hemsida:
www.smedshagsskolan.se

LIVSSTIL HÄLSA
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Massagekaka
Heavenilli, 99 kr,
Lush.
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Arnica Massage Oil, 155 kr, Weleda.

Moroccan Rose
Otto Body Oil,
570 kr, REN.

Stress Relief
Treatment
Oil, 280 kr,
Dermalogica.

Massageolja, Miafrid
149 kr, Rapsodine.

Kroppsolja
med havtorn,
369 kr, Rosenserien.

Välgörande njutning i vinter
TAKTIL Vargavintern fortsätter härja i
Stockholm, så vad sägs om lite härlig massage i väntan på våren?
Oavsett om du unnar dig behandling av ett
proffs eller reder dig själv så har City
massagetipsen för dig.
Nora Forsberg är behandlingsansvarig på Axelssons
Spa.
Vad är egentligen massage?

– Massage innebär att
man masserar och behandlar muskler, muskelfästen
och bindväv med hjälp av
händerna. Massagen mjukar upp stela och trötta
muskler och är mycket bra
för att öka cirkulationen i
musklerna vilket ökar rörligheten.
– Regelbunden massage
motverkar trötthet, smärta

i axlar, rygg och nacke. Vid
massage frigörs oxytocin
som är ett välgörande hormon som ger upphov till
lugn och ro i kroppen.
– Oxytocin är troligtvis
en av de viktigaste faktorerna som förklarar den
mycket välgörande verkan
massagen har för kropp
och själ.
Har du tips på energigivande behandlingar i väntan på
våren?

– Klassisk massage för
att mjuka de trötta vinter-

musklerna.
Nora Forsberg rekommenderar också en spakur.
–Då får man först en
kroppspeeling med mineralsalt och eucalyptusolja.
Därefter en helkropps spamassage med aromatiska
oljor, en skön ansiktsmassage och en avslappnande
hårbottensmassage.
ALEXANDER BAGDI är
massageterapeut och massör på Massagen i Stockholm.
Vilka är dina bästa tips på
hur man kan massera sig
själv eller be någon annan
utföra en enkel massageövning?

– Massera huvudbotten
med ﬁngertopparna och sedan nacken med ﬁngrarna
och axlar och ner för ar-

marna med hela handen.
Massera mjukt i ländryggen och ner längs benens
sidor och avsluta med att
massera fötterna. Det är en
enkel massage som både löser muskelspänningar och
stress, den är bra mot huvudvärk och man somnar
snabbare och sover bättre.
Vad bör man tänka på när
man köper massageolja?

– Om man bara ska massera sig själv som egenvård
behöver man ingen olja
utan masserar med kläderna på i stället. Vill man
använda olja ska man naturligtvis tycka om lukten.
Välj en eterisk uppiggande
eller lugnande olja beroende på vilken effekt du är
ute efter.
HANNA MELLIN
hanna.mellin@city.se

Nora Forsberg.

Alexander Bagdi.

MASSAGE
● Vi masserade
antagligen varandra redan på
stenåldern och
har hållit på sedan dess. Det
finns bevis redan
från egyptiska
gravmålningar
men det är de
sportiga grekerna
under antikens

olympiska spel
som främst förknippas med klassisk massage.

Julius Caesar.

● Massageälskare är i gott
sällskap, Homeros beskriver
massage med
olja i Illiaden och
Julius Caesar reste ingenstans utan sin personliga
massör.
● Källa: Massagen.se

Annonsbokning 08-586 480 28 Mail: livsstil@city.se
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Lider du av oönskad hårväxt?
Bli hårfri till sommaren!
Permanent hårborttagning med senaste Ellipse IPL-teknologin och behandling av högsta kvalité. Smärtfritt & effektivt. Vi behandlar även
ytliga blodkärl och pigmentfläckar. Vi lägger upp förmånliga paketpriser
på samtliga behandlingar. Ring för kostnadsfri konsultation och bokning.

Prisexempel per beh.
Armhålor
Bikinilinje
Hel rygg
Hela ben

• Bröstförstoring
• Bröstförminskning
• Fettsugning
• Näsplastik
• Ansiktslyft
• Bukplastik

ansv. läkare g.aniansson
ring för konsultation med en specialist i plastikkirurgi

TEL 08-20 26 40 | KUNGSGATAN 29 | -HÖTORGET | WWW.SKINCLEAN.SE

GYN
KIRURGI

Laser
Fettsugning

Inkontinens
Sexuell dysfunktion

40 min massage +
40 min akupunktur

Bröstförstoring 34.000:-

Bröstkirurgi . Fettsugning . Buk .
Laserbehandling
mot håravfall .

SmartLipo

SPECIALITETER
Nacke, rygg,
axelbesvär, tarm &
mage, huvudvärk,
sömnlöshet,
nervsmärtor m.m

Gamla Värmdövägen 4 (Finntorps Centrum) 131 37 Nacka. Besök oss på www.nackakliniken.se

Specialister - Gynekologi

Effektiva behandlingar utan kirurgi

NU 10-30% rabatt!

I behandlingen ingår naturligtvis full narkos,
övernattning, resekostnad (max 2.000 kr),
återbesök och implantat.

Förlossningsskador

350kr

• Ögonlock, läppar m.m
• Avancerad hudvård
• Restylane, Evolence
• Rynkbehandlingar
• Laser

08-448 28 70

* Gäller t o m 28/2 -10.

Prova på

Estetisk plastikkirurgi

Plastikkirurgi
500 kr
500 kr
2000 kr
2500 kr

Livsstil • 19

Samtliga läkare är specialister
i plastikkirurgi

Specialist i Plastikkirurgi

• Vi behandlar fettdepåer, celluliter,
rynkor, ärr, bristmärken m.m.
• Vi utför enkelt livsmedelsintoleranstester!

läs mer på www.bodyconcept.se
Dalagatan 10 • Tel. 08-33 79 11 • 073-619 09 24

Strandkliniken Strandkliniken
08 - 21 91 91

Stockholms kinaterapi
LINDHAGENSGATAN 53, 1TR

-Thorildsplan
Tel. 0707-867 058
GULLMARSPLAN 13
-Gullmarsplan
Tel. 08-508 636 26

08 - 21 91 91

Vill du bli av med oönskad hårväxt?
Röda priser med behandlingsgaranti!
Permanent hårborttagning med senaste IPL-metoden.
Vi behandlar även ytliga blodkärl och pigment-ﬂäckar.
Paketpriser ﬁnns på samtliga behandlingar.
Behandling med kvalitetsgaranti. Ring för kostnadsfri
konsultation och bokning.
Gäller t.o.m. 28/2-10

www.kinaterapi.se

Armhålor
Bikinilinje
Rygg
Hela ben

500kr
500kr
1500kr
2500kr

Åh hej!

Min tid!

Eoms

Ny skönhetssalong nära Solna Centrum
Bra priser på olika behandlingar m. IPL!
JUST NU: KAMPANJ
ANJ IPL
IPL-HÅRBORTTAGNING
HÅRBORTTAGN
(helkropp)

2900:Klippning
Kli
i

LLaserbehandling
b h dli

Dam
fr. 140:- Armhålor
Herr
140:- Bikinilinje
Pensionär/barn 100:- Underben

Öppet: vardagar 10-19 • lör 10-17
Tel: 08- 27 20 37 • Centralvägen 1, Solna

permanent hårborttagning
med IPL utan smärta både
för kvinnor och män.

Thai, Olje & Fotmassage

Helkropp fr.
Hela ben
Armhålor

350:-/tim
Strandvägen 7
08 - 66 33 339

450 kr
3500 kr Helbikini
500 kr
1500 kr Ansikte
400 kr Hel rygg (män) 1000 kr

50% på första behandlingen
50% på var 4:e beh. till de
10 första kunderna
Vi gör även acne och behandling, hudföryngring samt reducering av brustna blodkärl.

Beauty Spa & Thaimassage

För mer priser och fri konsultation ring: 08-623 04 18
Hammarbyvägen 16, Sigmacentrum i Upplands Väsby

Thai, olje & fotmassage
Drop in/bokning
Mån-fre 9-20 Lör 9-19

Smal och sund

Skälbyvägen 8B Häggvik
www.beautyspa.se 0736-127665

Ny genväg till fantastiska kurvor
Tei-system används till effektiva kroppsbehandlingar som även
toppmodellerna i London använder sig av.
Muskelstimulering i kombination med infraröd värme ”smälter”
fettdepåer och celluliter. Kan även hjälpa att strama upp slapp
muskulatur och hud. Systemet är säkert och behagligt för kunden
och dokumenterat effektivt.

Bot&Bättring
ThaiMassage Happy Hour 9-15
Oljemassage | Thaimassage
Aromamassage | fotmassage

”
va på
”Pro ndling
beha

Öppet Mån-Sön 9-20
Midgårdsvägen 8 | Bakom Handen Centrum
0760-902 950 | 0737-802 279 | 08-556 510 10

325

Wiriya
THAIMASSAGE
Happy Hour

Arbetar du med skönhet, friskvård eller hälsa?

Alla dagar

Annonsera under Livsstil i Stockholm City.
Annonsbokning: Päivi Säkkinen-Ljunggren,
tel 08-586 480 28 livsstil@city.se

ÖPPET Vardagar 9-21 Lör-Sön 10-20

Inteckningsvägen 18 -bana Hägerstensåsen
0737-353 164 - 0760-877 399

590:590:1190:-

Marya´s salong

thaimassage

Öppet. Mån-Lör 9-20 Tel. 076-062 1389
Albygatan 120 SUNDBYBERG

DAM & HERR

New Skin

Kungsgatan 48, -Hötorget | info & bokning 08-411 77 86 | www.new-skin.se

Nå 249 000* läsare som är intresserade av
att motionera. *Orvesto Konsument 2009:3

SALONG DIAMANTEN

www.anthemis.se
Västmannagatan 88
Tel 08-33 80 15
T-Odenplan

kr

MAT LINAS MATKASSE
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Filé ger lyx
i vardagen

LINA GEBÄCK

VÄRMANDE Fläskﬁlé behöver inte ätas på
helgen för att smaka gott. Lina Gebäck från
Linas matkasse tipsar om hur du förgyller
en vanlig vardag med gott kött i sällskap av
en svamprisotto som ångar av vitt vin!

INSPIRATION
FÅ LINAS VECKOMENY
● Vill du ha Linas veckomeny
till din mejl?
● Gör så här: Sms:a namnet
LINA och din mejladress till
0730-120 804 (vanlig smskostnad) så skickar vi Linas
meny med inköpslista och
recept för hela veckan.
Ex. LINA anders@hotmail.com

FLÄSKFILÉ MED SVAMPRISOTTO OCH BROCCOLI
4 personer

DU BEHÖVER:
● Cirka 500 g fläskfilé
● 2 vitlöksklyftor
● 2 msk olivolja
● 3 dl avorioris
● 2 schalottenlök
● 250 g champinjoner
● 250 g broccoli
● 2 grönsaksbuljongtärningar
● 8 dl vatten
● 3 dl vitt vin
● 1 dl riven parmesan
● Matfett till stekning
● Salt & svartpeppar

GÖR SÅ HÄR:
● Putsa fläskfilén från senor
och fett. Skär filén i 2-3 centi-

GALBANI

meter tjocka skivor, salta och
peppra dem.
● Koka upp grönsaksbuljong.
● Finhacka schalottenlök
och skiva champinjoner. Fräs i
olja tillsammans med pressad
vitlök. Tillsätt avorioriset.
● Häll på det vita vinet och
låt riset suga upp det. Späd
sedan riset med buljong lite i
taget (låt riset suga upp buljongen innan det späds igen).
Låt koka i cirka 20 minuter på
svag värme och rör om ibland.
● Då det återstår cirka 5 minuter av koktiden, tillsätt broccolibuketter i risotton och stek
köttet i smör eller olja, några
minuter på varje sida.
● Rör ner riven parmesan
och smaka av med salt och
svartpeppar.
● Servera risotton tillsammans med fläskfilén.

● Läs mer på
www.linasmatkasse.se

LINA TIPSAR

FESTMÅLTID. Fläskfilé kan förgylla vardagen.

KRAFT

Mozzarella

Philadelphiaost

100G - Oliv/Basilika

175G - Tomat/Pesto

98

FOTO: MÄRTA THISNER

ALLTID

POT PLANTS

Chokladöverdragen
marsipan och nougat

Tvättmedel

Rosor i kruka

750G

10:-

7

10:-

GRANDIOSA

PRESIDENT

NUTRILETT

NUTRILETT

Pizza

Brieost

Smoothie

Bars

310G, Mozzarella

200G
200
G

330ML, Tasty Tropical

60G, Peanut & Cranberry

10:-

EXTRA

OILIO & CAMPONES

Tuggummi

Olivolja

Professional

Extra Virgin

1 LITER

● Fläskfilé över? Kall, stekt
fläskfilé är jättegott att ha i sallader. Tillsammans med till exempel olika sorters bönor, tomat och avokado har du en
mättande och nyttig sallad till
matlådan!
● Broccolibra. Broccoli
är inte
bara
rik på
kalcium och c-vitamin. Studier
har visat att både broccoli och
dess kål-släktingar innehåller
svavelhaltiga föreningar som
kan motverka cancer.

BAUMSTAMM

5:10:-

150G

10:ALMONDY

2 STYCK

Cheese Cake
400G, Blåbär

98

10:-

15:-

19

Oxﬁlé

HAYAT

HELGkupong

Basmatiris

Gäller Lör-Sön 27-28/2-10

Detta erbjudande gäller endast fredag 26/2-10

Hel, Italien, fryst

4,5 KG

98

25:- 99:- 49

25:25
:-

REVBENSSPJÄLL

HÖGREV

DAXkupong

Färska, Svenska, tjocka

I bit - Holland, Tyskland

29

/kg

/kg
/kg

FÄRSK

90

39

/kg

FLÄSKFILÉ
Polen

FÄRSK

UTSKUREN BIFF
Tyskland, i bit

98

59

/kg

Gäller Mån-Tis 22-23/2-10

Ägg 1440 g

98

69

/kg

Ännu ﬂer ﬁna erbjudanden hittar du på vår hemsida www.matdax.se

425G

Fazer Chokladask

15:98

Dietist,
Linas matkasse

20:20
:-

Priserna gäller denna vecka t o m söndag 28/2 2010 med reservation för slutförsäljning.

30PACK

TEKNIK PRYLAR
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Bästa
apparna
just nu!
IPHONE Applikationerna till den populära
luren är hur många som helst, men vilka är
det man verkligen behöver? Citys redaktion
har letat igenom utbudet och hittat några
mer eller mindre nödvändiga favoriter.
NOSTALGIFOTOGRAFI

● Hipstamatic
Roligaste fotoappen just nu. Hipstamatic låter dig
välja ”objektiv” och ”film” för att bilderna ska likna
de tagna med gamla plastkameror från 70-talet.
Den är dessutom
nisk, med tillval
klädsamt ironisk,
da hipdöpta till kända
stertillhåll
som ”Williamsburg”
och ”Shibuya”. Allt
för att göra
dina bilder än-nu fräckare.
Pris: 15 kr.

VÄRKARKLOCKA

● Värktimer
I väntans tider? Din iPhone kommer inte bara att underhålla dig under timmarna på BB,
fylld som den är med teveserier, musik och
diverse spel. Det går också att köpa den livsnödvändiga applikationen Värktimer som hjälper dig att
hålla reda på tidsintervallerna så att du vet exakt när det
är dags att ringa taxin.
Pris: 7 kr.

BEBISKOLL

VANESAKEN

● The habit factor
Dags att grundlägga en ny vana, som att
löpträna regelbundet inför Stockholm
Marathon, eller behöver du bara hjälp
med att hålla ordning på att du mediterat
dina tjugo minuter per dag? Då är den lutherska The
habit factor en app för dig. Här kan du bocka av och
hålla reda på hur du sköter dig.
Pris: 21 kronor.

VÄNTRUMSLÄSNING

● iGravid

Med den här appen går det att räkna ned
tiden fram tills förlossningen och, tack vare
små fina animationer, hålla reda på hur bebisen ser ut i mammas mage. iGravid beskriver de olika utvecklingsstadierna och kommer med
flummiga tips till papporna om hur de ska beskriva sina
känslor i konst.
Pris: 15 kr.

● Instapaper
Skaffa ett konto, installera ett bokmärke i din
webbläsare och du kan spara alla texter du
inte hinner läsa när du snubblar över dem
på internet. I iPhone-appen finns de sedan
tillgängliga i ett mycket läsbart format, lämpligt för varje oönskad väntestund.
Pris: Gratis, men finns även i en
pro-version för 38 kr. Väl
investerade pengar.

RECEPTKAVALKAD

● Epicurious
En av de bästa matapparna har funnits
ett tag nu och innehåller tusentals recept samlade från amerikanska tidningarna Gourmet, Bon Appetit och
böcker. Och det är inget läsargenererat trams.
Bara riktiga, oftast utmärkta instruktioner på
hur du gör allt fr
från mexikansk tortillasoppa till irländsk
ir
corned beef.
Pris: Gratis.

Fyll din iPhone med
Citys favoritappar.

RBJUDANDE VIVACITY LÄSARERBJUDANDE VIVACIT

www.redcross.se

Hjälp
drabbade
i Haiti
Efter jordbävningen i Haiti
behöver befolkningen akut
sjukvård, tak över huvudet, mat och rent vatten.
Röda Korset finns på plats
för att hjälpa. Ditt stöd
går till den akuta insatsen
i Haiti och det långsiktiga
katastrofarbetet i området.
Ge 50 kr genom att
SMS:a AKUT till 72 900
eller sätt in pengar på
Plusgiro 900 800-4 och
märk talongen ”Haiti”.

MÖT VÅREN
I PARIS!
Hitta rätt jobb
med hjälp av
Fryshusets
Jobbcoacher
Fryshusets Jobbcoach hjälper dig i åldern 16-25
år att optimera dina chanser till jobb. Vi hjälper dig
att samla alla dina inneboende kunskaper och
erfarenheter så att du kan presentera dig själv på
bästa vis.
Kontakta Fryshuset eller prata med din arbetsförmedlare (i kontakt med arbetsförmedlingen,
uppge alltid ”KA nummer 13064”).

Bli förälskad på nytt! Möt våren i Paris
tillsammans med VIVACITY Travel och
Resevaruhuset. Upplevelser utöver det
vanliga garanteras! Begränsat antal
platser!

PARIS

6550:per person

15-18 april

För bokning/frågor ring Birgitta Skagerfält, 08-600 40 00
eller maila birgitta.skagerfalt@resevaruhuset.se. Mån-Fre 9-17.
I PRISET INGÅR: Flyg Stockholm-Paris tur/retur (Air France) inkl. ﬂygskatter
• Transfer till/från hotellet • Hotell Holiday Inn 3 nätter inkl. frukost, del i
dubbelrum • Utfärd med cykel Skattjakt • Avbeställningsskydd
TILLÄGG: Enkelrumstillägg
Reseförsäkring

Telefon: 08-691 76 00, fråga efter Jobbcoacherna
E-post: jobbcoach@fryshuset.se
Se www.fryshuset.se för mer information om hur vi jobbar

Vi reserverar oss för slutförsäljning och ev. förändringar i pris och program som
ligger utanför vår kontroll. Vid bokning ingår gratis medlemskap i VIVACITY.
VIVACITY är Stockholm Citys nya medlemsklubb.
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MALENA RYDELL
Chef Kultur/Nöje
malena.rydell@city.se

TELEFON: 08-586 222 60
MEJLA: NOJE@CITY.SE

NYRENOVERAT Förut sprängde man torpeder
här, nu är det dans och teater som gäller.
Efter två års renovering är Moderna Dansteatern och Teater Galeasen tillbaka på
Skeppsholmen. Och Skeppsholmen är
mer Kulturholmen än någonsin.

Nu blomstrar
kulturön igen
En gång i tiden var det bassänger
där ﬂottan provsprängde torpeder.
Krokarna i taket där de hängdes är
kvar, annars är det väldigt lite krigiskt i Moderna Dansteaterns nya
lokaler. Koreografen och dansaren
Jukka Korpi ger ett litet prov på föreställningen som har premiär 17
mars. Hans samarbetspartner Sten
Sandell livevisslar i en mikrofon.
Äntligen är kulturen tillbaka i Minoch Torpeddepartementen på
Skeppsholmen.
Förutom Moderna Dansteatern
huserar även Teater Galeasen i lokalerna, bland andra. Nya hyresgäster
är Audiorama, en scen för ljuddramatik och restaurangen Hjerta med
strålande utsikt mot båtarna längs
kajen.

men Christina Molander säger att
hon tror det kommer att ordna sig.
– Vi behöver alltid mer pengar, det
är klart, men vi kommer också få intäkter genom att hyra ut lokalerna till
utomstående.

BORTA ÄR den gamla ingången med

”

sina dragiga fönster och lätt klaustrofobiska foajé. Numera går man in nere
vid vattnet, ”det ﬁnns hiss!” som Moderna Dansteaterns chef Christina
Molander lyckligt utropar.
Under två år har huset renoverats
och under den tiden har hyresgästerna fått klara sig på annat håll. Nu när
de är tillbaka är hyran tredubblad

Men ﬁnns det inget som går förlorat när
allt är så fräscht och ﬁnt?

– Nej, det tycker jag inte. De här lokalerna slets i 24 år av konstnärer, på
vintrarna var det svinkallt, på sommaren kokhett. Och det är konstnärer som använder sig av sina kroppar
här, de ska inte behöva göra det i skiten. Varför man ska ha det skabbigt
bara för att man är utanför etablissemanget har jag aldrig förstått.
AGNES AF GEIJERSTAM
agnes.af.geijerstam@city.se

De här lokalerna
slets i 24 år av
konstnärer, på vintrarna
var det svinkallt, på
sommaren kokhett”

Christina Molander, chef på Moderna
Dansteatern

FRÄSCHT OCH FINT. Moderna Dansteatern i sina nya lokaler på Skeppsholmen.

FOTO: SARA MAC KEY

KULTUR PÅ SKEPPSHOLMEN
● Ett antal av byggnaderna
planerades att rivas på femtiotalet men endast ett fåtal
rivningar genomfördes faktiskt.
● Torpeddepartementet
där Moderna Dansteatern och
Teater Galeasen huserar uppfördes 1879-80 för att inrymma nödvändiga förråd och
verkstäder för torpeder som
hade införts som vapen i

svenska flottan under 1870-talet. Ursprungligen innehöll det
fyra vattentäta källare som
kunde vattenfyllas, ett hemligt
rum som omfattade en hel
våning, samt ett magasin för
200 torpeder.
● Moderna Dansteatern
inviger de nya lokalerna i källaren 17/3 med ”Soprum –
Moder jords avgrundsdjupa
strupe” av och med Jukka

Korpi och Sten Sandell. 24/3
blir det premiär för den stora
scenen med Helena Franzéns
”Trigger point – ensure that
your life stays in flux…”.
För hela programmet, titta
på www.modernadansteatern.se.
● Teater Galeasen öppnar
redan på måndag med premiär av Dorota Maslowskas ”Metallflickan”.

FOTO: PIA KORPI

Moderna Muséet invigs
den 9 maj 1958 i det gamla
exercishuset på Skeppsholmen.

● 1634 blev Skeppsholmen
Stockholms örlogsbas och flottan fick sitt högkvarter där. I
slutet av 1600-talet flyttades
det sedan till Karlskrona men
ön fortsatte att vara en militär
plats ända fram till 1968. Då
hade kulturen redan börjat flytta in. Konsthögskolan var bland
de första i gamla Båtsmanskasernen 1954. 1958 tog Moderna Museet över Exercishuset
där Arkitektmuseum nu ligger.

Moderna Dansteatern inviger sina nya lokaler med
”Soprum – Moder jords avgrundsdjupa strupe”.
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Bibliotekets vänner räddade
böckernas boning på Hornstull

”Veckans kulturupplevelse
i ett tvåminuters nötskal”

Sid 24-25.

Kjell Häglund om slutet på veckans House-avsnitt. Sid 30.

PÅ PROMENAD. Varje dag rastar Peter Morén sin hund Esther, som också lånat ut sitt namn till första singeln från hans nya skiva.

FOTO: SIMON RYDÉN

Hundspår genom Peters skiva
SVENSKDEBUT Vad gör en popstjärna när
hon behöver ny inspiration? Peter Morén
från ”Peter Bjorn and John” skaffade hund.
City följde med honom på en hundpromenad i Hammarbyhöjden.
Peter Morén känner du
bäst som Peter i ”Peter
Bjorn and John” – en av
svensk musiks främsta exportframgångar de senaste
åren. Peter möter oss vid
Hammarbyhöjdens tunnelbanestation, med sig har
han – passande nog – sin
hund Esther. ”Esther” heter
nämligen singeln från Peters första soloalbum på
svenska: ”I spåren av tåren”.

”Esther viftar på svansen,
hur man än mår. Om hon
visste hur långt den svansen in i hjärtat når”, sjunger
han bland annat. Det låter
fantastiskt.
– När jag skaffade hund
hittade jag ett särskilt lugn
faktiskt, och det lugnet, den
tryggheten, har liksom
hamnat på skivan. På det
sättet ﬁnns en ganska tydlig koppling till Esther.

Peter Morén visar oss
var han bor och sedan fortsätter hundpromenaden
genom Nackareservatet
och ut på Sicklasjön. Vi möter få människor och det är
alldeles tyst i skogen. Här
promenerar Peter varje dag
med Esther, en odramatisk
tillvaro – långt ifrån världsturnéer, MTV-awards och
amerikanska talkshows.
– Jag ser fram emot att
spela på olika Folkets Hus
runt om i landet, den typen
av ställen. De här låtarna
passar nog i den miljön.
Vuxna människor i publiken som dricker kaffe och
kanske tar en svängom.

Du har sagt att det var som
att vrida på en kran när du
satte dig ned och började
skriva. Jag tycker att det
märks, låtarna känns inte
forcerade på något sätt.

– Jag skrev hela skivan
på en vecka. Musik mår
ofta bra när den kommer
naturligt. Hade jag tänkt
för mycket hade det säkert
blivit ängsligt.
Då kan vi räkna med fler
svenska skivor framöver?

– ”I spåren av tåren” är
en inspirationsskiva på
många sätt. Huruvida den
inspirationen, eller lusten,
kommer tillbaka är så klart
omöjligt att säga. Det var

kanske bara det här jag
skulle säga, liksom.

Hur tror du att skivan kommer tas emot?

En komplimang nu: skivan
låter inte så modern? När
jag lyssnade tänkte jag på
artister som Pugh Rogefeldt, Plura Jonsson och
Beppe Wolgers.

– Det känns nervöst.
Och det hänger ihop med
att jag gjort någonting helt
nytt den här gången. Att
våga spela bluesgitarr och
vara gubbig, det kanske
krävs lite mod för det.

– Vi lyssnade mycket på
gammal soul och reggae
när vi spelade in, faktiskt.
Förutom dem du nämnde så
har andra som lyssnat hört
allt från Le Marc till Orup.
Men det är ingen pastisch
på något sätt, även om det
vore dumt att påstå att det
inte ﬁnns kopplingar. Jag
har ju lyssnat oerhört
mycket på de där artisterna.

JOHAN KELLMAN LARSSON
johan.kellman@city.se

PETER MORÉN
Ålder: 34. Bor: Hammarbyhöjden. Aktuell: Med albumet
”I spåren av tåren” som släpps
den 3 mars. Esther är en korsning av amerikansk cocker
spaniel och cavalier.

Modekritik måste vara mer än omdömen

U

nder 00-talet har
det nog publicerats ﬂer texter
som efterlyser
”riktig modekritik” här i landet
än det ﬁnns ”riktig modekritik”.
Jag är själv skyldig.
Senast var det i branschtidningen Dagens Media där
krönikören Martin Schori
förundras över att en industri
som omsätter 70 miljarder aldrig
ifrågasätts. Att det precis varit
modevecka i Stockholm och att
standardomdömet från alla som
skrivit om visningarna har varit
”ﬁnt”. Aldrig i livet att något är
”fult”. Eller kanske ”misslyckat”.
Eller ens ”sådär”.

MODEVISNINGAR
“Den första tanken
är nästan alltid
‘fint’ eller ‘trist’.”
Den här typen av totalt
oreﬂekterat refererande sker
mest på nätet eftersom de gamla
vanliga medierna har så tunnsått
med modebevakning (eller
använder sig av framgångsrika
bloggare). På kultursidorna
hittas då och då hjärtliga
sågningar, ibland verkar de
gjorda mest för sin egen skull
och för att visa att skribenten är
så himla självständig och smart.

Det är oftast mer underhållande
än tankeväckande.
För det är assvårt att recensera en
modevisning. Tro mig. Den
personliga smaken sitter som en
gigantisk blobb framför ögonen
och den första tanken är nästan
alltid ”ﬁnt” eller ”trist”. Att säga
något mer faller lätt ner i blaj av
typen ”kamouﬂagetemat
refererar till den allmänna
rädslan för krig” eller att man
plockar upp den inspiration som
designern har angivit som
centralt för kollektionen. Och så
blir det så trist att klockorna
stannar.
Dessutom ﬁnns en väldig
ovanhet från branschens sida att

bli ifrågasatt. Även när det
kommer till dem som faktiskt
omsätter de där 70 miljarderna
(och det är inte de som visade på
modeveckan). Att skriva något
syrligt om H&M i ett magasin
med H&M som stor annonsör,
det skulle jag inte göra. Fick ta
Zara som exempel istället. För de
är ju så känsliga på H&M.

också. Kanske inte för att få reda
på vilken vinterkappa som var
ﬁnast (även om det också är
mycket viktig information) utan
för attt ytan är så
himla rolig
ndera
att fundera
över.

Samtidigt har ett antal mode-

skapare i Sverige sagt till mig att
de längtar efter att tas på allvar
och behandlas med respekt.
Vilket varken innebär gullande
eller sågningar för sågningarnas
skull utan riktig kritik, både bra
och dålig. Förhoppningsvis vore
det intressant för dem som läser

AGNES AF GEIJERSTAM
agnes.af.geijerstam@city.se
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ALICE I UNDERLANDET
Amy Diamond, Roger Westberg
MAXIM TEATERN Karlaplan 4
Bilj 077-170 70 70 www.ticnet.se

BJÖRN SKIFS

EN SHOW PÅ CIRKUS 2010

CIRKUS Djurgården,
Biljetter: 08-660 10 20, 077-170 70 70

BRUDEN SOM
VISSTE FÖR LITE

Pernilla Wahlgren, Peter
Magnusson, Martin Björk m.fl.
Spelas t o m 27/3
MAXIMTEATERN Karlaplan 4
Bilj 077-1707070, www.3sagas.se

DEN SISTA CIGARREN

Anders Nyström, Fillie Lyckow,
Rune Hallberg, Maria Lyckow
Tis+tors kl 14, fre kl 13 t o m 26/3
BOULEVARDTEATERN Götgatan 73
Bilj 08-642 98 00, 070-264 22 18

GREASE
– DEN SVENSKA VERSIONEN
Känslan av nyfunnen frihet i
60-talets Sverige. Spelas tors - sön
Sebastian Karlsson,
Marie Serneholt
GÖTA LEJON Götgatan 55
Bilj: 077–170 70 70, www.ticnet.se

HAIRSPRAY

Musikal m Rolf Lassgård,
Helena Bergström, Morgan Alling.
Stor ensemble o orkester.
Spelas endast t.o.m 27/3
CHINA TEATERN Berzelii Park 9
Biljetter 08-562 892 00 www.ticnet.se

JERRY WILLIAMS SHOW
DYNAMITE
Spelas t o m 27/3 på Tyrol

TYROL Gröna Lund
Bilj 077-170 70 70 www.ticnet.se

PANIK PÅ KLINIK

En sjuk, galen nutidsfars! T o m 8/5.
Fre 19.30 samt lör 15.30 och 19.30.
Petra Nielsen, Reuben Sallmander,
Tilde Fröling, Johan Wahlström
INTIMAN Odengatan 81
08-301250 www.wallmans.se

PELLE SVANSLÖS &
TEMPELKATTENS GÅTA
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”Vilken roll ska biblioteken
MEDBORGARMAKT Hornstulls bibliotek är
räddat. Efter drygt två månader i ovisshet
och en insamling av fler än 7 000 namnunderskrifter kan de boende i området
pusta ut. Det blir ingen kaféverksamhet i
lokalen. Samtidigt kämpar flera bibliotek
mot nedskärningar.
– Det stora engagemanget
gjorde skillnad, det är ett
bra exempel på levande demokrati. Det är inte bara
vart fjärde år som medborgare kan påverka politikerna, säger Niklas Högberg,
medlem i föreningen Biblioteket Hornstulls Vänner,
försiktigt positiv.
När vi talas vid på onsdagseftermiddagen ska han,
tillsammans med bland
andra författaren Siv Widerberg, också representant
för vänföreningen Biblioteket Hornstulls Vänner, sätta
sig ner i möte med Stockholms stadsbibliotek för att
försäkra sig om att förslaget
kring att abonnera två tredjedelar av bibliotekets yta
för kaféverksamhet upphävs.
FRÅGAN, som väcktes i slutet av förra året, ledde till

varit stort, det är viktigt att
ta fasta på, tillägger hon. Vi
har också ett politiskt uppdrag, biblioteken ska bli mer
tillgängliga.

upprörda känslor bland så
väl bibliotekspersonal som
låntagare. En namninsamling startades, vänföreningen bildades och en rad möten med politiker och tjänstemän inleddes.
Ett par timmar senare
kommer ett mail med rubriken ”Hornstulls bibliotek
blickar framåt”. Biblioteket
är räddat.
– Vi har helt avslutat diskussionen med den aktuella entreprenören som ville
driva restaurang i stället för
kaféverksamhet. Ett kafé
och ett bibliotek gifter sig
bättre, förutsättningarna
för en bra lösning fanns
inte, bekräftar Elisabeth
Aldstedt, områdeschef för
biblioteken söder om innerstaden.
– Vi vill föra en dialog
med låntagarna. Engagemanget vid Hornstull har

TROTS ATT bibliotekens
statliga anslag minskat och
kostnaderna för verksamheten kontinuerligt ses över
vill man ta fasta på engagemanget som uppstått i
Hornstull.
Därför öppnar man nu
för dialogmöten på biblioteket under våren, med start i
april. Förutom samtal kommer detta att innebära framträdanden av lokala kulturutövare.
– Öppna dialoger är bra,
det går inte att misstolka det
som sägs. Det bästa vore om
vi kunde ha en levande dialog med beslutsfattarna i
form av möten. Enligt mig
kunde öppenheten kring
den här frågan varit klart
bättre, säger Niklas Högberg och fortsätter:
– Det här är en stor fråga,
och en stor valfråga: Vilken
sorts stad vill vi ha? Vilken
roll ska biblioteken spela?
ALEXANDRA SUNDQVIST
redaktion@city.se

SÅ SKA BIBLIOTEKEN SPARA PENGAR
● Genom utökad självbetjäning.
● För att sänka hyreskostnaden tittar flera bibliotek på lösningar där de delar lokal med annan
verksamhet, och därmed även lokalkostnaden.

Familjemusikal. Spelas t o m 28/3
Regi: EVA RYDBERG
INTIMAN Odeng. 81.
08-30 12 50 www.wallmans.se

RASMUS PÅ LUFFEN

Se Markoolio som Paradis–Oskar.
Sön 14/2–28/3 kl. 12.30 & 15.30
Sön 4/4–9/5 kl. 12.00 & 15.30.

OSCARSTEATERN Kungsgatan 63
Bilj 08-20 50 00, www.rasmuspaluffen.se

R.E.A. ROLIGT.ELAKT.AKTUELLT
Anders Lundin, Ola Forssmed,
Sussie Eriksson, Charlott
Strandberg. Premiär 4 mars.

HAMBURGER BÖRS Jakobsgatan 6
08-787 85 00 www.hamburgerbors.se

SINGIN´IN THE RAIN

Succén är tillbaka! Spelas tors-lör.
Stor ensemble o orkester.
OSCARSTEATERN Kungsgatan 63
Bilj 08-20 50 00 www.singinintherain.se

SISSELA KYLE

DINA DAGAR ÄR RÄKNADE
Extraföreställningar april

RIVAL Mariatorget www.sisselashow.se

Annonsera under
Nöje i City!
Tel 08-586 48 031
nojeskollen@city.se

Avnjut det bästa
från det libanesiska
köket...

PȐǸɜȐɑȹȐȽɴ҇;MZ^MZI[5sTZ!

LIBANESISK

LUNCHBUFFÉ
Måndag-Fredag 11-14

95kr

PȐǸɜȐɑȹȐȽɴ҇;MZ^MZI[5sTZ!

Mozarellacaprese

(JHQLPSRUWHUDGQDSROLWDQVNEXIIDORPR]DUHOODPHG
LQEDNDGHN|UVElUVWRPDW
Salmerino al forno

+IZXIKQWLQUIVbWITTIKIXZM[M

;W\ILW`ÅTuKIZXIKQWJ]NNMTUWbIZMTTIXTWUUWVSZ[JqZ[\WUI\MZ
NZQ\MZILJI[QTQSIXMXXIZZW\[^QVIQOZM\\
*QOWTQNZ]\\QLQUIZM

&RQÀWHUDGU|GLQJPHGVDIIUDQVWRUWHOOLQLI\OOGDPHGUlNRU
RFKNUDEEDYDWWHQNUDVVHVnV

0MUORWZLIJIVL[XIOM\\QUML[KIUXQ^Q\TSKPQTQ\WUI\XMZ[QTRI

Variazione d´agnello

.M\]KKQVQUML[\ZQUTILSIT^ÅTuOZqLLM\ZaNNMT[XMVI\

eller

inkl dryck

Ät så mycket du vill, sallad, kött,
ﬁsk, kyckling & vegetariskt.

/DPPURVWELII PHGEUlVVHUDGODPPVNXOGUDODPPNRUY
PRURWVNXPFLWUXVVN\
Tiramisu classico
398 kr

AVSMAKNINGSMENY

Med 18 meze.
Mixgrill av oxﬁlé, kyckling & lamm.
Många vegetariska mezerätter!

.M\]KQVQKWV^Q\MTTWM[XQVIKQ
>Q\KPWSTILXIVVIKW\\I

>Q\KPWSTILXIVVIKW\\IUMLIXMT[QV[ITTILWKPPMUORWZLXQ[\IOMOTI[[
!!SZ

6HlYHQYnUQ\DYnUPHQ\SnYnUKHPVLGD9DUPWYlONRPQD

Timmermansgatan 38 • 08-84 80 99 • www.portocervo.se

;Mq^MV^sZVaI^sZUMVaXs^sZPMU[QLI>IZU\^qTSWUVI .IUQTRMV<WVMTTQ


*ZqVVSaZSIOI\IV! ___XWZ\WÅVWV]

Söndag-Torsdag 17-23
Fredag-Lördag 17-01

Olofsgatan 7B - 08- 20 85 65

Annonsera under rubrikerna i City. Annonsbokning tel 08-586 480 31

www.sahara.se

STARKÖL 33:- (alkoholfritt alt. ﬁnns)

Hellströms
pastakvällar måndag-tisdag.
Välj mellan 4 olika pastarätter.

ENDAST 79 KR

Fredags

AFTER
WORK

kl. 16-19

Handla i
baren - vi
bjuder på
nachobuffé

Free

AFTERNOON
PÅ LÖRDAGAR
kl. 16-19

Han
bare dla i
bjud n – vi
sopp er på
buffé
!

Fatbursgatan 1 | 08-643 46 00 | info@hellstromsbar.se | Öppet. Mån-Tis 11-24. Ons-Fre 11-01. Lör 16-01. Sön STÄNGT.
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spela i vår stad?”

SÅ PÅVERKAS BIBLIOTEKEN I STOCKHOLMSOMRÅDET
● Finanskrisen slår
även mot biblioteken.
Bokbussar i närförorter
försvinner, boklådorna
blir färre och öppettiderna minskar när biblioteken ska hålla budgeten.
Stockholm City har tittat
närmare på hur verksamheten påverkas under 2010.
Enligt en enkät som
tidningen Biblioteksbladet genomfört om biblioteken och ekonomin i
landet under år 2010
uppger 87 procent av de
tillfrågade biblioteken att
erde påverkas av
besparingar
eller
nedskärningar under
året.
● Sundbybergs stadsbibliotek får en utökad
budget på 11 miljoner kronor för att öppna ett nytt
bibliotek i Hallonbergen.

● Botkyrka blir troligtvis av med barnboksbussen på grund av nedskärningar. Två arbetsplatsbibliotek läggs ner i
kommunen.

● Goda resultat påvisas från de två nyöppnade biblioteken i Fittja
(2009) och Alby (2008)
med verksamheter som
lett till fler besök och en
kraftig ökning av utlån.
● Biblioteket ForumNacka tvingas spara,
med bland annat minskade öppettider som

följd. Fyra pensionsavgångar ersätts inte.
Även biblioteket i Fisksätra drabbas hårt. Biblioteket tvingas minska
på resurser för barngrupper, seniorverksamhet och studiebesök för
att klara budgeten.
● Upplands Väsby förlorar 4 av 14 tjänster.
Eventuellt indrag av bokbussen som står för
36 000 utlån om året.
Kommunen har 38 000
invånare.
● Fram till år 2014 ska
Stockholms stadsbibliotek satsa 40 miljoner på
omstrukturering av biblioteksverksamheten.
Planer på att uppföra
ett nytt bibliotek i Liljeholmen och då eventuellt lägga ner verksamheterna i Gröndal och
Aspudden finns, men
ingenting är bestämt,
betonar Elisabeth
Aldstedt.
● Källa: Biblioteksbladet, Stockholm City

ÄP P
TS L 9!
T
E
L
J
BIL DAG K
I

LÄSRO. Hornstulls bibliotek räddades från planer på kaféverksamhet i delar av lokalen tack vare det stora
engagemanget bland de boende i området. Föreningen Biblioteket Hornstulls vänner och en namninsamling
FOTO: SARA MAC KEY
med 7000 namnunderskrifter bidrog till att rädda biblioteket.

Stockholms största gokart
anläggning med över 5000kvm asfalt!
GOKART
KONFERENS
FEMKAMP BUFFÉ
BASTU

ULLEVI
GBG
..
lordag 5 juni

Heliosgatan 10
Hammarby Sjöstad
08-744 41 00
www.gokartstockholm.se

Annonsera under Nöje i City!
Tel 08-586 48 031
nojeskollen@city.se
KUNGSTRÄDGÅRDEN

Park & Evenemang AB
Kvar i stan på sportlovet?
Inga problem!
Sport- och Äventyrsvecka i
Kungsträdgården!
Lördag 27/2 till söndag 7/3 kl 11.00-16.00

www.kungstradgarden.se

Got Event Biljett Scandinavium tel: 031-811020, Ticnet tel: 077-1707070,
ticnet.se samt direktköp hosTicnetombud.
OBServera att det inte går att köpa eller hämta biljetter hos ATG-ombud

www.greenday.com

www.greendaymusic.se

FÅ REDA PÅ NYA KONSERTER FÖRST – PRENUMERERA PÅ
VÅRT NYHETSBREV. REGISTRERA DIG PÅ WWW.AEGLIVE.SE

DU KAN SJUNGA

GOSPEL

pop och soul

DU får sjunga med Carola, Sarah Dawn
Finer och LaGaylia den 25 feb på
stödgalan Hopp För Haiti

START 22 FEB

Kom med och sjung i kören under ledning
av melodifestivalvinnaren
GABRIEL FORSS
För info och anmälan

www.dukansjungagospel.se
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FORDONSGUIDEN
Varje måndag i DN, Expressen och Stockholm City. För annonsering: Telefon 08-738 22 85, e-post motor@dn.se
ALFA ROMEO

AR-Bil AB
Studentbacken 15 - 17
08-6602271 Gärdet/Sthlm

Via Bilservice AB
Grindsgatan 56, Söder
08-644 26 10 www.viabil.se
FORD

KIA

Autosöder AB
Dåntorpsväg. 1 HANINGE
Tel: 08-777 00 70
www.autosoder.se

Power CarService Bilia Nacka
Ostmästargränd 6, Årsta
08-915265 powercar.se

Punto Auto
Service, plåt & lack Vretv 19
Skogås. T: 08-7717921

Torvalla Bil AB
Hantverkarvägen 30
Haninge 08-7075800
Murmästarvägen 29-31
Sätra 08-707 57 10

Via Bilservice AB
Grindsgatan 56, Söder
08-644 26 10 www.viabil.se

Vi servar din Toyota!
Boka tid hos Europeiska Motors
auktoriserade fullservice-verkstäder.
Välkommen!
Tel. 08-585 620 00

www.europeiskamotor.se

AUDI

BILKOMPANIET
Enköping 0171-855 00
Bro 08-584 808 30
enkopingsbilkompani.se

Olofsson Bil Audi

Jarlabergsvägen 2, Nacka
Tel: 08-505 781 00

Kindwalls
Verkstäder
BARKARBY
SERVICEVERKSTAD
Veddestavägen 2, Järfälla
Tel 08-795 05 80
BARKARBY
SKADECENTER
Saldovägen 12, Järfälla
Tel 08-795 06 80
HAMMARBY
SERVICEVERKSTAD
Hammarby Fabriksv 3335 Stockholm 08-79505 20
SÄTRA
SERVICEVERKSTAD
Murmästarv 1, Skärholmen
Tel 08-795 06 50
BREDÄNG SKADECENTER
Bredängsvägen 205,
Skärholmen. 08-795 06 92

Borgs Bil AB

EksBkaIdoLr!
ÅavN
IraL
FdR
oc
kr
repa tion
vi

STOCKHOLMS KAROSSLACK

08-180901
Elektravägen 3 Hägersten

CHEVROLET

Ummers Bil AB
USA-Bilar
Elektravägen 29, Västberga
Tel 08-549 004 90
www.uscenter.se
CHRYSLER

Bernats Bil

DÄCK & BILSERVICE

DÄCK - AVGASSYSTEM
- OLJA - BILSERVICE
BOKA TID FÖR DÄCK-/BILSERVICE!

0771-16 33 33
VIANOR - MYCKET MER ÄN DÄCKVERKSTAD!
www.vianor.se
VIANOR STOCKHOLM

Bromma, Haninge, Handen, Hägersten,
Johanneshov, Nynäshamn

Auktoriserad Chrysler
service/ reservdelar/plåt
och lackering
Svarvarvägen 6-8, Länna.
Tel 08-7094700

Chrysler Jeep
Stockholm
Tel 08-622 96 00/
622 96 62 / 622 96 63

DODGE

• Service/Reparationer

BILSERVICE

Telefonnummer
08-603 37 50
www.pikab.se
service@pikab.se

• Reservdelar
• AC

Bernats Bil
Auktoriserad Dodge
service/- reservdelar/plåt
och lackering
Svarvarvägen 6-8, Länna.
Tel 08-709 47 00

Ummers Bil AB
USA-Bilar
Elektravägen 29, Västberga
Tel 08-549 004 90
www.uscenter.se
FIAT

AR-Bil AB

Unikt företag?
Unik placering!

Studentbacken 15 - 17
08-660 22 71 Gärdet/Sthlm

Power CarService
Ostmästargränd 6, Årsta
Tel: 08-91 52 65
www.powercar.se

Punto Auto
Service, plåt & lack
Vretv 19 Skogås.08-7717921

Info/bokning 08-738 22 85
OBS! Endast ett företag per inriktning i ramen fordonsguiden, t ex bilbärgning, däck

Torvalla Bil AB
Hantverkarvägen 30,
Haninge Tel 08-707 58 00
Murmästargatan 29-31,
Sätra Tel 08-707 57 10

Service, plåt & lack
Vretv 19 Skogås
Tel 08-771 79 21
LAND ROVER

Borgs Bil AB
Årevägen 10, VÄLLINGBY
Tel 08-445 88 60
www.borgsbil.se

Autopunkten AB
Sandsborgsvägen 45,
Enskede Tel 08-448 04 45

Borgs Bil AB
Årevägen 10, VÄLLINGBY
Tel 08-445 88 60
www.borgsbil.se

Bromma Bil &
Motor AB
Missionsvägen 60, Bromma
Tel: 08-80 62 55
www.brommabil-motor.se

Hondacity/Schneiders
Breddenv./Råbäcksv. 1
Upplands Väsby 59078880
www.hondacity.se

PIK AB
Murmästarvägen 21,
Skärholmen. 08-6033750
www.pikab.se

BARKARBY
SERVICEVERKSTAD
Veddestaväg. 2, Järfälla
Tel: 08-795 05 80
BARKARBY
SKADECENTER
Saldovägen 12, Järfälla
Tel: 08-795 06 80
HAMMARBY
SERVICEVERKSTAD
Hammarby
Fabriksv 33-35 Sthlm
Tel: 08-795 05 20
SÄTRA
SERVICEVERKSTAD
Murmästarv 1 Skärholmen
Tel: 08-795 06 50
BREDÄNG
SKADECENTER
Bredängsvägen 205
Skärholmen 08-7950692

Motorbolagen
Service, reservd, plåt
Kemistvägen 4, Täby
Tel 08-756 73 40
www.motorbolagen.se

Segeltorps
Billackering
Tullinge
Aukt skadeverkstad plåt
och lack Tel 08-778 51 10

Peugeot Väsby
Truckv. 8, Upplands Väsby
Tel 08-54630200
www.peugeotvasby.se

Porschecenter
Stockholm:
Smista Allé 44
Tel 08-503 339 50
PORSCHE
SERVICECENTER
Haninge K3 Autocenter AB
Vendelsöväg. 55, Haninge
Tel: 08-745 08 00
RENAULT

Bra Bil i
Väsby AB
Kungsängen, Mätarväg. 2
08-564 50 840
Vallentuna, Smidesväg. 2
08-59 00 12 30
Upplands Väsby
Service-Center
Stockholmsvägen 24
Tel: 08-590 011 00
www.brabil.se
SAAB

BILFORUM AB
Torsviks
Bilservice
Lidingö
Service - Reparationer
Stockholmsvägen 31
Tel 08-767 81 57
NISSAN

BILFORUM AB
Mätarväg. 1 Kungsängen
Tel: 08-581 734 15
Gesällgatan 5 Enköping
Tel: 0171-381 20
www.bilforum.biz

Mätarväg. 1 Kungsängen
Tel: 08-581 734 15
Gesällgatan 5 Enköping
Tel: 0171-381 20
www.bilforum.biz

Mazda Bromma
Gårdsfogdevägen 12-14
Tel 08-25 23 00

Bristag. 16 Arlanda Stad
Tel: 08-594 408 80
www.jesbil.se

Stallarholmsvägen 24
Tel: 08-99 27 90

Motorbolagen
Service, reservd, plåt
Kemistvägen 4, Täby
Tel 08-756 73 40
www.motorbolagen.se

Verkstad / Reservdelar
Vintervägen 5 Tyresö
Tel 08-7124313,
www.ronnbil.se

Nyköpingsvägen 52
Tel: 08-55 032 545
OPEL

BILFORUM AB
Mätarväg 1 Kungsängen
Tel: 08-581 734 15
Gesällgatan 5 Enköping
Tel: 171-381 20
www.bilforum.biz

Vallentuna Motor
Industriväg. 2, Vallentuna
Tel: 08-514 308 10
www.vallentunamotor.se
SEAT

Lagerstedts Bil
Aukt. Service &reservdelar
Södermalm 08-51 005100
Tyresö (plåt) 08-4477091
www.lagerstedtsbil.se

Hantverkarvägen 30,
Haninge 08-707 58 00

Sedell’s Bil och
Skadecenter

JE’s Bil &Elservice

Flygfältsgat 2, Skarpnäck
Tel 08-724 84 00

Bristag. 16 Arlanda Stad
Tel: 08-594 408 80
www.jesbil.se

Segeltorp
Bilackering

Lennart Rönn
Bil AB Tyresö

Tullinge
Aukt skadeverkstad
plåt o lack T: 08-7785110
Aukt service08-7785555

Verkstad / Reservdelar
Vintervägen 5 Tyresö
08-7124313,
www.ronnbil.se

Torvalla Bil Sätra

Vallentuna Motor

Murmästarvägen 29-31
Tel 08-707 57 10

Industriväg 2, Vallentuna
Tel: 08-51430810
www.vallentunamotor.se

HYUNDAI

Bilia Hyundai
Haninge: Kilowattvägen 11
Tel 08-504 103 00
Sätra: Murmästarvägen 41
Tel 08-603 36 00
Nacka: Jarlabergsvägen 2
Tel 08-556 188 70

Bromma Bil &
Motor AB
Missionsvägen 60, Bromma
Tel: 08-80 62 55
www.brommabil-motor.se

Uldin & Eriksson
Skadecenter i Liljeholmen
Drive in besiktning
Trekantsv 5, 08-681 02 15

MERCEDES

Bernats Bil
Auktoriserad Mercedes
service/ reservdelar/plåt
och lackering.
Svarvarvägen 6-8, Länna.
Tel 08-709 47 00

JAGUAR

Borgs Bil AB
Årevägen 10, VÄLLINGBY
Tel 08-445 88 60
www.borgsbil.se
JEEP

Bernats Bil

MB Service
Högdalen
Harpsundsvägen 140
08-556 211 60
www.mbservice.se

PEUGEOT

BILKOMPANIET
Enköping 0171-855 00
Bro 08-584 808 30
enkopings-bilkompani.se

JSK Autoservice
Även däck + förvaring,
bilglas, AC, hyrbilar
Viggbyholmsvägen 85
Tel: 08-6301010
www.jskpeugeot.se

Haninge Kilowattvägen 7
Nacka Värmdövägen 79
Servicenummer:
08-606 06 01
www.olofssonbil.se

Seat Bromma
Gårdsfogdevägen 12-14
Tel: 08-25 23 00
SKODA

Bildepån
Haninge Kilowattvägen 15
Nacka Värmdövägen 79
Servicenummer:
08-6060601
www.bildepan.se

BILKOMPANIET
Enköping 0171-855 00
Bro 08-584 808 30
enkopings-bilkompani.se

Lagerstedts Bil
Aukt. Service &Reservdelar
Södermalm 08-714 54 65
Tyresö (plåt) 08-4477091
www.lagerstedtsbil.se
SUBARU

MG / ROVER

Auktoriserad Jeep service/- PIK AB
reservdelar/plåt&l ackering Murmästarvägen 21,
Skärholmen 08-6033750
Svarvarvägen 6-8, Länna.
www.pikab.se
Tel 08-709 47 00

Motusbilverkstad.se
BoAuto
Peugeotspecialist
Servar alla märken samt
däcksverkstad. Hagag 52
Stockholm T:08-330110
Fax:08-332003

Kindwalls
Verkstäder
BARKARBY
SERVICEVERKSTAD
Veddestavägen 2, Järfälla
Tel: 08-795 05 80
BARKARBY
SKADECENTER
Saldovägen 12, Järfälla
Tel: 08-795 06 80
HAMMARBY
SERVICEVERKSTAD
Hammarby Fabriksv 33-35
Stockholm T: 08-7950520
SÄTRA
SERVICEVERKSTAD
Murmästarv. 1 Skärholmen
Tel: 08-795 06 50
BREDÄNG
SKADECENTER
Bredängsvägen 205
Skärholmen
Tel: 08-7950692

LG Bil &Motor AB
Åldermannav. 5, Norsborg
Tel: 08-531 759 60
www.lgbilmotor.se

Torvalla Bil AB

SUZUKI

Studentbacken 15 - 17
T: 08-6602271
Gärdet/Sthlm

Sedell’s Bil och
skadecenter
Flygfältsgatan 2, Skarpnäck
Tel 08-724 84 00

Spånga
Bilcentrum
Duvbovägen 138, Spånga
Tel 08-36 04 36

Torvalla Bil AB
Hantverkarväg. 30 Haninge
Tel: 08-707 58 00
Murmästarvägen 29-31
Tel: 08-707 57 10

Olofsson Bil Seat
Bildepån Nacka

Torvalla Bil AB

Glömstaväg 546 Huddinge
Tel: 08-740 19 20

AR-Bil AB

Högdalens Bil
och Skadecenter

Jesper Markusson
Bil AB

Fürstenhoff Motor

JE’s Bil &Elservice

Lennart Rönn
Bil AB Tyresö

Södertälje:

Missionsväg. 60, Bromma
Tel: 08-80 62 55
www.brommabil-motor.se

Hantverkarv. 30 Haninge
Tel: 08-707 58 00

Dåntorpsväg. 1 HANINGE
Tel: 08-777 00 70
www.autosoder.se

Stallarholmsvägen 24
Tel: 08-99 27 90

Bromma Bil &
Motor AB

PORSCHE

Autosöder AB
MAZDA

Högdalens Bil
Rosenholtz Bil AB och Skadecenter

Gävlegatan 21. 08-310010
Leveransvägen 7-9
Värmdö Marknad
Lagerstedts Bil
Tel: 08-654 61 00
Aukt. Service & Reservdelar www.rosenholtz.se
Södermalm 08- 51 00 51 00
Haninge 08-745 55 00
Spånga Bil&Motor
Tyresö (plåt) 08-447 70 91
Krossgatan 23 Vällingby
www.lagerstedtsbil.se
Tel: 08-89 56 00
Service, reservd, plåt
Kemistvägen 4, Täby
Tel 08-756 73 40
www.motorbolagen.se

pikab.se • Framvagn

HONDA

CITROËN

Motorbolagen

BARKARBY
SERVICEVERKSTAD
Veddestaväg. 2, Järfälla
Tel: 08-795 05 80
BARKARBY
SKADECENTER
Saldovägen 12, Järfälla
Tel: 08-795 06 80
HAMMARBY
SERVICEVERKSTAD
Hammarby
Fabriksv. 33-35 Sthlm
Tel: 08-795 05 20
SÄTRA
SERVICEVERKSTAD
Murmästarv 1 Skärholmen
Tel: 08-795 06 50
BREDÄNG
SKADECENTER
Bredängsvägen 205
Skärholmen 08-7950692

Kindwalls
Verkstäder

Punto Auto
LIDINGÖ
BILTEKNIK AB

Haninge Kilowattvägen 7
Servicenummer08-6060601
Aukt Ford servicecenter.
www.olofssonbil.se
Hyrbilar (265:-/dygn).
Ekholmsnäsv 42 Lidingö
BMW
Tel 767 40 73
www.lidingobilteknik.se
Årevägen 10 VÄLLINGBY
Tel 08-445 88 60
www.borgsbil.se

Kindwalls
Verkstäder

MITSUBISHI

BILFORUM AB
Mätarväg. 1 Kungsängen
Tel: 08-581 734 15
Gesällgatan 5 Enköping
Tel: 0171-381 20
www.bilforum.biz

TOYOTA

Europeiska Motor
TOYOTA CENTER
Rissne, Madenvägen 5
Tel vxl 08-585 620 00
TOYOTA CENTER
Vällingby, Jämtlandsg 135
Tel vxl 08-585 620 00
TOYOTA CENTER
Täby, Enhagsvägen 4
Tel vxl 08-585 620 00
TOYOTA CENTER
Arlanda Stad Thulins Plats 1
Tel vxl 08-585 620 00
TOYOTA CENTER
Östermalm, Lidingöv. 75
(Endast verkstad)
Tel: vxl 08-585 620 00

LG Bil &Motor AB
Åldermannav. 5, Norsborg
Tel: 08-531 759 60
www.lgbilmotor.se

Toyota Center
Toyota Center Metro Auto
Kungens Kurva, Ellipsv 4
Tel: 08-706 72 50
Toyota Center Metro Auto
Haninge, Anläggarv 20
Tel: 08-706 72 50
Toyota Center Metro Auto
Eskilstuna,
Mått Johanssons väg 46
Tel: 016-12 53 90
Toyota Center Metro Auto
Nacka, Kanholmsvägen 12
Tel: 08-706 72 50
Toyota Center Metro Auto
Södertälje Brunnsängsv 35
Tel: 08-706 72 50
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nå 1 066 000 läsare i
mälardalen!
för annonsbokning:
Anna 08-738 13 66
DN Motor 08-738 22 85

BILKOMPANIET
Enköping 0171-855 00
Bro 08-584 808 30
enkopings-bilkompani.se

Lagerstedts Bil
Aukt. Service &Reservdelar
Södermalm 08-51 00 51 00
Tyresö (plåt) 08-447 70 91
www.lagerstedtsbil.se

Stockholms
Karosslack AB
SKADAD BIL
DRIVE IN BESIKTNING
Tel: 08-549 025 00

Auktoriserad plåtverkstad.
För: Alfa Romeo, Fiat,
Honda, Subaru, Suzuki.
Hantverkarväg. 30 Haninge
Tel: 08-707 58 00

Olofsson Bil VW
Haninge Kilowattvägen 15
Servicenummer08-6060601
www.olofssonbil.se

Via Bilservice AB
Grindsgatan 56, Söder
Tel: 08-644 26 10
www.viabil.se
VOLVO

Bilia Nacka
Jarlabergsvägen 2, Nacka
Tel: 08-505 781 00

Bra Bil i Väsby AB
Väsby, Truckvägen 20
08-59 00 11 00
Kungsängen, Mätarvägen 2
08-564 50 840
Vallentuna, Smidesvägen 2
08-59 00 12 30
www.brabil.se

BILVÅRDSANLÄGGN/
RECOND

MEKONOMENVERKSTAD
MITT PÅ SÖDER!!!
Rekond. lackskydd. Delbet
AUTOTEAM
Magnus Ladulåsg 48
08-642 30 12

SONAX
BILVÅRDCENTER
Allt inom bilvård
Bästa pris & kvalitet
Götg. 103, Skanstull
www.autorisma.com
08-615 10 00
DÄCK / FÄLGAR

     

  

Haninge Kilowattvägen 15
Servicenummer
08-6060601
www.olofssonbil.se

Stockholms
Karosslack AB
Krockskada
Drive in besiktning
Även bilar med förhöjda tak
Tel: 08-549 025 00

VW Stockholm
Transportbilar

7 dagar

'()  ) 

inklusive körlektioner,
teori, halka, uppkörning
och logi

 * )+)

Tel. 0220-511 11

&&

,,,(   (
-   (

www.korkortexpress.se
info@korkortexpress.se

AB Husvagnspecialisten

Uppl. Väsby 08-594 112 20
Uppsala 018-13 09 20
Kabe, Solifer, Polar
husvagnspecialisten.se

SB Husvagnservice Märsta

Mora
Trafikskola

i lugn Dalamiljö i MORA.

Boka nu!
0250-400 48, 188 48
Vi har behörigheterna:
Bil, Bil-tungt släp, MC, AM
Räntefria körkortslån

Allt samlat under samma tak,
tillgång till datorer dygnet runt.
Se bilder på vårt unika,
billiga & bra boende.
www.siljanstrafikskola.com

0250-170 70

Intensivkurser året runt.
Utbildar även på automat
o. behörigheterna B, BE.
Introduktionskurser för
handledare till privat
övningskörning.
Förmedlar även boende
www.mora-trafikskola.se

BILGLAS

Ryds Bilglas
10 verkstäder.
T 020-355355
www.rydsbilglas.se
BILLACKERING/
BILPLÅTSLAGERI

Keyes
Billackering AB
Hagbyvägen 1, Solna
Tel: 08-34 34 80

Lidingö
Billackering
Winquistsv. 33 SPÅNGA
Specialitet småskador
Tel: 08-36 05 53

Räntefria lån

Stockholms
Husvagncenter

Murmästarv. 45, Sätra
Tel: 08-556 369 15
Rep./Serv./Vinterförvaring
Tuning alla MC
www.avamc.se

(även nyb

ILLUSTRATION: KULTURHUSET

T -Farsta Strand

08-122 99 244

08-711 50 00 STR

info@korkortsbutiken.se
www.korkortsbutiken.se

STARTPAKET

• Eco-Driving

www.huddingetrafikskola.se

5 körlektioner
Lärarledd teorikurs
(8 tim)

Bokpaketet
(3 böcker)

Räntefria lån

Gäller t.o.m 30/4

3.700:Heleneborgsgatan 11 B
Tel. 08-84 72 20
www.bjorgs.se

• Heavy
Eco-Driving
• Handledarkurser
• Riskettan

tbildningar

• Intentlsiövusningar
• Pakeddarsytt efter behov
• Skrä en automat
• Nu äv

I december kunde
sugna stockholmare
låta sig vigas av
Fredrik Federley,
numera även känd
som Ursula, på varuhuset PUB, närmare
bestämt i en tillfällig
champagne-bar som
sponsrades av ett
franskt champagne-

hus och inrymde ett
”kärlekskapell”.
Nu tar Kulturhuset upp konkurrensen om de borgerliga vigslarna och hyr
ut såväl sitt betongtak som sin chef,
Eric Sjöström, som
kan bokas som vigCITY
selförättare.

ISTER
A BIL
GRÖN
Kommunalvägen 16, Huddinge

08-711 95 10 • husens.trafikskola@str.se

10290.str.se

Vid köp av detta pkt så får du den 11:e gratis
Gäller endast vid medtag av annonsen!

Ann-Sofi Back.

VINTERERBJUDANDE!

”Backs in season”

10 körlektioner x 40min

3.750:-

TM TRAFIKSKOLA tel. 023-79 07 99
www.tmtrafikskola.se

✁

RÖNTGENVÄGEN 3 HUDDINGE
TEL. 08-711 27 66
www.sodertornstrafikskola.se

Stockholm City – tidningen med
koll på Stockholm!

Cheap Monday,
klädföretaget som
klär stans unga
jeansben, kommer
att börja sälja de första plaggen av AnnSoﬁ Back redan i månadsskiftet januarifebruari.
Back lockades
hem från London i
maj förra året för
att lyfta jeanstillverkaren.

”Backs in season”.

Den första fullständiga Back-kollektionen dröjer ett
år, men redan nu utlovas alltså ”Backs
in season”, 28 plagg
med ”gaffatejpskänsla”, morrhårssliten denim, revor
och hål – just när
landets alla modebloggare börjat
tröttna på sina håliCITY
ga jeans.

!-BILAR KÖPES-!

Det behöver inte
kosta dig något!
0-200:- beroende på din försäkring

Fri l
byte ånebil
av b vid
ilgla
s

Ring Mekonomen Direkt

Ring och boka tid 020-355 355

0771-72 00 00

8 verkstäder
Boka även tid på
www.rydsglas.se

www.solvallabiltorg.se
Stort utval av lågprisbilar.

!-Begagnade Bilar-!
Från 24.500:-Till 149.500:Testade-Garanti-Avbet
VARD 10-18 LÖRD 11-15
www.lds-bilar.se

Stenskott

MEKONOMEN

Från 10.000:- Till 100.000:VARD 10-18 LÖRD 11-15
LDS-BILAR 08-6871170
BERGSLAGSVÄGEN 394
Vällingby-rondell vid Shell

VÄLLINGBY
Fynd! Fynd!

Laga innan
det spricker!

Breddenv./Råbäcksv. 1
Upplands Väsby
Tel: 08-590 788 80
www.hondacity.se

ROSTSKYDD

Säg ”ja” på taket

• Vi utbildar:
B BE C CE D

Hondacity/Schneiders

Boka tid för service/reparation dygnet runt!
Vi finns i hela Sverige och
alla bilmärken är välkomna!

t

till
is!
fast pörrjare)

Välkommen till Falun!

Ava MC Verkstad

MEKONOMENVERKSTAD
MITT PÅ SÖDER!!!
Serv. alla märken. Delbet
AUTOTEAM
Magnus Ladulåsg 48
08-642 30 12

Bil

12 lektioner och
teoripaket 6.955 kr

K ö r ko r

Rep/Service. Alla märken.
Fuktbesiktning.
Gasolbesiktning.
08-591 151 90

Tel 08-503 335 30
volkswagenstockholm.se Hobby, Husbil & Husvagn
Akalla: Malaxgatan 2
Täby 08-7566760
Bromma: Ulvsundav 120-132 www.shhc.se
Hammarby:
Hammarby Fabriksv 45
Sätra: Murmästarvägen 35A MC-SERVICE
/REPARATIONER
Södertälje: Forskargatan 13
Täby: Stockholmsvägen 101
VERKSTÄDER/
ALLBILVERKSTÄDER

Paketpris

KÖRKORT

Intensivutbildning

DIAGNOSV 1, HUDDINGE
www.flemingsbil.se
Tel: 08-774 43 94

Auktoriserad Mercedes
VIANOR
Transportbilar service/reservdelar/plåt o lackering 72 verkstäder
Tel 0771-16 33 33
Svarvarv 6-8,
www.vianor.se
Länna /Skogås
Tel 08-709 47 00
HUSVAGN/HUSBIL/
Lagerstedts Bil
REP/SERVICE
VW, Citroën
Södermalm 08-714 54 65
AB Caravanhallen
Tyresö (plåt) 08-447 70 91
Södertälje 08-550 990 01
www.lagerstedtsbil.se
Uppl. Väsby 08-59089100
Haninge 08-741 31 00
Motorbolagen
Adria, Kabe, Cartago,
Service, reservd, plåt
CI/Autoroller, Dethleffs
Kemistvägen 4, Täby
www.caravanhallen.se
Tel 08-756 73 40
www.motorbolagen.se

Olofsson Bil VW

inklusive körlektioner,
uppkörning och logi

 !  
" #
"$ 
"%

ALU-FÄLG RENOV

Bernats Bil

3 dagar

    

Se mer på vår hemsida!

BILLIGA SOMMARDÄCK
175/70x13, 400:175/65x14, 465:195/65x15, 575:LIDINGÖ
205/55x16, 595:BILTEKNIK AB
225/45x17, 685:Sveriges nyaste aukt
225/20x18, 805:Volvo servicecenter.
Hjulbyte från 200:Hyrbilar (265:-/dygn)
RING IDAG! SICKLA
Volvokort. Ekholmsnäsv42 DÄCK 08-53176955
Lidingö 767 40 73
www.lidingobilteknik.se
TRANSPORTBILAR

SUPERINTENSIV
BIL • MC • SLÄP

Torvalla Bil AB

8

VOLKSWAGEN

Bromma

Huddinge/Älvsjö

Täby

08-26 50 12

08-647 29 00

08-792 15 00

City/Norrtull Sveav. Sollentuna

Weda

Rostskyddsmetoder

08-23 79 00

08-594 695 40

08-550 188 90

Danderyd

Södertälje

www.rostskyddsmetoder.se
Tel: 08-10 60 35

08-753 35 05

08-550 113 90

08-28 01 40
!-KOMBIBILAR-!
Fynd! Fynd!

149500- 04 MB 200 7400m
129500- 06 Peug. 307 2.0
124500- 03 CR-V 5v 6000m
117500- 03 Vol V70 200hk
97500- 03 Citroën C8 7sits
BERGSLAGSVÄGEN 394
Vällingby-rondell vid Shell 93500- 01 Vol V70 200hk
89500- 05 Skoda Octavia
89500- 01 VW Sharan aut
78500- 04 Peugeot 307 1.6
10 st prisexempel:
78500- 00 Volvo V70 140hk
458’-06 BMW650iA 2650m 78500- 04 Ford Mondeo
389’-07 BMW330d plåtCab 74500- 02 Volvo V40 136hk
239’-08 BMW 325iA 2-pkt
74500- 01 Volvo V70 170hk
229’-06 BMW 325Xi Tour
68500- 01 Volvo V40 165hk
219’-07 BMW 320d Tour
64500- 01 Mits Space Star
139’-04 BMW 320iA M-Pkt
59500- 97 Volvo V40 7800
149’-00 BMW X5 4.4 sol
49500- 99 Seat Alhambra
189’-04 MB ML 350 aut met 43500- 00 Suzuki Wagon
129’ -95 MB SL500CAB+HT 43500- 98 Volvo V70 170hk
129’-05 Volvo V50 2,4i aut
34500- 97 Mits. Wagon
29500- 96 Volvo 945 135hk
BILAR KÖPES
VARD 10-18 LÖRD 11-15
Säljuppdrag Mottages
Sveaväg 139 Tel 342690 LDS-BILAR 08-6871170
Vard9-18 Fre9-16Lör 9-15 BERGSLAGSVÄGEN 394
Vällingby-rondell vid Shell
Bilder: auto-geeber.se
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GULLKORN har du ett kul barncitat? se under sudoku
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Nio till synes identiska tärningar har kastats
så att de hamnat med olika sidor nedåt.
En tionde tärning har avbildats i utvikt
skick (nedan).
Din uppgift är att lista ut
hur många av tärningarna
som faktiskt är identiska
med den utvikta.

=i\^\e[\cje`e^
d\[\cjl[fbl

PS: Det sportsligaste
sättet att lösa problemet
är att göra det utan att
använda en sax.
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KJELL VÄLJER

”How to make it in America”.

JA HIPSTERNEWYORKIGT
● ”Entourage”-skaparna har uppdaterat sin egen
formel i nya HBO-serien ”How to Make it in
America” – fast hipsternewyorkigt i stället för hollywoodgrabbigt. Sverigepremiär i Canal+ i april.

NEJ GENOMUSEL GRAFIK
● Nordamerikaner är världsbäst
på tv-sport-grafik
– så varför får
diverse europeiska specialförbund ansvara för
denna under vinter-OS i Vancouver? Den är genomusel.

Anja
Pärson.

FOTO: BILDBYRÅN

MISSA INTE FEMMILEN
BÄSTA SLUTET. Hugh Laurie spelar rollen som den cyniske Dr House. Serien med samma namn (”House”) har enligt Kjell Häglund det bästa
slutkollaget någonsin.

FOTO: NBC UNIVERSAL/TV4

● Vinter-OS avslutas som vanligt med herrarnas
femmil. Har man svårt för nymodigheten med
masstart kan man åtminstone njuta av att Jacob
Hård och Anders Blomquist kommenterar – en
modern svensk tv-klassiker.

Det bästa slutkollaget någonsin

J

ag brukar kalla det
”slutkollage”, det där
som inträffar ett par
minuter före slutet i
många dramaavsnitt
på tv numera – ni vet,
när man tonar in en vemodig
poplåt samtidigt som man får se
huvudpersonerna i ett kollage av
sekvenser som syr ihop och
konkluderar storytrådar, eller
bara är menade att ge oss
feelgoodkänslor inför rollgestalterna.
Det bästa slutkollaget jag
någonsin sett visades på TV4
förra veckan, i ”House”-avsnittet
”Unfaithful”.
I den sista dialogscenen har
House och Cuddy just gått åt
varsitt håll, ut i snön utanför
sjukhusentrén efter arbetsdagens slut. Cuddy ska hem till

SVÅR ATT KNÄCKA
“Veckans största
kulturupplevelse i ett
tvåminuters nötskal.”
ett judiskt högtidshållande för
hennes baby, vilket alla hon
känner ska bevista, utom House:
efter den sedvanliga cirkusen av
klura-ut-vad-den-andraEGENTLIGEN-vill-eller-INTEvill har det blivit så, trots att
House nog egentligen vill vara
där, och Cuddy egentligen vill ha
honom där också.
Samtidigt tar ett ensamt piano
över i soundtracket, och vi
klipps in i Cuddys tillställning.
Det ser så varmt och vackert ut,

Filip och Fredrik igen
Filip och Fredrik är tillbaka – om de nu någonsin
har försvunnit.
På måndag den 1 mars
är det säsongspremiär för
”Boston Tea Party”. Temat för det första programmet är ”Sinnen” –
och vi ska bland annat få
veta ”varför det inte ﬁnns

några kondomer som smakar kuk”.
Piff och Puff kommer
även testa att vara utan ett
sinne vardera, i en tolkning
av ﬁlmen ”Hör upp, blindstyre!” när de ska samarbeta som praktikanter på ett
hotell.
Måndag 1 mars kl 22.

CITY

med det lilla barnet i Cuddys
armar och Cameron och Chase
lyckligt leende i minglet. Medan
pianots romantiska harmonier
fortsätter klipps vi vidare till
Thirteen, som kommer hem –
och landar i Foremans armar i
soffan. De har under avsnittets
gång – på grund av ett ”split or
quit”-krav från House – varit på
gränsen att bryta upp, eller ryka
ihop, men kanske var det bara
ett spel? Pianomelodin antyder
att de helt enkelt bara coolat ner
och hittat tillbaka till varandra
igen, men, vänta nu, var det där
en high ﬁve de gav varandra
också? Och nu kommer nästa
klipp – hem till House, ensam
med en whisky vid ﬂygeln; det
är förstås han som spelar
pianomelodin vi hör, och då
påminns vi ju om hur alla kring

honom ständigt blir lite ”bättre”
på att spela med i hans psykologiska maktspel... Visst var det en
high ﬁve Thirteen och Foreman
hade gett varandra! Lyckades de
verkligen dupera House
psykologiskt, så att båda fått
behålla sina jobb och kunnat
fortsätta relationen, eller
förstod House detta och
efterskänkte både vinsten och
segerkänslan?

HOUSE
is kl 21.
TV4, tis

Pianomelodin dröjer nu kvar vid
en ﬁgur i diskanten, och House
hittar till ett nytt tema, med fasta
bas-oktaveringar, en klezmertakt, och vi får se Cuddys
party igen, fortfarande samma
värme men beskuren med ett par
ﬂyktigt uppgivna blickar mellan
Wilson och Cuddy, angående
deras gemensamma och

KJELL HÄGLUND
Redaktionschef på Residence

Svt satsar 35 miljoner

”

Vi kan stå
på ett dansgolv på Stureplan
– det är också ett
arbete.
Michaela Forni, deltagare i
Glamourama på TV3 till DN.

egentligen obegripligt uteblivna
vän – som vi återser i ensamheten hemma vid ﬂygeln i en sista
scen. Nu sluter han ögonen och
glider över i en Randy Newmanromantisk americana-klang som
tonar ut avsnittet.
Veckans största kulturupplevelse i ett tvåminuters nötskal,
och tv-drama-slutkollaget som
en hel konstform.

”Vi är ju inte så glassiga direkt” – Petra Tungården.

Sveriges television satsar
35 miljoner extra på kultur 2010.
Från och med 6 mars
börjar ”Kulturlördag”
med ”veckans föreställning”, med dans, teater,
opera och musik från
svenska och internationella scener.

I Svt 2 kommer man att
visa ”Månadens föreställning” och ”Veckans föreställning”, följda av en långﬁlm från ”Filmklubben”.
Litteraturprogrammet
”Babel” kommer att förlängas med en halvtimme
och sänds från en ny stuCITY
dio.

FOTO: JOHAN PAULIN, JOCKE LAGERCRANTZ

Jacob Hård och Anders Blomquist.

LIVET ENLIGT MALIN
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”Jag ångrar
inget, jag
har livet
framför mig”
AFFISCHNAMN Malin Åkerman började
modella för Ford Models som 17-åring.
Nu tar hon över efter Victoria Silvstedt
på huvudstadens affischtavlor. Sverige
älskar sina Hollywood-exporter.
Malin Åkerman älskar sin man, sin vigselring, smurfarna och att stå i köket.
1 Vad är sann lycka?
– Kärleken absolut!
2 Vilken är din största fobi?
– Getingar.
3 Vilken egenskap stör du
dig mest på hos dig själv?
– Jag tappar tålamodet lite för
lätt och snabbt ibland.
4 Vilken egenskap föraktar
du mest hos andra?
– Om folk är orättvisa, sådant
gör mig bara ledsen.
5 Vilken levande person beundrar du mest?
– Pappa.
6 Hur känner du dig just
nu?
–Glad och lycklig.
7 När ljuger du?
– Aldrig. Då skulle jag ju aldrig
kunna göra det igen (skratt).
8 Vad ogillar du mest med
ditt utseende?
– Mina tummar (skratt).
9 Vilka kvaliteter uppskattar du mest hos män?
– Humor.
10 Vilka kvaliteter uppskattar du mest hos kvinnor?
– Humor. Kompisar man kan
skratta med, är kompisar för
livet.
11 Vilka ord eller uttryck
använder du för ofta?
– ”Amazing” och ”shit”!

12 Vem eller vad är ditt livs
kärlek?
– Min make Roberto Zincone.
13 Vilken talang skulle du
vilja ha?
– Spela piano.
14 Om du kunde förändra
en sak med dig själv, vad
skulle det
vara?
– Inget.
15 Vilken av dina ägodelar
håller du högst?
– Min vigselring.
16 Vad är det värsta en
människa kan uppleva?
– När någon familjemedlem
avlider.
17 Vilken är din favoritsysselsättning?
– Laga mat.
18 Vilken är dina favoritförfattare?
– Paolo Coelho.
19 Vilken påhittad person
gillar du mest?
– Smurfarna.
20 Vem är den störste
hjälten i ditt liv?
– Min man.
21 Vad ångrar du djupast?
– Jag ångrar inget, jag har livet
framför mig.
22 Vilket är ditt motto?
– If it scares you, do it!

Malin Åkerman
GILLAR HUMOR. ”Kompisar man kan skratta med är kompisar för livet”, säger Malin Åkerman som är född i Stockholm men
uppvuxen i Kanada.

Ålder: 31 år. Yrke: Skådespelare och modell. Bor: Los Angeles
och Falsterbo. Aktuell: Bland annat som modell för Sisters.

FOTO: MARCUS OLSSON

Läs våra krönikor varje
måndag och torsdag

Varje måndag och torsdag

PLURA JONSSON

ANNIKA NORLIN

DAN HALLEMAR

Krogrecensent
Torsdagar

Krönikör
Varannan torsdag

Krönikör
Varannan måndag

AASE BERG ANNETTE KULLENBERG
Krönikör
Varannan måndag

Krönikör
Varannan torsdag

»Äntligen har jag
den frisyr jag vill ha!«

Erbjudande!

FÖRE

EFTER

Kontakta oss för
kostnadsfri rådgivning!
Stylux Stockholm
Strindbergsgatan 52
Tel: 08-410 515 00
E-post: stockholm@stylux.se
T-station: Karlaplan, uppgång
Valhallavägen, Tessinparken
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EFTER

50 STYCKEN
BEHANDLINGAR
Pris: 14.995:19.995:- ord. pris 38.000:Till dig som någon gång funderat på laserbehandling mot ditt tunna hår. Nu har du chansen!
Möjlighet till räntefri avbetalning.
Exempel: Upplagt på 24 mån. 625:833:-/mån.

Läs mer om att få håret tillbaka med laserbehandling på www.stylux.se
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