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Smultronstället
Hon kan
bli
Täbys Madonna
som är öppet
– Sångerskan Anni Bernhard
siktar internationellt

hela sommaren.

noterat

Lisa dansar fjädrarna
av publiken i Svansjön

Välkommen!

tema bil & Motor

Steffo Törnquist
pratar bilar
hund med fredrik

Belöna hunden
– bättre än straff
jills mat

Spännande brownies
med zucchini & fudge
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Det du behöver.

Vardagar: 10-18 Lördagar: 10-15
Söndagar: Se nasbyparkcentrum.se
Sabis öppet alla dagar 9-20
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Älskade bil

FOTO Tony Ahola

Tänk dig en bred motorväg ligga

framför dig, nästan tom. Du har solen
i ögonen, musik på hög volym och be
stämmer dig för att bara fortsätta söder
ut, mot Europa. Frihetskänslan man får
med en bil är total.
I det här numret har vi tema motor.
Låt dig inspireras av nya bilmodeller, läs
om Steffo Törnqvists dyrgripar och ta
del av Bosse Bildoktorns råd. För även
om det är mycket som är fantastiskt med
bilar så vet vi ju alla att de kan krångla.
Jag har haft tre bilar. Den första var
en Ford Anglia som vi kallade för Dou
glas. Han skulle användas som filmrek
visita, och kördes 65 mil (i 60 kilometer i
timmen) för att fås på plats.
Den andra var en röd liten Fiat som
vi kallade för Gittan. Hon skulle också
användas som filmrekvisita, men med
tre tunga skådisar i baksätet blev det lite
för mycket. Vi skulle filma ute på Ekerö
och strax efter Brommaplan började det
ryka så fasligt om ena bakdäcket att skå
despelarna fick hoppa av. Hon slutade så
småningom fungera över huvud taget,
Gittan. Och sen gjorde någon inbrott i
henne.
Den tredje var en grå pensionärsMazda som jag kallade för Per-Martin.
Han gick som en klocka en hel sommar.
Sen framåt hösten när jag lämnat över
nycklarna till ett par kompisar startade
han bara på eftermiddagar när solen
sken, ja, det var i alla fall vad de sa.
Säga vad man vill om bilar, minnen
ger de i alla fall. Det är också något du
kommer märka i resten av numret.
Trevlig läsning!

Sångerskan Anni Bernhard, eller Full of keys som hon kallar sig, är inte rädd för att

testa annorlunda saker. På krogen brukade hon göra sociala experiment och i en musikvideo
har hon ätit en mask. Läs mer på SIDAN 7.
Kalendarium........................... 6

Händer det någonting roligt där du bor?
Tipsa oss gärna på mail@magasintaby.se

tema – Bil & motor ............... 19
Steffo Törnquist pratar bilar och vi berättar
bland annat om om vårens bilnyheter.

noterat....................................10
Har du noterat någonting i Täby som du vill
dela med dig av? Mejla mail@magasintaby.se

korsord.....................................28
Kan du lösa vårt kluriga korsord? Skicka in
dina lösningar och vinn ett presentkort.
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Följ med på en stilresa som startar när Täby Centrum föddes
1968 och landar idag. Mellan 23 mars–1 april fyller vi ditt favoritcentrum
med vårens mode, spektakulära utställningar och nostalgiska upplevelser.
Allt inspirerat av sex årtionden. Läs mer om hela evenemanget på
tabycentrum.se. Välkommen tillbaka till Täby Centrum.
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GOd TillGÄNGliGHET
På alla våra verksamheter finns en chef
och administrativ personal som du
enkelt når via telefon eller e-post. Du
kan även alltid kontakta HSB Omsorgs
huvudkontor.
ETHOS
Vår värdegrund ETHOS är basen
för hur vi utför vårt arbete. Genom
ETHOS, som står för Engagemang,
Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och
Samverkan samt gällande lagstiftning
och föreskrifter utformar och utför vi
våra tjänster med kvalitet.

HSB OMSORGS
HEMTJÄNST i TÄBy
Varför ska du välja hemtjänst från HSB Omsorg Täby? Hur skiljer vi oss från
andra aktörer? Hur gör du för att få hemtjänst? Här får du svaren.
VÄlkOMMEN!
Att få hemtjänst innebär att du får
hjälp och stöd i din vardag. Det kan
till exempel vara hjälp med tvätt,
matinköp, städning och personlig
omvårdnad. Alla har rätt att ansöka
om hemtjänst. Täby kommun har ett
kundvalssystem som innebär att du själv
väljer vilken vårdentreprenör som utför
din hemtjänst. HSB Omsorgs hemtjänst
kan väljas av alla, HSB-medlem eller
inte.

PROffSiG PERSONal
Vår personal har god kompetens
inom äldreomsorg och fortbildas
kontinuerligt. Hos oss ansvarar en
kontaktperson för det mesta som
rör dig och den hjälp du behöver.
Tillsammans planerar ni hur
hjälpen ska utföras. Det är viktigt
att personkemin mellan dig och din
kontaktperson fungerar och att ni trivs
med varandra, annars får du
byta kontaktperson.

kOOPERaTiV ÄldREOMSORG
HSB Omsorg tillhör kooperationen
och ägs av HSB-medlemmarna. I
kooperativa företag är inte vinsten
det primära. Den vinst som uppstår
går tillbaka till verksamheten. Detta
skiljer oss från de flesta andra aktörer
inom äldreomsorgen. HSB Omsorg
har arbetat med äldreomsorg och
service sedan 1993. I HSBs regi har
äldreomsorg erbjudits sedan 1940-talet.

NaTT- OcH laRMPaTRull i TÄBy
HSB Omsorgs hemtjänst ansvarar
genom avtal med Täby kommun
för natt och larmpatrull i hela Täby
kommun. Det innebär att du kan känna
dig trygg med att det är HSB Omsorgs
medarbetare som besvarar dina larm
dygnet runt samt besöker dig som har
nattinsatser.
Vi lySSNaR På diG
Vi utför årliga kvalitetsmätningar för
att vi ska få en bild av hur du som kund
upplever oss. Dina synpunkter är viktiga
och hjälper oss att bli ännu bättre.
TillÄGGSTJÄNSTER
Om du vill ha mer hjälp än vad ditt
biståndsbeslut beviljar erbjuder vi
hushållsnära tjänster. Vi kan hjälpa
dig med alltifrån städning och inköp
till ledsagning och pyntning inför
storhelger. Som HSB-medlem eller
hemtjänstkund hos HSB Omsorg får du
dessutom rabatt.
kONTakT
Telefon: 08-638 89 32
Webbplats: www.hsbomsorg.se
E-post: tabyhemtjanst@omsorg.hsb.se

HuR fåR JaG HEMTJÄNST?
Du börjar med att kontakta Täby
kommuns biståndshandläggare, telefon:
08-55 55 90 45. Biståndshandläggaren
Verksamhetschef Anette Josefsson
utreder tillsammans med dig vad du
E-post: anette.josefsson@omsorg.hsb.se
behöver hjälp med, du kommer sedan
få välja vilket företag du vill ska utföra
hemtjänsten. Vi på HSB Omsorg
hoppas att du väljer oss. Oavsett vilken
hemtjänstutförare du väljer betalar du
samma avgift till kommunen. Vi inom
HSB Omsorg kan alltså inte konkurrera
om priset bara om kvaliteten. Om du
inte är nöjd med den utförare du har
kan du när som helst byta utan att det
kostar något.
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25 mars söndag

30 mars fredag

16 april måndag

Innebandy, herrar
Sista hemmamatchen i division 1 när
Caperio/Täby FC möter IF Hansa-Hoburg i
Tibblehallen 13:00.

Galakväll på Oasen
Den populära fritidsgården för ungdomar
som går i särskola har denna kväll 19:00–
22:30 galakväll. Pris 50 kronor, ledsagaren
gratis.

Boktips
Mellan 15:45 och 16:45 är det boktips, fika och
frågesport på huvudbiblioteket.

Jazz
Jazzklubb Nordost presenterar Pierre Swärd
Trio 18:30 i Täby Park Hotel.

31 mars lördag

28 mars onsdag

Roslagsmålarna
Konstutställningen med John Vequist på
Roslagsmålarna, Ensta krog, pågår till 12 april.

Sagostund
På huvudbiblioteket blir det en blandning av
folksagor och spännande bilderböcker för
barn från fem år 10:00 på barnavdelningen.
Anmäl innan på 08-55 55 9716 eller till maria.
carlén@taby.se.

Oroande datorspel?
Känner du oro för ditt barns datorspelande?
Då kan du lyssna på en föreläsning på Åva
gymnasium, Åva skolgränd 1–3, mellan 18:30
och 20:30. På den tiden hinner experten på
ämnet Sven Rollenhagen avhandla frågor
som: Vilka spel är mest beroendeframkallande och varför är de det?
”Bra” teater
Ung Teater/Kulturskolan presenterar
föreställningen ”Bra?” 19:00 på Ung Teater. Så
här skriver de om pjäsen: Ung Teater presenterar en modern slideshow, en historia, en
drömsk happening och en komisk tragedi
och en om att bli vuxen. Entré: 50 kronor.
Den spelas också lördag 14:00 och 19:00, och
söndag 14:00.

29 mars torsdag
Bokcafé
14:00 på huvudbiblioteket, i lunchrummet.
Fika kostar 15 spänn.
Torsdagstimme
På torsdagar kan man besöka Täby seniorcenters torsdagstimme som avhandlar olika
ting. Denna torsdag på Attundafältet 16: Vad
gör överförmyndaren? Nästa torsdag (12/4):
Vad kan Syn- och Hörsel Heminstruktör göra
för dig? Torsdagen därefter (19/4): Finns det
olika boendeformer för äldre? Ingen föranmälan behövs.

lden
jal Go
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gratis publicering i kalendariet! Vet du någonting som händer där du bor?
Mejla till vår lokala redaktör mail@magasintaby.se

1

april söndag

Karbykväll
På Karby gård konstcentrum, i huvudbyggnaden, berättar utställande konstnärer om
sin konst och Henrik Murray bjuder på gitarr
och sång.

Textila tekniker
Demonstration av textila tekniker pågår
i Drängstugan, Rönninge by, i ett arrangemang av Täby slöjdgille mellan 11:00
och 15:00.

19 april torsdag

Jazz
Jazzklubb Nordost presenterar Deborah
Brown med Andreas Pettersson 18:30 på
Täby Park Hotel.Entré.

2

Kulturförfriskning
Mångsidiga skådespelaren och sångerskan Sara Lindh blandar sånger ur Marlene
Dietrich, Zarah Leander, Greta Keller och
Edith Piafs repertoarer med Karin Boye,
Edith Södergran, Pär Lagerkvist och absurda
komiska anekdoter och tankar ur sitt eget
liv. Niklas Fransson ackompanjerar på piano.
Detta sker 12:00 i hörsalen, bibliotekshuset,
och kostar 100 kronor, inklusive lunchmacka.
Förköp på biblioteket, 08-5555 9713. Eventuellt resterande biljetter säljs på plats 30
minuter före föreställningen.

april måndag

Utställning
I huvudbibliotekets foajé ställer Ulrika
Willberg ut. Tavlorna hänger till och med 30
april.

14 april lördag
Utställning
På Karby gård konstcentrum är det nu dags
för vårsalongen . Lördagar och söndagar
12:00–16:00 till 29 april. Vårsalongen är
avdelad enligt följande: Grafiken - huvudbyggnaden. Tema: Vår. Konsthantverksbutik
- Västra flygeln. Utställare Ove Serrander. Lilla
Galleriet - Västra flygeln. Miniutställningar
med originalkonst. Stängt under påskhelgen.

Nagelutbildningar

g

Salon

18 april onsdag

- Vi erbjuder komplett utbildning med startpaket och även
kompletteringskurser inom nagelteknologi.
- Jobb direkt efter avslutad utbildning!

- Alla som anmäler sig till Nagelteknolog-utbildning före 1/5-12
får även en exklusiv nagelborrmaskin, bordsmaskin med
stabilisator och inbyggd kylarfläkt med i startpaketet!
- Möjlighet till högre kvalitet och bättre nagelvård.
- Internationella diplom erhålls, gäller välden över.
Välkomna att kontakta oss för vidare information.

För tonårsföräldrar
Mellan 18:00 och 20:00 är det gruppträffar
för tonårsföräldrar som vill dela erfarenheter
och bekymmer under ledning av Anita Blom
af Ekenstam och Kerstin Svart Eriksson som
är familjeterapeuter på Resursteamet i Täby.
Fri entré, Stockholmsvägen 116 B. Träffarna
pågår under våren.

Nagelförlängning (Återbesök 550:-)
Elevbehandling
Manikyr med nagellack
Medicinsk fotvård

660:350:150:450:-

Se vår hemsida för fler behandlingar.

Roijal Golden Salong
Ankdammsgatan 33, 171 67 Solna +46 (0)8 44 222 00
info@roijalgoldensalong.se

Hon söker det
annorlunda

– Sveriges svar på Madonna
är inte rädd för att testa saker
Kvinnan som gjorde vad som föll henne in. Ja, så vill Full of keys, eller Anni

Bernhard som hon heter, att vi ska tänka om henne. Hon är sångerskan som
söker annorlunda uttryck och letar efter udda ställen att uppträda på.
Text och foto Lotta Modin, Fotot inifrån flygplanet: Tony Ahola

www.pwc.se
www.pwc.se
www.pwc.se
www.pwc.se
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”Intresse finns från några länder i
Europa, mer än så kan jag inte berätta.”

E

n råkall vinterdag träffar

jag Anni Bernhard på Café Mum
ma i Roslags Näsby. Hon ger ett
stillsamt intryck, den romantiska
spetsblusen skapar en intressant kontrast
till den bestämda blicken som säger att hon
vet vad hon vill och kan. Den stora nyckeln
som hon har runt halsen symboliserar hen
nes artistnamn.
Anni släppte sin första skiva Traces of a
human i februari och har nyligen avslutat
sin spektakulära turné. Den har spelats i ett
badhus, en gruva och i ett urblåst flygplan
på Skavsta, för att nämna några av de okon
ventionella platser som hon har valt ut för
sina konserter. I en av sina videor äter hon
mask. Det är tydligt att Anni tänker i nya
banor.
– Ja, jag har alltid haft någon sorts drag
ning till folk som uttrycker något med sin
kropp, sitt smink och som vågar utmana,
berättar Anni.
Som treåring började hon sminka sig,
till sin mammas stora förtvivlan, och blev
tvärarg när hon inte fick ha ”skara” på sig på
dagis. När hon var sex år meddelade hon da
gispersonalen att hon hade slutat sminka sig
till vardags: ”Jag sminkar mig bara till fest
numera”. Några år senare skrev hon låtar
och spelade in radioshower på kassettband
och fortsatte sitt experimenterande. Hon
hade sina gömställen i skogen runt Mört
sjön där hon satt och skrev.
– Grupptrycket bet inte på mig, så någon

sorts självförtroende måste
jag ha haft, säger hon efter
tänksamt.
Barndomen fortsatte i
samma spår – Anni ville
vara mogen, vuxenvärlden
lockade och hon testade
olika saker. Som lite äldre
utvecklades testandet till
sociala experiment.
Nyfiken undrar jag för
stås hur de experimenten
gick till.
– Jag har alltid tyckt att
det är spännande att göra
sånt som folk reagerar på,
att utmana sociala sam
manhang. Det kunde vara
att någon av kompisarna
fick ett uppdrag när vi var
ute på en klubb, att till ex
empel gå fram till någon,
spela ledsen och säga att
han påminner om hennes
bror som har flyttat till Aus
tralien, och fråga om hon
fick smeka hans skägg.
– Uppdragen gick alltid
bra för mig! skrattar Anni glatt. Och den
som klarade sitt uppdrag fick hitta på ett
nytt.
Säkert är det rätt många personer som
har blivit duperade av Anni och hennes
kompisar.

Ser ordentlig ut. Man kan inte ana
att Anni Bernhard ätit en mask.

Efter Täby musikklasser, sånglektio
ner och Viktor Rydbergs gymnasium gick
Anni på Kulturama i tre år. Där läste hon
även till musikproducent. Hon upptäckte att
hon varit begränsad med sin sång och bara
sin akustiska gitarr och utökade sitt musi

Byt lucka eller... nytt kök!
Nya luckor inkl. montering

15 900:-

Många modeller, 15-luckor, 5-nya lådor, handtag,
gångjärn, mätning och montering med ROT-avdrag.

Ê
K� ksentr� Ê

Polygonvägen 5, mittemot Byggmax i Arninge
Öppettider se hemsida
www.koksentre.se 08-732 53 30

Byt lucka

kaliska kunnande. Och drömmarna om att
bli den nya Madonna som mosades under
den tråkiga gymnasietiden återuppväxtes.
– Nu är jag väldigt glad att jag inte bara
är sångerska utan även musikproducent. Nu
kan jag få fram dramatiken i min musik, sä
ger Anni och slänger undan det långa röd
bruna håret.
Sedan berättar hon att musikbranschen
är så otroligt svår och tuff så man måste
satsa allt om man vill komma någonstans.
– Jag har inte haft som mål att bli signad
av något större skivbolag nu i början efter
som små artister får så lite av deras kaka.
Jag vill själv ha kontrollen och friheten att
utveckla mig själv som artist initialt.
Därför startade Anni sitt eget produk
tionsbolag tillsammans med sin pappa.
– Men när karriären är i full gång är de
stora bolagen välkomna att höra av sig, ler
Anni med glimten i ögat.
Anni har jobbat aktivt med skivan i
ungefär två år och samtidigt jobbat deltid,
bland annat som skidlärare och på förskola.
Men mycket av materialet på skivan har sin
grund från tiden på Kulturama.
– Jag mådde inte så bra då, berättar Anni
öppenhjärtigt. Men det var bra för mig att
vara på Kulturama och jag satt ofta kvar till
inpå nätterna. Jag är en väldigt känslomäs
sig person, mycket upp och ner. Och det är
när jag är på botten som jag påbörjar saker,
men jag kan inte slutföra dem då. Det gör
jag när jag mår bra och då får jag också ett
mera objektivt perspektiv – vilket är bra.
Annis musik kan kallas elektronisk
mörk pop/rock, hon berättar historier i sina
sånger. Med titlar som I’m dead och Suicide
bridge är det lätt att förstå att de är skrivna
under jobbiga perioder i hennes liv.
Trots all sin fantasi hade Anni svårt att
hitta på ett artistnamn. Men en natt hade
hon en makaber dröm: hennes mage sprät
tades upp och ut kom en massa nycklar.
– Jag vaknade och visste – Full of keys
skulle bli mitt artistnamn.
Skivan och singlarna som har släppts
har fått goda recensioner och innehåller ord
som drömskt, magiskt, vackra melodier och
oväntade vändningar. Ord som stämmer in
även på personen Anni.
Vad som än händer med hennes musik
och konserter i framtiden så kan vi vara
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Namn: Anni Bernhard, artistnamnet är
Full of keys.
Ålder: 27 år.
Familj: Ja.
Bor: Skarpäng, Täby. Ska snart flytta till
Sundbyberg.
Aktuell med: Släppte skivan Traces of
a human 1 februari, som hon även varit
med och co-producerat.
Om körsång: Mäktigt. Alla jobbar för
att bli en röst, som ett fiskstim som rör
sig för att hålla undan fienden.
Hobby: Gillar att åka slalom, träna,
springa. Utmaningar av olika slag!
Drömmer om: Att slå igenom internationellt. Finna balans i livet.
Förebild: Madonna. Hon är en ikon,
utmanande, såg bra ut, exhibitionistisk,
kvinnlig och en riktigt duktig musiker.
Favoritställen i Täby: Täby Centrum
och området runt Mörtsjön.

säkra på att det inte blir som förväntat, för
det är ju inte Annis stil.
Nu satsar hon på att bli internationellt
känd.
– Intresse finns från några länder i Eu
ropa, mer än så kan jag inte berätta, säger
Anni och ler hemlighetsfullt, och belåtet.
Ja, vi kommer säkert att få höra mer om
Full of keys. Men till dess är jag, och säkert
många med mig, nyfiken på hur maskar
smakar.
 – Ja, inte är det någon festmåltid inte!
blir det skrattande svaret
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Har du tips och åsikter? Har du noterat någonting speciellt där du bor?
Mejla till vår lokala redaktör mail@magasintaby.se

Hon dansar fjädrarna
av publiken i Svansjön
Lisa Arnold är
född och uppvuxen
i Täby. Hon började
sin danskarriär på
Sway och dansar nu i
stora uppsättningar i
såväl Stockholm som
London.
Text Petra Junehall
Foto Thomas Sundström

Det borde snöa nu, men
det ösregnar när jag fångar Lisa
mellan föreställningarna. Hon
är en av svanarna i Svansjön
som hade premiär 2 december
på Dansens Hus. En snabb latte
hinns med innan dansen ska
finslipas inför nästa föreställ
ning. Lisa utstrålar självsäker
het och ett lugn trots det stressi
ga schemat. Föreställningen på
går till i februari och biljetterna
har varit slutsålda sedan i våras.
– Vi har övat och repeterat
sedan i somras och senaste ti
den har det blivit nästan dygnet
runt. Det är inte sällan vi slutar
efter midnatt. Nu när showen
har startat kör vi fem föreställ
ningar i veckan, så det är ett
högt tempo.
Uppsättningen av Svansjön

liknar ingen annan hon dansat.
Koreografin är en modern tolk
ning där den elake trollkarlen
nu är hallick och svanarna pro
stituerade kvinnor. Musiken är
en blandning av det klassiska
originalet av Tjajkovskij och ny
pop- och hiphopmusik, skriven
av bland annat Salem Al Fakir.
Handlingen har förvandlats till
nutid och är stundom drama
tisk, dansen är balett blandat
med streetdance.
Lisa har dansat sedan hon
var tre år, men satsade ordent
ligt när hon var tolv och började
på Sway. Redan som 15-åring
fick hon hoppa in i dansgrup
pen Bounce och uppsättningen
Gökboet som spelades till och
från i fem år, bland annat i Lon
don. Hon har också dansat bak
om flera kända artister, bland

annat Darin.
Urban Angels he
ter en dansgrupp
som består av
bara tjejer, där
även Lisa in
går och de
flesta andra är
från Bounce.
Gruppen täv
lar i Europa
och gör olika
uppv isninga r.
En av grundarna
till gruppen har
också
dansstudion
House of Shapes i Stock
holm. Lisa är danslärare både
där och på Sway ibland, hon har
nämligen också en gedigen ut
bildning på bland annat Kung
liga Svenska Balettskolan och
Edge i Los Angeles.

Frusit i vinter? Vi hjälper dig!

digare. Familjen um
gås gärna och tycker
om att resa, även om
det är svårt att få ihop
det för alla. Ibland har
dock skador gjort att
det uppstått en ofrivil
lig paus i det annars så
hektiska programmet.
– För några år sedan
slet jag av korsbandet
och blev opererad, an
nars har jag klarat mig bra från
skador. Jag skulle önska att jag
hade mer tid och ork för styr
keträning och workout, för att
stärka kroppen som utsätts för
stora påfrestningar i dansen.
Lisa var också aktuell nyli
gen, i Melodifestivalen, där hon
dansade bakom David Lindgren
med tre andra dansare i finalen
i Globen.
Passionen till dansen är ändå
så stor och känslan att stå på

Lisa är uppvuxen i en rik
tig sportfamilj. Både storebror,
mamma och pappa är och har
varit elitidrottare. Föräldrarna
drev också Täby Workout ti

5 snabba

scen just innan ridån går upp
är magisk. Lisa berättar att hon
är oerhört nervös innan showen
kommit igång, men sen är det
närmast en euforisk känsla un
der hela dansen. Den häftigaste
upplevelsen var när de hade sin
föreställning ”Last Bounce” i
Globen 2010. Man kan verkli
gen ta på den sprudlande glädje
och motivation när Lisa dansar
iväg till den kommande före
ställningen

Vi reparerar och
servar alla bilar!

Rättelse!
I förra månadens nummer skrev vi på sida fem om Birgit Lindström
som tilldelats Trygg i Täby-priset. Olyckligtvis var det inte hon som
syntes på bilden, utan Barbro Bjärlöv. Här är en bild på Birgit.
Foto Siran Aleksandrian

Vi plockar och levererar dina
varor från IKEA Barkarby
både till dig som privatperson
och företag.

Originaldelar

med 3-års

Äter helst: Taco
Drömresmål: Thailand
Pryl jag inte kan vara utan: Datorn
Vill bli när jag blir stor: Osteopat (en
slags behandlare inom alternativmedicin)
Livsmotto: Det ordnar sig alltid

garanti

Enbart plock
fr. 595:Butik och Verkstad
Mekonomen Täby
Stockholmsvägen 100–102
187 30 Täby
Tel. 08-663 93 51

Medlem i

Vi har kostnadsfria hembesök för värmesystemlösningar

OL RÖR AB Myrvägen 10A
191 63 Sollentuna
Mobil: 070-444 42 08
E-post: info@olror.se

Hemtransport
fr. 495:-

Verkstad
Hanis Bilverkstad
Olsborgsvägen 7
186 41 Vallentuna
Tel. 08-511 724 54

Plock oc
h tra
i detta o nsport
mråde,

fr. 1095:
inkl. mo
ms

Vi finns i varuhuset! Kontakta oss gärna för mer
information. Ring 08-568 203 15 eller maila oss på
lofgrentransport@telia.com
I samarbete med IKEA
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Extra mycket för pengarna!
DanDeryD, enebyängen viD enmansväg • Öppet alla Dagar 7-22
Välkommen in till 3000m2 matglädje.

1kg gratis gratis
lÖsvikts- stor
godis!
baguette

Aktuell försäljning på Lyckostigen 17.

30 845:–

29 447:–

när du handlar andra varor
för 100:- eller mer

Pris per m² i snitt på hus

Pris per m² i snitt på lägenheter

Lägenhet

när du handlar andra varor
för 500:- eller mer

Hus

Dyraste lägenheten

12 700 000:–

Dyraste villan

7 950 000:–

Högsta pris per m²

63 170:–

Högsta pris per m²

75 000:–

Minsta lägenheten

26 m²

Minsta villan

12 m²

Största lägenheten

209 m²

Största villan

2 201 m²

Antal aktiva lägenhetsobjekt till salu

454 st

Antal aktiva husobjekt till salu

104 st

Antal dagar en lägenhet är till salu i snitt

37 dagar

Antal dagar ett hus är till salu i snitt

27 dagar

hitta de senaste objekten till salu

www.magasintaby.se/bostad
Siffrorna är baserade på utropspris och är framtagna vecka 10 från bostadssökmotorn booli.se.

Täby är vår
hemmaplan.
Täby Kemistvägen 10 a, 183 79 täBY 08-638 05 00
WWW.svensKFast.se/taBY

1kg gratis
lÖsviktsgoDis!

gratis stor
baguette

gäller t.o.m 13 april 2012 vid medtagande av denna kupong

gäller t.o.m 13 april 2012 vid medtagande av denna kupong

när du handlar för 500:-eller mer

malin söderholm

Joakim Öberg

eva Hallsten

Johan Larsén

Patrik Henriksson

när du handlar andra varor för 100:- eller mer

Kristoffer Lidbrandt

Ulrika siewertz

Extra mycket för pengarna!

Extra mycket för pengarna!

dandEryd, EnEbyängEn
vid Enmansväg
Öppet alla Dagar 7-22

dandEryd, EnEbyängEn
vid Enmansväg
Öppet alla Dagar 7-22

8 beijer byggvaruhus
alltid nära dig.

Kom och hälsa på mig på
“Äntligen hemma”
mässan
30/3 - 1/4

Oavsett vad du behöver hantverkshjälp med så
kan våra erfarna snickare, målare, färgsättare eller
golvläggare hjälpa dig med dina projekt.

Hos Beijer Byggmaterial hittar du allt du behöver inom byggvaror. Från spånskivor till badrumstillbehör. Vi har ett stort sortiment med byggvaror som passar både den professionella
snickaren och hemmafixaren. Välkommen in till något av våra 8 byggvaruhus i Stockholm.

1870:-

Borrmaskin/skruvdragare dCd730C2-QW
Artnr: 005101299
14.4 V, 13 mm,Compact, XR, 1.5 Ah. Ord. pris 2620:-

spara 750:-

TID ATT MÅLA OM,
ELLER RENOVERA
TRAPPAN?

NyHetSBreV

FIXA YTSKIKT...
Vill du ha ett rum målat,
tapetserat eller hjälp med att
lägga ett golv så hjälper vi
naturligtvis till med det.

Prenumerera på erbjudanden och nyheter.
Anmäl dig på beijerbygg.se.

FiNaNSieriNg

Handla räntefritt på avbetalning med
Beijerkortet.

miljÖtipS

PRISEXEMPEL
13 steg i trappa med L-form.

Beijer är miljöcertifierad enligt ISO 14001.
Vi kan ge miljövänliga byggtips.

öppettider
under påsken
skärtorsdag 06.30-1800
Långfredag stängt
påskafton 09.00 - 14.00
påskdagen stängt
annandag påsk stängt

Oljad ek inkl. montering och resa inom
Stockholm från ca 12.500 kr (efter ROTavdrag). Priset är beroende av bland annat
bredden på trappan! Varför inte passa på
att byta handledare samtidigt? Finns i ek
med rund eller rak form!

medVetNa trÄVal

Vi erbjuder bara träslag med tydliga och
godkända ursprungsmärkningar, allt för att
inte bidra till skövling av tropiska regnskogar.

ByggrÅdgiVNiNg

Våra skickliga byggrådgivare ger råd och tips för
alla dina projekt.

Ring för en kostnadsfri besiktning och offert!

TAPETOUTLET
Välj bland tusentals rullar i massor av
mönster. Pris från 49 kr/rulle.
Ordinarie priser 500–1.200 kr/rulle.

ritHjÄlp

Beijer Häggvik

Beijer lissma

Kuskvägen 2, Sollentuna Tel: 075-241 3000

Lissmavägen 14, Skogås Tel: 075-241 2840

Beijer järfälla

Beijer Västerhaninge

Vi hjälper dig att planera och rita ditt nya
kök eller badrum.

lÅNa SlÄp

Elverksvägen 1, Järfälla Tel: 075-241 3870

Tungelstav. 55, Västerhaninge
Tel: 075-241 3380

Beijer Hässelby

Beijer tumba

Lövstavägen 70, Hässelby Tel: 075-241 3229

Bryggarvägen 3, Tumba Tel: 075-241 2580

Beijer lidingö

Beijer Södertälje

Elfviksvägen 14, Lidingö Tel: 075-241 1876

Morabergsv. 13, Södertälje Tel: 075-241 2061

Ska du handla stora och otympliga varor hos
oss? Ring i förväg och boka ett släp kostnadsfritt
upp till 3 timmar.

HemtraNSpOrt

Efter jobb av Happy Homes
Före renovering

Självklart levererar vi dina byggvaror
dit du vill ha dem.

Gäller till och med 7 april 2012. BeGränsat parti Gäller så lånGt laGret räcker. Vi reserVerar oss för eVentuella tryckfel.

Beijer Byggmaterial aB
Tel: 075 - 241 1000
www.beijerbygg.se

Öppettider
Måndag-Fredag: 06.30 - 18.00
Lördag: 09.00 - 14.00. Söndag: Stängt

Vissa av våra byggvaruhus har
avvikande öppettider,
se www.beijerbygg.se för
mer information

Fråga någon som vet.

HAPPY HOMES ARNINGE TÄBY
Mätslingan 23, Arninge Täby
08-544 44 690
Mån–Fre 10–19, Lör 10–17, Sön 11–16
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DÄCKFÖRVARING
DÄCKFÖRVARIN
DÄCKFÖRVAR

Högtidsstunder med bilen
TV-stjärnan Steffo Törnquist blir lycklig bara han
ser någon av sina bilar. Han
njuter av att bara köra, trots
att hans första färd blev en
katastrof.

Det var på Expressen och
jag hade blivit chef. Det
var en Ford Escort, en XR
3i tror jag, och jag hade ju
aldrig haft råd med en ny
bil förut. Hur som helst
så var jag i Skottland med
min nya bil. Den hade
en fantastisk ljudanlägg
Text Jonas Wallmark Foto Daniel Ohlsson TV4
ning. På väg från Inver
ness till Isle of Sky, det är
en otroligt vacker sträcka,
ör närvarande har Steffo två
så drog jag på med Bach.
bilar i garaget på Östermalm. Den
Det var så fantas
nya, en Volkswagen
tiskt. Jag blev så
Touareg, för vin
lycklig att tå
tern, och så sommarens
rarna rann.
veteran, en Mercedes
Ja, bilar
Benz Pagoda 230
DÄCKFÖRVARING
är en passion
SL, med cab, som
för
Steffo.
alltid.
DÄCKFÖRVARING
Som mycket
– Ja, alltid
annat också.
en rolig cab. På
Och det handlar om att
sommaren.
På
njuta av livets goda, något
vintern ska det vara stort och pålitligt, käns
han förmedlar via TV-tu
lan av att sitta i en länsstol med cigarr och
tan i Nyhetsmorgon och
god sprit. Jag brukar byta efter sådär 1 500
också med
mil. Nybilskänsla ska det alltid vara. I van
sina böcker.
liga fall har jag en 8:a, men nu har jag en die
Just nu skri
sel 6:a som är utmärkt, säger han.
DÄCKFÖRVARING
ver han på
Ber man Steffo om minnen av bilar i livet
tjejerna. Vi körde, allt var så bra
en ny bok som
så bubblar anekdoterna ur honom, och ofta
som det kunde vara. I en kors
kommer i höst.
återkommer hans gamla veteranbil - Mus
Priset för
däckförvaring
Priset för
Priset
däckförvaring
förärdäckförvaring
499 kr. är
inkl.
499
moms
kr.
är 499
inkl.
per
kr.
moms
säsong/halvår.
inkl. moms
per säsong/halvår.
per säsong/halvår.
ning small det. Jag slog ut en fram
”Det är en summering om
tangen.
Det
inkluderar
Det
inkluderar
skifte
Det
inkluderar
av
hjul.
skifte
Köp
av
skifte
till
hjul.
fälgtvätt
av
Köp
hjul.
till
Köp
för
fälgtvätt
150
till
fälgtvätt
kr.
för
150
för
kr. 150 kr.
tand och en av tjejerna bröt armen. Det var
allt jag kan om sprit. Blir väl
– Oj, när vi hämtade Mustangen, jag och
min första bil, min första resa.
300–400 sidor”. Men nu handlar det om
min son Max. Det var i Arvika. Max var inte
– Tack och lov var det inte mitt fel. Jag
bilar, och Steffo har också någon enstaka bil
så gammal, kanske nio år. Det var tidig vår.
kom från höger och hade företräde, den
historia som slutar mindre lyckligt.
Vi lämnade Arvika nedcabbat i varma klä
DÄCKFÖRVARING
andra bilföraren gjorde misstaget. Han fick
– Jag gick på gymnasiet och hade just ta
der och vi var så glada och uppspelta så att
K
fängelse, minns Steffo och återgår till att
git körkort och tog ut alla pengar jag ägde
vi sjöng och bara skrek ibland.
skriva
och köpte en gammal Folka.SUCCÉN
Jag hämtade
– Eller när jag fick min första tjänstebil.
FÄLG
FORTSÄTTER!

PUUSTELLI FÖRVERKLIGAR DIN

KÖKSDRÖM

F
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WWW.PUUSTELLI.SE
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Stockholmsvägen
InfraCity Väst
KUNGENS35,
KURVA
194bo:x,
54 Upplands
Väsby. Tel. 08 5444
0780
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ENKLASTE VÄGEN FRÅN DRÖM TILL FÄRDIGT KÖK
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10-18. Lör - sö 11-15
FRÅN PUUSTELLI FÅR DU ALLTID MEST KÖK FÖR
PENGARNA!
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SUCCÉN FORTSÄTTER!
Priset för däckförvaring är 499 kr. inkl. moms per säsong/halvår.
Det inkluderar skifte av hjul. Köp till fälgtvätt för 150 kr.
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Nu servar och lagar vi även el – och hybridbilar.
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www.minbilstockholm.se
Tel 08-585 704 00 www.minbil.se
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Miljövänligt, bensinsnålt, lyxigt, snabbt. Nu är äntligen vårens
nya bilmodeller här. Vi har gjort ett urval från de största tillverkarna.
Uppgifterna baserar sig på företagens egen information.
Text Sara Andersson

Kia Optima – någonting helt nytt

Tredje generationen. Denna gång
med reducerad bränsleförbrukning och
en lättare konstruktion. Förarinformationssystem med en pauspåminnare
som känner av om föraren börjar bli
trött. Night vision assistent som markerar fotgängare i mörker. Instegsversionen drar 6,1 liter/100 kilometer. Version
3.0 TFSI kan accelerera från 0 till 100
kilometer i timmen på 5,9 sekunder.

Sportig, rymlig, säker. Målsättningen var att bilen skulle bli så lik en coupé som möj-

ligt, samtidigt som man skulle behålla det praktiska extrautrymmet bak. Skillnaden från
2011 års modell är bland annat att denna har ett bättre ljudsystem, förbättrad styrning,
styvare fjädring samt mer dämpning än i någon tidigare bil från Volvo. En annan nyhet är
en app som ser till att föraren kan hålla kontakt med den parkerade bilen via en iPhone
eller Android-mobil. Produceras på Volvos fabrik i Torslanda.

Volkswagen CC
– ”svenskbilen” har blivit lyxigare
Den gjorde debut för fyra år sedan. Nu tar den steget in i lyxklassen. Designen är

GÅR NI I OMBYGGNADSTANKAR?
T
DRAGE
ROT-AV DIG
R
GE

50%
A PÅ
TILLBAKKOSTS
T
ARBE EN!
NAD

Vi utför alla typer av rör och plattsättningsarbeten, från renovering av badrum till all annan typ av VVSinstallation. Från privatperson och företag till bostadsrättsförening. Vi kan ta det totala ansvaret för hela
renoveringen/ombyggnaden så att ni som kund bara behöver ha kontakt med ett företag genom
hela entreprenaden.

Välkommen att höra av dig för en kostnadsfri offert. Tel: 08-735 23 80

frösunda
k a k e l & v vs a b

Förvaltarv. 29 Solna
Tel: 08-735 23 80
www.frosundakakel.se

STÖDJER

En korsning mellan Juke och GT-R.

Den ser ut som en Juke, men går som
en GT-R. Under skalet gömmer sig en
3,8-liters twin-turbo V6-motor. Resultatet
är, enligt företaget självt, den snabbaste, mest spännande och kompakta
crossovern i världen. Fullt utrustad med
luftkonditionering och högklassigt
ljudsystem.

Ingen ska
vara ofrivilligt
ensam.
Röda Korsets frivilliga gör livet
lättare för många ensamma i
Sverige – varje dag. Med ditt
bidrag kan vi hjälpa fler.
Stöd oss med 100 kr
genom att sms:a
ALDRIG ENSAM till
72 900 eller ge din
gåva på bankgiro
900-8004. Tack!

Toyota Yaris Hybrid – miljövänlig
Kör utan utsläpp. Det är möjligt
med denna bil som är den första lilla
fullhybriden i Europa. Den har alltså
både bensinmotor och elmotor, men
är gjord för att ändå kunna vara liten
och lätt. 100 hästkrafter går den upp till.
Utvecklad och tillverkad i Europa. Börjar
säljas denna månad, efter världspremiären på bilsalongen i Genève.

Förspilld är den tid som ej för flöt i kärlek –Nu

är det vår!

Sollentuna modehus – my garderob guidar dig rätt i den
magiska modedjungeln..Grrr!

Du har 20% rabatt på
vårens nyheter!
Love and Peace girls.

Erbjudandet gäller under vecka 13.

svensk, i alla fall exteriören, som gjorts av svensken Martin Kropp. Bilen har nya innovationer, bland kan den automatiskt anpassa avståndet till framförliggande trafik och i
lägre hastigheter upptäcka stillastående hinder och bromsa. Den har också fått utökad
standardutrustning, som sportstolar, läderratt och krompaket, vilket gör den mer exklusiv.

Stöd oss med 100 kr genom att
sms:a ALDRIG ENSAM till
72 900 eller ge din
gåva på bankgiro
900-8004. Tack!

Nissan Juke-R – snabb crossover

Längre, bredare, lägre. Kias Optima som lanseras nu i dagarna är inte lik sina föregångare. Bilen är byggd på ett sätt att ingen tidigare skulle kunnat tro att det är en Kia,
och det är också meningen. Med en bränsleförbrukning på 5,1 liter/100 kilometer är den
något för den ekonomiske. Men å andra sidan kostar den från 260 000 kronor. Erbjuds
med sexväxlad växellåda och 1,7 liters turbodieselmotor.

Volvo V60 – svensktillverkad

MAGASIN

2012 års bilar

Audi A6 – nu bensinsnålare

Hälsoundersökning
För företag och
privatpersoner
Omfattar EKG, blodtryck,
blodsocker, blodfetter, blodvärde, lever- och njurpåverkan, syn och hörsel.
Beroende av kön, ålder och
ärftlighet även PSA (män),
sköldkörtelprov (kvinnor)
med flera analyser. Enkelt
lungfunktionstest för rökare.

BY
MALENE BIRGER

MB
C

Sollentunavägen 55
Telefon: 08-35 30 10
Öppet: Mån–Fre 12–19, Lör 10–16
Sön 12–16

friska anställda – välmående företag
08-473 64 00

www.tabyhalsan.se

Vi finns på Kanalvägen 17 i Roslags Näsby,
ett stenkast från Roslagsbanan.
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Danderyd &Soentunas största

Bildoktorns dyrgrip
Bosse Bildoktor
konstruerar en egen
bil. Men tills den är
klar håller han tillgodo
med dyrgripen i sitt
bilstall: en Morgan.
Text Jonas Wallmark

den i tolv år. Själv har jag öns
kat mig den i 40 år. Nu slog vi
till. I slutet av våren sätter vi på
läderhuvorna, handskarna och
glider – utan cab så klart – ge
nom landskapet. Fint.
Han talar sig varm om ramen
av stålplåt, golv och stomme av
askträ och tillvalen som trä
ratt… ”Hon är som en fyrhjulig
motorcykel”, konstaterar han.
– Med Morgan har man när
kontakt med verkligheten. Här
finns ingen servo.
Ja, nu gillar ju Bosse alla bi
lar, och älskar att skruva och
fundera kring olika fel och
brister på dem. Bland alla före
läsnings- och medieuppdragen
hinner han faktiskt tillbringa
en del tid under motorhuven
också. Det är hans passion. Och
håller han dessutom på att kon
struera en helt egen bil.
– Den har lite Austin Healey,
lite Jaguar och flera delar egna
konstruktioner. Jag har en här
lig vision. Den ska förverkligas,
säger Bosse Bildoktor

Han är mannen som gör tra

siga bilar roliga. Bosse Anders
son, som han egentligen heter,
får felsökningar och reparatio
ner att bli till spännande utma
ningar. I över 15 år har han in
spirerat oss i TV, tidningar och
radio, där han haft ett eget in
slag sedan 1996. Och numera re
ser han dessutom land och rike
runt och håller föreläsningar.
– Nu på sommaren tar jag
alltid min Morgan. Förra som
maren gick den över 600 mil,
säger Bosse.
Han kör också sin Volvo och
sin Rover, men hans Morgan
var drömmen som nu förverk
ligades.
– Min hustru har drömt om

560 trygga företagare i Täby
Är du rätt försäkrad?

Bildoktorns 3 tips

– slipp dyra reparationer
1. Be serviceverkstaden att plocka isär och smörja
bromsarna. Och byta bromsvätskan i tid. Vanligaste
bilfelet i Sverige är fastrostade bromsar. Vägsaltet är
orsaken.
2. Byt kamremmen i tid. Verkstaden kanske
bara går efter antal mil. Men kamremmen
slits också med bildens ålder, även om du
kör lite.
3. Smörj låset. Numera låser vi ju
sällan låset genom att sätta in
nyckeln. Därför är risken större att
det rostar igen.

Vårskor
inne nu
Löstagbar innersula.
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skobutiken med de sköna skorna samt tillverkning av fotbäddar.
Småföretagarnas Arbetslöshetskassa
Box 6057, 102 31 Stockholm
Hästen promenad
Telefon 08-723 44 00 www.smakassa.se

Pris: 950 kr
Strl: 2,5 – 8

Vi är experter
på fotbäddar
och08-795
ortopediska
skoändringar.
Spånga
Torg 8, Tel:
74 27.
40 års erfarenhet inom branschen. Vårt motto är personlig service.

RING:
08-510 113 00
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BYT MARKISDUK!

Waldläufer damsko

r/
0k

bad & kakelutställning

Välkommen till vår nya utställning med high end-märken som Aspen, Astro, Atlas Concorde, Bisazza,
Catalano, Dornbracht, Duravit, Gessi, Kosta Boda, Petra Antiqua, Vedum, Villeroy & Boch, Vola, osv.

Öppettider:
Vardagar 06.00–18.00
Lördagar 11.00–15.00
Söndagar stängt
Telefon: 08-27 15 60
sollentuna@kakeldesign.se
www.kakeldesign.se

Domherrevägen 11, Sjöberg. Från Danderyd: Åk 262/Danderydsvägen mot Sollentuna

Mån–Fre: 10–18. Lör: 10–14.

• Bekvämskor • Fotbäddar • Inlägg • Ortopediska skoändringar
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24 | Hund med Fredrik

Fredrik Steen bloggar på www.fredriksteen.se.
Mejla dina frågor till husdjur@mediaprofilering.se
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Belöna – inte tillrättavisa
Även om du tillrättarvisar din hund då
den enligt dig gjort
fel så kommer den
inte att sluta med
detta felbeteende
om du inte belönar
det du tycker är rätt.
En hund gör bara det den får
fördel i att göra och om du då
bara tillrättavisar och inte be
lönar, då får du tillrättavisa och
tjata på hunden hela livet.

FRÅGA: Hej Fredrik. Jag har en
hund som verkligen är besvärlig
vid möte med andra hundar. Jag
gör som du gör, jag gör som Ce
sar Millan gör, men inget hjälper.
När min hund beter sig illa så
korrigerar jag honom, vilket
han tar åt sig av. Men redan vid
nästa hundmöte så är han lika
besvärlig igen. Ska det verkli
gen behöva vara så? Hälsningar
Hjalle

SVAR: Hej Hjalle. Att tillrätta
visa en hund när den gör en sak
jag som hundägare tycker är fel
hjälper föga. I alla fall inte om
du inte samtidigt belönar det
som hunden gör rätt.
Din tillrättavisning kan vara
hur bra som helst, hur rätt som
helst, men belönar du inte hun
den då den direkt efter tillrät
tavisningen gör rätt då har du
ingen inlärning. I ditt fall så är
jag ganska säker på att det är
just det som fattas för att du och
din hund ska lyckas. Lycka till.
FRÅGA: Hej. Mitt namn är Irma
och jag har en stövare på tre år.
Hon är underbar på alla sätt men
jag har ett problem.
Ute i skogen så har hon en
tendens att vilja jaga efter vilt.
Jag lyckas ofta med hjälp av ett
kraftigt "Nej!" få henne
att upphöra med jak
ten och hon kommer
tillbaka. Men jag tycker
det är konstigt och lite
besvärligt att hon aldrig lär
sig. Kan du ge mig ett par
tips som kanske kan få

henne att sluta jaga helt? Mvh
Irma
SVAR: Hej Irma. Först och
främst vill jag säga att jag tyck
er du lyckats bra ändå. Du har
ändå en utpräglad jakthund.
Du beskriver att du lyckas få
henne att avbryta jakten, vilket
är enormt bra. Men direkt tän
ker jag då på vad du belönar
henne med? Hon måste få en
belöning då hon avbryter jak
ten, annars kommer hon aldrig
att lära sig. Då du ropar "Nej!"
och din hund kommer till dig,
belöna då hunden med något
riktigt roligt. Gör du detta så
ska du se att det händer saker.
En tillrättavisning kan få din
hund att upphöra med något för
stunden, en belöning lär din
hund.

FRÅGA: Hej, jag tränar mycket
lydnad med min hund och har
för avsikt att komma ut på täv
ling någon gång i framtiden. Jag
tränar likt mina klubbkamrater
och använder mig mycket av
belöning och godis. Trots detta
tycker jag att min hund lär sig
mycket sämre en andras hun
dar. Allt verkar ta mycket längre
tid för mig och min hund. Vad
kan detta bero på? / Lena H
SVAR: Hej Lena H, hoppas vi
syns på tävlingsbanan snart. Det
låter som att du kanske ska byta
belöningsteknik. För att en belö
ning ska ge hunden något så är
det viktigt att belöningen faktiskt
betyder något för hunden. En del
hundar tycker en godis är mycket
värt, andra tycker inte det trots
att de äter godisen. Om jag vore
du så skulle jag pröva ett par an
dra belöningsmetodiker.
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iniibutiken!
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Välkommen

Tumstocksvägen 10, Täby
Tel: 08-756 69 28
Fax: 08-756 81 45
E-mail: info@tygochtrend.se
www.tygochtrend.se
facette®

facette®

silhouette®

silhouette®

duette® smartcordtm

duette® smartcordtm

Valet är ditt! Hemtjänst för dig i Täby

ERBJUDANDEN GÄLLER I BÅDE SOLLENTUNA OCH
TÄBY VID MEDTAGANDE AV KUPONGER.
ERBJUDANDET GÄLLER ENDAST 1 PER HUSHÅLL, T.O.M 28 MARS 2012.

ARKEN ZOO TÄBY C
8 KG COMPACT ULTRA KATT
SAND & 300 G FOUR FRIENDS
KATTFODER

69:ORD PRIS 128:

1 KG PRECEPT HUNDFODER

20:ORD PRIS 85:

30%
PÅ FISKAR OCH
VÄXTER!

ÖPPETTIDER VARDAG 10-19,
LÖRDAG-SÖNDAG 10-18
TEL: 08-758 75 00

Tel. nr. 08 - 626 20 00
www.akedoomsorg.se

Tel 08-792 53 00, Fax 08-792 15 50
info@hemtjanst.com, www.hemtjanst.com

WWW.ARKENZOO.SE

ARKEN ZOO
STINSEN KÖPCENTRUM
HÄGGVIK/SOLLENTUNA
ÖPPETTIDER VARDAG 10-20,
LÖR 10-18 SÖN 11-18
TEL: 08-92 92 09

WWW.ARKENZOO.SE

Varmt välkommen till oss!
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De flesta äter för att leva, jag lever för att äta. Jag hoppas att jag
kan inspirera andra med mina recept. Den enda sanna glädjen är matglädjen.
Recept & Foto Jill Wallentin Wollberg, jill@mediaprofilering.se

!

Visste du att...

alla recept finns på magasintaby.se

Experimentera mera
Jag tycker att det är roligt att experimentera i köket.
Bjuda på någonting oväntat. Som exempelvis brownie med
zucchini som är denna månads recept. Apropå grönsaker i bakverk så kom jag och tänka på en kaka som min kära mamma
bjöd på en sommar när jag var liten. Det var någon gång i
början på 90-talet då det var populärt att tillaga allt i mikrovågsugnen. Till fikat bjöds det då på en mikrad "Kronans kaka"
som innehöll potatis. Smått skeptiska smakade vi och blev positivt överraskade över hur gott det var!
Smakade nästan som mandelmassa.
Jag kanske borde damma av det
gamla receptet och göra den i ugnen istället? Mamma har även bakat
en chokladkaka med rödbetor i en
gång som jag inte tyckte var lika
fantastisk. Men, man måste ju
våga för att vinna.

Det skulle vara roligt att
höra vad det konstigaste
är som ni har bakat eller
lagat någon gång. Mejla
gärna mig på jill@media
profilering.se.

Zucchini brownie

med chokladfudge och grädde
Här kommer ett annorlunda recept på en gammal klassiker. Det var inte särskilt länge

sedan som man tyckte att morotskaka lät lite märkligt. Nu finns det på varje café. Hoppas
att ni vågar testa mitt nya recept på denna mumsiga kaka nästa gång ni ska bjuda på fika.
Ingredienser

100 g smält/flytande smör
1 dl matolja
4 dl socker
1 dl crème fraiche
1 tsk vaniljsocker
½ tsk salt
2 tsk bakpulver
2 stora ekologiska ägg
4 dl vetemjöl
1 ½ dl kakao
3 dl riven zucchini

Gör så här Sätt ugnen på 150 °C.

Rör ihop smör, olja, socker, crème
fraiche, vaniljsocker, salt och bakpulver. Vispa i äggen. Skikta mjöl
och kakao ner i smeten. Tillsätt den
skalade och rivna zucchinin. Klä en
ugnsform cirka 20 x 30 med höga
kanter med smörat bakplåtspapper.
Låt kanterna på pappret sticka upp
på sidorna så att du sedan enkelt kan
lyfta upp kakan. Grädda i 20 minuter
eller tills inget fastnar på provstickan.

7)=S
vetemjöl

2 kg kungsörnen

Chokladfudge

1 ½ dl grädde
1 dl socker
½ dl ljus sirap
100 g choklad 50–70%
75 g smör
Till servering

2 ½ dl vispad grädde

16

Gör så här Rör ihop grädde, socker,

och sirap i kastrull på medelhög
värme. Lägg i chokladen så att
den smälter. Låt fudgen småputtra
under omröring tills den blivit lite
tjockare och glansig. Ställ den åt
sidan och tillsätt smöret. Rör till en
jämn smet. Häll chokladfudgen över
kakan när den svalnat något. Ställ
kallt i någon timme så att fudgen
stelnar. Servera gärna tillsammans
med en klick lättvispad grädde.

Ägg

Änglamark
6-Pack medium

16)=S

Månadens
snabbis

sommelieren Ingrid
Jeppson arbetar till vardags
på Chris Wine & Spirits.
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Att kombinera
mat och vin
Mycket av den mat vi äter idag kommer ursprungligen från andra länder än Sverige, som till exempel Italien eller Frankrike, och
likaså vinet som vi dricker. En bra tumregel när man försöker välja ett
passande vin till en viss maträtt är att utgå från det land som vinet
eller maten kommer från, t ex så passar italiensk mat ofta bäst till italienskt vin, fransk mat till franskt vin osv. Både vinet och maten i respektive land är skapade för att lyfta fram varandras egenskaper på
bästa sätt. Nu produceras vin i till och med så nordliga länder som
i Sverige så snart är denna princip användbar även till vår svenska
husmanskost om man så vill.
Fransk mat är något som många av oss uppskattar, som

till exempel en fransk köttgryta ”boeuf Bourguignon” eller
en fisksoppa med aioli. Ett klassiskt Bordeauxvin känns exklusivt och tack vare sin eleganta syra och kraft så passar
dessa viner ofta bra till många olika slags rätter. Château
de Seguin Bordeaux Superieur, nr 3958, 89 kronor är
en mycket prisvärd klassisk Bordeaux med kryddiga toner
av örter, ceder och mörka bär, typiskt för viner gjorda
på druvorna Cabernet Sauvignon, Merlot och Cabernet Franc som detta vin är. Ännu lite lyxigare är Château de
Seguin Cuvée Prestige, nr 3570, 129 kronor gjord av
samma producent, den danska familjen Carl. Familjen har
haft vinslottet i sin ägo sedan ett par decennier tillbaka men
slottet har anor tillbaka till så långt som 700 e.Kr. Vinet är elegant och läckert kraftfullt och smakrikt med toner av svarta
vinbär, plommon och vanilj.
Italiensk mat känns numera nästan lika svensk som den

svenska husmanskosten. Vem äter inte pasta eller en bit pizza
då och då? Ett av de italienska viner som svenskar uppskattar
mest är det fruktiga och smakrika vinet Amarone, producerat i norra Italien i regionen Valpolicella. I Castei Amarone
della Valpolicella, nr 80403, 252 kronor är ett
härligt sådant vin med en fruktig och fyllig smak med
inslag av mörk choklad, körsbär och vanilj. I Castei
Ripasso della Valpolicella, nr 22409, 119 kronor är
något lättare och inte fullt så kraftfullt som Amarone och
därför väl lämpat att dricka till något lättare mat, som till
exempel vår återkommande pasta. Vinet är trots sin lättare
karaktär mycket smakrikt och kryddigt med toner som läder, plommon och kaffe.

Här kommer ett tips på ett
snabbt, enkelt och nyttigt
mellanmål.
Gör så här Lägg 1–2 dl keso i

en skål. Filéa en grapefruit eller
apelsin och toppa med pistagenötter,
ekologiskt vaniljpulver och
eventuellt lite agavesirap.

creme fraiche
cooP, 2 dl

7)=S

danderyd, enebyÄngen vid enmansvÄg
öPPet alla dagar 7-22

VÅRMÄSSA I BROMMA

28 | Korsord |

skicka in dina korsordslösningar på www. magasintaby.se
Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
HÄR
POPFINNS
SVERIGES SÅNGENDA
ERSKA
FABRIK
SOM TILLVERKAR
BAGERIJÄST

BÖR INTE
BAGARE

ORATOR

FORNBORG I
UPPLANDS-VÄSBY

MELLAN
SPELFÅGEL LILJEHOLMEN OCH
IFALL GLOBEN

NAIV

GAMLA
GUDAR

lördag & söndag 24-25 mars kl. 10-15

VINK

STUVNING
OCH SÅ
VIDARE

BESTÅR FICK TUNAV ÄGG NELBANA
SOCKER REDAN
O MJÖL 1958
I BILMOTORN OCH
FÖR VIN

FESTDRÄKT

ÄR
BLIR
ANFÖRPÅ
VÄNDS PEPPAR- OMÅTT- SVARS- KAN DET
HÖGRA VID
LIGT
BAK- KAKSGÅ
UNION
BILDEN NING
DEG ÄTANDE
KOM
GLADE
BAGAREN
IFRÅN

"PÅ
STUBINEN"
GRAHAM
I HOLLIES
SÅNGARE FRÅN
BODEN

KALIUM

Växthus
UTAN
VINST
DOMÄNNAMN

BEANTITEL
ÄR SVAG
VIND

PLÖTSLIG

KUNGAINITIALER
(1500-TAL)
BUSKE

HAR GIVIT
NAMN ÅT
BAKELSE
KROPPSBYGGARE

JUST NU
VÅRKAMPAN J

VATTENDRAG

Uterum

MALS
MJÖL AV

ÖVERTAS

STORDÅD

BROMMADEL NÄRA
BECKOMBERGA

REDSKAPET SAMMA
BOKPÅ
STAV
BILDEN

KAN
KÄNDIS
VARA

URAN

I FORM
AV EN
RULLE

KUSTARTILLERIET

FÖREFALLA

I DENNA DEL AV FARSTA HAR GATORNA
FÅTT NAMN EFTER
OLIKA BAKVERK BO

HEDERLIGARE
KUSTSTAD
I HÄLSINGLAND

KLISTER

MANS- BOSTADSOMRÅDE
I TYRESÖ KOMKÖR
MUN

FÅGEL

HÖRSELSKADAD

VATTENDRAG I
SMÅLAND

GOTT
TILL
GRILLAT

VANLIGT
SOCKERMÅTT
GRIPA

Växthus: Du får fönsteröppnare till alla fönster på köpet. Värde 249:-/st

LAND
MED
MOUNT
EVEREST

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

Lös korsordet och ha chansen att vinna en värdecheck!
Gör så här: Gå in på www.magasintaby.se. Klicka på ”Skicka in dina rätta
korsordslösningar” och fyll i dina uppgifter. Vi behöver ditt svar senast
den 13 april för att du ska komma med i utlottningen.

SOLFLÄTAN

Uterumspartier: Du får en nätdörr eller ett nätfönster på köpet per
skjutparti. Värdeexempel nätdörr 349:-/st

Förra nr.
rätta svar
Kungar i väsbybacken
vikingarännet

växthus
eller uterum

VÄRDE 25.00
0:–/st
VAR MED OCH

Köp växthus eller uterum i helgen!

LÅNG
TID

1000 M

När du
0:Värde upp till 4 23

VINN
ett

Grattis till förra
månadens vinnare!
Åsa Boija

Lagerutförsäljning Juliana Compact

Aktiviteter
Pelargonsticklingar
Stort sortiment till
försäljning under
mässdagarna.

Juliana Compact med 6 mm isolerplast

hägrar

5,0 m2 Ord pris 5 995:Köp till sockel 836:-

NU 5 176:-

Synundersökning

Köp till sockel 1 036:-

RA

Å
SÄBY G

R

Helene från Olsons
möbler berättar om
möbeltrender.

OBS! Hämtpriser Bromma. Gäller så långt lagret räcker.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

os
m
bla ñol
a
H pa
es

Bromma flygplats

Ranh
amm

daväge
Ulvsun
n

ägen

arsv

Ulvsunda Industriområde

äg

Stortorget, Marknaden 5
Ring och boka tid på telefon 08-7587815
eller gå in på www.specsavers.se

en

279

under mars och april månad får du en utförlig synundersökning av en
av våra legitimerade optiker för 1kr (ord. 295:-) vid köp av glasögon
som finns från 395kr. Gäller endast i Täby.

TO

S

6,5 m2 Ord pris 7 395:-

D

NU 4 196:-

1kr!

TÄVLA

Ladda för vårodlingen och trädgårdsskötseln.

PETTERS
MUSIK

GODA
SMÅKAKOR

Mässerbjudanden

HyLLOR
PET!
På Kköö
per växthus

10% rabatt på alla tillbehör

LIERA

HÄRIFRÅN
KOMMER
GODA
DOFTER

SYRE
KOMPONENT

EFTER
VAXHOLMSBÅT

No
rrb
yv

ÄR
STRÖMFÖRANDE

FÖDA

SOVA ÖVER
BULLEN
MED VARM
MJÖLK

GAMMALT
MÅTT

Ranhammarsvägen 27, Ulvsunda Industriområde

Skapar rum i trädgården
Tel 0431-686 00 · willabgarden.se

så får du

300 KR
ytterligare

att handla för vid samma köptillfälle!

r hos oss.
Gäller vad du än handla
r, dam, barn & junior.
Kläder & utrustning. Her
Erbjudandet gäller endast vid
medtagande av annons. Vid samma
köptillfälle. T.o.m 30 april 2012.

öjor
ALLA PIKÉTr

299:Ord.Pris: 599–699:-

FYNDA!

ÊÊÊÊÊÊÊÊStorlekarÊS-3XLÊ
20ÊtaletÊmodellerÊ&Êfÿ
Storlekar S–3XL
20 talet modellerrgerÊ
& färger

BRO

Drottningvägen 1, 197 40 BRO
08-584 818 40. www.fliesbergs.se

Extra öppEt hEla hElgEn 11-17. Välkomna!

Spara:16.800

passad MulTi från paX

or
ALLA SKjorT

399:-

ÊÊÊÊÊÊHittaÊhitÊviaÊlÿ nken.Ê08-58249040

1000-tals nya vårplagg
Barn-Dam-Herr
www.outlet18.se
ÊÊÊÊÊÊHittaÊhitÊviaÊlÿ
nken.Ê08-58249040

Ord pris: 1.900:-

eNdaSt 12.995:-

drysOn fleX i 4 arMad.
(finns även som 3 armad)

gS
terber
på weS -Serie
motioN

eNdaSt 2.075:-

Boka ett kostnadsfritt hembesök med vår fönsterinstallatör idag...

www.kakelgallerian.se

Ord pris: 2.666:-

Ord pris: 7.495:-

Tangentvägen 2, Kungens Kurva. Vi finns i samma hus som ICA Kvantum & Expert
Tel: 08-29 35 51. info@kakelgallerian.se Öppet: Mån-fre 10-19, lör 11-17, sön 11-16

PRIVAT-

Om du inte vill lägga ut ett par hundra tusen kronor på en ny bil, kan du göra som hundratals av våra nöjda kunder redan
har gjort; hyr privat! inget kan vara enklare; Du väljer en av våra bilar i kampanjen, skriver på kontraktet och sen kan du ha
din nya bil i 24 månader mot en fast månadsavgift. Kom in så berättar vi allt du behöver veta.

:
r
ä
h
a
l
l
o
K

Fönster- & dörr

Exempel FordFiesta
1,25 Titaium Selection, 5d
Exempel FordFocus
1,6 TDCI 95hk Titanium, HGV
Exempel FordC-max
1,6 TDC Trend

Månadshyra

**Bilskatt/år

*Försäkring

2.195:2.395:3.495:3.295:-

540:-

175:- (/mån)

540:-

175:- (/mån)

Miljöbil

175:- (/mån)

Miljöbil

175:- (/mån)

Bara de här villkoren gäller:
• Hyrestid 24 månader
• Körsträcka max 4.000 mil (övermil 5:-/mil)
• Uppläggningsavgift 595:-, tillkommer

Boka kostnadsfritt hembesök på 08-27 90 92
eller besök ekstrands.com

eNdaSt
4.995:-

Nu ska du hyra!
Exempel FordFiesta
1,25 Titanium, 5d

eller besök vår utställning på Anderstorpsvägen 12 i Solna.
Ekstrands har Sveriges bredaste sortiment av dörrar och fönster.
Våra erfarna snickare utför fönsterbytet enkelt, tryggt & bekvämt.

eNdaSt
1.866:-

Gott om fri pa
rkering
Sulkyvägen 4, Spånga. Vid Solvalla stallområde
Tel: 08-29 35 51. info@kakelgallerian.se Öppet: Mån-fre 7-19, lör-sön 11-16.

300m2
utställning

TVM 7200
Takdusch
från Tapwell.

Erbjudandet gäller i båda våra butiker fr.o.m 24/3 t.o.m 1/4-2012. Rabatten
kan ej kombineras med andra redan nedsatta priser i butikerna. Med
reservation för eventuell slutförsäljning, feltryck eller felstavningar.

www.outlet18.se
ÊÊÊÊÊÊHittaÊhitÊviaÊlÿ
nken.Ê08-58249040
ÊÊÊÊÊÊHittaÊhitÊviaÊlÿ
nken.Ê08-58249040
ÊÊÊÊÊÊHittaÊhitÊviaÊlÿ
nken.Ê08-58249040
ÊÊÊÊÊÊHittaÊhitÊviaÊlÿ
Hitta nken.Ê08-58249040
hit vianken.Ê08-58249040
länken
ÊÊÊÊÊÊHittaÊhitÊviaÊlÿ
www.outlet18.se
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊFliesbergsÊhusetÊiÊBroÊ
ÊÊÊÊÊÊHittaÊhitÊviaÊlÿ
nken.Ê08-58249040
www.outlet18.se
www.outlet18.se
ÊÊÊÊÊÊHittaÊhitÊviaÊlÿ
nken.Ê08-58249040
www.outlet18.se

Ska du byta fönster till våren?

drysOn fleX u
3 arMad.
(finns även
som 4 armad)

Ord pris: 2.964:-

1000-talsÊnyaÊvÿÊÊÊÊÊÊHittaÊhitÊviaÊlÿ
rplaggÊBarn-Dam-HerrÊ
nken.Ê08-58249040
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊFliesbergsÊhusetÊiÊBroÊ

Fliesbergs huset i Bro
www.outlet18.se
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊFliesbergsÊhusetÊiÊBroÊ
www.outlet18.se
www.outlet18.se
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊFliesbergsÊhusetÊiÊBroÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊFliesbergsÊhusetÊiÊBroÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊFliesbergsÊhusetÊiÊBroÊ
08-582 490 40
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊFliesbergsÊhusetÊiÊBroÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊFliesbergsÊhusetÊiÊBroÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊFliesbergsÊhusetÊiÊBroÊ
www.outlet18.se

30-50
på he %
la
So
rtime
Ntet
!

eNdaSt 1.330:-

40%

Ord.Pris: 799–899:-

ÖPPETTIDER

NyiNvigNiNg i SpåNga!

wesTerbergs waVe 160 sq cOMfOrT
MassagesysTeM inkl frOnT, gaVel
Och Ocean sargblandare

SKYNDA

E18

Vardagar 10–19
Lördagar 10–17
Söndagar 11–17

2000st plagg Timberland plagg
2000st
plagg
Timberland
plagg
2000st
plagg
Timberland
plagg
2000st
plagg
Timberland
plagg
2000st
plagg
Timberland
plagg
2000st
plagg
Timberland
plagg
2000st plagg Timberland plagg

5
-2 S
24 ar
m

När du handlar för 700 kr

2000st plagg Timberland plagg

2000 st Timberland plagg

Det här ingår:
• Service 2.000 mil + 4.000 mil
• Vinterhjul

EllEr vill du hEllrE hyra
EN bEgagNad Ford ka?

Vill du komma ner ytterligare i kostnad, kan vi nu erbjuda en
helt ny typ av bilägande - att hyra en begagnad bil. Just nu
gäller erbjudandet ett begränsat antal begagnade Ford Ka
Bara fyra villkor:
Beg
• Hyrestid 18 månader
• Körsträcka max 2.000 mil
PRIVAT(övermil 5:-/mil)
• Uppläggningsavgift 595:• Aviavgift 55:-/mån

Prova-På-försäkring
175:-/mån*
sex första mån
vinterhjul ingår!
1 service ingår!
Exempel

FordKA 1,2 Titanium

1.598:-/mån

* Ford "Prova-på". Efter 6 mån, väljer man försäkringsbolag fritt. För personer under 25 år gäller dubbla beloppet. ** Skyltavgift tillkommer.

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945.

NÖJDA N
EDA
KUNDER S !
1932

1932-20122

Sätra Murmästarv 1, Barkarby Veddestav 2, 08-795 05 00 Mån-Fre 9-18, Lör-Sön 11-16

VI FINNS
ÄVEN PÅ E
S.S
KINDWALL

stegra.se

Pris från
Pris
frånkr
1 195
000

1 195 000 kr

illustration av vardagsrum

illustration av vardagsrum

Bo
bekvämt
och
Bo bekvämt och
modernt
i
Täby
modernt i Täby
157 nya bostadsrätter i Näsby Kulle

157 nya bostadsrätter i Näsby Kulle
Extra bekvämt och nära till det mesta. Så kommer
bostadsområdet Näsby Kulle att kunna beskrivas när
detbekvämt
står klart.och
Härnära
kan du
ditt liv i Så
denkommer
takt du vill,
Extra
till leva
det mesta.
med lagom avstånd till golfbanan, affärer, skidspår,
bostadsområdet
Näsby Kulle att kunna beskrivas när
pulkabacke, biograf och allt annat du uppskattar i
det livet.
står klart.
Här
kan du
leva
ditt planlösning
liv i den takt
du vill,
Alla lägenheter
har
öppen
och
medrymlig
lagom
avstånd till golfbanan,
affärer,
skidspår,
balkong/uteplats
i söder- eller
västerläge
som
pulkabacke,
biograf
allt annat
du uppskattar
gör det möjligt
att och
ta tillvara
på solen
året runt. i

livet. Alla lägenheter har öppen planlösning och
rymlig
balkong/uteplats
i söderellerLidbrandt,
västerläge som
Kontakt:
Svensk Fastighetsförmedling,
Kristoffer
gör070-441
det möjligt
att ta tillvara på solen året runt.
87 33, kristoffer.lidbrandt@svenskfast.se
Kontakt: Svensk Fastighetsförmedling, Kristoffer Lidbrandt,
070-441 87 33, kristoffer.lidbrandt@svenskfast.se

Läs mer om Ikano Näsby kulle
på ikanobostad.se/nasby-kulle

Läs mer om Ikano Näsby kulle
på ikanobostad.se/nasby-kulle

1 rok från 1 195 000 kr

4 rok från 2 695 000 kr

2 rok från 1 695 000 kr

5 rok från 3 595 000 kr

31rok
rokfrån
från21195
195000
000krkr

2 rok från 1 695 000 kr
3 rok från 2 195 000 kr

4 rok från 2 695 000 kr
5 rok från 3 595 000 kr

