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fortsätter
®
Automower
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Automower
installationen.

Automower® 220 AC
Pris inkl moms 20.800:-
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Ingen kan som Ulf Elfving intervjua
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Tidigare levde jag under devisen

”När jag känner att jag behöver motion
går jag och lägger mig tills känslan gått
över”. Jag var den som avskydde gympans idrottslektioner, tyckte fenomenet
gym var slöseri med energi och skakade
på huvudet åt folk som plågade sig själva genom att frivilligt ge sig ut i löparspåret. Men så insåg jag att den kunde
vara bra att ha, den där motionen. När
man håller på att missa tåget hem till
jul, springer med väskor över halva centralen. När man vandrar i fjällen, jagar
sina syskonbarn eller ska bestiga Mont
Blanc.
Och sedan kanske det ligger något
i det som alla tjatar om, att man måste
röra sig för att må bra. Inte vill man dö
i hjärtinfarkt, eller vad det nu kan vara,
bara för att man inte motionerat.
Så jag försökte hitta en träningsform
som jag tyckte om, började med att
klättra. Och så dröjde det inte länge förrän jag själv var en av ”de där idioterna”
ute i löparspåret. Som kom rödkindad och flåsande med motionsklocka i
högsta hugg. Nu är jag stolt över att ha
sprungit en mil.
Är du liksom jag en person som haft
svårt att hitta motivation? Ta dig en titt
på våra temasidor. Kanske du kan hitta
en träningsform som passar just dig.
Och vem vet, då kanske vi ses ute
i löparspåret och skakar på våra huvuden åt de galningar som tar sig
fram genom att gå.

SVERIGES FÖRSTA
SEPHORA ÖPPNAR I TÄBY
CENTRUM OkTOBER 2012!

människor. Hans vänliga och tillbakalutande
sätt att undra och fråga får makthavarna och
andra att berätta saker som, har man ibland
en känsla av, de aldrig hade tänkt berätta om.
En annan radiojournalist, Wivianne Svedberg, åkte på tur med kollegan Uffe till hans
brännässel-plockarplats vid Ösbysjön. Läs
intervjun och ta del av Elfvings recept med
början på sidan 7.
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Stor, fräsch uteservering!
PGA moms–
sänkning så
sänker vi priset
på “månadens
tips”
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k
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Sto taurang, pizzeria & b us

Vi serverar italienska
pizzor och á la carte,
alltid med fräscha
råvaror samt månadens
öl, vin & läsk.

Varmt välkomna, hälsar vi dig och din familj!

Res

ar

butiker

Mån-Fre 10–19
Lör-Sön 10–18

Livs

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER!
Ring oss och förbeställ din pizza för avhämtning!

08-85 55 64
Öppettider: mån-fre 10.00-21.00,
lör-sön 11.00-21.00

Stockholmsvägen 45 A Stocksunds C

Mån-Fre 8–20
Lör-Sön 9–19
3 TIM. FrI PArKerInG

tabycentrum.se
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gratis publicering i kalendariet! Vet du någonting som händer där du bor?
Mejla till vår lokala redaktör Petra Junehall mail@magasindanderyd.se

24 AUGUSTI FREDAG

8

UTSTÄLLNING
Sabina Kadiyskas visar oljemålningar ”Art
tomorrow” i Djursholms bibliotek. Pågår till 2
september.

HÖST I BÅTSMANSTORPET
Sedvanlig samvaro och försäljning i dagligstugan samt servering i finkammaren.
12.00−16.00 i Båtsmanstorpet i Danderydsberg, Enebybergsvägen 3. (mitt emot Danderyds Hantverkshus). Också på söndagen.
Och helgen 15-16 september, samma tider.

28 AUGUSTI TISDAG
DANSA LOGDANS
På Ulvsättra Bygdegård i Järfälla anordnas
logdans för alla i norrortskommunerna. Även
4, 11 och 18 september.

3

SEPTEMBER MÅNDAG

UTSTÄLLNING
Marianne Wahlman visar akvareller anordnade av Odinslunds Dagverksamhet. Pågår i
Djursholms bibliotek till 15 september.

6

SEPTEMBER TORSDAG

14 SEPTEMBER FREDAG
Elitdressyr
Djursholms ridklubb anordnar elitdressyr på
Djursholm Ridskola. Också på lördagen och
söndagen.Flera kända ryttare håller även
clinics, bland andra A-tränare Pether Markne
och VM-ryttaren Liane Wachmeister. Förutom de sedvanliga dressyrtävlingarna bjuder
helgen på en rad programpunkter för hela
familjen. Gratis ponnyridning och marknad.

17

SEPTEMBER MÅNDAG

BOKPRESENTATION
David Lagercrantz talar om sin bok om
Zlatan på Djursholms bibliotek 19.30.

18 SEPTEMBER TISDAG
KONSTUTSTÄLLNING
Eva Björnson visar abstrakta akrylkonst i
större format på Djursholms bibliotek. Också
på onsdagen.

30

SEPTEMBER SÖNDAG

KONSERT
Lina Sandell-afton 18.00 med bland andra
Lage Wedin, Ingunn
Ligaarden och
Enebykyrkans kör.
Dirigent Johanna Ek. Platsen är
Enebykyrkan vid
Eneby torg.

SOMMARENS SISTA DOPP
Det finns flera fina badmöjligheter i kommunen. Insjöar såsom Ösbysjön och Rösjön.
Klippor och stränder hittas bland annat vid
Borgenklipprona, Germaniaviken, Svanholmen och Täcka Udden. Bassängbad
utomhus drivs av Föreningen Kvarnparksbadets Vänner, mer info på deras hemsida. Är
man frusen går det bra att bada inomhus i
Mörbybadet. I anläggningen finns förutom
25-metersbassäng, en barnbassäng, en mindre vattenrutschbana, bubbelpool, solarium
och cafeteria.
I SVAMPSKOGEN
Nu är det svamptider och efter sommarens
regnande finns det gott om svamp i skogarna. Gör en utflykt i skogen eller gå på någon
av vandringslederna som finns i kommunen.
Men var försiktig när du plockar svamp. Det
finns runt 10 000 svamparter i vårt land, och
av dem är drygt 100 bra matsvampar.
VANDRA ROSLAGSLEDEN
124 km går genom kommunerna DanderydSollentuna-Täby-Vallentuna-ÖsteråkerNorrtälje. Tre kilometer av Roslagsleden går
genom östra delen av Rösjöområdet.
RÖSJÖN RUNT
Promenera sex kilometer i Rösjöområdet.
Det finns flera anlagda spår och leder. Nätet
av stigar är tätt och här finns Sollentunas
bästa motionsslingor, både elljusspår och
skidleder.
PROMENERA I NÅGON AV KOMMUNENS
FINA NATURRESERVAT ELLER PARKER
Upptäck historiska Danderyd från Vikingatiden och Järnåldern i någon av de vackra
naturreservat eller parker som finns i kommunen. Sätra ängar, Ranängen, Granparken,
Altorpsskogen, Täcka Udden, Rösjökilen,
Ösby gravfält, Svalnäs gravfält och Ekebysjöns naturreservat. Inbjuder till utforskning
och promenader.

Truckvägen 14C, 194 52 Upplands Väsby | Telefon: 590 745 70
www.revider.se | info@revider.se

Sandra Krantz, 19 år

– Det är som vanligt. Jag tränar hela
året. På gym.
Vad är ditt bästa träningstips?
– Det är löpning. Man får kondition och
mår bättre av det.
Vad motiverar dig att träna?
– Det håller mig ung. Nej, jag skämtar,
jag är inte så åldersfixerad. Jag tränar
för att jag ska orka med mina barnbarn.

RUllGARDINeR!

RING:
08-510 113 00

Kontakta oss för en kostnadsfri
energirådgivning

George
Mokadasi, 60 år

udrup.com

Trött på dyr uppvärmning?
Revider Energi AB utför värmepumpsinstallationer på
helentreprenad med certifierad installatör, CITAC certifierad
brunnsborrare samt behörig elektriker. Vår ledstjärna är en
lyckad installation med en nöjd och trygg kund.

Månadens fråga | 5

Hur kommer du igång med
träningen efter sommaren?

BYT MARKISDUK!

KUNGLIGT BESÖK
Kung Carl XVI Gustaf och
Drottning Silvia besöker
Danderyds kommun.
Landshövding Chris
Heister deltar också.
9.00 inleds dagen
med att Kungaparet besöker
Djursholms kapell.
Därefter följer besök
på Institut MittagLeffler, översvämningsskyddet vid Nora Strand.
10.45 Marina Läroverket och därifrån
med båten Älva till Ekudden i Djursholm.
11.45 Kungaparet färdas med Hovstallets
ekipage till Djursholms slott för lunch. 13.55
Besök på Träffpunkt Enebyberg, företagsbesök på Tobii Technology.15.15 Danderyds
kulturskola får besök. 16.00 Dagen avslutas
vid Kvarnparken med en högtid med tal av
Kungen. 16.45 följer en festlig konsert för alla
Danderydsbor.

SEPTEMBER LÖRDAG

Text & Foto Sara Andersson

– Jag tränar och försöker komma igång
till sommaren, snarare.
Varför?
– För att komma i form till bikini
säsongen.
Hur brukar det gå?
– Lite halvbra…
Hur tränar du?
– Både på gym och springer. Jag brukar
springa några kilometer, kanske tre.

Bokat resa till hösten
eller jul & nyår?
Vaccinera dig nu
– för bästa skydd!
Resevaccinationer
för hela familjen
Influensa
TBE
Gardasil
Stelkrampsvaccin vid
akuta skadetillfällen

europA
Asien
Austr
Alien

Vaccination mot
pneumokocker
Solskyddskläder,
stödstrumpor, m.m

Birger Jarlsgatan 43. Stockholm
www.sturehalsan.se
För mer info & rådgivning
08-20 37 00 eller
info@sturehalsan.se

p
Dro
In

Rikard Thorsell 33 år
med dottern Tea, 1,5 år
– Jag väntar tills det blir outhärdligt.
Tills jag känner mig lat och trött.
Hur tränar du?
– Uppe på Fitness24.
Vad motiverar dig att träna?
– Ja du, jag är nog fel person att
fråga… Men att bli pigg och glad.
Fungerar det?
– Sådär får jag faktiskt säga…

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.

AmerikA AfrikA
friska anställda – välmående företag
08-473 64 00

www.tabyhalsan.se

Vi finns på Kanalvägen 17 i Roslags Näsby,
ett stenkast från Roslagsbanan.

Reportage | 7

Kunskap & Tradition
sedan 1951
Oregelbunden Skiffer

från 370:-/m2

Ulf Elfving visar sitt
älskade Djursholm
– och nässelparadiset vid Öbysjön

Carraramarmor

Vår reporter åkte med radiolegenden på en liten tur i Djursholm,

och hittade flera fina platser. Hon fick också höra om hans karriär, om
hans prisade intervjuteknik, om hans inspirerande 94-åriga mamma,
om hans 500 kokböcker – och hur man gör nässelsoppa. Häng med
på tur med Uffe Elfving.

från 750:-/m

2

Text & foto Wivianne Svedberg

Vi har lång tradition med att
tillhandahålla förstklassig sten
& stenarbeten.
För fler erbjudanden
– Välkommen in till oss!
Sten från Hela världen ▪ Egen Entreprenadavdelning ▪ Stor utställning

Valter Eklund Stenfirma AB • info@ve-sten.se
08-38 03 30 • Korgvidegränd 5, Vällingby

www.ve-sten.se

www.pwc.se
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tt gå på intervju-dejt med

en erfaren programledare som
Ulf Elfving kan få vem som helst
att nervöst gå igenom sina frågor
noga före intervjun. Men att vara nervös är
inget att ödsla tid på inför en träff med ”Uffe”,
som han själv kallar sig. Han har en förmåga
att få alla i sin omgivning att känna sig trygga.

Vågar man påstå att du är
lite vardagsdisträ?
– Oj, oj, oj, det är bara förnamnet, erkänner han och berättar att han inte kan räkna
alla tillfällen som väskor, nycklar, manus
och plånböcker kommit på villovägar.
Samtidigt ger han en eloge till alla hjälpsamma människor som sett till att nästan

Fråga din
rådgivare
Generationsskifte?

löks-liknande smör som är utsökt.
Vårt samtal glider ofta in på mat. Han
har ungefär 500 (!) kok-, mat- och dryckesböcker i sin bokhylla, så det är lätt att förstå
hur viktig mat är för Uffe och den givna frågan är ju om han läst alla 500 böcker från
pärm till pärm?
– Nej, inte kanske från pärm till pärm,

”Fler borde få uppleva naturen
och tystnaden i Danderyd”
Det är inte helt lätt att sätta fingret på vad
det är han har, radiomannen Ulf Elfving,
som har fått kändisar och beslutsfattare att
ge svar på frågor som de inte hade tänkt
svara på. Men det finns en finkänslighet
och en fingertoppskänsla i varje ord, formulering och ton som gör honom till en av de
programledare som vi svenskar både gärna
lyssnar och litar på.
Djursholmsbon Ulf Elfving, har fyllt
pensionär för flera år sen, men slutar inte
jobba för det, schemat är fullt, han leder
flera radioprogram i P4, skriver kokböcker,
mat- och reseskildringar och är, som han säger själv, perverst intresserad av nyheter och
pågående samhällsdebatt.
Men han älskar också både att äta och
laga mat och det är det där med maten som
gör att vi bestämmer oss för att åka till en
brännässel-plockarplats vid Ösbysjön.
Tanken är att jag lite snabbt plockar upp
honom i min bil vid villan i Djursholm. Men
det tar ett bra tag innan Uffe är färdig för
avfärd. Han springer nämligen runt i huset
och letar efter sin plånbok som det visar sig
att han har glömt i bilen, som hans fru Karin
är ute och kör med.

alla Uffes förlagda saker har kommit tillrätta.
I bilen på väg till nässelplockningen passar
jag på att fråga vad honom vad han helst
gjorde när han var liten gosse och växte upp
i Stockholm på Luntmakargatan. Jag får ett
blixtsnabbt svar:
– Jag älskade att spela fotboll, men det
var en obesvarad kärlek, jag var tyvärr jättedålig, säger han och skrattar.
Men fotbollen är fortfarande ett stort intresse som han nu delar med sin son Kasper
– båda inbitna Djurgårdare.
Det visade sig redan tidigt att det var en
spirande liten radioman som bodde där på
Luntmakargatan. Han lekte nämligen radio.
– Jag byggde radioapparater med hjälp
av byggklossar och låtsades att jag var programledare och härmade Lennart Hyland.
När vi kommer fram till grönskan vid

Ösbysjön och går den lilla stigen ned mot
vattenbrynet och bryggan så stannar han
plötsligt upp och pekar på den vanliga
ogräsväxten löktrav och ger mig ett tips:
– Den här är jättegod att ha i sallader,
du kan också hacka ner några löktravsblad
i smör, låt dra över natten och du får ett vit-

men jag har bläddrat och läst ganska noga
i nästan alla. Nu tror väl folk att jag inte är
riktigt klok, men jag kan känna mig berikad
bara genom att hålla i en kokbok, säger han,
och så formar han armarna nästan som om
han skulle hålla i ett litet barn.
Det är bara att konstatera – den här killen gillar mat! Han njuter av varje smak,
varje tugga, och tänker nästan hela tiden
på mat. Så fort middagen är avslutad, börjar
han genast att planera vad nästa måltid ska
innehålla.
Vi fortsätter ner mot bryggan på den lilla
stigen som mycket riktigt kantas av både näss-

Namn: Ulf Elfving, 69 år.
Yrke: Journalist, programledare,
kokboksförfattare.
Familj: Frun Karin och sonen Kasper
(utflugen sedan länge)
Bor: Djursholm, Danderyd

Ät frukost i ditt gamla kök
– laga middag i ditt nya!
Vi förvandlar ditt gamla kök till ett nytt bara på en dag!
Före

Efter

Metoden är enkel och smart. Vi monterar mjukstängande luckor och moderna
lådsystem på det gamla kökets stommar. Kontakta oss för att boka ett
kostnadsfritt hembesök där vi kommer fram till den bästa lösningen för ditt kök.

Enebybergsvägen 8, Danderyd Tel: 08 556 574 30 www.harjedalskok.se

Foto: Micke Grönberg
lor och löktrav – ett litet skafferi för en matälskare som gillar natur. Uffe ställer sig mitt i ett
snår höga brännässlor och berättar att han
gärna plockar nässlor här, men brukar förundras över att han så ofta är ensam vid sjön.
– Det är ganska få som letar sig hit, trots
att det är så vackert här.
Efter nässelplockningen tar vi oss
till Djursholms Centrum och sätter oss i
halvskugga på Monrads uteservering, en
plats han tycker mycket om:
– Det är så härligt att Djursholmsborna
verkligen utnyttjar caféerna och restaurangerna här. Det gör vårt söta lilla centrum
så levande.
Någon längtan tillbaka till storstadslivet
finns inte, det är för smutsigt och alldeles för
mycket ljud. Trots att han är radioman med
ljud som arbetsredskap, så älskar han tystnad
och det också en stor anledning till att han
älskar Danderyd. Förutom den vackra naturen, ängarna, de fina skogarna och stränder
som för tankarna till skärgården, så är tystnaden en viktig del av kärleken till området.
– Och, tillägger han, det är lite tråkigt att
det inte byggs mer flerfamiljshus, så att fler kan
få möjlighet att bo i kommunen, även de som
kanske inte har råd med ett hus. Fler borde få
uppleva naturen och tystnaden i Danderyd.
Journalistkarriären började redan när
han var 15 år och sommarjobbade flera somrar på Eskilstuna-Kuriren där han fick göra
allt från att skriva artiklar till att köra ut
tidningar till prenumeranter som inte fått
sin morgontidning. En bra skola som gav

mersmak. Två böcker om journalistik inhandlades och det var endast sommarjobbet
och dessa två böcker som tog honom, via
springvikariejobb på Sörmlandsradion och
skivpresentatörs-jobb på Sveriges Radio, till
det som gjorde honom känd för den breda
radiopubliken: Programledare för Svensktoppen 1966-1973.
25 000 intervjuer har det blivit genom
åren i program som ”Skivspegeln”, ”Upp till
13”, ”Efter Tre”, och de senaste åren hörs han
regelbundet i olika program i P4.

Peter Hellqvist

Hej!
Jag har drivit mitt familjeföretag
i 30 år och börjar närma mig
slutfasen av arbetslivet. Jag vill
att mina barn ska fortsätta driva
företaget inom familjen. Ska vi
tänka på något särskilt?
Mvh Gunnar
Hej Gunnar
Det är mycket att överväga i samband med ett generationsskifte.
Din egen ekonomiska trygghet och
rättviseaspekten mellan barn som
tar över och barn som kanske väljer
att göra något annat är ett par
aspekter.
Vanliga frågor är:
• Vilka blir skattekonsekvenserna?

Uffes enkla
nässelsoppa
Skölj nässlorna väl. Koka dem två
minuter, spara spadet och finhacka
nässlorna. Fräs lite schalottenlök i
smör, rör ner en msk mjöl, tillsätt
nässelspadet och eventuellt 1 dl
vispgrädde eller en burk crème
fraîche. Koka ihop ett par minuter.
Tillsätt nässlorna, smaka av med salt
och peppar, låt koka upp. Klart!
Serveras med hård ostsmörgås och/
eller ett förlorat ägg till varje portion.

• Vad kommer det att innebära
för bolagets, din och dina barns
likviditet?
• Är bolaget rätt värderat?
• Vad händer med avtal och åtaganden som bolaget har när det
blir nya ägare?
• Hur kan man kompensera barn
som inte vill ta över?
• Hur kan man undvika en framtida arvstvist?
Svaren på ovanstående frågor är
ju helt avhängigt vad du och dina
barn vill uppnå. Det är viktigt att
börja planera för ett generationsskifte i god tid för att uppnå bästa
resultat.
Mvh Peter Hellqvist, skattejurist
Maila oss gärna just din fråga
på taby@se.pwc.com. För mer
anpassad hjälp i just ditt fall,
kontakta oss för en timmes
kostnadsfri konsultation.
PwC Täby telefon 08-587 439 00.
(Detta är ett generellt exempel. PwC tar inget ansvar för egna tolkningar.)
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kan du din hembygd? I så fall kanske du vet vad som är på bilden?
Vet du detta så gå in på www.magasindanderyd.se och var med och tävla.
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Vet du var
fotot är taget?

Ulf om att fylla 70 år
(27 november)

– tävla & vinn en trisslott

” En kompis sa någonting kul och bra
om det där: Om man ska uppmärksamma en födelsedag i den här
åldern så är det möjligen med en
tyst minut... Skämt åsido: Man kan
väl fira att man hängt med ett bra
tag – och förhoppningsvis gör det
länge än. Antingen ska jag ha en stor
fest – eller ingen alls. Vi får se… ”

kan du ditt danderyd? Ser du vad bilden föreställer?

Gå in på www.magasindanderyd.se och
tävla så har du chans att vinna en trisslott. I nästa
nummer kommer svaret och en ny tävling.
Foto Petra Junvik

Här var bilden tagen

Har du svårt att ta emot beröm?
– Oerhört, men ännu svårare för att ta
kritik, det säger min fru, hon tycker att jag
är usel på att ta kritik.
Att bli analyserad, ifrågasatt och värderad är inget Ulf själv vill bli utsatt för. Men
att ifrågasätta, värdera och i vissa fall kritisera är ju en av de viktigaste uppgifter en
journalist har. Så hur tänker du när du själv
måste ifrågasätta till exempel en politiker?
– Du måste inte alltid ifrågasätta rakt ut,
eller vara rak med din kritik, eftersom det
nästan alltid går att få fram svar genom att
ställa öppna frågor och sen helt enkelt lyssna
på svaret, svarar han.
Lyhördheten och förmågan att få högt
uppsatta politiker, popartister och nervösa
lyssnare att tryggt öppna sig är troligen det
som är nyckeln till Uffes framgångsrika in-

tervjustil, en stil som jag inte är ensam om
att fundera över. Det har till och med forskats i ämnet och 1989 belönades han med
det Stora Journalistpriset.
Han skulle välja journalistkarriären på
nytt om han var ung idag.
– Mitt jobb är… han funderar lite och
kommer fram till: Lustfyllt.

#

Jag frågar vad han tror att det är han har
som gör honom så omtyckt, uppskattad och
prisad av lyssnarna, men då blir han generad och vet inte riktigt vad han ska svara:
– Usch, vad svårt, det vet jag inte, det kan
nog andra ge bättre svar på, inte jag.

Juni månads bild var tagen på skulpturen
”Livskraft” som står placerad i rondellen
vid Mörby centrum. Verket är i brons och
gjort av konstnären Carl-Gustaf Ekberg.
Det restes 2006 och ser ut som ett stort
nötskal eller en blomknopp som är på väg
att spricka upp.

Till unga aspirerande radiojournalis-

ter ger han det till synes enkla rådet:
– Var nyfiken! Det upprepade min mamma ända tills hon dog, fortfarande nyfiken,
vid 94 års ålder. Så det där med nyfikenheten har nog gått i arv, konstaterar han.
Vi avslutar vår sena lunch, trots att vi
skulle kunna fortsätta prata i timmar, men
Uffe har ett fullproppat schema: gräsmattan
ska klippas, möten ska gås på, plånbok på
vift ska återbördas, program ska förberedas… Men först – notan!
Nej, just det, plånboken är på vift.
Så för första gången i livet äter Ulf Elfving – på krita

Vill du bli av med sommarkilona?
Bailine figurformning ger dig:

Uffes lätta
löktravssmör
(Receptet har jag fått av biologen Pelle
Holmberg och passar perfekt till grillat
kött eller fisk)
Man finhackar späda blad av löktrav
och blandar med riktigt smör.
Peppra en aning och droppa i lite
pressad citron. Rör smöret mjukt.
Låt stå minst ett dygn i kylskåp.

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

15 900:-

K� ksentr� Ê

Boka kostnadsfritt
hembesök!

med ROT-avdrag

Många modeller, 15 luckor, 5-nya mjukstängande lådor, valfri kulör, handtag,
gångjärn och montering

Klipp ut och ta med annonsen eller uppge koden MAGASIN_2012
vid bokning för att ta del av erbjudandet!

Byt lucka

Även lackering av luckor, dörrar och möbler !

..... eller nytt kök

Polygonvägen 5, mittemot Byggmax i Arninge Öppettider: Ons 12-18, tors 12-19, fre-lör 12-16 www.koksentre.se 08-732 53 30

Köp 1t0ra
b
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• Slankare figur
• Vältränade muskler
• Ökad förbränning
• Effektiv träning
• Kostrådgivning

• Motivation
• Resultatgaranti
• Uppstramning
av slapp hud

ex
få 2 . 27 sept)

Vardagslyx!
NY KVALITÉ & NYTT UTSEENDE

Charles de Fère
C uvée Jean-Louis
~ BL A NC DE BL A NC S ~

.m
(gäller t.o

REDUCERING AV KROPPSMÅTT MED UPP TILL FLERA STORLEKAR
Ring 08-655 84 00 och boka tid för GRATIS PROVTIMME
www.bergshamra.bailine.se

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!

I ALLA SYSTEMBOLAGSBUTIKER!

“Trevligt mousserande vin
med ren, frisk smak och
bra balans.” Elke Ljung - vinbanken.se

69:Art nr 7425
75cl 11,5% alk

Varannan förare som omkommer
i singelolyckor i trafiken är
alkoholpåverkad.

Se klart

Fixa ditt bilglas hos oss!

Har du tips och åsikter? Har du noterat någonting speciellt där du bor?
Mejla till vår lokala redaktör Petra Junehall mail@magasindanderyd.se

Hallå...
... Anki Lindström,
skrattinspiratör, före
läsare och författare
aktuell med ljud
boken ”Skratta dig
gladare och friskare”.
Text Sara Andersson

Hur blev du
skrattinspiratör?
– Jag har alltid varit glad och
positiv. Sedan är jag skådespelare och så blev jag anlitad för ett
event på Internationella skrattdagen. Vi skulle åka tunnelbana
och få folk att skratta. ”Vi kan ju
inte sitta och berätta roliga historier” tänkte vi, utan kom fram
till att vi skulle låtsas läsa något
kul och bara skratta. Efter det
tänkte jag ”Kan man inte göra
något mer av det här?”.

Vad fick ni för reaktioner
på tunnelbanan?

Behöver du laga stenskott?

Eller måste du
byta din bilruta?
Boka direkt genom att ringa oss!

Ring 08-756 45 20 (Täby)
Ring 08-754 08 80 (Sollentuna)

Försäkrad hos Trygg-Hansa?
Då lagar vi ditt stenskott för

0:- i självrisk!

Försäkrad hos Folksam?
Då lagar vi ditt stenskott för

0:- i självrisk!

Välkommen!
SamglaS täby
Djursholmsvägen 62, 183 52 Täby
08-756 45 20

SamglaS Sollentuna
Skolvägen 12, 192 70 Sollentuna
08-754 08 80

– Folk började skratta och le.
Vi slutade ju inte, och till slut
kunde de inte låta bli. Skratt är
ju smittsamt på ett bra sätt.

Varför smittar det?
– Alla miner smittar ju. Det är
något som triggar igång. Det är
något som vi har med oss från
grottstadiet. Det är likadant
med leenden. Minst tre steg
brukar man säga att ett leende
går vidare.

Hur får du folk att skratta
när du föreläser?
– Jag berättar om hur viktigt
det är att skratta, vilka positiva effekter det ger i vår kropp.
Hur bra det är för hälsan. Sen
bjuder jag på mig själv och gör
skrattövningar.

Vilken är den suraste
människan du mött?
– Svårt att säga… När jag var ny
så var jag på ett företag för att
föreläsa. Jag hade känt att det
var något speciellt. Så var det en
man som kom fram efteråt. Han
hade inte skrattat på tre år, förrän nu. Cheferna hade aldrig sett
honom skratta, det var därför de
anlitade mig. Han behövde en
skrattövning för att släppa loss.

I boken säger du att
det är viktigt att skratta
ihop på just jobbet, hur
gör man det?
– Man har högt i tak, så man
vågar skämta. Innan man ska
ha ett möte så kan man göra en
skrattövning. Då blir man mer
kreativ också.
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Så får du dig ett skratt i Danderyd:
Smyg in på Östergårds konferensanläggning.
Eller boka en tid. De erbjuder skrattyoga.
Bli kompis med stå upp-komikern Lennie Norman.
(Eller titta på hans show på Cirkus.)
Arrangera en egen skrattövning med dina vänner.

roligt under tiden. Om man
skrattar innan en tenta visar det
sig att man får bättre resultat.

Vad får skratt mer
för effekter?
– Du blir ju mer positiv. Skrattet
gör oss mer avslappnade och får
oss att sova bättre. Är du van att
skratta klarar du tyngre saker i livet lättare. Och sedan hittar man
saker som man gillar och tycker
om. Dessutom får man syre i blodet och de inre organen masseras.
Och sedan är det det här med
smärta. Gapskrattar du i tio minuter så kan du känna smärtlindring i flera timmar. Jag har skrattat bort huvudvärk till exempel.

raterna. Jag har varit på arbetsplatser där man inte säger hej
till varann i korridoren. Det kan
vara jätteenkelt att säga hej och
god morgon.

Vad är det roligaste du hört,
sett eller som hänt dig?
– Mycket saker. Jag tycker jag hör
roliga saker hela tiden. I dag har
jag varit ute och sprungit. Och då
såg jag så mycket sniglar som låg
överallt. Och då funderade jag på
att sjunga ”Lilla snigel akta dig”.

Det låter som du
är lättroad?
– Ja, jag är nog det.

Vilket är ditt bästa råd till
den som tappat glädjen?
– Att hitta saker som den gillar.
En enkel sak att börja med kan
vara att ta en promenad. Man
får syre, luft och använder sina
sinnen. Och sedan att man söker sig till sådant man mår bra
av. Skaffar sig en hobby, lyssnar
på musik.

Är detta bevisat?

Varför tror du att vi i
Sverige inte är så glada?

– Ja. Och man får bättre inlärning också. Och det man lär sig
sitter kvar längre om man har

– Vi skrattar mindre i dag än tidigare. Jag tror att det beror på
stressen. Vi ser inte arbetskam-

Ljudboken:
Boken består av fakta om
varför det är viktigt att
skratta samt skrattövningar.
I skrattövningarna får man
lyssna på ett antal personer som skrattar på olika
sätt och i olika tonlägen.
Meningen är att man ska
kunna göra övningarna
själv, men bara att lyssna på
skratten får antagligen de
flesta att dra på smilbanden.

MAGASIN

STÖDJER

Har du tips och åsikter? Har du noterat någonting speciellt där du bor?
Mejla till vår lokala redaktör Petra Junehall mail@magasindanderyd.se

Han prickade rätt

Där leksaker trivs!
Giggle Beach
Gym
(ord. 499:-)

– vann mat för 3 000 kronor

Britax kid fix

NU 299:-

ca 4år- ca 11 år 15- 36 kg
Framåtvänd bältesstol, inställbar
viloposition, isofixfästen. Optimalt sidokrockskydd, justerbart
nackstöd i 11 lägen. Passar fram
och baksäte.

NU 1 495:-

Höstens nyhet

Luktpennor!

(ord. 2 395:-)

Tag 3 pennor
betala för 2
NU 58:-

Pilbåge set

99:-

(ord. 87:-/3st. )

(ord.249:-)

Nästan 300 läsare skickade in rätt svar i Magasinets
sporttävling – men bara två
klarade utslagsfrågan, och en
av dem kammade med lottens hjälp hem vinsten. Jaafar
Harari, 18 år, fick matcheckar
för 3 000 kronor. Foto Sarah Belkhokh
Grattis!
– Tack. Jag chansade bara. Vilken tur,
säger Jaafar.

Vad ska du handla för checkarna?

Tic Tac Boom

NU 199:(ord. 379:-)
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– Jag bidrar till mammas inköpskassa. Det
blir nog mycket frukt, grönsaker och fisk. Fast
något kanske jag köper till mig själv också.

Luktpennor
paket

Jaafar var bara sex år gammal när familjen flyttade hit från Libyen. Hans pappa fick
jobb som forskare på KTH. Jaafar är inne på
att följa i hans fotspår. Han pluggar nu sista
året på Naturvetenskaplig linje, och hoppas
sedan studera till ingenjör på KTH, gärna
med inriktning mot laserfysik och astronomi. Fast först väntar andra äventyr. När
detta skrivs är paret Harari och deras åtta
barn (Jaafar är äldst) på väg till huvudstaden Tripoli för första gången sedan de lämnade hemlandet. På semesterresan får de
äntligen träffa alla sina släktingar.
– Det ska bli väldigt roligt. Och att vinna
den här tävlingen var väldigt roligt det med,
säger Jaafar.
Utslagsfrågan gällde finalen i Champions League-finalen mellan Bayern München
och Chelsea – och svaret skulle vara inne
innan finalen hade spelats. Frågan löd: i vil-

ken minut gjordes det första målet? Svaret: I
83:e minuten, målet gjordes av Bayerns Thomas Müller

149:-

vi fyller
5 år & firar
detta med
50% rabatt
på alla stuvar!

Lego
Droid Escape

gäller 27/8–1/9

NU 299:(ord. 349:-)

VI HJÄLPER ER ÄVEN MED SÖMNAD, MONTERING OCH GÖR HEMBESÖK!

Lego Geonosian
cannon

vi har höstens tyger!

NU 299:(ord. 349:-)

, dock längst
lagret räcker
ller så långt
gä
n
de
an
ud
Samtliga erbj

Besök oss när du vill hitta den bästa leksaken

VÄLKOMMEN TILL LEKPLANETEN!
MörBy cENTruM, TEL. 08-753 1360

ber 2012.
till 23 septem

Välkommen även till våra andra butiker!
Lekplaneten Norrtälje
Lekplaneten Solna

Tullportsgatan 20, tel. 0176-12 558
Solna centrum, tel: 08-730 40 66

Självklart är det full bytesrätt mellan våra butiker. SPARA KVITTOT!

Solskydd • Inredningstextil • Båttyger • Modetyger
Sybehör • Gardinsömnad
Tumstocksvägen 10, Täby
Tel: 08-756 69 28 | Fax: 08-756 81 45
E-mail: info@tygochtrend.se | www.tygochtrend.se

Ha

Tum
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.

Ge ditt ansikte fastare och yngre hud.

Välkommen till:

Information och tidsbokning
Berit Falk 08-755 12 32

DJURShOLMS
TORG
för det finaste...

www.oasenidjursholm.se

Täby Centrum
center för helhetsterapi

Gudmundvägen 7, Tfn 08-755 12 32

Nära är bra!

D

jursholms Torg blomstrar
mer och mer!

Det finns en glödande kämparanda bland

företagarna på torget vilket har lett till ett mer
levande centrum.
Välkommen till 8 matställen, 6 modebutiker
för både barn och vuxna, samt en bokhandeln,
inredningsbutik och blomsterbutik m.m m.m.
Företagen på torget har ett stort stöd från
invånarna. Att ha ett brett sortiment av butiker,

08 - 638 01 60

Djursholms torg
08 - 660 48 66

www.LillaMagasinet.se

restauranger, cafeer och allehandatjänster är högt
uppskattat.
Undvik byggkaos och parkeringsproblem i stora
köpcentrum. Ta istället en härlig promenad ner till
Djursholms torg eller ta bilen och parkera gratis.
Alternativt ta en busstur från bl.a. Mörby Centrum
på 10 minuter och besök det gemytliga torget.
Strosa runt bland butikerna och avsluta med en fika
eller middag på ett av våra matställen.

MANUELL FISKDISK!
NYGRÄDDAT
BRÖD
MANUELL FISKDISK!
BRÖD
7NYGRÄDDAT
DAGAR I VECKAN!
7 DAGAR I VECKAN!

Välkomna!
DJURSHOLM • ÖPPET ALLA DAGAR 9-21
DJURSHOLM••ÖPPET
ÖPPET ALLA
DJURSHOLM
ALLADAGAR
DAGAR9-21
9-21

20 år vid Djursholms Torg
• Allmäntandvård
• Tandhygienistbehandling
• Barntandvård
• Tandblekning
• Snarkskenor
• Lång erfarenhet av
implantatbehandlingar

Norrorts mest
välsorterade
Barn/Ungdomsbutik. 0-16år.

Märken:

Välkomna!

MISSONI • DAGMAR
RODEBJER • FILIPPA K
BY MALENE BIRGER
J BRAND • CUSTOMMADE

Vendevägen 12. 08-755 00 25
www.djursholmstandlakarna.se

Vi har det bästa av det mesta
till era barn och ungdomar

LINE OF OSLO • m.m

www.smultronet.nu

Vendev. 9A Djursholm. tel. 08- 678 0280
Öppentider: Mån - Fre 11 - 18, Lör 11 - 15,
Sön Stängt

Panos Emporio . Odd Molly
Haust . V-Collection . Rosemunde
Tiger of Sweden . Minnetonka

Djurholms
DressRoom
08-753 14 84
www.djursholmsdressroom.se

www.lillagronaindianen.se
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Gården som lever än

– 800-åringen tycks aldrig dö
Namnet Ekeby Gård
kanske inte är bekant av alla
Danderydsbor, men om man
säger ”korna som går på ängarna vid Danderyds kyrka”,
då vet de flesta vad det är.
Text & foto Petra Junvik

Familjen Bergquist kom till gården,
som arrenderas av Djursholms AB, 1962.
Pappa Axel styrde lantbruket med järnhand
tillsammans med sin hustru Ingegärd. I den
stora ladugårdsbyggnaden byttes mjölkkorna ut mot hästar 1963. Ulriksdals galoppbana lades ner samma år och en del av
galopphästarna hyrdes in på Ekeby gård.
Sonen Christer hade till en början andra mål i livet. Flygning och sjöliv lockade,
men 1974 bestämde sig Christer för att gå
iland och mönstrade av. Han träffade sin fru
Maja och bosatte sig i Sjöstugan, det gamla
K-märkta torpet som är välbekant för dem
som promenerar runt Ekebysjön.
Området kring Ekeby gård exploaterades

mycket under 1980–90-talet. Såväl Tvättman som den så kallade Rinkeby-ridskolan
utmed motorvägen fick ge plats åt nuvarande Mercedes och Audi. Industriområdet
norr om gården byggdes ut liksom Danderyds gymnasium som tillkom 1982.
Christer hjälpte till mycket på gården

och var den som skötte åker- och ängsmarker. Sedan 1976 satsade gården även på köttdjursproduktion och gården var nu självförsörjande på foder åt
djuren. Den huvudsakliga näringsgrenen
var spannmålsodling
och det var bråda tider på sommaren med
höskörd och tröskning. Christer skötte
även en del av kommunens snöröjning
vintertid och hästarna
tog också mycket tid.
1990 gjordes en
modernisering av gårdens bostadshus. Det
stora
boningshuset

från 1915 revs och ett nytt byggdes, och Axel
och Ingegärd bytte därmed hus med sonen.
Efter 20 år i Sjöstugan flyttade Christer med
fru och två söner upp på gården och han
övertog ansvaret för verksamheten.
I dag delar han allt arbete med Maja,

som också sköter stallet med inackorderingsverksamhet med ett 40-tal boxar.
Christer är allt-i-allo med hjälp av sönerna,
när de är hemma. Gården har byggts ut och

Sjöstugan vid Ekebysjön

om i flera omgångar. Ett nytt stall och ridhus har tillkommit på senare år. Både Christer och Maja älskar sitt liv på gården men
känner sig ibland bundna. Det är mycket arbete året runt, alla dagar. Vintertid är skötseln av de 20-tal nötkreaturen på lösdriften
och hästarna i stallet den tyngsta bördan,
och på våren är det en intensiv tid när kalvarna föds. Numera odlas inte spannmål på
markerna utan man tar bara hö till djuren,
en inte desto mindre arbetsuppgift på sommaren.
Ekeby gård har gamla anor. De äldsta

skriftliga källorna nämner gården år 1286.
Området är också rikt på fornminnen med
två gravfält. Gården var också i familjen
Banérs ägo under många år. För Christer,
som är den ende aktiva bonden i kommunen, är det viktigt att bevara jordbruket
och upprätthålla den lantliga miljön. Som
uppskattning för detta arbete har Christer och hans hustru fått flera kulturpris av
föreningar i kommunen. Han är en man
med många järn i elden, till exempel hinner
Christer med att sitta i kommunfullmäktige
och engageras också ibland att föreläsa om

Tjuren Filip låter sig vänligt klappas

livet som bonde och gårdens historia. Det
är ofta populärt när gamla minnen kommer
upp, såsom när familjens påfåglar flög runt i
Djursholms-Ekeby eller när hunden Boman
var på rymmen, vilket hände ganska ofta.

De allra flesta Danderydsbor är mycket
positiva till det levande jordbruket och vyn
från motorvägen med de lugnt idisslande
korna på ängen undgår ingen
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Säsongs avslutning

Sommaren
är kort…
Det är nu dags att runda av utomhussäsongen. Vi har de bästa produkterna
för just ditt hus och dess förutsättningar.
Goda råd får du på köpet.

På all

utomhusfärg

Gäller så långt lagret räcker, dock längst tom 2/9-12.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter
Standard

Jotun blue

Black and white

I Blå Huset finns både
Jotun och Alcro:

Endast Alcro hos Täby Färg & Design
Ultimate Helmatt

Ultimate Blå

Sollentunavägen 80 • 19140 Sollentuna
08-96 70 85 • mail@blahuset.info • www.blahuset.info
Öppettider: Mån – fre 6.30 – 18 Lör 10 – 15 Sön Stängt, som vanligt igen 2/9
IDE & INSPIRATIONSBUTIK

Färg . Tapeter . Golv . Färgsättning . Fasadexpert
Reprovägen 13A . Tel: 08-756 85 85 . www.fargodesign.se
Öppettider Täby: Mån – fre: 9 – 18 Lör: 10 – 15 Sön: Stängt, som vanligt igen 2/9.
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Köp en Husqvarna
Succén
fortsätter
Automower® så bjuder
– Köp en Husqvarna
vi
på
installationen.
Automower®
Automower 220 AC
Pris inkl moms 20.800:-

Kom och fira 1-årsjubileum med oss.

Skog - Trädgård - Verkstad
Bryggare Bergs väg 5 • 182 47 Enebyberg • Tel 08-755 70 32
Copyright © 2012 Husqvarna AB (publ).
All rights reserved.

www.husqvarna.se

Så kommer
du igång
Lagt på dig lite för många kilon under sommaren? Känner

du att det är dags att komma i form, bygga de där musklerna
eller ta dig runt den där femkilometarn? Träningsexperterna
Gustav Ström och Jacob Gudiol vet hur du gör. Text Sara Andersson
– Det gäller att hitta din trigger, säger
Gustav Ström som är naprapat, personlig
tränare och aktuell med boken ”Träna och
maxa din förbränning”.
Han menar att mycket handlar om att
lära sig tänka rätt, tänka nytt.
”Om jag inte tränar i 45 minuter så är det
ingen idé” resonerar många. Istället tycker
Gustav att man kan tänka ”Åh, vad skönt.
Jag får komma ut och träna i 20 minuter”.
– Det handlar om att skapa bra vanor.
Jacob Gudiol, sjukgymnast, fystränare
och också han författare, fast till boken
”Forma kroppen och maximera din prestation”, har en lite annan åsikt.
– Det gäller att ha tydliga mål.
Ett exempel på mål kan vara ”Jag vill
springa fem kilometer på 30 minuter”. Eller
”Jag vill lyfta 100 kilo marklyft”.
Går man bara på något gruppass då och
då blir man aldrig bättre. Och så tröttnar
man, menar han.
Hur man finner motivationen tycker
både han och Gustav är svårt att svara på.
Det är olika från person till person. Det viktiga är att hitta något man gillar. Och detta
gör man genom att pröva sig fram.
Någon kanske gillar att springa, menar
Gustav, en annan kanske tycker upplevelsen
i naturen är det viktiga. För många handlar dock avsaknaden av träning om att man
har problem med att få ihop livspusslet, tror
han.
– Man behöver ju inte alltid tänka att
man ska göra det ensam. Man kan träna
med sin partner eller sina barn.

Skogen är en perfekt plats för det sistnämnda, menar han. Där kan man leka tafatt, följa John eller bara hoppa runt bland
stockar och stenar tillsammans.
– Börja träna, det är det det handlar om.
Många vet ganska väl vad man borde göra.
Det handlar om en vana.
Vill man komma i form räcker det dock
inte bara att träna. Man måste tänka på kosten också.
– Grundregeln är att avsluta alla bantningskurer, säger Gustav. Det som oftast
händer är att du bara blir tjockare.
Jacob håller inte riktigt med, en diet med
dåligt upplägg kan ge de konsekvenserna,
men inte en diet i sig, menar han. Något killarna är överens om är i alla fall att man ska
ta bort alla halvfabrikat.
Tredje regeln är att undvika socker. Läsk,
juice och småätande.
– Försök äta så mycket grönsaker du kan,
säger Gustav. Jag känner inte någon som blivit tjock av att äta grönsaker.
Att äta proteiner är också viktigt. Inte
minst efter träning.
– Då räcker det inte med en banan, säger
Jacob. Du ska ha något med protein i.
Anledningen är att kroppen ska kunna
återhämta sig och att man ska få bättre träningseffekt. Äter man inte efteråt får musklerna inget att bygga av och effekten av träningen blir mindre. Ju närmre träningspasset man kan äta, desto bättre.
Även Gustav poängterar vikten av att äta
efteråt.
– Träning i sig är bara nedbrytande.

Kroppen blir starkare under
återhämtningen. Ju tätare
man tränar, desto viktigare
är målen.

Vilken är den vanligaste fällan när
det gäller träning?
– Att man inte kommer
över tröskeln och att man
tränar för hårt när man
väl kommer igång, säger
Gustav.
Om man hade sprungit 30 minuter istället för 60
hade man inte fått den där
träningsvärken och då hade
man kanske orkat ut ett par
gånger till i veckan.
– Bara att komma ut
ger jättebra effekter för
både kondition och
förbränning
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Oavsett om ditt mål är att bygga muskler, gå ner i vikt, få

kondition eller bara må lite bättre har vi träningssättet för
dig. Experterna Jacob Gudiol och Gustav Ström delar med
sig av sina råd. Text Sara Andersson

Muskelbyggaren

Hur ska man träna om man
vill bygga muskler?
Jacob:
– Styrketräning. Målet är att träna igenom
hela kroppen minst två gånger i veckan. Vill
man endast att vissa muskler ska växa kan
man givetvis träna endast dessa. Gym är det
lättaste, men det går på andra sätt. Använder
man kroppsvikten blir det svårt att hitta svårare övningar när man
”klarat den”. Sedan kan
man gå ut i naturen
och lyfta stenar och
så. Eller börja brottas.
Men det brukar vara
svårt att hitta någon
att brottas med om
man börjar när man är
över 30.
Gustav:
– Det beror på. Är du
helt otränad kan du
bygga väldigt mycket muskler genom att
bara sätta igång. Någon typ av styrketräning
är det som gäller. Vardagsmotionären kan

göra kroppsegna övningar som utfallsgång
och armhävningar. Eller gå på gym eller
använda gummiband. Vill man bygga upp
mycket muskelvolym är dock styrketräning
med vikter överlägset, men det är viktigt att
man inte glömmer ”kulfaktorn”. Är det inte
roligt så blir det inte gjort i långa loppet.
”Men jag tycker om och träna hemma…”
kanske någon säger. ”Men gör det då!”. Den
bästa träningen är den som blir av. Sedan
behöver man inte alltid jobba sig vråltrött
och tänka att man måste hålla på i 60
minuter.

Viktjägaren
Hur ska man träna om
man vill gå ner i vikt?
Jacob:
– Då ska man sköta kosten. Det spelar ingen
roll hur man tränar. Är man fet spelar det i alla
fall ingen roll. Det viktiga är att äta mindre.
Man ska äta råvaror, inte färdigpaketerat. Det
som finns i naturen. Sedan när man väl börjar
närma sig en normalvikt ska man styrketräna
för att behålla muskelmassa och ta bort

fettmassa. Man ska inte
gå på en diet en kort
tid och sedan sluta gå
på dieten. Då är risken
stor att man går upp
till mer än man vägde
innan. Detta för att man
tappat muskler och
behåller fett och sen
när kroppen försöker
återhämta muskelmassan kommer det ännu
mer fett på köpet.
Slutresultatet blir en
kropp med mer fett än
tidigare.
Gustav:
– Återigen kulfaktorn. Ta något som du
tycker är roligt. Många som kommer till mig
vill ha ett träningsprogram, då kanske jag
föreslår gym, men om personen inte tycker
det är roligt kommer den bara hålla på i en
månad. En av de bästa förbränningssporterna är annars längdskidåkning, det är träning
för hela kroppen. Kan du, så träna så många
muskler som möjligt. Och ju högre tempo
desto högre förbränning. Intervallträning är
ett sätt att ha hög förbränning fast man inte
tränar så länge. Sedan kan man inte förbise
att det i grunden handlar om plus och
minus när det gäller viktnedgång. Så se alltid
över dina kostvanor om du vill gå ner i vikt.
Tänk dock på att du ganska ofta går upp lite
i vikt när du börjar träna.

Gustav Ström

Jacob Gudiol

Konditions
strävaren
Hur ska man träna om
man vill ha kondition?
Jacob:
– Nån typ av cykling, skidor, löpning eller
rodd – helkroppsövningar. Ett högfartspass
med intervaller i veckan plus ett längre pass
i väldigt lugnt tempo. Man ska alltid ha med
ett högintensivt pass om målet är bättre
kondition, men inte ha för många, max två i
veckan. De andra längre lågintensiva passen
kan man stoppa in fler av, men kroppen
måste vila emellan också.
Gustav:
– Löpning är ju lite
av en folkrörelse i
dag. Det är så lätt
och billigt. Du kan
välja vilken tid du
ska träna. Det viktiga
är att inte starta för
hårt så du skadar
dig. Kombinera
gärna löpningen
med kroppsegen
styrka och aktiv
rörlighetsträning
så minskar du skaderisken betydligt.

Soffpotatisen
Hur ska man träna om man är en
riktig soffpotatis, men vill göra
något för att må lite bättre?
Jacob:
– I princip vad som helst. De största
hälsofördelarna av träning får de som
annars rör sig minst. Det kan räcka med
en promenad, då kommer man må bättre, men inte bra. Du når en platå väldigt
tidigt, vill du må mycket bättre får du gå
längre och träna mer.
Gustav:
– Ut och gå, tycker jag. Framför allt nu
på sommaren. Du kanske inspireras av
någon som springer eller cyklar och
tänker ”Kanske jag skulle försöka lite…”.
Cyklar man
ser man saker
samtidigt som
man ofta åker
längre än man
tänkt sig

Stockholmsvägen 35 vid Infra City Väst i Upplands Väsby
TELEFON 08-560 053 00 E-POST info@nordicpool.se

Hitta träningsformen för dig

Besök vår välsorterade
poolbutik i
InfraCity!
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App mäter puls
Mäta pulsen med mobilen? Det är nu möjligt för den som har en smartphone. Med appen Heart rate håller man för mobilens kameralins med sitt
egna finger och vips så vet man sin puls. Undrar du hur detta kan fungera?
Efter varje hjärtslag blir blodet mer syrerikt, detta gör att fingret, utan att du
märker det, ändrar färg något. Och det är dessa färgförändringar som appen
mäter. Funkar det? Ja. Men vill man inte ha mobilen med ute i löparspåret är
kanske ändå pulsklocka att rekommendera.

Motionsprylen:

Sporthörlurar
Lyssnar du på musik när du tränar, men har
problem med att hörlurarna åker ut? Då är ett
par sporthörlurar ett måste för dig. Som dessa
från Phillips. Glömmer du att ta ur hörlurarna i
duschen är det ingen fara, de är nämligen gjorda
för att kunna sköljas av. Se bara till att du inte tar
med dig mobilen in…

Svenskar lojala mot
sitt träningscenter
När vi väl börjat träna är vi lojala mot det träningscenter vi går till.

Det visar en undersökning som Svenskt kvalitetsindex gjort. Undersökningen
visar också att vi är nöjda med våra träningscenter. Allra nöjdast är de som
går till Friskis och Svettis, därefter kommer de som tränar inom kommun, på
privata ställen och på skolor. Är man inte nöjd har det i regel med maskiner,
renlighet eller pass att göra. Det kan vara att man tycker att det är för hög
musik, dåliga gruppträningspass eller ofräscha omklädningsrum.

Englesson modulbokhylla Stockholm
Många lopp i höst

Snabb montering och oändliga kombinationsmöjligheter

Midnattsloppet har just gått av stapeln. Men än är

det inte för sent för dig som vill få igång tävlingsnerverna. I
höst finns flera lopp i Stockholmsområdet. Allt från kortare
lopp för barn till maraton. Inte ens du som är otränad har
någon ursäkt, sista loppet för året går av stapeln vid nyår,
så du har gott om tid att komma i form.
Tjejmilen, 1 september, 10 kilometer
Kistaloppet, 8 september, 10 kilometer
Lilla Kistaloppet, 8 september, 1,7 kilometer
Sicklaloppet, 8 september, 10 kilometer
Stockholm halvmarathon, 15 september, 21,1 kilometer
Solsidan Runt Prologen, 21 september, 1,9 kilometer
Solsidan runt, 22 september, 2,2/5/10 kilometer
Minitopploppet, 22 september, 0,2 kilometer
Topploppet, 22 september, 5/10 kilometer
Lidingöloppet, 29 september, 10/15/30 kilometer
Lidingö tjejlopp, 30 september, 10 kilometer
Lilla Lidingöloppet, 30 september, 1,7/3/6 kilometer
Kalvruset, 6 oktober, 2,5 kilometer
Tjurruset, 6 oktober, 10 kilometer
Hellasloppet, 7 oktober, 1,6/5/10 kilometer
Hässelbyloppet, 14 oktober, 10 kilometer
Snöfemman, november, 5 kilometer
Tömilen, november, 10 kilometer
Nyårsloppet, 31 december, 2/5/10 kilometer

Vad vill du läsa om i Höst?
Kändisar eller sport?
Nytta eller nöje?
Platser eller händelser?

- Hör av dig till oss, vi anpassar oss efter dina önskemål.
Tel: 08-506 655 70 Mail: mail@magasindanderyd.se

Ditt lokala månaDsmagasin!

Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag
Englesson & Company, Danderydsvägen 69, Djursholm • Tel. 08-755 56 60 • Öppet: Mån – fre 11–18, Lör 11–16
www.englessoncompany.se • mobelbutiken@englesson.com

DAG S AT T S E

framåt!

TA FÖRSTA STEGET. KONTAKTA OSS, SÅ FIXAR VI RESTEN.

Gilla oss på
Facebook!

Vi erbjuder avtal
UTAN BINDNINGSTID

Vi bjuder dig på en Personlig Hälsoplan värde: 490:Blir du dessutom medlem får du:

• Startkit
• Tillgång till MILON. Ett unikt träningskoncept.
• 3 st Ta med en vän-kort
• CMS Travelpass som ger dig fri träning världen
BÖRJA TRÄNA

ProMa
Sollentuna

nu

Stubbhagsvägen 2, Sollentuna | 08-579 225 00
www.sollentunasimhall.com

”Verksamheten i Sollentuna sim & sporthall utförs av ProMa på uppdrag av Sollentuna kommun”
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Erbjudandet gäller t.o.m. 17 november 2012 och vid tecknande av Clubmedlemskap.
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KaKelgallerian!
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Erbjudandet gäller i båda våra butiker t.o.m. 31 augusti. Med reservation för eventuell slutförsäljning, feltryck eller felstavningar.

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.

www.kakelgallerian.se

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

Kom i form med
något annorlunda
Är gym och löpning
inget för dig? Misströsta inte,
Stockholm är fullt av andra
träningsformer. Här är några
exempel. Text Sara Andersson
Orientering
Tycker du att det är roligare att springa om
du samtidigt ska hitta olika stationer? Eller vill
du bara träna på att inte gå vilse? Stockholms
orienteringsförbund anordnar med jämna
mellanrum motionsorientering, där alla kan
vara med, även om man inte är med i någon
klubb. 23 augusti är det motionsorientering
med Solna OK i Ursvik, 27 augusti med OK
Älvsjö-Örby i Älvsjöskogen, 30 augusti med
Sundbybergs IK i Ursvik, 4 september med
Tullinge SK i Brantbrink, 6 september
med Solna OK i Ursvik, 10 september med Haninge SOK i Rudan,
25 november med Järfälla OK
i Sandvik. Det finns både lätta
och svåra banor. Aktiviteten
brukar kosta.

Klättring
Lockas du av höjder, spänning och känslan av att
själv ta dig uppåt? Då är
klättring något för dig.
I Stockholm finns flera
inomhushallar, eller klättergym som de brukar
kallas. Till exempel

Klättercenter i Solna, Klättercenter på Telefonplan, Karbin i Hägersten och Klätterverket i Sickla. För att kunna klättra behöver du
ha utrustning som skor och sele (som går
att hyra på klättercentrena) och någon som
säkrar dig. Denna person måste ha ett grönt
kort i säkring. På Karbin i Hägersten är det
på lördagar och söndagar drop in-klättring
för den som vill prova på. Då ingår både instruktör och utrustning i två timmar för 180
kronor. Normala inträdespriser för klättring är
annars runt 100 kronor, utan utrustning. Vill
man klättra gratis kan man klättra ute, men
då måste man dessutom ha rep och material
att bygga förankringspunkter med.

DAns
Lär dig gammeldans, bugg, afrikansk dans eller street. Dansformerna är många. I Stockholm
finns det fullt av ställen där du
kan pröva på mer organiserad
dans. På Mälarsalen vid Mariatorget kan du lära dig bugg,
foxtrot, tango eller boogie
woogie. Med Skansens
folkdanslag kan
du lära dig gammeldans. Med
akademiska folklandslaget på Fältöversten
kan du också lära dig
gammaldans
eller
polka eller folkdans.
På många gym anordnas det
afrikansk dans och dans från andra
kulturer. På Folkuniversitetet kan du

lära dig både balett, hiphop, jazz och modern dans. Är det bröllopsdags? Då kanske du
vill gå en valskurs på Medborgarskolan.

Vattengymnastik
Tycker du om att bada men är av åsikten att
simning är lite trist. Varför inte testa vattengymnastik? De flesta simhallar anordnar detta.
Till exempel Åkeshovshallen i Bromma, Kronobergsbadet på Kungsholmen, Aqualife i centrala stan, Eriksdalsbadet på Söder, Högdalens
sim- och idrottshall i Bandhagen, Forsgrenska
badet på Söder, Jakobsbergs simhall, Vattenhuset i Solna eller Långbrohallen i Älvsjö.

Fäktning
Bor det en liten Zorro i dig? Eller en musketör? Men fäktning är inte bara för lajvare,
utan också en bra träningsform. Stockholms
Allmänna Fäktförening har gruppträning för
både barn och vuxna. Fäktsalarna ligger i
Kräftriket norr om Vasastan, ut mot Universitetet. En terminsavgift kostar från 750 kronor för de minsta till 1 900 kronor för vuxna.
Även Föreningen för fäktkonstens främjande
på Döbelnsgatan 60 i Vasastan anordnar
klättring. Söndagen den 26 augusti och onsdagen den 5 september har de prova påfäktning.

fler förslag
Vattenpolo, boule, bordtennis, mountainbikecykling, vindsurfing, kitesurfing, rugby,
kajakpaddling, golf, ridning, padeltennis, vattenskidor och fotbollsgolf

Öka er försäljning!
Kontakta mig för kostnadseffektiv
annonsering & kreativa lösningar.
Daniel Sahlman

Tel: 0735-44 68 11 Mail: daniel.sahlman@mediaprofilering.se

Ditt lokala
månaDsmagasin!
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Live casino med svenska deaLers

vill dU UPPleva sPelGlÄdJen och spänningen i ett riktigt casino, fast hemma i

vardagsrummet? Surfa in på Unibets Live Casino! Här möter du livs levande
dealers. Du ser alltså vem du spelar emot och kan även chatta med dealern
om du vill. Spelen som erbjuds är Roulette – som nu har svenska dealers –
Baccarat och Blackjack. Live Casino hittar du via:
unibet.com/casino

ZLatan-speciaLer heLa säsongen!
Ska Zlatan vinna den franska skytteligan? Kommer han
göra nåt hattrick? Unibet storsatsar förstås på franska
Ligue 1 och kommer under hela säsongen att erbjuda
Zlatan-specialer och attraktiva spelerbjudanden.
Håll utkik!
unibet.com

riskFritt Första
speL i din mobiL

Har du aldrig tidigare provat spel
i mobilen? Spela för minst 100 kr
och du får tillbaka pengarna nästa
dag om ditt spel inte går hem.
m.unibet.com

revanschdags för storlagen
största speLutbudet på europas bästa Ligor – bara hos unibet

n Äntligen drar de igång, europas bästa fotbollsligor. Unibet erbjuder
hundratals spel inför varje omgång och självklart kan du spela på alla
matcher i live mobilen.
Fotbollsexperten Glenn Hysén har sina tips klara. Premier league-titeln
stannar hos Manchester City och i Frankrike talar allt för Zlatan.
– PsG springer hem ligan, skriver han.
Först av allt vill jag bara säga: hoppas

Liverpool vinner Premier League. En
femteplats är dock mer troligt. Nye tränaren
Rogers spelar kul fotboll och har ett positivt
tänk, men det är en sak i Swansea – på
Anfield är det andra bullar som gäller.
Vill ni förresten hänga med mig till
Anfield? Läs mer om Unibets tävling här
intill.
Jag tror att Premier League-titeln hamnar
i Manchester i år igen. Sir Alex har sagt att
Manchester United först och främst satsar
på ligan i år och det skulle inte förvåna
mig om han har något äss i rockärmen.
Men City ser ruggigt starkt ut och går från
klarhet till klarhet. Med lite flyt kan de vinna
både Champions League och ligan den här
säsongen.
Chelsea är den främsta utmanaren.
Nyförvärvet Eden Hazard tror jag kan ha
stor betydelse – en potentiell skytteligavinnare. Tillsammans med spelare som Mata,
Ramires, Terry och den nye Brassen Oscar
kanske man hittar den balansen av nytt och
gammalt som Villas Boas letade efter i fjol.
På tal om Villas Boas är det kul att se att
han är tillbaka i Tottenham. Att de skulle
utmana om en topp tre-placering tror jag
inte. Men om han bara tillåts genomföra sina
idéer hela vägen kan de kanske skrälla.
ÄrkeFienderna arsenal utmanar om

fjärdeplatsen. Men jag ger inte mycket för
deras värvning av Lukas Podolski. Däremot
tror jag att Jack Wilshire blir ruggigt viktig.
Wigan får lämna PL kommande säsong.
Det tippar jag varje år och på något sätt

ni spelar förstås på storlagen
hos Unibet. var ni vill
– i mobilen givetvis.”
lyckas de ändå hänga kvar. Att Norwich och
QPR får det tufft är jag säker på. Andra året
i ligan är alltid svårt.
I övriga Europa är förstås Frankrike
extra intressant för oss svenskar. Lika
svårt som Milan kommer få det utan
Zlatan i Serie A, lika värdefull blir han
för PSG nu. Zlatan är ju inte det enda
nyförvärvet heller, både Silva och
Lavezzi kommer göra stor nytta för
laget.
JaG vet inte vilket laG som skall

hota PSG. Lyon har slagit av på
takten. Lille har sålt Hazard och
Marseille är för ojämnt.
Samtidigt tar det i regel tid för ett
lag att svetsas samman. Se bara på
Manchester City. Det tog ju ett par
säsonger innan deras storsatsning
gav full utdelning.
Det är revanschmöjligheternas
säsong i Europa. Man United,
Milan och Barca är bara några
lag som ska återerövra titlar. Ni
spelar förstås på både storlag
och svensklag hos Unibet. Var ni
vill – i mobilen givetvis.
Ha d gott! /Glenn
Följ Glenn på Twitter!

@Glenn_Hysen

a
det bästet på
d
u
b
speLut r League
premie du hos
hittar et!
unib

varJe PreMier
leaGUe-oMGånG

erbjuder hundratals
spelmöjligheter.
Allt finns tillgängligt
i din mobil och
självklart erbjuder Unibet
spännande liveodds. Spela
på matchresultat, i vilken matchminut
hemmalaget tar ledningen (sidospel)
eller vill du gardera ditt tips – då är
Dubbelchans spelformen för dig. Glöm inte
– ditt första spel i mobilen är riskfritt när
du spelar för minst 100 kronor.
Läs mer på: unibet.com och m.unibet.com

unika erbjudanden
inFör Ligastarten

matchresuLtat
haLvtid/FuLLtid
skönasidospeL
måLskytt
antaL måL
dubbeLchans
guLa och röda kort

M den stora FotBollsresan
tÄvla o

vinn resa!
alltid dröMt oM att se BarCelona, ManCHester
United eller kanske Milan? Nu kan du få se alla tre!

Vinnaren i tävlingen Big Football Trip får nämligen
biljetter till tre valfria matcher i Europa. Givetvis ingår
resa, hotell och fickpengar i priset. Vinnaren får även
ta med sig en kompis på äventyret.
Utöver förstapriset delas ytterligare fotbollsresor
ut, samt prispengar om totalt 25 000 kronor ut.
det Är enkelt att delta – så HÄr Gör dU!
1. Spela för minst 1 euro (runt 8.50 kronor) hos
Unibet.
2. Tävlingen hittar du via unibet.com. Anmäl
dig med ditt användarnamn och du är med i
tävlingen!
Big Football Trip pågår under tre veckor.
Förutom totalpriser delas generösa
veckopriser ut. Vinnare blir de personer som
lyckats bäst med sina spel. Din poäng
räknas ut genom formeln: insats X antal
matcher (kombination) X totalodds.
lycka till! och läs mer på unibet.com

Free spins För
aLLa svenskmåL

Under säsongen 2012/2013 firar Unibet
alla svenska målskyttar med att dela ut
free spins på det populära casinospelet
Gonzo’s Quest.
Erbjudandet gäller Premier League,
La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 och
Eredivisie. Ett svenskt hattrick firas med
tio free spins! Mer om Gonzo’s Quest
hittar du förstås på unibet.com/casino

vinn en resamed gLenn!

Från Premier Leagues start och två veckor
framåt har du chansen att vinna en riktig
drömresa. Färden går till mötet LiverpoolManchester United och resesällskapet
består av Glenn Hysén och norska Ronny
Johnsen, en Liverpool- och en Unitedlegendar.
Vinnare blir den spelare som sätter det
högsta kombinationsspelet på Premier
League under tävlingsperioden. Lycka till!
unibet.com

vinn en ipad på
supermatchen

Varje vecka under säsongen 2012/2013
utses en supermatch – ett möte det
snackas lite extra om. Om det görs tre
eller fler mål i Supermatchen lottar Unibet
ut en iPad. För att ha chansen att vinna
behöver du ha spelat för minst 50 kronor
på matchen i mobilen.
m.unibet.com

iPad

32 | Hund med Fredrik

|

Fredrik Steen bloggar på www.fredriksteen.se.
Mejla dina frågor till husdjur@mediaprofilering.se

Träna hunden med
en knallpulverpistol
Hur trist det än låter så är
det bara drygt fyra månader till
nyår. Nyårskvällen kan vara en
mardröm för både hund och
hundägare. Det är därför redan
nu god tid att börja förbereda
hunden för smällar och knallar.
FRÅGA: Nu i sommar köpte vår familj en alldeles underbar liten Golden Retrivervalp. Allt
går jättebra men vi börjar redan nu oroa oss för
nyår. Vad ska man tänka på, finns det något
att tänka på redan nu eller ska man vänta och
bara se vad som händer? Hälsningar familjen
Eriksson.
SVAR: Hej familjen Eriksson. Välkomna
till hundägandet. Jag tycker det är bra att ni
börjar fundera över detta redan nu. Många
gör misstaget att inte göra det i tid. Däremot
tycker jag inte ni ska känna oro. Men jag
tycker att ni successivt ska börja vänja valpen vid detta med smällare och skott. Detta
för att det inte ska komma som en obehaglig
överraskning för hunden på nyår. Ett bra tips
kan vara att köpa en helt vanlig knallpulverpistol på en leksaksaffär och ta med ut på
promenaden. Då er hund har kul med en annan hund så kan du avlossa ett skott. På så
sätt introducerar man den första knallen på
ett positivt sätt för valpen. Detta är det sedan
bara att utveckla lugnt och försiktigt.

!
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K Eller konferens
Segelfartyget Belle Amie

FRÅGA: Hej, mitt namn är Ronja och jag
har en amstaff som blir lite orolig då jag skramlar med kastruller i köket. En vän till mig
sa att detta kan vara en signal på att min
hund kommer att bli skotträdd. Stämmer
detta, finns det något jag kan göra för att det
inte ska bli så? Mvh Ronja.
SVAR: Hej Ronja. Din vän kan ha lite rätt.
Ofta så är en skotträdd hund även rädd för
annat plötsligt ljud. Men det är absolut inte
självklart att det blir så. Jag tycker du ska
tänka på detta med skramlandet och
försöka göra det till något positivt.
Skramla lite extra i köket samtidigt som du kanske ger din
hund mat eller en godis.
Sedan tycker jag du ska
introducera skott när din
hund är i balans och har
kul.
(Se svar på frågan ovanför)

men jag tror ändå att hundens föräldrar betyder mer än just ras. Detta med skotträdsla är ärftligt och det handlar om hundens
mentalitet. Ofta, inte alltid, har skotträdda
hundar ett stort "kom ihåg". I hundtermer
kan man kalla detta vekhet. Ofta finns också inslag av lite nervositet. I hundfackspråk
kallar man detta kort och gott nerver. Dessa
mentala egenskaper hos föräldradjuren tror
jag är mer intressant och viktigt än just
specifik ras
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Följ med på en seglats i skärgården.
Välkomstdrink, middagsbuffé,
två glas vin/öl och kaffe.

Från 1.125 kr/person
Kickoff med Mordgåta
och middag

På Cedergrenska Tornet. Fördrink,
trerättersmiddag, Mordgåtan, två
glas vin/öl, kaffe/te.

Från 915 kr/person

Cedergrenska Tornet

Hamnkrogen passar bra för företagsarrangemang, middagar och fester
för 12-80 personer. Vi ordnar middagen eller festen på Hamnkrogen.
Du slipper allt bestyr kring mat och
dukning och kan koncentrera dig på att
vara värd/värdinna.

(inkl. moms)

STÖDJER

Kontakta oss: tel: 08-85 35 00 eller info@cedergrenska.se

Hamnkrogen Stocksund

Från 340 kr/person

MAGASIN

För konferensen kan vi
erbjuda kompletta företagspaket
för både den stora konferensen
och det lilla personliga mötet mellan
två människor. Våra konferenslokaler
är utrustade med modern teknik där vi
erbjuder Er arrangemang för konferens, seminarium eller styrelsesammanträde i en stimulerande, exklusiv
och spännande miljö. Vi serverar också klassiskt svenskt
Julbord under slutet av november och i december.

Kontakta oss så fixar vi offert enligt era önskemål
eller använd våra aktuella erbjudande!

(exkl. moms)

På Cedergrenska Tornet.
Varje söndag fr.o.m. 30 september,
inklusive välkomstdrink, brunch
buffé, 1 st lättdryck och kaffe.

SVAR: Hej Kerstin. Jag kan i viss mån tycka
att det är så, utan att gå in på specifika raser,

För konferensen...

Cedergrenska Tornet erbjuder
konferenser, bröllop, högtid och
festarrangemang för sällskap
upp till 200 personer. Börja med
fördrink på tak-terrassen som ger
en storslagen vy över Stockholm.
Vår största lokal - Riddarsalen har plats
för 120 sittande gäster. För mindre sällskap
erbjuder vi salongerna på plan 3.

(Priset gäller för 30 personer exkl. moms)

Söndagsbrunch

FRÅGA: Jag följer dig på både
Twitter och på din blogg dagligen
och tycker du är fantastisk med
hundar. Jag funderar nu på att
köpa en ny hund och jag funderar över om det finns raser som
är mer skottkänsliga än andra? Hälsningar Kerstin F

Se även
våra andra
kickoffer!
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Välkom

Kontakta oss så fixar vi offert enligt era önskemål eller
använd våra aktuella erbjudande! Kontakta oss:
tel: 08-85 35 00 eller hamnkrogen@stocksundsgrupppen.se

Kontakta oss på:
tel: 08-85 35 00 eller info@cedergrenska.se
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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...

Katarina Alwin,
sommelier i samarbete med
Chris Wine & Spirits”

alla recept finns på magasindanderyd.se

Sommaren är här och vi väljer lättare mat och
dryck. Det asiatiska köket bjuder på kombinationer av spännande smaker som är en utmaning till många drycker. Alltså gäller det att tänka till runt dryckesval eller avnjuta vinet efteråt.
Men det kan också vara spännande med kontraster. Vad händer
med mat och vin när de sätts ihop? Jag gillar god mat och goda
viner och ibland styr vinvalet och ibland en ingrediens i maten.
Våga prova och bygg upp dina egna preferensramar. Bjud på
två viner och se vad smaklökarna gillar bäst just idag.

wokad pak choi
och fisksåsdip

Thaistyle

Jag är ett väldigt stort fan av det thailändska köket.
Älskar den härliga mixen av sött, salt och syrligt.
Dessa fiskkakor (Tod man pla) är utmärkta för dig
som helst skippar kolhydraterna. Visst, det är nästan
alltid socker i asiatisk mat men om du slår ut den lilla
mängden på hela anrättningen så är det försumbart.
Om du är för kolhydrater så gör du givetvis nudlar
eller ris till.
Fisksåsdip

800 g benfri fiskfilé
(exempelvis Alaska pollock,
lax eller likande)
2 msk rödcurry paste
1 lime, skal och juice
1 msk fisksås
½ kruka koriander
2 ägg
100 g haricots verts

1 dl fisksås
2 msk risvinsvinäger (eller
annan ljus vinäger)
1 tsk socker
1 tsk finhackad chili
1 msk finhackad koriander

Gör så här: Skär fisken i

Wokad pak choi

mindre bitar. Lägg den i matberedaren och mixa tillsammans
med rödcurry, rivet limeskal,
juice, fisksås, koriander och
ägg tills det blivit en jämn smet.
Skär sedan haricots vertsen fint
och blanda med fisksmeten.
Stek fiskkakorna på medelhög
värme i matolja i ett par minuter. Vänd dem försiktig och
fortsätt att steka tills färdiga.

FÄRSKA
KRYDDOR

kycklingsallad
Jag fullkomligt älskar denna rätt! Det blir som en
smakexplosion i munnen av den heta chilin, aromatiska citrongräset, koriandern och den syrliga limen.
Min variant av denna rätt (Laab gai) är även den
som gjuten för dig som passar dig för kolhydraterna. Laddad med protein och smak. Om du ändå
vill åt kolhydraterna, koka glasnudlar och blanda
samman med färsen.
Thaistyle
kycklingsallad

Gör så här: Blanda samman

ingredienserna.

1 tsk sesamolja
4 st pak choi
2 vitlöksklyftor
2 msk sesamfrön
2 msk oyster sauce
Gör så här: Stek vitlök och

sesamfrön i sesamoljan. Tillsätt
sedan den strimlade pak choin
och oyster saucen. Woka tills
pak choin början bli mjuk.

Tänk på
firrarna!
Ha för vana att alltid köpa fisk som är
MSC, eller KRAV-märkt. Ladda gärna ner
WWF's fiskguide från deras hemsida
under "hav och fiske" för att få störtkoll.

LIME
4,90/ST

ÄNGLAMARK. 19,90/ST.

35

/2 st

Vin | 35

En härlig mix av sött,
salt och syrligt!

Thailändska
fiskkakor med

Thailändska fiskkakor

|

10

/3 st

400 g kycklingfärs
1 msk matolja
1 stjälk citrongräs
1 röd chili
1 tsk riven ingefära
2 vitlöksklyftor
3 tsk limejuice
2 tsk fisksås
1 tsk farinsocker
2 schalottenlökar
1 selleristjälk
1 kruka koriander
½ kruka mynta
1 kruka plocksallad
1 dl hackade jordnötter

Gör så här: Ta bort det yttersta

skiktet av citrongräset. Banka stjälken
med baksidan av en kniv och finhacka
den. Hacka vitlöken och skär chilin
i fina strimlor. Stek citrongräs, chili,
riven ingefära, vitlök och färs tills
den är färdig (den ska ej brynas).
Ställ åt sidan för att svalna. Blanda
samman limejuice, fisksås och farinsocker. Häll över färsen. Strimla lök
och selleri fint. Hacka koriander och
mynta grovt. Blanda samman med
färsen när den svalnat helt. Smaka
av med eventuellt mer fisksås. Servera på ett salladsblad, toppa med
hackade jordnötter, en limeklyfta och
lite extra mynta eller koriander.

Thailändska fiskkakor eller fish cakes är underbar gatumat. Lätta att göra och en succé runt bordet. Till dem
så prova prisvärda Hilltop Gewürztraminer Sauvignon Blanc, 750 ml, varunr: 5332, pris 59 kronor
som är gjort på tre druvor Gewürztraminer, Sauvignon
Blanc och Müller Thurgau. Vinet kommer från Ungern
och regionen Neszmély där man odlat vin i över 2000
år. Chefsvinmakare Ákos Kamocsay är innovativ och nytänkande och har blivit vald till Årets vinmakare i sitt hemland.
I Jills goda kycklingsallad hittar man många fräscha och friska
smaker. Passa lite på hettan i rätten om du väljer vin eller låt
vinet smaka efter maten. Från Kremstal i Österrike och i Systembolagets beställningssortiment hittar man Thiery Weber Grüner Veltliner, 750 ml, varunr: 73148, pris 89 kronor.
En druva som blivit omättligt populär och alltid är lika
spännande att prova. Få brukar kunna gissa druvan som
har lite kryddiga inslag av päron och honungsmelon.
Weingut Thiery-Weber är en familjeägd vinproducent
och idag jobbar tre generationer i företaget.
Eftersom thaimat med fördel kan serveras på en
buffé så varför inte också servera en liten buffé av viner
som en överraskning. Från Sydafrika och Western Cape
presenterar vi gärna - Isabelo Chenin Blanc, 750 ml, varunr:
75916, pris 74 kronor. Vinet finns i Systembolagets beställningssortiment och är Fairtrade-märkt som innebär
att druvorna uteslutande kommer från Fairtrade-cerifierade vingårdar. Namnet Isabelo kommer från ”Isabelo
the Zulu”, som betyder ”att dela med sig”, vilket är producentens grundläggande livsuppfattning. Här hittar
man en frisk doft och smak av citrus, fläder och mineral.
Prova de tre vinerna mot varandra, kanske till en liten
thaibuffé? Garanterat en spännande smaksuccé.

KYCKLINGFÄRS
KRONFÅGEL

31)=

/kg

DANDERYD, ENEBYÄNGEN VID ENMANSVÄG
ÖPPET ALLA DAGAR 7-22
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skicka in dina korsordslösningar på www. magasindanderyd.se
Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
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Fåtöljen Anna finns
i ett 50-tal färger.
Knapparna i ryggen
kan beställas i fem
olika färger.

FÖRFÄDER
GAMMAL
PLATTA

BRÄNDA
BYGGMATERIALET
VRISTSKYDD

SJÄLVÄGAN- KNIXADE
DE
BONDE
APPLEPRODUKT
GÅR
SNABBT

SILVERSTAD
UTFOLKDANS TALAD

GION

BÖRJADE
FAKTISKT
NÄR
SPELEN
SLUTADE
PAPPER

SÖDERFÖRORT

PIGG

MUSIKSTYCKE
BLEV
GAMMAL

GULLMAR
BLODSJUKDOM
JERRYS
POLARE

FIBES . .
FIBES !

FYNDMÖJLIGHET

GARFUNKEL
BÄRBUSKE

JAKTGUDINNA

IFALL

SOLFLÄTAN

FÅTÖLJ Anna
B 64 cm, H 84 cm.
Tyg Ritz lila. Knappar i Ritz gul.
Beställningsvara.

Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

vinn ett värdebevis för hyrfilm från film2home!
Gör så här: Gå in på www.magasindanderyd.se. Klicka på ”Skicka in dina
rätta korsordslösningar” och fyll i dina uppgifter. Vi behöver ditt svar
senast den 16 september för att du ska komma med i utlottningen.

Förra nr.
rätta svar
midsommarkransen
små grodorna

4.995:–

FÖRVARINGSLÅDA Cream
44,5x29,5 cm. Trä. Flyttbara fack.
Finns i flera färger.

299:–

EM BARKARBY
Enköpingsv. 33B, Järfälla Tel. 08-120 160 30
Mån–Fre 10–19 Lör 10–18 Sön 11–18

Efter jobb av Happy Homes
Före renovering

FÖRVARINGSBOX Wilma
Trälådor med lock. Finns i tre
färger. Sälj även styckvis, pris
från 59:–/st.

3-dels set

218:–

TAVLA Lenox
36x96 cm.

299:–

Grattis till förra
månadens vinnare!
Aindrias Risberg

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

PRISEXEMPEL
13 steg i trappa med L-form.

Ring för en kostnadsfri besiktning och offert!

1.295:–

majstång

RENOVERA TRAPPAN!
Oljad ek inkl. montering och resa inom Stockholm från ca
12.500 kr (efter ROT-avdrag). 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!

119:–

ÖGRUPP

VINDPUST

OLJEVÄXT

DE FÅR
BETALT
FÖR ATT
STRIDA

TAVLA Airplane
Canvastavla. 50x50 cm.

TORNEDALSFÖRFATTARE

URAN

SKULPTÖRENS
NAMN

AS

RE- RADON
KLAM RELI-

SATSBORD Tripp Trapp Trull
Tre satsbord i oljad ek.
∅ 32 cm, ∅ 40 cm, ∅ 50 cm.
Finns även i vitlack/ek.
Beställningsvara.

EM
INFRACITY
em.com
Kanalv. 1, Upplands Väsby Tel. 08-400 101 20
Mån–Fre 10–19 Lör 10–17 Sön 11–17

em.com

HÖRNSOFFA Swan
L 296 cm, D 262 cm. Tyg Gena snow. Finns i flera färger.
Beställningsvara. Exkl. prydnadskuddar.
EM BROMMA
Bryggeriv. 10, Bromma (bredvid City Gross)
Tel. 08-120 413 00
Mån–Fre 10–20 Lör–Sön 10–18

em.com

25.990:–

Erbjudanden gäller t o m 2012-09-30 eller så långt lagret räcker.

DET KÄNNETECKNAS AV
VARMA
SOMRAR
OCH
KALLA
VINTRAR

dörrar, fönster, utställning, norra Sthlm

2
300m dörr

ch
Fönster- o
utställning

Upplev
vår service
Det är viktigt att välja design och stil som
passar just ditt hus. Ekstrands har Sveriges
största dörr & fönsterutställningar, här
finns professionell personal som bistår
med råd och förslag. Önskar ni en helhetslösning så kommer vi ut till dig. Vi tar
då ansvaret från uppmätning till installation, Ekstrands har egna montageteam
som utför fackmannamässiga fönster och
dörrinstallationer.

Ekstrands tillvErkar yttErdörrar, innErdörrar och fönstEr
mEd fokus på dEsign, kvalitEt och kundanpassning.

Öppet
Mån-Tors
Fre
Lör
(lunch 12-13)

10-17
10-15
10-14

Anderstorpsv. 12
171 54 Solna
08-279092
sthlm@ekstrands.com

Ser du skillnaden?
Vi får mycket beröm för vår design och våra detaljösningar, men det är faktiskt på insidan som våra produkter skiljer sig mest.
Vår patenterade ytterdörrkonstruktion har oorganiskt ytskikt och marknadens lägsta u-värde (0.65) som standard. När andra
lägger ett tunt faner på sina ytterdörrar arbetar vi med massivträ. Vi har trippla tätningslister och u-värde 0.77 på vårt
Energy Concept 90 fönster. Detta är bara några exempel.

www.ekstrands.com

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945.

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 194

Extra mycket för pengarna!
DANDERYD, ENEBYÄNGEN VID ENMANSVÄG • ÖPPET ALLA DAGAR 7-22
VÄLKOMMEN IN TILL 3000m2 MATGLÄDJE.

FÅ 1 KG
LÖSVIKTSGODIS!
När du handlar andra varor
för 500:- eller mer

FÅ 1
STOR
BAGUETTE
När du handlar andra varor
för 100:- eller mer

FÅ 1 KG
LÖSVIKTSGODIS!

FÅ 1 STOR
BAGUETTE

När du handlar för 500:- eller mer

När du handlar andra varor för 100:- eller mer
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