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LOKALT

TV4-profilen
som valde kriget
TEMA SKÖNHET

Så blir du snygg
på fem minuter
TÄVLING

Lös bildgåtan
– vinn en trisslott
JILLS MAT

Fika i advent
på LCHF-vis

Proffset
som kom
tillbaka
– nu leder Eklund Sollentuna HC
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JULMARKNAD Lördag 1 december kl 11–15:30
Amphora Present • Antars Frukt & Grönt • Edsbergs Beauty & Body • Figges Bageri & Konditori • Filmkedjan • Edsbergs Spel & Tobak • Edsbergs Sushibar • Edsbergssalongen
Edsbergs Skrädderi, Kemtvätt, Sko & Nyckelservice • ICA Supermarket • Lo Mero Kök & Bar • Medstop Apotek Snäckan (kundtjänst) • Opticway • Puls & Träning
Restaurang Oscars • Sollentuna Blommor • Svenska Mäklarhuset • Thomas Barbershop • Övrig service: ATG, Bankomat, ICA uttagsautomat.
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En gång gick jag en sminkkurs. En
timslång genomgång på Make Up Store
som jag fick av min syster i födelse
dagspresent. Hon kanske tyckte att jag
behövde piffa till mig lite.
En välsminkad tjej något äldre än
jag själv tog emot mig i butiken på
Drottninggatan. Hon tittade på mig
och sa att de brukade börja med att
tvätta bort kundens eget smink.
– Jag tog inget i dag eftersom jag
skulle hit, skyndade jag mig att säga,
istället för att erkänna att jag aldrig
sminkade mig särskilt mycket.
Sedan var hon igång. Det var ansikts
vatten, fuktkrämer, primers och foun
dations. Det var highlights, downlights
(eller det var det nog inte förresten), stift
och pennor. Jag ångrade snart att jag inte
erkänt min ovana av smink och försökte
reparera skadan genom att upprepa allt
hon sa, för att lyckas komma ihåg något.
Men det var lönlöst. När jag gick därifrån
kände jag mig visserligen finare, men inte
ett dugg klokare på hur det hade gått till.
I dag, ett par år senare, tycker jag
fortfarande att sminkvärlden är en
djungel. Jag sminkar mig litegrann, men
värderar sömn högre än tid framför
spegeln. När jag till detta nummer in
tervjuade Veckorevyns skönhetsexpert
och en hudterapeut fick jag lite flash
back. Orden och uttrycken de använde
påminde om Make Up Store-tjejens.
Men denna gång kunde jag i form av
journalist spela dum och ställa alla
frågor jag ville. Så nu känner jag mig
faktiskt lite klokare. Nästan inspi
rerad att gå en ny sminkkurs.

Sara Andersson
sara.andersson
@mediaprofilering.se

Syster Karin
kommer 4/12 och
sprutar restylan,
botox samt
ådernät

s.7

Pelle Eklund har en fantastisk karriär
som börjar och slutar i Sollentuna. Efter
utflykter i elitserien, proffsligor i USA och
Tyskland och landslagsuppdrag är han
sedan några år tillbaka där det började, i
Sollentuna HC. Nu som tränare. Läs om
hans hockeyfilosofi och hur vår stolta
hockeylag ska nå framgångar. SIDAN 7.
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Mediaprofilering i Sverige AB publicerar totalt tjugo lokala månadsmagasin i Stockholmsområdet.
Upplaga i Sollentuna 26353 ex Total upplaga 433 000 ex Tryck V-TAB Heatset Distribution Bring
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Mingel kväll – torsdag 29/11 med Bare Minerals make up,
klockan 18–20. Boka plats!
Bli 10 år yngre – lördag 1/12 kom och träffa makeupartisten
Pia som lägger det magiska de Cure.

Navelpiercing &
öronhåltagning

Fina erbjudanden – Ge bort en upplevelse till någon du
tycker om, du hittar fina erbjudanden på vår hemsida.

Ansiktsbehandling, massage, manikyr, fotvård, permanent hårreducering, hudföryngring,
behandling av pigmentfläckar/ytliga blodkärl, acne ärr, fraxell laser, AWT cellulitbehandling,
behandling av hälsporre och andra smärtpunkter.
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I skönhetsdjungeln

Framsidan
Foto Jonas Wallmark

Tel 08-96 74 64 • Edsbergs Torg 34
www.edsbergsbeauty.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@magasinsollentuna.se

29 NOVEMBER TORSDAG 2 DECEMBER SÖNDAG

8 DECEMBER FREDAG

PLEJKONSERT
Rockgrupper från kulturskolans Plej-undervisning framträder på Arena Satelliten 18.30.

JULEN I NATUREN
Julpyssla med material från naturen på
Naturskolan, Väsby gård 11.00–15.00.

30 NOVEMBER FREDAG

MUSIK OCH GLÖGG
Stallbackens Vänner anordnar en musikalisk
aning om den stundande julen. Glögg med
tillbehör. Duvslaget, Edsvik 14.00.

KULTURSKOLANS JULSHOW
Årets julshow bjuder på musikaliska julklappar med dans och teater på Arena Satelliten
13.00 och 16.00 i Amorinasalen, bibliotekshuset, Sollentuna C

Frukostmöte
Företagarna i Sollentuna arrangerar tillsammans med Kammarkollegiet ett frukostseminarium om offentlig upphandling.
Scandic Hotel, Sollentuna centrum, 7.30–9.30.
Anmälan: art.lindstrom@foretagarna.se.

HOCKEYMATCH J18 Div1
Sollentuna HC spelar hemmamatch mot
Wings HC Arlanda 14.30 i SVEAB Arena.

5 DECEMBER ONSDAG

ROCKKLUBB
Rockgrupper från
kulturskolan spelar
på Arena Satelliten
18.00.
MODERN- OCH
GAMMALEDANS
Dans Skarvarna
spelar på Rotebro
dansträff, Rotebro C. Arrangör är Sollentuna Gammaldansförening
20.00–00.00.

1 DECEMBER LÖRDAG
JULMARKNAD
På Överby gård, Stäketvägen, anordnas julmarknad 12.00−17.00, pågår 1–16 december.
CLUB GALAXY
Dans för funktionshindrade på Arena Satelliten 18.30−21.30.
JULMARKNAD
På Hersby hembygdsgård anordnar Sollentuna slöjdgille julmarknad 12.00−15.00.
Försäljning av handaslöjd, lotterier och
servering med hembakat.

POESIAFTON
På Paddy’s pub, Stinsvillan vid Sollentuna station anordnar Skönlitterära
sällskapet poesiafton med Anders
Ahlbom Rosendahl, skådespelare
och Petja Svensson, cellist. I barnets
öga - En poetisk reflektion i ord och
ton. 19.00−20.00. Boka biljetter utan kostnad på 08-928840 eller 08-928841.

9 DECEMBER SÖNDAG
JULPYSSEL
Sollentuna Bibliotek bjuder på fika med pepparkakor. Julpyssel
för stora och små.
Arena Edsberg
13.00–15.00.
MOTIONSDANS
Dans till Bro Låtgille
på Rotebro Dansträff,
Rotebro C 19.30−21.30. Arrangör är Sollentuna Gammaldansförening.

11 december tisdag

6 DECEMBER TORSDAG

Seniordans
I Arena Satelliten 13.00-15.30. Cristina Taube
med Pelle Olssons orkester spelar.

HOCKEYMATCH J18 Div1
Sollentuna HC spelar hemmamatch mot
Spånga IS IK 1 19.30 i SVEAB Arena.

13 DECEMBER TORSDAG

DANS
Dans till Kompislaget på Rotebro Dansträff,
Rotebro C. 19.00−21.30 anordnas av Sollentuna Gammaldansförening .

7 DECEMBER FREDAG
LITTERÄR LUNCH
Njut av en lunchtallrik på Sollentuna bibliotek med delikata boktips från bibliotekets
medarbetare. 12.30–14.30.

LUCIAKAFFE
Sollentunaförfattare läser ur egna och
andras texter med intressant och roande
innehåll. Duvslaget, Edsvik 19.00..

15 DECEMBER SÖNDAG
JULMARKNAD
Ta del av gamla traditioner och nya idéer
inom konsthantverk, textil, keramik, smycken, design och mathantverk. Lördag och
söndag 11.00−18.00 på Edsvik konsthall.

" You're never fully
dressed without a smile!"
Sollentuna Centrum
Sollentunavägen 163 C
08-755 74 70

www.letandreglering.se
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Vad är skönhet för dig?

Linn Stivert, 18
Sollentuna

Mohanad Al-hayali, 19
Sollentuna

Rebecca Nehme, 18
Sollentuna

− Skönhet kommer inifrån. Om jag inte
känner mig fin så mår jag sämre. Har
man inte en fin insida så blir det inte
heller utsidan tilltalande. En del i vår
skola använder märkeskläder men det är
ingen större press att använda bara det,
även om elever inte går runt i mjukis
kläder. Det skiljer mellan klasserna hur
man klär sig, i vissa påverkas man av
andra och vill inte vara sämre klädd.

− Det är insidan som räknas. Utstrålning
kommer inifrån och din personlighet
visar vem du är. Jag är lite modeintres
serad och har en egen stil men är ingen
”mainstreamer”. Jag gillar inte att ha
samma kläder som alla andra. Min upp
växt är präglad av stil. Det finns en liten
utseendefixering och press men det
är nog värst för de som har en svagare
personlighet.

− Skönhet betyder mycket för mig. Jag
påverkas inte av media och kompisar
utan kör min egen stil. Jag tar på mig
det jag trivs i.

inreder
Vilka blommor
d?
du ditt hem me

Vinternyheter

Julsjärna
2 st 99:1 st 59:-

Vattenavvisande herrkänga med lös
tagbar innersula. Finns i både brunt och
svart skinn.

Gäller så lång t
lagret räcker

Tycker du att det finns en
utseendefixering i skolan?
− Ja men det skiljer sig mellan tjejer och
killar. Vissa verkar inte bry sig så mycket
om sitt utseende. Det förekommer en
del grupperingar men ingen utfrysning
mellan eleverna.

Nyföretagarcentrum
startar nätverk för
kvinnliga företagare
i sollentuna!
Gå med du också!
För mer info och anmälan maila
margareta.brathen@
nyforetagarcentrum.se
eller ring 08-7541236

B

Franks blommor

Rotebro Torg 7 • Tel.Hästen
08 - 626
59 15
promenad
www.franksblommor.se
Pris: 950 kr
Strl: 2,5 – 8
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Hästen promenad
Pris: 1199 kr
Strl: 2,5 – 8,5
Finns i vitt och marint
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skobutiken med de sköna skorna samt tillverkning av fotbäddar.

Vi är experter
på fotbäddar
och 08-795
ortopediska
skoändringar.
Spånga
Torg 8, Tel:
74 27.
40 års erfarenhetMån–Fre:
inom branschen.
är personlig service.
10–18.Vårt
Lör:motto
10–14.
• Bekvämskor • Fotbäddar • Inlägg • Ortopediska skoändringar

Riker promenadsko
Pris: 650kr
Strl: 36 – 42

ACO sandal
Pris: 450 kr

Strl: 36 – 42
Svart, marin, beige

Sommarsandal
Pris: 479 kr
strl 36 - 42

11/20/12 11:36 AM

Helt nytt

hem till jul

snabb

levera

på stort

Hemjul!
till
Montreal
fåtölj.
I Dante-tyg,
brun eller
beige.

1.490:-

(2.580:-)

ns

ur val

möbler
Montreal divansoffa.
I Dante-tyg av hög
kvalitet, färger brun eller
beige. Bredd 248 cm,
divanens djup 148 cm.

rea

-42%

:
3.990 (6.950:-)

20 åRS GARANTI på STOMMEN!

SAndö
Golvlampa.

990:(2.990:-)

SVARTHOLM
Golvlampa.

rea

-59%

Modena 3+2 sits soffor.
2-sits bredd 154 cm,
3-sits bredd 209 cm.
Skinn/kl, färg grå.
Svart och vit + 3.000:-.

9.950:-

(24.500:-)

990:-

Hemjul!
till
nella
kontinentalsäng
160 x 200 cm.
Bonnelfjädring.
Bäddmadrassen
säljs separat.

(3.290:-)

2.990:-

nORRSund
Bordslampa

Hemjul!
till

Hemjul!
till
Basic matgrupp.
Basic matbord ek folie
180x90 cm + 6 st Selekt
stapelbara stolar, färg
svart.

490:-

rea

(1.190:-)

-40%

4.995:5.950:24 mån RÄNTA 0%
(8.495:-)

Roosa matgrupp
med 6 stolar.
Bord 90 x 180 cm
valnöt/vit. Bord
med iläggsskiva,
140+40 x 90 cm
valnöt/vit 6.950:-.

(9.950:-)

B Ä S TA B E TA L N I N G S A LT E R N AT I V H O S M A S K U .

BETALNINGSTID

MEGABUTIK I STOCKHOLM!
1353407984-pjqyd.indd 6

Dela upp betalningen på

Dela upp betalningen
på 24tillmånader
24 månader
0% ränta.
till 0% ränta.
Köpet delas upp på 23 betalningar. Inköpsmånaden är betalningsfri. I månadsbeloppet
ingår en kampanjavgift på 295 kr, adminis-

trativ avgift
på 25 kr per månad. Vidär
en kredit
Köpet delas upp på 23 betalningar.
Inköpsmånaden
på 20 000 kr och 23 delbetalningar blir det
betalningsfri. I månadsbeloppet
ingår
en att
kampanjavgift
på
totala
beloppet
betala 20 908 och den
effektiva
räntanmånad.
4,38%.
295 kr, administrativ avgift på 25
kr per
Vid en kredit på
Du blir
får ettdet
Multicard
på köpet.
20 000 kr och 23 delbetalningar
totala
beloppet att betala
Läs mer på www.multicard.se.
20 908 kr och den effektiva räntan 4,38%

Du får ett Multicard på köpet.
Läs mer på www.multicard.se

1234

4567

5678

GOOD
THRU

9123

4567

MONTH/YEAR

06/09
N KALLE
ANDERSSO

Vid en fullt utnyttjad kredit på 10 000 kr och

12 månader,
är den
Vid en fullt utnyttjad kredit på en
10återbetalningstid
000 kr ochpåen
återbetaleffektiva räntan 20,98%. Totalt belopp att
ningstid på 12 månader, är denbetala
effektiva
räntan
20,98%.
Totalt
11 036 kr. Årsränta
f n 16,2%
(juni 2011).
belopp att betala 11 036 kr. Årsräntan
16,2% (Juni 2011)
Kreditgivare Handelbanken Finans

Girovägen 7, 17561 Järfälla, 08-760 72 50

ditt livs DEAL

Öppettider: Vardagar 10-19, lör 10-17, sön 12-17
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Pelle Eklund gör en sista koll på kansliet
innan träningen börjar.

Hockeys fina kryddor
ger en bra matchrätt
– Per Eklund om filosofin som ger segrar
Pelle Eklund är talangen som blev proffs och återvände

hem till sitt kära Sollentuna. Vi hängde med Sollentuna HC:s tränare till ishallen, och fick veta hur hockeytalangerna ska odlas.
– I naturlig takt och utan att från början ha totalfokus på hockeyn,
förklarar han.
Text Jonas Cederquist Foto Jonas Wallmark

P

elle Eklund, bjuder in till
klubbkontoret på övervåningen.
Genom den motsatta glasbeklädda sidan har han utsikt över rinken i Sollentunas ishall och kan blicka ner
över nya talanger som dyker upp.
– En av de saker som driver mig som tränare är att kunna ge unga spelare verktyg till
att utvecklas, säger Pelle, som varit huvudtränare i sin moderklubb Sollentuna HC:s
sedan snart två år.
Pelle förklarar med samma typ av beslutsamma energi som han visade när det begav

1353408280-yxixb.indd 7

sig i spelartröjan i landslaget, Djurgården
och Linköping under 1990- och 2000-talen.
Att hårt jobb är en nyckelingrediens i framgång trycker han på, men det handlar också
om att som tränare ha känslan för hur laget
och enskilda spelare kan finslipa sina spetskvaliteter.
– Det kan vara ganska små detaljer, som
att någons klubblängd behöver korrigeras
för att förbättra skottförmågan och tekniken. Eller att hitta rätt nyckel till ett bra och
effektivt power play. Att visa ett nytt grepp
och säga ”prova det här när det är match”

och sen se att spelarna lyckas, det ger en
skön känsla som tränare. Jag poängterar
gärna att det i en tät serie ofta är det lag som
nött detaljerna som vinner de avgörande
matcherna.
Däremot tycker Pelle att det ”fuskas”
med utbildningen i stockholmshockeyn.
Han anser att barn mer eller mindre tvingas
att specialisera sig alldeles för tidigt och att
det satsas för mycket på att plocka hem troféer. Pelle kan jämföra med Linköping där
han spelade i några år i början av 2000-talet. Bland annat gav det tillfälle att studera
skillnaderna i städerna när det gäller ungdomsverksamheten.
– Här råder en cuphysteri, en panik att
vinna både bland ledare och bland föräldrar
som driver på. I Linköping fick saker ta sin
tid och både lagen och unga talanger kunde
mogna i en naturlig takt. I Stockholm ska
allt helst gå på en dag. Det leder tyvärr till
att många talanger sorteras bort i unga år.

11/20/12 11:44 AM
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Stockholmsklubbarna vinner väldigt mycket upp till TV-pucken, men sedan
tappar man mark till landsorten. Det här
är något jag diskuterat mycket. Barn som
idrottar hinner inte utvecklas i sin egen takt
och det är framför allt ett ”Stockholmssyndrom”. Istället för att specialisera sig tidigt
är det bättre att hålla på med flera idrotter så

spara
17 0 5 k r !

Pa s sa på !!

länge man kan. Det utvecklar bland annat
den allmänna spelförståelsen, bollsinnet,
och kroppskontrollen. Själv höll jag på med
bandy, handboll och fotboll och det dröjde
till jag var 17 innan det blev totalfokus på
hockey. Frågan är om det skulle vara möjligt
idag att välja så pass sent.
Medan vi pratar om problematiken i

ungdomsishockeyn i Stockholm är Pelles
seniorgrabbar i färd med att ta på sig utrustningen in för kvällens träning. Men de får
ta sig till B-hallen bredvid för kvällens träning, eftersom A-hallen vimlar av virvlande
konståkare. Ishockey är bara en av många
aktivister på Sollentunavallen en vardagkväll i november.

Intensivkurs 13.990 kr
• 15 st körlektioner
• Halkbana
• Risk 1
• Teori

• Böcker
• Utbildningskontroll
• Landsvägskörning
Ordinarie pris 18.060 kr

TULE TRAFIKSKOLA • Vegagatan 11 C Sundbyberg • 08-29 74 00 • info@tuletrafikskola.se
1353408280-yxixb.indd 8

BOKA
intensivkurs t
ill
i vår redan nu
,
INNAN vi höje
r
priserna den
31 december!
11/20/12 11:44 AM
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Jag gjorde två
mål på åtta
sekunder.
Fortfarande
rekord.
– Visst är det liv och rörelse här alla
dagar i veckan. Sollentuna är en bra kommun för en idrottsfamilj. Min son och hans
kompisar har nära till träningen och det
ger en trygghet, samtidigt som jag kan följa
all hans idrott på nära håll. Däremot skulle
jag önska att idrotten hade ett starkare stöd
från alla Sollentunabor och från de lokala
företagen för att skapa en starkare tradition
och klubbkänsla i de många fina föreningar
som finns här.
Jag följer Pelle ner till det karaktäristiskt
doftande omklädningsrummet, som fylls
på vartefter. Truppen är större än förra säsongen och Pelle hoppas att det ska vara en
av flera faktorer till att serien slutar lika bra
som i inledningen.
– Förutom att ha breddat truppen har vi
försökt hitta rätt karaktärer. Min ambition
är att killarna i Sollentuna Hockey ska dela
det driv jag har. Vilket också är ett slags detaljtänkande. Varje bit är viktig om helheten

ska bli bra. Min strävan är att vi ska ha fyra
jämna femmor istället för två som ofta är
fallet i lagen i Division 2. Då blir vi mindre
skadekänsliga. Förra året föll vi igenom när
skadorna blev för många.
Vi fortsätter in till rinken där spelarna
värmer upp på isen. Som tränare vill Pelle
bygga från grunden. Målet är förstås att nå
framgång, men det gäller att medvetandegöra att det krävs en del uppoffringar.
– Det är lätt att uttala ett mål, men svårare att leva upp till det. Att snacka om serieseger eller uppflyttning är ingen idé om man
inte är beredd att offra lite blod, svett och
tårar, vilket måste förankras hos spelarna.
Vissa kommer med inställningen ”ta mig
till Elitserien”, ungefär som om det fanns
en meny att beställa från. De ser inte alltid
vilket jobb som ligger bakom när någon når
långt, säger Pelle.
Han nådde själv som bekant långt i sin
karriär. På väggen hänger Pelles gamla landslagströja som symboliserar hans driv och fina
meritlista. Den tog ordentlig fart när han var
25 och kom från Huddinge till Djurgården.
Pelle berättar att han faktiskt valde bort att
ta steget upp i Elitserien tidigare. Istället blev
det ett par extra år i Division 1 (där han även
spelade med Väsby i flera säsonger), som då
var den näst högsta divisionen, eftersom han
ville skaffa sig mer erfarenhet och känna sig
helt redo för spel i Elitserien. Ett bevis på att
han utvecklats till en toppspelare var när
han blev vald till ”Årets rookie” i Elitserien
1994/95. Pelle fortsatte att gå framåt och det
skulle följa många höjdpunkter.

Sollentunavägen 177 vid Sollentuna Centrum
08-353508 ║ www.stragne.se

Vårt pris

Vårt pris

Hos oss får du kompetens,
valfrihet och omtanke.

9 995:-

Efter en grundlig synundersökning
presenterar vi olika förslag. Sedan
väljer du utifrån dina behov, livsstil
och plånbok vad som passar dig.
Vi har allt från enklare glas till glas
med avancerade slipningar som
ger en synkomfort utöver det
vanliga.

www.pwc.se

Fråga din
rådgivare
Rätt lön?

Hej!
Vi är tre kompanjoner som drivit
företag ihop i flera år. Vi har
konsekvent hållit nere lönerna
för oss ägare med mål att öka
vinsten för att få ”lön för mödan”
vid vinstutbetalning. Hur ska vi
göra för att få ut så mycket som
möjligt utan att skatta ihjäl oss?
/Gabbe
Hej Gabbe
”Fåmansbolagsreglerna”, eller
”3:12-reglerna” som de ibland
kallas, reglerar hur du och dina
kompanjoner kommer att beskattas när ni tar utdelning ur bolaget
och också hur vinsten vid en framtida försäljning av bolaget kommer
att beskattas.
Beskattningen av den utdelning du
tar ur bolaget kan variera mellan
20 procent och 55 procent. Varje
år ska du i din deklaration göra en
beräkning som ligger till grund för
beskattningen. Den beräkningen
styrs av det pris du en gång betalat
för aktierna och av den lön som
bolaget betalat till dig och till alla
anställda.

Hos oss har du friheten att välja
det som passar dig bäst

2 495:-

ill
u,
r

www.pwc.se

Mycket förenklat kan man säga att
skatten på din utdelning blir lägre
om bolaget betalat ut mycket löner
till anställda. Dock krävs att även
ägaren tagit ut en minsta lön, som
faktiskt kan tyckas hög. Därav det
något märkliga uttrycket: ”Höj din
lön och sänk din skatt”.
/Anders Svensson
Maila oss gärna just din fråga
på kista@se.pwc.com. För mer
anpassad hjälp i just ditt fall,
kontakta oss för en timmes
kostnadsfri konsultation.
PwC Kista telefon 08-578 550 00.
(Detta är ett generellt exempel. PwC tar inget ansvar för egna tolkningar.)
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– När jag kom med i VM-truppen 1997
kändes det stort och det växte förstås när
vi tog silver. På klubbnivån är SM-guldet
med Djurgården 2000 en självklar höjdare.
En annan är när jag gjorde två mål på åtta
sekunder mot Malmö, vilket fortfarande är
rekord, säger han utan att kunna dölja ett
stolt leende.
Pelle pratar också varmt om åren i Linköping i början av 2000-talet och även
proffssejourerna i USA och Tyskland, båda
nya värdefulla erfarenheter för en infödd
Sollentuna-kille. Han avslutade elitseriekarriären i Djurgården 2006 och efter ytterligare en sväng till Tyskland slöts Sollentunacirkeln när han återvände till sin moderklubb. Där varvade han ner i A-laget fram
till 2009 och sedan dess har han funnits i
ledarstaben.
Idag behöver en talangfull spelare inte
alltid gå samma långa väg som Pelle gjorde
för att nå ett proffskontrakt. Själv tycker han
att det i princip är lättare att nå dit idag.
– Nu är det många unga spelare som kan
få chansen att bli proffs, utan att de gjort flera säsonger i Elitserien och nått landslaget,

vilket i stort sett var ett måste förut. På min
tid följde nästan alla ett traditionellt mönster där ett steg i taget togs, med undantag
för exceptionella talanger som Mats Sundin
förstås. Nu har ju dessutom proffsdörren
österut öppnats genom KHL. Ibland kan
jag tycka att en del lovande spelare sticker
för tidigt, samtidigt som jag förstår det och
aldrig skulle hindra någon. Jag skulle dock
råda alla som vill byta till en klubb på högre
nivå att de har tänkt igenom sitt syfte med
att flytta.
Pelle står ute på isen med ryggen mot
båsdörren och följer sitt lag, medan han
ropar ut kommandon till spelarna. Även i
träningspassen är han noga med detaljerna.
– Jag vill att killarna hela tiden ska ha
pucken i fokus och kroppen vänd mot spelet. Visst handlar det mycket om att plantera spelförståelse och att få laget att samlas kring en grundläggande spelidé, men
det gäller också att kunna se individernas
spetskvalitéer och våga satsa på de spelarna.
I helheten är det detaljerna som motsvarar
kryddorna i en bra maträtt.

Pelle Eklund
Född: 1970 i Sollentuna
Bor: Edsviken
Familj: Gift med Therese, sonen Charles och hunden Ziggy
Sollentuna HC:s matcher: Ny serie
börjar 25 november, programmet inte
klart när detta skrivs.
Läs mer om Sollentuna HC och
andra klubbar i artikelförfattaren
Jonas Cederquists bok ”Stockholms ishockeyhistoria 90 år”,
som utkom i höst. Boken skildrar
ishockeyns utveckling från 1920-talet
och fram till idag.

GÅR NI I OMBYGGNADSTANKAR?
ET

DRAG
ROT-AV DIG
GER

50%
A PÅ
TILLBAKKOSTS
T
ARBE EN!
NAD

1353408280-yxixb.indd 10

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

11/20/12 11:45 AM

kan du din hembygd? I så fall kanske du vet vad som är på bilden?
Vet du detta så gå in på www.magasinsollentuna.se och var med och tävla.

| Bildfrågan | 11

Vet du var
fotot är taget?
– tävla & vinn en trisslott

kan du ditt område? Ser du vad bilden föreställer?

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

Förra månadens bild f öreställde
nya Arenahuset Satelliten. Huset
rymmer en mötesplats för ungdomar
över 16 år, en scen för musik och dans
och två idrottshallar som används av
skolor och föreningar.
Vinnare: Eva Heidebrandt

Tjusningen med det som är ’nytt’ är att
du aldrig vet i förväg vart det leder dig.
Det fina med nya Honda CR-V är att du
kommer att njuta av varje sekund av
vägen dit. Börja resan redan i dag
genom att besöka HondaCity
för provkörning av nya Honda
CR-V. För visst blir livet
mera spännande
när du får uppleva mera nytt?
Välkommen!

Pro
vkö
rh
os
Ho
nd
aC
ity

PREMIÄR
för helt nya CR-V

Pris från

215.900 kr Lanseringsränta 3,95 %*
Månadskostnad från ca 1.705 kr**

Honda - världens största motortillverkare
Motor: 2.0 i-VTEC, 155 hk / 2.2 i-DTEC, 150 hk. Bränsleförbrukning: 5,1-7,7 l/100 km. Koldioxidvärde: 149-180 g/km. Nybilsgaranti: 3 år/10 000 mil. Miljöklass: Euro 5. *Gäller 23/11– 3/12 2012 vid köp av nya
CR-V årsmodell 2013 genom Honda Finans. **Honda Finans: ränta 3,95%, effektiv ränta 4,69%. 30% kontantinsats, 50% restvärde, ordinarie avgifter. Löptid 36 mån. Räntan kan komma att justeras beroende
på Honda Finans upplåningskostnad. Bilen på bilden är 2.2 Executive MT, Passion Red Pearl, kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel. Läs mer på hondacr-v.se

Öppet: Vardagar 10-18, Lördagar 11-15
Råbäcksvägen 1, Upplands Väsby. Telefon 08-590 788 80, www.hondacity.se

1353408417-6op4k.indd 11
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Hit Barnsängar

Din grönsaksgrossist!
Vi är en Frukt och Grönsaksgrossist med egen transport. Vi levererar från 06.00 i Stockholms området.
Vår styrka är att vi alltid kan erbjuda er en
skräddarsydd och personlig service.



Välj mellan vitlasyr eller klarlackad furu
priserna är inklusive ribbotten och exklusive madrasser & förhäng

fr.

1.410:-

Boka din fruktleverans redan idag!

a
ed oändlig
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ter!
smöjlighe Enkelsäng
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Varmt
välkommen 
till oss!

fr.

2210:-

Endast det bästa är gott nog

Miniloft
Importörvägen 4-44, 120 44 Årsta
Anpassa barnens säng efter deras behov.
Tel vxl:
08-91 01utdragssäng,
90
Välj mellan
enkelsäng,
www.jgswedberg.se
miniloftssäng,
loftsäng eller våningssäng.
info @jgswedberg.se
När behovet
sedan ändras kan du enkelt
bygga om din säng.

fr.

2.810:-

Loftsäng

fr.

3275:-

Våningssäng
Saldovägen 2 (Veddesta)
175 62 JÄRFÄLLA
08-621 00 00
butik@mobelmagasinet.se
Öppet • Mån-Fre 10-18
Lör-Sön 11-15

Saldovägen 2 (Veddesta) • 175 62 JÄRFÄLLA • 08-621 00 00 • butik@mobelmagasinet.se
Öppettider • Tis-Fre 10-18 • Lördag 11-15 • Sön-Mån Stängt

BLI MEDLEM FÖRE

nyår

SEN HÖJER VI PRISET.

ProMa
Sollentuna

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

worldwide

Erbjudandet gäller t.o.m 31/12 2012
och kan inte kombineras med andra erbjudanden.
”Verksamheten i Sollentuna sim & sporthall utförs av ProMa på uppdrag av Sollentuna kommun”
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Har du tips och åsikter? Har du noterat någonting speciellt där du bor?
Mejla till vår redaktör Petra Junehall mail@magasinsollentuna.se

| Noterat | 13

Inga genvägar till
drömvikten
Det finns varken nyttig
eller onyttig mat. Det finns
bara mat. Det menar professorn
Stephan Rössner som är aktuell
med boken ”Gå ner i vikt med
Stephan Rössner”. Men för att
gå ner i vikt måste man ha negativ energibalans – äta mindre.
Text Sara Andersson

Vad är annorlunda med
den här boken jämfört med
andra bantningsböcker?

Vad är det du kommit fram till?
– Det finns inga genvägar. Nyheten är att
det inte finns någon nyhet. Det finns ingen
snabblösning för någon. Man ska göra det
vi alltid sagt – äta mindre, springa mer. Inducera en negativ energibalans. Alltså äta
mindre energi än vad man gör av med. Det
innebär praktiskt att man ska äta fiberrikt
och fettfattigt. Ju färre kalorier per gram,
desto större mättnad.

de
en
o
+ b ers
rd kr/p
o
b
Jul 1295

Boka nu!

– Nej. Man kan äta allt, men
inte alltid. Varje mat har sitt tillfälle. Om jag går till Operakällaren en gång om året vill jag
inte äta ”Kalorisnålt”, för inte
går jag dit för att banta. Då vill
jag äta något gott. Det är maten man äter
måndag-fredag som är det viktiga för att
hålla kontroll på vikten.

Gör det så stor skillnad vad man
äter, handlar det inte i slutändan
om hur man ser ut genetiskt?
– Det genetiska står för ungefär 50 procent. Men även om du har en massa gener
som arbetar mot dig så har du en omgivning som du alltid kan kontrollera fullt ut.

Det går att ta sig upp för en uppförsbacke
också, men det är klart att det är jobbigare.

Är kost eller motion den viktigaste faktorn för viktminskning?
– Båda är viktiga. Men kroppen är en
energisnål sparbössa. Att bli av med 600 kalorier om dagen genom att äta mindre går
ganska lätt. Ska du bli av med samma kalorier genom att motionera får du ta på dig
träningskläderna så fort du vaknar

Julbord

Andreas Porath Julbord på Ekolsund Slott & Wärdshus!
I år dukar vi upp ett traditionellt julbord med inslag av vilt.
Julbordet serveras från den 28:e november t.o.m. den 22:a december.

0171-47 22 00 eller 0703 47 22 20
1353408842-hh3va.indd 13

– Så länge du käkar mindre än
du förbrukar kan du äta vad som
helst. Du kan gå ner på hallonbåtar.
Men om man tittar på hur länge
folk står ut med sådana dieter, så är
det ett par veckor. Medelhavsdieten är ett exempel på en kostform
som funkar mycket bättre, för det
är mat som folk känner igen, gillar och kan äta långsiktigt.

Är det mat enligt någon
särskild diet i din bok?

– Allt som står i boken är vetenskapligt
bevisat. Det här är den sista bantningsboken
du behöver. Den innehåller vad jag kommit
fram till under de 30 år som jag varit professor på Karolinska.

s!
p
i
T

Vad säger du om alla
lågkolhydratdieter som
är populära i dag?

www.ekolsundsslott.se
11/20/12 11:54 AM

Låt oss göra jobbet!
Vi hjälper dig med allt från skiss till färdig badrumsinstallation. Just nu så har vi dessutom vinterpriser
på utvalda favoriter.
1000 kvm stor badrumsbutik fylld med badrumsmiljöer,
kakel och klinker, kom och låt dig inspireras. Kunnig
personal. Behöver du hjälp med VVS-installationer,
montering av duschväggar, badrumsmöbler?
Vi gör alla typer av VVS-installationer. Fasta priser.

RöR &&VVS
RÖR
VVS CenteR
CENTER
IFÖ WC-stol Sign 6860
Med mjukstängande hårdsist, ifö clean och fresh funktion för extra hygien.
*Priserna inkl. ROT-avdrag, förutsatt att beställaren är berättigad till ROT-avdrag. Priserna gäller t.o.m. 20 december 2012. Priserna gäller normal installation i Sollentuna.
(Upplands Väsby och Järfälla tillkommer 200:- i bilkostnad)

Besök vår stora
utställning av
dörrar och fönster
Gediget hantverk och kvistfritt trä, låter bra men bör ses och
upplevas. Ekstrands dörrar och fönster erbjuder landets bredaste
sortiment. Välkommen till vår utställning och känn skillnaden.

Besök Ekstrands på Anderstorpsvägen 12 i Solna
eller ring 08-279092.
ekstrands.com

1353408881-n8u52.indd 14

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945.

11/20/12 11:54 AM

Känner du någon som är värd en vacker bukett? Skicka din motivering,
telefonnummer samt bild på den nominerade till mail@magasinsollentuna.se.

| MÅNADENS Bukett | 15

Känner DU någon som
är värd en bukett?
Magasin Sollentuna ger en vacker bukett varje månad

till någon som förtjänar lite extra uppskattning. Det kan vara till
någon som haft det svårt, någon som ställt upp eller någon med
ett extra stort hjärta. Vi står för uppmärksamheten och Bloms
Blommor för buketten.
Månadens Bukett till Linda
Alla barn på vår innegård skulle vilja ge en vacker blomsterbukett till vår granne Linda
Spelqvist som har varit ledare till Bamsegympa i vått och torrt varje torsdagkväll under
hösten. Bamsegympan på torsdagkvällar är veckans höjdpunkt och Linda har förmågan att väcka intresse för motion, lek och hälsa för stora och små barn! Tack Linda! Du
är guld värd! Bamsekram från alla barnen i Edsängens samfällighetsförening i Edsängen.
Med vänlig hälsning, Therese Häägg.

L in da har
en f ör m åg
väck a in tr
a
e s se t f ör m at t
o ti on .

Amaryllis i plåtkruka

99:-

Dekorerad snittamaryllis

99:-

Erbjudandet gäller t.o.m 9 december 2012

Bloms Blommor Sollentuna Centrum, 08-35 07 40
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SUCCÉN FORTSÄTTER!
Checka
in dina däck i vårt däckhotell

så bjuder vi på ett
säkerhetstest

Priset för däckförvaring är 499 kr. inkl. moms per säsong/halvår.
Det inkluderar skifte av hjul. Köp till fälgtvätt för 150 kr.

Däckförvaring

Däckbyte
per bil

599:-

DÄCKFÖRVARING:

499:-

KÖP TILL:
FÄLGTVÄTT 150:-

zZz
min bil Sollentuna
Hovslagarevägen 4
19254 Sollentuna
08-684 044 10

Minbil i Stockholm AB
Hovslagarvägen 4, Sollentuna, Tel. 08-966860, Mån - fre: 07.30-17.00
www.minbilstockholm.se
08-684

200:-

044 00
www.minbil.se

DIN BILVERKSTAD - Läs mer på www.meca.se

Snart är vintern här med den bästa
utförsåkningen i Stockholm!
Köp 4 Nya däck så bjuder vi på ett
säsongskort i Väsjöbacken.
Tag med denna annons till däckverkstaden.

Vi kan
även förvara
dina däck!

Går ej att kombinera med andra kampanjer eller rabatter.
(Värde ca 2.500:-). Kampanjen gäller 1 okt - 31 dec 2012.

I samarbete med
Engelbrekts Väg 21 • 08-354 355
Öppet vardagar 8-18

1353414147-fezhy.indd 16
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DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

En välsmakande kasse mat
– SOM DESSUTOM FÅR DIG ATT MÅ BRA
Här har ni Emelie och Cecilia som har en
gemensam passion: att till dig komponera en
personlig matkasse med naturlig, ekologisk
och hälsobefrämjande LCHF-mat. Och till det
skicka med flera smaskiga recept.
VI ÄLSKAR DEN HÄR maten, säger
Cecilia Tängermark.
Om du vill sätta guldkant på tillvaron
så kan du med fördel beställa maten
av Cecilia och Emelie Tängermark.
Matkassen levereras till dörren – varje
vecka om du så vill – och sedan är
det bara att, med hjälp av recepten,
komponera en läcker måltid. Cecilia och
dottern Emelie har lagat och provsmakat
alla recepten.
– Ja, det är gott. Och det blir ännu
godare när du vet att både din kropp
och själ mår bra av vår LCHF-mat,
konstaterar Emelie.
LCHF BETYDER low carb, high fat.
Med andra ord: lite kolhydrater och
mycket fett. Maten passar alla och
många som äter enligt denna enkla
formel går ned i vikt, blir av med
hudbesvär, magbesvär och huvudvärk.
Det har även visat sig fungera väldigt bra
för personer med diabetes.
– Många ser på LCHF som en
bantningsmetod men för oss handlar
det mer om en slags livsstil där
viktnedgång endast ses som ett plus.
Den välmående känsla man får av att äta
såhär är det absolut viktigaste för oss,
säger Cecilia.

– LCHF handlar också om fräscha
råvaror utan socker och kemiska
tillsatser. Maten ska vara så naturlig som
möjligt, gärna ekologisk. Därför är minst
halva matkassen från oss är ekologisk,
tillägger Emelie.
LCHFmiddag – den feta matkassen.
Där har ni namnet på denna,
Stockholms första, hemleverans av mat
av det här slaget. Men hur ska du få
hem maten då?
MYCKET ENKELT. Du går helt enkelt
in på www.lchfmiddag.se och fyller
i din adress och hur ofta du vill ha
matkassen. Varje eller varannan tisdag
kväll ringer det på dörren och maten
levereras. Receptet kommer via mejl.
Fast du kan redan nu gå in på hemsidan
och kolla in vad som står på menyn.
De har förresten också räknat
ut antal kolhydrater per portion för dig
som tycker det är viktigt att hålla koll på
ditt dagsintag.
– Ni är så välkomna att prova på vår
matkasse, hälsar Emelie
och Cecilia!

Vi erbjuder Matkassen
för fyra personer för
899 kronor. Maten
kommer från Coop Extra
Danderyd.
• Goda, enkla recept.
• Naturliga råvaror med
hög kvalité.
Minst 50 % ekologiskt.
• Så lite E-nummer &
tillsatser som möjligt.
• Uträknat antal kolhydrater
per portion.
• Tips, kunskap,
erbjudanden.
• Personlig kundvård.

Emelie & Cecilia
planerar
dina middagar!

Rostocksvägen 10, Täby

070-156 23 82
cecilia@lchfmiddag.se, emelie@lchfmiddag.se

www.lchfmiddag.se
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Lasse Bengtsson, legendarisk journalist och Sollentunabo.

Lasse valde kriget

– sa upp sig från tryggheten
Lasse Bengtsson lämnade det trygga toppjobbet på TV4

för att åka till krigets Afghanistan. Vår reporter träffade en sollentunabo som ständigt söker utmaningar. Och så berättade han hur
intresset för journalistik väcktes i farfars hus mellan Häggvik och
Tureberg.
Text & Foto Petra Junehall

Jag träffade Lasse Bengtsson när han
höll ett föredrag för Rotary på Star Hotel i
Sollentuna. Han berättade om sin tid som
informationssamordnare i Kabul i Afghanistan, då han arbetade för Svenska Afgha-

nistankommittén (SAK). Det var en fascinerande och skrämmande historia. En historia
om en värld som är väldigt långt ifrån den
ombonade tillvaro som vi har här i Sollentuna. I ett land med krig och elände hjälper

SAK främst de som är mest utsatta – kvinnor, barn och handikappade.
Lasse berättar engagerat om ljusglimtar
i mörkret.
– Afghanistan hade tidigare världens
högsta barndödlighet. Tack vare organisationens tre barnmorskeskolor har nu antalet döda minskat. Dessutom utbildar vi nya
barnmorskor som sedan får arbete och lön
av SAK, säger han.
Lasse Bengtsson var i många år en av
landets tyngsta journalister. De flesta minns
honom kanske som programledaren för
TV4:s Nyheterna och i många år var han sy-

Halva priset
DJURGÅRDEN vs AlmtUNA föR 100:måndag 3 december 19:00 HOVeT

Tillsammans med Djurgården Hockey kan vi erbjuda våra läsare ett begränsat
antal biljetter för endast 100 kronor till matchen mot Almtuna den 3 dec.
Biljetterna är till sittplats och ni sitter garanterat tillsammans. Bokningen
stänger när biljetterna är slut eller senast 24 timmar innan matchstart.

www.difhockey.se/magasin
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Reportage
nonym med Nyhetsmorgon Lördag i samma
kanal. Hur kunde han säga upp sig från det
jobbet? För att åka till ett krigshärjat land
och riskera livet? Chefredaktören för detta
magasin, Jonas Wallmark, arbetade ihop
med honom på TV4 en tid. Han blev inte
alls förvånad när Lasse slutade som journalist för att handgripligen bekämpa nöden i
Afghanistan.
– Lasse var alltid väldigt engagerad i vad
vi än gjorde. Han verkade ha det svårt att
stå vid sidan av och bara rapportera, mindes
Jonas.
Efter föreläsningen på Star Hotell fick jag
en pratstund med Lasse. Han lämnade då
sitt farofyllda arbete i Afghanistan och färdades med minnet tillbaka till sin uppväxt i
Sollentuna.
– Jag föddes i början av 50-talet på
Löwenströmska och föräldrarna bodde då
i Rotsunda. Lite senare flyttade familjen till
min farfars hus mellan Häggvik och Tureberg, berättade han.
Han gick i småskola i Rotsunda och därefter i Skälbyskolan.
Gymnasietiden tillbringades i
Rudbecksskolan.
Lasses pappa, som var en
duktig friidrottare och aktiv i
Tureberg, gjorde honom tidigt
intresserad av idrott. De var ett
gäng pojkar som började spela
hockey på gärdet vid Skälbyskolan. Det fanns ingen rink utan
gärdet spolades med slang och
grabbarna fick själva ploga bort
snön och göra isen åkbar.
– Jag förfrös ofta fötterna där
på vintrarna, mindes han.
En lärare i skolan var engagerad i pojkarnas hockeyintresse.
Med Djupdalens AIK ledde han
dem så de sedermera fick spela
matcher mot de stora grabbarna
i riktiga hockeyrinkar.
Redan som liten tyckte Lasse

om att läsa och skriva. Hans farmor berättade också historier och läste ofta sagor för
honom. Han var mycket nyfiken på omvärlden och älskade bland annat att läsa
indianböcker. Ett annat stort intresse som
Lasse hade tidigt var fotograferande. Han
framkallade och förstorade själv sina bilder
i mörkerrum.
− Det var troligen dessa faktorer som
gjorde att mitt journalistintresse väcktes.
Det har också varit just nyfikenheten
som drivit honom att arbeta ute på fältet i
världen. Innan han började arbeta på TV4
var han bland annat utrikeskorrespondent i
New York under flera år. Ett av hans första
uppdrag för TV4 var att åka till Bosnien och
följa flyktingarna där.
− Mitt uppdrag i Afghanistan såg jag
som en stor utmaning, men väldigt omvälvande och krävande.
Efter två år i en livsfarlig krigshärd har
han nu flyttat hem till Sverige igen och skri-

ver som bäst på en bok om tiden där nere.
Tiden får utvisa vad nästa utmaning blir för
Lasse Bengtsson

Namn: Lars Olov Bengtsson, 61 år,
uppväxt i Sollentuna.
Karriär i urval: Utrikeskorrespondent
för Dagens Eko i New York i fyra år.
Programledare för Nyheter på TV4 från
kanalens start 1991. Senare programledare för Nyhetsmorgon Lördag. Efter
40 år som journalist sa han upp sig och
började 2010 arbeta som informationssamordnare för Svenska Afghanistankommittén i Kabul. Skriver nu en bok
om den erfarenheten.

Unga kvinnor i Afghanistan.

Alltid lågt elpris!

Registrera dig på Folkel.se så förhandlar VI ditt elpris.
Folkel köper mycket el till många och får
därför ett bättre elpris till sina medlemmar.

Tre steg till ett lågt elpris:
Bli medlem - det är gratis och
tar inte mer än fem minuter.
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Dags att handla el - men du
behöver inte lyfta ett finger.
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Klart! Koppla av - vi hör
av oss när det är dags igen.
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Extra mycket för pengarna!
DANDERYD, ENEBYÄNGEN VID ENMANSVÄG • ÖPPET ALLA DAGAR 7–22
VÄLKOMMEN IN TILL 3.000 m2 MATGLÄDJE.

PROVA-PÅ ERBJUDANDE
Just nu erbjuder vi 4 personers
LCHF-kassen för endast ...

Ord. pris 899:-

Vill du slippa handla middag varje
dag i veckan? Tycker du att det är
svårt att komma på vad du ska laga
för middag? Har LCHF-maten blivit
enformig? Är det svårt att veta vad
som är bra att äta?

799k

Om du har svarat ja på någon av de här
frågorna så är detta lösningen för dig!
Beställ din LCHF-kasse på www.lchfmiddag.se

...Och 2 SUPER-erbjudanden
för er som inte går på lchf!

FÅ 1 KG
LÖSVIKTSGODIS!

FÅ 1 STOR
BAGUETTE

När du handlar för 500:- eller mer

När du handlar andra varor för 100:- eller mer

Gäller fr.o.m 28 november t.o.m 9 december 2012 vid medtagande av kupong

1353410209-qfzmz.indd 22
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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
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Rätt produkter
ger dig fin hy
Vad ska man göra för att få
fin hy? Hjälper det att använda
en massa hudvårdsprodukter
eller kan man lika gärna tvätta
sig med tvål och vatten? Hudterapeuten Johanna Millerhovf
ger svar.
Text Sara Andersson

– Det absolut viktigaste för att få fin
hy är att hitta produkter för din hudtyp, säger Johanna Millerhovf som är auktoriserad
hudterapeut.
Många tror att de har en viss hudtyp och
försöker hitta produkterna själva. ”Normal
hy” kan man tänka framför hyllan. ”Det har
nog jag”.
– Så köper man det och så blir det pannkaka.
Johanna berättar att det finns fyra olika
hudtyper: Torr, normal, blandad och fet.
Har man torr hy är det viktigt att inte ha för
starka produkter som torkar ut huden. Har
man fet hy ska man inte använda produkter
som tillsätter mer fett.
Men hur vet man vilken hudtyp man
har?
Det lättaste är enligt Johanna att titta på
porstorleken. Har man inga synliga porer
och känner att man vill smörja in sig efter
att man tvättat sig är man sannolikt torr.
Har man aldrig porer, en jämn hudton och
klarar solen bra är man normal. Har man
stora porer i t-zonen (panna, näsa, haka),

torra kinder och
får finnar ibland är
man blandad. Är
man fet i huden, har
större porer och kan
få acne i hela ansiktet är man fet.
Sedan är hudtyperna kombinerade
med olika tillstånd
som inte är att förväxla med typerna.
Tillstånden är känslig, acne, mogen och
yttorr.
Tre produkter är grunden för att vårda sin
hy. Rengöring, ansiktsvatten och fuktcrème.
Tre produkter som alltså ska vara anpassade
efter hudtypen. Vill man ha lite överkurs kan
man dessutom använda ett serum (innehåller olika aktiva ämnen och vitaminer).
– Rengöringen är a och o, säger Johanna.
Man ska inte tvätta med tvål, för en tvål löser upp fett.
Det kan låta bra, men när fettet från hyn
försvinner kommer huden svara med att
producera mer talg och den blir därmed
ännu fetare.
Det är därför viktigt att använda en fuktcrème. Att ha olika för dag och natt är dock
onödigt enligt Johanna. Det viktiga är att
crèmen man använder är rätt för ens hudtyp. En speciell crème för huden runt ögonen rekommenderar hon däremot, för där
är huden så tunn.
Ansiktsvattnet är som en extra rengöring som drar ihop porerna.

Vill du lä
tips från sa fler
Johann
a?
Gå in på
bloggen
blogg.im
prove
johannas me.se/
skonhet

Gör dessa produkter verkligen någon skillnad?
– Ja, det gör de. Och du måste ju ändå tvätta
dig med nånting. Jag har haft kunder som
sagt ”Måste man ha allt?”, men de har sett
att det blivit bättre.
Man måste dock vara beredd på att få lite
småfinnar när man provar en ny produkt,
men de försvinner efter ett par veckor.

Måste man ha dyra märken?
– Nej, absolut inte. Men det blir lättare med
salongsprodukter eftersom en hudterapeut
då kan skräddarsy produkterna för dig.

Något mer tips för en fin hy?
– Jag kan tycka att man kan unna sig en ansiktsbehandling. Har man fet eller blandad
hy så rekommenderar jag att man gör en portömning en gång i månaden. Vill man förebygga mot rynkor så är solskydd det viktiga
och att inte röka

Om din värmepump
går sönder på
julafton...

IVT

Vem hjälper
dig då?
1353410540-fts7c.indd 23

– för att vi aldrig
chansar

Tillverkarvägen 16, Täby.
08-588 671 50
www.energikomfort.se
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Så blir du snygg
på fem minuter
– och andra skönhetstips från sminkexperten
svårt att få till sminkningen? Anja Skeppe Grahn är

skönhetsredaktör på Veckorevyn och en expert på hur man
blir vackrare. Här delar hon med sig av sina bästa råd.

perfekt annars tycker jag att man får leka
med färger. Det känns lite gammaldags med
regler som säger vilka färger man passar i.

Hur kan man luras med
hjälp av smink?

Text Sara Andersson

Hur kan man sminka sig
snyggt på fem minuter?
– Lite foundation, concealer, rouge och mascara går snabbt och gör stor skillnad. Ta inte
för mycket, då går det snabbt och resultatet blir naturligt och snyggt. Läppstift och
en dutt puder på näsan kan du göra i hissen. Om du vill att det ska gå snabbt kan du
också välja att lägga krut på olika saker. Vill
du framhäva läpparna, ta mer tid på dig att
måla läppstift och strunta i mascara. Tvärtom gäller ögonen. Kör ögonskugga, eyeliner
och mascara men strunta i resten.

Om man bara ska använda fem
sminkprylar, vilka?
– Foundation, concealer, rouge, mascara,
läppstift.

Är dyrare smink och skönhets
produkter alltid bättre?
– Nej, det finns bra och dåliga produkter i
alla priskategorier.

Vilka produkter kan man
köra budget på och vilka ska
man satsa lite mer på?

rabatt på alla
renoveringsjobb*

– Det går att göra med så kallad shading och
konturering. Använd highlighter och matt
bronspuder eller en mörk skugga. Lite highlighter i inre ögonvrån gör blicken piggare
och ger illusionen av bredare mellan ögonen.
Ett matt solpuder strax under kindbenen
och en highliter på kindbenens högsta punkt
framhäver dem. Samma sak gäller käkbenen.

Måste man använda både dag
crème, nattcrème, primer, found
ation och puder? Finns det
ingen produkt som gör allt?
– Nej, det finns ingen produkt som kan
göra allt. Däremot finns det smarta multiprodukter som BB Cream, som
oftast är en färgad dagcrème
eller dagcrème, primer
och foundation i-ett.

Hur vet man
vilka färger man
ska sminka sig i?
– Prova dig fram!
Självklart ska foundation, concealer och
puder matcha hudfärgen

Bygg om eller renovera i hemmet
Just nu! Betala från 8500 kr
på alla jobb värda 20 000 kr*
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– Mascara är en typisk grej det finns väldigt
bra billiga. Foundation och concealer tycker
jag generellt man ska satsa mer på. Ska du
köpa budget tycker jag du ska kolla stora
välkända budgetmärken, som till exempel
Max Factor, L’Oréal och Maybelline. De har
råd med mycket forskning och tar nästan
alltid fram bra produkter.

Prisexempel: 20 000 kr - 15% (rabatten) = 17 000 kr. 17 000 kr - 50% (ROT-avdrag) = 8 500 kr
WGVS Totalentreprenad: Snickeri, el, vvs m.m.
Tel: 073-505 19 49 E-post: kontakt@wgvs.se Vi innehar F-skattsedel.
* Räkneexemplet baseras på att fullt ROT-avdrag utnyttjas (max 50 000 kr per person och år) Kund ansvara själv för uppfyllande utav regler gällande ROT-avdrag.
Erbjudandet gäller endast på jobb med ett värde utav 20 000 kr eller överstigande (ink moms före ROT-avdrag), baserat på ordinarie timpris 563 kr ink moms.
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Fejka intrycket av smalare näsan genom att
borsta mörk skugga på sidorna och lägg en
highlighter på näsbenet.

Hur trollar man bäst bort
ringar under ögonen?
– Det gamla tricket med kalla gurkskivor
funkar. Använd sedan en uppstramande
och ljusreflekterande ögoncrème, till exempel Cliniques Even Better Eyes Dark Circle
Corrector. Lägg sedan en concealer och till sist en uppljusande
highlighter.

sudda upp mot globlinjen och utåt för kattiga ögon. Det ska se ut som ett horisontellt
v, med vinkeln utåt. Använd en liten, styv
vinkad pensel och måla med samma mörka
skugga längsmed fransraden. Lägg lite mer
ljus, skimrande ögonskugga i inre ögonvrån. Ta en kajalpenna och måla runt hela
ögon innanför fransraden. Avsluta ögonmakeupen med mascara.

Läpparna
– Skrubba bort flagor
försiktigt och smörj
läpparna så sitter
läppstiftet snyggare.
Gör konturerna
med en läppenna
i samma nyans
som läppstiftet.
Måla på läppstiftet
med en liten styv pensel.

Vilken skönhetspryl
kan du inte vara utan?
– En bra fuktcrème. Fin hy
är grunden till alla lyckade
sminkningar.

Så får du till en riktigt
bra sminkning av…

VI ERBJUDER
HÄLSOUNDERSÖKNING
FÖR PRIVATPERSONER
MED UPPFÖLJANDE
SJUKVÅRD

Hyn

Ögonen
– Det största misstaget som folk gör med
ögonskugga är att de inte suddar ordentligt.
Det ska aldrig vara en skarp kant. Investera
i bra penslar. Jag gillar sotade ögon, speciellt till fest. Det går att göra med alla förger
men personligen tycker jag det är snyggast
med bruna och gråa färger. Använd en palett som har ljusa och mörka nyanser. Börja
med en ljus skugga på mitten av ögonlocket.
Ta en mörkare skugga i yttre ögonvrån,

– Täck aldrig hela ansiktet med foundation
utan bara där du behöver. Annars kan du
lätt ge ett onaturligt och översminkat intryck. De allra flesta behöver inte heller dölja
allt, utan mest fokusera på t-zonen, det vill
säga panna, näsa, haka. Har du rätt färg på
din foundation ska den smälta ihop med din
naturliga, osminkade, hy. Ta concealer där
du behöver, eventuellt lite highlighter under
ögonen och på ansiktets högsta punkter,
alltså kindben, näsben, ögonbrynsben, och
till sist lite transparent löspuder över

SKA DU UT & RESA?
Vaccinera dig hos oss!
Drop-in måndagar kl 16:00–19 :00
Mottagningen på Tingsvägen 19

Sollentunahälsan · Tingsvägen 19, Sollentuna
Tfn 08-92 85 80 · www.sollentunahalsan.se

Hyr ett kontor
där det händer!

615 trygga företagare i Sollentuna
Är du rätt försäkrad?

I Arenastaden – Solnas bästa
läge, finns fina färdiga kontor
till fast månadskostnad!
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Småföretagarnas Arbetslöshetskassa
Box 6057, 102 31 Stockholm
Telefon 08-723 44 00 www.smakassa.se
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Möbler, internet, utskrifter,
konferens m.m ingår. Allt klart!
Från en arbetsplats…

d

na
/må

GE BORT EN

UPPLEVELSE
PRESENTER FÖR ALLA TILLFÄLLEN

Quick Office
Solna Arenastaden
Boka tid för visning på
070-715 54 89
quickoffice.se
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Frisyrvintern

Slätt för kvinnor
– rufs för män
Det är ordnade frisyrer som gäller för kvinnor i vinter. Det har stylisten och bloggerskan Jenny Ragnwaldh kunnat se i modevärlden.
Slätt hår, korta frisyrer med lång lugg och bobfrisyr är på modet.
– Sedan är luggen tillbaka. Eller rättare sagt den kommer och
går hela tiden.
Vill man inte ha lugg funkar både snedbena och mittbena. Något annat som är på modet är Hollywoodlooken, fint lockigt/vågigt hår utan friss.
När det gäller uppsättningar är flätor inne
samt olika stora spännen. På färgfronten ska det
vara en jämn ton genom hela året, inga slingor
med andra ord.
För männen ska det till skillnad från hos kvinnorna vara rufsigt.
– Gärna bohemrufs. Och lite skägg.
De som har lockar bör utnyttja detta. I övrigt ska stilen
vara vårdad. Bohemelegant skulle man också kunna säga.

Visste du att…
…du ska skölja naglarna under varmt

vatten innan du ska fixa dem? Det gör att
nagelbanden mjukas upp så att du får en
bra grund.

Bokat resa till
jul & nyår? Drop-in
Vaccinera dig nu
– för bästa skydd!
Resevaccinationer
för hela familjen
Influensa. Dags igen!
TBE
Gardasil

- alltid
lunchöp
pet

europA
Asien
Austr
Alien
A

Stelkrampsvaccin vid
akuta skadetillfällen

AmerikA

frikA

Styla håret med
rätt produkt
Osäker på om du ska ta mousse, skum, vax eller gelé? Magasinet
guidar dig till looken du vill uppnå.
Mousse – klassiker som man använder för att få upp volymen eller
forma lockar. Finns i olika styrkor och innehåller ofta numera vårdande ingredienser. Nackdel: biter ej på alla hår.
Vax – används för att hålla ihop hårstråna och forma en frisyr. Passar
särskilt bra till korta frisyrer där man vill uppnå rufs. Funkar bra om
man vill styla om håret under dagen. Nackdel: kan upplevas som fett.
Spray – 80-tals-”måstet” som används för att frysa en uppsättning
eller innan man ska sätta i spolar. Kan även användas innan man
plattar håret. Nackdel: kan bli stelt och tungt.
Gelé – används för att skapa, skulptera och forma både korta och
långa frisyrer. Även för att få till en slätare och tajtare frisyr i en fläta
eller tofs. Nackdel: kan se för glansigt ut.
Glansförhöjare – något för den som vill att håret ska se glansigt ut. Finns som både sprayer, crèmer och droppar. Nackdel: ger
ingen stadga, men det är heller inte meningen.
Saltvattenspray – något för den som vill uppnå den sträva och
rufsiga strandkänslan. Saltvatten på flaska helt enkelt. Gör även
håret lättare att styla. Nackdel: håret kan bli tungt.
Pasta – ett vax med fibrer vilket ger håret en matt känsla. Används
för att ge kortare hår form och långa hår kontroll. Nackdel: ska värmas i handen innan användning för bästa effekt. Inget för den som
inte gillar kladd.
Torrschampo – perfekt för den som inte orkar
tvätta håret varje morgon. Pulvret som finns på
burk och i sprayflaska suger upp fett och ger
volym och en matt finish. Nackdel: Fördelar man
inte pulvret ordentligt ser håret vitt/grått ut.
Särskilt på den med mörkare hår.
För fullständig guide, gå in på www.ahlens.se/
skonhet.

Årets Bästa
julklappstips!
Omtanke!
En kvalitativ undersökning
av hjärta-kärl – kroppens status!
Vid behov uppföljning på Ekolsunds slott.
Ring idag för gratis rådgivning

Vaccination mot
pneumokocker

Öka er
försäljning!

Kontakta mig för kostnadseffektiv
annonsering & kreativa lösningar.

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

Solskyddskläder,
stödstrumpor, m.m

Birger Jarlsgatan 43. Stockholm
www.sturehalsan.se
För mer info & rådgivning
08-20 37 00 eller
info@sturehalsan.se
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Tveka inte att kontakta Anne Berg,
08-666 02 22 info@ehcs.se • www.ehcs.se
Riddargatan 16, 1 tr • 114 51 Stockholm

Ditt lokala månaDsmagasin!
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Förhandsboka din
snöslunga nu.
Få 5 % rabatt!

Husqvarna ST 268EP

5995:-

priser fr. Spara ryggen.
Med någon av Husqvarnas snöslungor, försedd med kraftfull Briggs & Stratton-motor
och tvåstegssystem med matarskruv och fläkthjul, flyttar du enkelt snön dit du vill ha den.
Välj mellan olika modeller med varierande kapacitet, de flesta med värme i handtagen
och elstart. Så blir din del av jobbet snarare ett nöje än tungt arbete.
HUSQVARNA ST 268EP
Rek. cirkapris inkl. moms

18.900:-

Lämna in din gräsklippare
nu på vinterservice
Du kan alltid delbetala ditt köp
med Husqvarnakortet.

www.husqvarna.se

© 2009 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

[ LOCAL RETAIL ADAPTATION ]

Få 20 % rabatt!
Skog - trädgård - Verkstad
Bryggare Bergs väg 5 • 182 47 Enebyberg

tel 08-755 70 32
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Nu har vår
julkatalog
delats ut.

Kurio
Barn älskar den - föräldrar litar på den! En stötsäker surfplatta
speciellt framtagen för barn. Kurio kommer förinstallerad med
en rad populära spel.
I plattan finner du funktioner som musik- och videospelare samt
applikationer för både spel, pedagogiskt lärande och kreativt
skapande. Kamera och inspelningsmöjligheter ingår självklart,
precis som wifi, internet och möjlighet till att läsa e-böcker. I
Kurio Store får du enkelt tillgång till ytterligare flera tusen appar.
Skapa upp till 8 olika användarprofiler så att alla i familjen får
sin egen profil. Den unika föräldrakontrollen styr vilken tillgång
barnet ska ha till internet, olika appar samt tiden de tillbringar framför
skärmen. Stor 7” skärm och 4 GB inbyggt minne med möjlighet att öka
till 32 GB med MicroSD-kort. Skyddshölje, nätadapter och USB-kabel
ingår. Koppla till TVn och öka upplevelsen ännu mer! Från 4 år

Finns även att hämta i butik!

The chatback
Roffle mates
Djurkompis som
repeterar det du säger.

299:-

199:-

Spara 10 0:

Ghost attack

Tävla mot dig själv eller din kompis. Skjut bort
spökbilderna från väggarna. Kul actionspel från 5 år.
(ord. pris 399:-)

Littlest Pet Shop

249:-

Blythe dockan med en
scooter, ett djur och
många tillbehör.
(ord. pris 349:-)

Spara 50:-

Inkoos
Designa din egen mjukisfigur
med dom medföljande
färgpennorna. Tvätta den i
tvättmaskinen och du kan
måla den igen.(ord. pris 299:-)

149:Spara 20 0:

Teacup Piggies

Stor sagoberättande
nalle. 46 cm.

Mamma med två söta kultingar och
tillbehör. Mamman pratar svenska.
(ord. pris 299:-)

Tre färdiginspelade sagor på
svenska. (ord. pris 499:-)

249:-

399:-

Spara 50:-

Spara 10 0:

Teacup Piggies
Succén med grisarna som bor i en tekopp
fortsätter hos Lekia. Pratar svenska.
(ord. pris 229:-)

179:Spara 50:-

Täby Centrum | Tel: 121 367 90 | taby@lekia.se | Öppet må-fr 10-19, lö-sö 10-18
Priserna gäller så länge lagret räcker, dock längst t o m 24/12 2012.
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Trasig värmepump på julafton
– vem hjälper dig då?

IVT

– för vi
chansar
aldrig
3 års fabriksgaranti 10 års kompressorförsäkring
och sex år på övriga komponenter

Garanterad hjälp inom 24 timmar

Truckvägen 14C, 194 52 Upplands Väsby
Telefon: 590 745 70
www.revider.se | info@revider.se
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E ds b E rg s C E ntr u m s

julmarknad
lördagen den 1 december kl 11–15:30
Fyrverkeri kl 15.30
Välkommen till traditionell Julmarknad
med hantverkare och utställare.
Det kommer finnas chokladhjul,
fiskdamm, ansiktsmålning, tävling
och marknadsknallar. Tomten hälsar
på då och då under dagen och
butikerna i centrum har en massa
fina erbjudanden. Sollentunahem
bjuder på stort fyrverkeri kl. 15.30.
Varmt välkomna!

Team

LiLi &
SuSie

”ROSa KÖReN”
KL 13:00

amy
diamONd

LiLi &
SuSie

KL 12:30 & 14:00

KL 15:00

Foto: Peter Knutson

eRiK
LiNdeR

KL 11:00 & 13:30

Hampe

KL 12:00

Amphora Present 35 08 80 • Antars Frukt & Grönt 070-029 92 58 • Edsbergs Beauty & Body 96 74 64 • Figges Bageri & Konditori
35 20 13 • Filmkedjan 96 00 43 • Edsbergs Spel & Tobak 96 10 70 • Edsbergs Sushibar 623 05 58 Edsbergssalongen 35 19 61
Edsbergs Skrädderi, Kemtvätt, Sko & Nyckelservice 35 35 99 • ICA Supermarket 594 699 70 • Lo Mero Kök & Bar 35 47 26
1353413607-rntvx.indd
30
Edsbergs_Centrum_Företagarförening_Uppslag_nov12.indd
1
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d

Från 3.95 kr/st

Gör dina Fotoalmanackor
från dina favoritbilder.

ri
1
6

(ord. Pris 198:-)

Från 175 kr/st

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker
Tel: 08-960043
www.filmkedjanedsberg.se
www.facebook.com/filmkedjanedsberg

0

eN”

2 st amaryllis
i kruka för 99:-

Gör dina Julkort hos oss!

Sollentuna Blommor Edsberg
Telefon 08-355570

Julerbjudande

10% rabatt

Köp en Argan Oil 100ml och
få en 40ml leave in inpackning
med värmeskydd i julklapp.

på alla produkter!
Gäller under julmarknaden 1/12 2012.

Erbjudandet gäller hela december

Kaffe & lussekatt

25:-

Matt-tvätt 20% rabatt

(gäller endast utomhus)
I serveringen 35:Välkommen till Figges Konditori

(ord pris 120:-/m²)
Erbjudandet gäller 1-15 december.

Tel: 08-35 35 99

Vi bjuder på
flyttstädning!

2 rätters

för- & varmrätt

149:-

Bokar du en kostnadsfri värdering av
din bostad under julmarknaden som
leder till försäljning så bjuder vi på
flyttstädning!

Gäller hela december

Tel: 08-120 581 50

Åsas berömda Vättar

Byte av klockbatteri 49:Byte av klockarmband 69:-

Paret Viktoria o Viktor för

endast 399.- (ord. pris 470.-)
Stora Vättar 25%
Alla Dörrkransar 50%

Erbjudandet gäller 1-15/12 2012.

Tel. 96 10 70

Medstop Apotek Snäckan (kundtjänst) 077-444 11 11 • Opticway 35 84 50 • Puls & Träning 768 00 40 Restaurang Oscars 35 47 26
Sollentuna Blommor 35 55 70 • Svenska Mäklarhuset 92 79 80 • Thomas Barbershop 35 61 41 • Övrig service: ATG, Bankomat,
ICA Uttagsautomat • Det är lätt att parkera hos oss – vi har 2 timmars fri parkering mellan 6 och 22 med P-skiva eller P-biljett.
1353413607-rntvx.indd 31
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32 | Hund med Fredrik

|

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

Då ger du hunden godis
En hund har inte pliktkänsla.
En hund vaknar inte på morgonen och känner att den måste
göra saker. En hund gör bara
det den får fördel i att göra. Just
detta är något vi måste tänka
på då vi försöker få bort ett problem eller lära en hund något.
Fråga: Hej Fredrik. Min hund ger sig aldrig
då jag stänger in honom i ett annat rum. Han
ylar, krafsar och skäller som en besatt. Jag har
gått dit och skällt på honom och varit riktigt
elak, men inget hjälper. Problemet är att jag
ibland måste stänga in honom i ett rum eftersom några av mina vänner är rejält hundrädda. Vad kan jag göra? Hälsningar Britt-Marie.
Svar: Hej Britt-Marie. När din hund skäller
och gör annat du inte vill att den ska göra
och du då går till hunden så lär sig hunden
detta. ”Jag skäller och krafsar, då kommer
matte”. Du ska faktiskt göra precis tvärtom.
Alltså stänga in hunden i rummet och vänta
tills det att hunden är tyst och lugn, då går
du dit. På så sätt lär sig hunden – ”När jag
är tyst och lugn, då kommer matte”. Prova
detta, det kan ta lite tid i början men snart
lär sig hunden vad den får fördel av.

Fråga: Hej, jag har ett jätteproblem med min
blandis. Det är i och för sig inte ett så allvarligt
problem rent allmänt, men för mig är det jobbigt och besvärligt. Min hund sätter sig inte på
kommando om jag inte först tar fram en godis.
Har jag en godis i handen, då är hunden hur
lydig som helst. Har jag inte en godis i handen
då struntar han i allt. Kan du hjälpa mig lösa
detta problem? Mvh Gunilla
Svar: Hej Gunilla. Det du beskriver är vanligt, men det som är bra är att det är relativt
lätt att få bort. Det handlar till en början om
att du måste vara lite envisare än din hund.
När du exempelvis ska få din hund att sitta
nästa gång, vägra då att ta fram en godis ur
fickan. Försök istället på alla andra sätt du
bara kan komma på att få din hund att sitta
ändå. Du kan till och med ta i hunden och
sätta den ner om det behövs. Det viktiga är
att när din hund sätter sig – då ska du ta
fram en godis! Alltså, hunden måste lära sig
att göra något för att du ska ta fram godis.
Inte som hunden nu lärt sig – ”Jag gör inget
om du inte tar fram godis”. Var nu lite uppfinnelserik och framför allt envis så ska du
se att du får till det här.

Jag själv försöker alltid att belöna min hund
med en godisbit. Ibland verkar hunden bli
glad, ibland tar min hund inte ens emot godiset, vad beror detta på? / Kenny
Svar: Hej Kenny. Detta är ganska lätt att
svara på. Om hunden vet att den får en liten
godis som belöning då den gör rätt, varför
skulle då exempelvis denna lilla godis vara
mer värd än en katt hunden själv vill jaga?
En godis kan vara en alldeles utmärkt belöning, bara inget annat är mer värt för hunden. Om en hund exempelvis vill jaga en
katt men du får stopp på hunden. En godis
som belöning betyder då inte lika mycket för
hunden som
en boll som
Jag sitter ju
kastas och
redan! Show me
hunden
the candy!
får jaga efter gör. Det
gäller att anpassa belöningen till hunden efter vad hunden har
för motivationsgrund

Fråga: Hej Fredrik. Jag följer din sida nästan slaviskt och tycker den är superbra och
intressant. Vid något tillfälle skrev du om
belöningar och att de kan ha olika betydelse.

Inredningsglas
Vill du använda glas istället för kakel?
Vi kan måla glas, trycka din favoritbild med hög
bildkvalité, t.ex. en semesterbild, New Yorks skyline
eller något budskap? Färgade glas finns i en rad
olika standardkulörer och vi målar även i önskad
NCS-kulör. Väljer man ett glas med en lackad/tryckt
baksida kan man limma glaset på väggen.

Just nu

20%
Rabatt p
köksglaå
s

Exempel på användningsområden:
Kök, duschar, spegelglas, beslag och kontor
SamglaS SollEntuna

Skolvägen 12, 192 70 Sollentuna. Tel: 08-754 08 80
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iRiG

köp till rd
keyboa mt
stativ sa250:r
lurar fö 99:ord. 5

Allt för telefonen
& paddan
iRiG mic 499:iRiG
299:iRiG keYs 749:iRiG stomp 449:-

Yamaha ez-220
Guidelampor för nybörjaren, anlagskänslig.

1795:-

Yamaha psR- e333
ett av världens mest
sålda keyboards

1795:-

Rocksmith
Guitarhero på riktigt!

pResonus
AudioBox Studio
Komplett inspelningskit

Yamaha psR-e433
mest för pengarna!

fr. 499:-

1899:-

Rocksmith
Gitarrpaket

fr. 1390:-

2995:-

Yamaha psR-s650
För den erfarne
keyboardspelaren expanderbara ljud,
kompstilar

6995:-

m-auDio BX5
Bästa monitorn
i klassen

1899:-

aXiom aiR
mini 32
Ultraslimmat
Midi klaviatur

1199:-

Fler erbjudanden hittar du i webshopen! www.ljudfront.se

Julklappstips!
schecteR sls solo 6
passive see thRu Blue BuRst
Elgitarr med limmad hals och original
Seymour Duncan passiva Humbuckers

8650:-

DYnauDio DBm50
Perfekt vinklad. Det rätta valet
när det kommer till desktopmonitorering!

6990:-/par

schecteR GitaRRpaket
Hög kvalitet, massor av tillbehör

2695:-

apollo QuaD
univeRsal auDio
42-kanaler Firewire/Thunderbolt audio
interface med realtids UAD-processor.

20690:-

m-keY v2 GRaY
USB/MIDI-klaviatur

649:-

GRYmma
RöRcomBos
Blackstar HT-1R

1995:-

Vi har stort utbud aV tC ElECtroniC produktEr i butikEn
FlashBack DelaY
& loopeR

1390:-

hall oF Fame
ReveRB

1190:-

coRona
choRus

1190:shakeR
viBRato

1190:-

Blackstar HT-5R

3895:-

Beyerdynamic Custom One Pro
Hörluren till alla tänkbara
applikationer - från telefonen
till den professionella
studion. Ställbar bas

1795:-

RöttweileR
DistoRtion

Vi är
lms
stockho enter
lc
g
n
E
enda
flesta
med de r för
moJomoJo
modelle tik
oveRDRive
test i bu

1190:-

1190:-

enGl e 768
RetRo tuBe
Rörcombo 50 W
med vintagekaraktär

14995:-

drabantvägen 19
jakobsbergs Centrum
tel: 08 - 580 340 43
vard. 11-18 lör. 11-15
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Jills mat
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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

Saffransostkaka

med tranbärssylt och grädde
Detta är en stor favorit eftersom jag älskat ostkaka sedan jag

var liten. När jag kom på att man kunde göra den LCHF-vänlig blev jag
överlycklig. Det här är en julpimpad variant med saffran och hemkokt
tranbärssylt. Det går att byta ut stevian mot vanligt socker om man vill.
Ostkakan
3 ägg
½ dl stevia strö
(eller motsvarande)
3–4 droppar bitter
mandelessens
1 nypa salt
½ tsk vaniljpulver
0,5 g saffran
250 g kesella
250 g keso
1 dl grädde
½ dl mandelspån
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Tranbärssylt
5–6 dl tranbär
2 msk vatten
1 dl stevia strö
(eller motsvarande)
½ tsk vaniljpulver
Till servering
2½ dl vispad grädde
Gör så här: Vispa ihop äggen
och fusksockret. Rör ihop med
resten av ingredienserna utom

mandelspånen som du lägger
ovanpå. Häll över smeten i en
smörad form. Grädda i ugnen,
175 °C i cirka 30 minuter eller
tills den stabiliserat sig. Gör
sylten under tiden genom
att koka tranbären med
vatten, fusksocker och vanilj
pulver. Koka tills bären blivit
mjuka och mosiga. Ställ åt
sidan för att svalna. Servera
ostkakan med tranbärssylten
och vispad grädde.

Vad är LCHF?
LCHF är förkortningen av ”low
carb high fat” vilket är en diet/
livsstil som går ut på att man er
sätter den energi man vanligtvis
får genom kolhydrater (pasta,
ris, bröd etc) med naturliga fetter som exempelvis smör, grädde, kokos och nötter. Genom att
göra detta så håller kroppen en
jämn blodsockernivå och mättnadskänsla. Bonusen är att man
då förbränner kroppsfett istället
för de kolhydrater som man
stoppat i sig. För att uppnå fler
hälsofördelar ska man använda
sig av ekologiska produkter
utan onödiga transfetter och
E-ämnen. Tumregeln är att hålla
sig till livsmedel som håller ett
kolhydratsvärde under 5g/100g
(feta mejeriprodukter, grönsaker
som växt ovan jord och protein).

11/21/12 8:32 AM

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

|

Vin | 35

Höstmys med
mat och vin!

Pepparkaksmuffins LCHF-style
Få saker triggar julkänslorna lika starkt

som doften från pepparkakskryddor. Dessa
muffins är fantastiskt saftiga och goda. Helt
otroligt att de varken innehåller socker eller mjöl.
Ingredienser

12

100 g smör
3 ägg
1 dl crème fraiche
2 dl grädde
2 dl stevia strö
(eller motsvarande)
2 dl mandelmjöl
1 dl kokosmjöl
2 tsk bakpulver
1 msk fiberhusk eller psyllium
1 tsk kanel

1353483162-e6z2m.indd 35

1 tsk ingefära
1 tsk nejlika
½ tsk vaniljpulver
1 nypa salt
Gör så här: Smält smöret och
rör ihop med äggen. Blanda alla
torra ingredienser och rör sedan
ihop allt. Klicka smeten ner i de
smörade formarna och grädda i
180 °C i cirka 15 minuter. Njut!

Snart går hösten över till vinter och har vi tur är det gott
om snö och lagom med kyla. Men deppa inte, det är nu det
blir mysigt. Det är nu man vill stanna hemma, tända stearinljus och laga riktigt god vintermat och dricka goda viner.
Systembolaget har fyllt hyllorna med spännande nyheter,
sitt vanliga sortiment och nya årgångar. Det finns mycket att
välja mellan för den vinintresserade konsumenten. Dyk in och
botanisera i månadens vintips.
Helt nytt och spännande är det vita Chablisvinet på box
Ropiteau Petit Chablis 2011, 750 ml, alk halt 12,5%,
varu nr: 2150, pris: 229 kr. Det är Systembolagets första
Chablis på box och lanseras i en smaklig 2-litersförpackning.
Bakom vinet finns Ropiteau Frères som gundades 1848 i
Meursault. De är den absolut största producenten av
vitt ekfatslagrat vin från Bourgogne och de har
cirka 900 fat som vilar i sina anrika källare.
Vinet är rent, friskt och fruktigt med en torr
läcker smak med inslag av gula äpplen, örter,
melon, mineral och citron.
Från Italien och Valpolicella vill vi presentera
I Castei Ripasso, 750 ml, alk halt 14%, varu nr:
22409, pris: 119 kr. Ett perfekt höstvin som genom
sin produktionsmetod får massor av smak och färg.
Ripasso har tagit svenskarna med storm och kanske
för att den maffiga, fruktiga och varma smaken är så
tilltalande när det blir kallt och ruggit på våra skandinaviska breddgrader.
Andra goda viner med färg, struktur och smak
perfekta för höst- och vintersäsongen hittar vi från
Portugal. Cigarra Shiraz Tinta Barocca, 750
ml, alk halt 13%, varu nr: 2565, pris: 65 kr kommer från regionen Estremadura. Ett kraftigt vin som är
mycket gott till lamm, nötkött och mustiga höstgrytor.
Annat land som är känt för sina bussiga och smakrika viner är Sydafrika. Med ett fantastiskt klimat, god
entreprenörsanda och nygamla traditioner är de en
stor spelare i vinvärlden med produktion av fantastiska viner. I regionen WO Coastal Region norr om
Paarl ligger vineriet Tooverberg Boerdery som
gör det röda vinet Tookoloch Merlot, 750
ml, alk halt 14,5%, varu nr: 2057, pris 76 kr. Ett
prisvärt vin gjort till 100% på druvan Merlot. Vinet är
en bra partner till grytor och kött som t ex en fläskfilégryta med stark korv och blandade grönsaker.
Smaklig spis!

11/21/12 8:32 AM
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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

Schackrutor
med arrak och mandelmassa
Nu behöver du inte sitta och titta på när omgivningen

sitter och mumsar på sitt kolhydratsstinna julgodis. Gör ditt eget
julsnask, utan onödiga kolhydrater och tillsatser. Dessa snygga
schackrutor är försvinnande goda.
Basen
100 g smör
2 dl mandelmjöl
1 dl kokosmjöl, fiber
½ tsk vaniljpulver
0,5–1 dl stevia strö
(eller motsvarande)

Arrak
2 msk Arrak (eller några
droppar arrak-essens)
2 msk kakao

Mandelmassa
4–6 droppar bitter
mandelessens
5–7 droppar grön
karamellfärg

Topping
1 chokladkaka mörk sockerfri
choklad eller motsvarande
med minst 70% kakaohalt
Pistagenötter, naturella
Gör så här: Mixa samman
samtliga ingredienser till ba-

sen i matberedaren.
Dela degen i två lika
stora delar. Tillsätt
arrak och kakao i
den ena delen och
bittermandel och
karamellfärg i
den andra. Rulla
dem till långa
”korvar”. Dela
dem på mitten
och lägg ihop
dem så att de blir
till ett schackmönster. Ställ
gärna in i kylen
i någon timme
i plastfolie.
Smält den mörka
chokladen. Dela
stubben i två
delar och pensla
sedan dem med
choklad. Toppa
med pistagenötter. Ställ in i kylen
för att stelna. Skär
dem sedan i skivor
innan servering.

Impo nera på fika
gäst er na m ed
de ssa go da läck
er bi tar!

Bra att ha
hemma
om du ska
baka LCHF
Stevia strö, Sukrin+ eller annat
naturligt sötningsmedel som inte
påverkar blodsockret. Bli inte avskräckt
när du läser att dessa innehåller
100% kolhydrater då kroppen inte
kan ta upp dessa sockeralkoholer
och omvandla dem till energi.
mandelmjöl. Konstigt nog är det
stor skillnad mellan olika märken av
mandelmjöl. Oftast från 4–8g/100g.
Titta noga på förpackningen och försök hitta med ett så lågt kolhydratsinnehåll som möjligt.
Kokos i alla dess former: mjöl, flingor,
fett och mjölk. Samma sak som med
mandelmjölet. Kolhydratsinnehållet
kan skilja mellan 4g–18g(!) beroende
på märke.
Nötter. Paranötter har ett lågt
kolhydratsvärde men exempelvis cashewnötter har ett relativt högt, så var
lite försiktig med att inte överdosera
nötintaget om du vill viktminska.
Fiberhusk eller psyllium.

Används för att binda ihop degen/
smeten. Innehåller noll kolhydrater.
Kakao och sockerfri choklad.
Ekologiskt vaniljpulver /
vaniljstång.
Essenser. Exempelvis bittermandel

ed
bb ar n a” m
P en sl a ”stu
.
en
chok lad
den sm äl ta

är perfekt när du ska göra ostkaka,
kubbar eller LCHF-mandelmassa.

Tylö Impression
Betala gärna på 24 månader utan ränta.
Endast uppläggning 495 kr och avisering 30 kr/månad tillkommer.

BUTIKEN FÖR
VALFRIHET
I vår butik finner du över 200 olika eldstäder. Vi
lyssnar på dina önskemål när det gäller design och
funktion. Vi ställer frågor och bildar oss en uppfattning för att ge dig ett intressant spisförslag ur vårt
stora sortiment. Om så önskas erbjuder vi kompletta
montage så att du får en eldningsfärdig spis.
Välkommen på en visning och tag med en husritning för bästa rådgivning och som underlag för offert.
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Se alla våra kampanjer på
www.bastuspecialisten.se
Kampanjpriserna på utvalda Scanspisar
gäller för beställning före 15 december 2012.

Scanspis 58-9/10
En elegant designspis med
fina proportioner. Täljstenssidorna ger spisen både
karaktär och värmelagring.
PRIS NU 20.900:960:-/mån.
(Ord pris 24.900:-)

Scanspis 64:4 En uppskattad spis för design, kvalitet,
värmelagrande täljsten och
stor braskänsla. Formatet
gör den lättplacerad.
PRIS NU 21.400:-,
981:-/mån.
(Ord pris 23.900:-)

Scanspis 62 En arkitektritad
spis med egen personligt
anslag. Spisen förenar design
med Scanspisens erkänt fina
förbränningsteknik.
PRIS NU 18.600:860:-/mån.
(Ord pris 21.900:-)

Karlsbodavägen 19A, Bromma. Tel: 08-445 14 10.
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Kom igång redan i december

Dela upp
betalningen, vi
hjälper dig att
nyttja dubbelt
ROT-avdrag!
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Renovera kök
och badrum

För övriga renoveringsjobb erbjuder
vi just nu 15% rabatt på alla jobb*
Just nu! Betala från 8500 kr
på alla jobb värda 20 000 kr*
Prisexempel: 20 000 kr - 15% (rabatten) = 17 000 kr.
17 000 kr - 50% (ROT-avdrag) = 8 500 kr
WGVS Totalentreprenad: Snickeri, el, vvs m.m.
Tel: 073-505 19 49 E-post: kontakt@wgvs.se
Vi innehar F-skattsedel.
* Räkneexemplet baseras på att fullt ROT-avdrag utnyttjas (max 50 000 kr per person och år) Kund ansvara
själv för uppfyllande utav regler gällande ROT-avdrag. Erbjudandet gäller endast på jobb med ett värde utav 20
000 kr eller överstigande (ink moms före ROT-avdrag), baserat på ordinarie timpris 563 kr ink moms.

NU MONTERAR VI

DITT NYA KÖK

GRATIS

ROT-AVDRAGET GER ER HALVA MONTAGEKOSTNADEN TILLBAKA.
VI PÅ PUUSTELLI VILL INTE VARA SÄMRE,
SÅ VI DRAR AV DEN ANDRA HALVAN SOM
RABATT PÅ KÖKSSNICKERIERNA.
Kampanjen gäller vid köp av ett komplett kök under perioden 2012-11-01
– 2012-11-30 med leverans och montage på röda avgångar v.2-4-2013.
Begränsat antal, går ej att kombinera med andra erbjudanden.
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skicka in dina korsordslösningar på www.magasinsollentuna.se
Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan
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Konstruktör: Ulrika Ressar, Solflätan

Vinn ett presentkorT TILL ett värde av
200 kronor från Väsby Centrum!

Gör så här: Gå in på www.magasinsollentuna.se. Klicka på
”Skicka in dina rätta korsordslösningar” och fyll i dina uppgifter. Vi behöver
ditt svar senast den 3 DECEMBER för att du ska komma med i utlottningen.
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Snabbare än tomten!
Leverans före jul. Beställ möblerna nu.
Erbjudandet gäller utvalda möbler som beställs senast 11/12 2012.

7.995:–

PLÄD Grace
130x150 cm. Grå. Polyester.
PLÄD Varga
130x150 cm. Polyester.

Från

299:–

MATGRUPP Vinga
Vinga matbord 180x95 cm. Vitlack.
6 st Vinga stol. Vitlack.

SOFFBORD Tres
Ø 90 cm, H 50 cm. Ø 60 cm, H 55 cm.
Ø 60 cm, H 50 cm. Svartbets eller vitlack.

Paketpris!

6.995:–
Ord. pris 8.065:–

1.195:–

3för2

Från
PRYDNADSKUDDE Dupion
50x50 cm. Fjäderfylld sidenkudde.
Finns i flera färger.

249:–/st

EM UMEÅ
EM BARKARBY
EM BROMMA
Grubbevägen
9
Enköpingsv. 33B, Järfälla
Bryggeriv. 10, Bromma
Tel.
090-77
00 20
Tel. 08-120
160 30
(bredvid City Gross)
Mån–Fre 10–20
Tel. Sön
08-120
413 00
Mån–Fre
10–18 Lör 10–16
12–16
Lör 10–18 Sön 11–18

em.com

em.com
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LJUSSTAKE Greta, Kulan och Rakel
Samtliga finns i flera färger och storlekar.

29:–

Erbjudanden kan ej kombineras med andra erbjudanden och gäller t o m 11/12-2012 eller så långt lagret räcker.

BÄDDSOFFA MED DIVAN Ready
L 244 cm, D 154 cm. Tyg Leno.

EM INFRACITY

Mån–Fre 10–20 Lör–Sön 10–18

Kanalv. 1, Upplands Väsby
(bredvid Barnens hus)
Tel. 08-400 101 20
Mån–Fre 10–19 Lör 10–17 Sön 11–17

em.com

em.com
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Fredrika är en av
våra säljare som
kan ge goda råd
och byggtips

Önskar du dig
en vit jul?

Beijer i Häggvik
– stängt
Lördag 8/12 pga
inventering

För dig som vill ha något vitt att gå på till jul har Beijer
Byggmaterial dukat fram vackra trägolv att lägga under granen.
Välkommen in och välj en julklapp som varar i generationer.

329:-/m

2

ask raw MattLack vit LaMeLLparkett
(900211100)
RAW 5G klickgolv 3-stav. Storlek: 14x194x2281 mm.
20 års garanti. svensktillverkat. 2,66m2/PKT

NYheTSBrev

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

FiNANSieriNg

Handla räntefritt på avbetalning med
Beijerkortet.

MiLjÖTiPS

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

MeDveTNA TrävAL

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

599:-/m

2

spara 150:-

ek HiLo Borstad vit LaMeLLparkett
(005084430)
Clickgolv Kährs Woodloc 5S 15MM Mattlack,
Microfasad kant 2,72m2/PKT. Ord pris 749:- /m2.

BYggrÅDgivNiNg

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

riThjäLP

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

LÅNA SLäP

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

heMTrANSPOrT
Självklart levererar vi dina byggvaror
dit du vill ha dem.
Gäller 28 november t.o.m. 29 december 2012. erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden, avtal eller offerter. vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Beijer i häggvik
Beijer Byggmaterial AB
Kuskvägen 2
191 62 Sollentuna
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Tel: 075 - 241 30 00
Fax: 075 - 241 30 30
www.beijerbygg.se

ÖPPeTTiDer
Måndag-Fredag: 06.30 - 18.00
Lördag: 09.00 - 16.00
Söndag: Stängt

Fråga någon som vet.
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