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Gömt i Brygghuset

– Följ med till den okända längan vid Stabby prästgård

Spana in Nya Tiundaskolan
Uppsala Kulturmaraton på G
Studentbokhandeln - Att vara eller inte vara

Ett gratis magasin för dig som bor och verkar i Uppsala

INLEDAREN

Äntligen
höst igen!
Oj, vilken sommar vi fick i år! För den som, liksom jag, gillar värme
lämnade den gångna årstiden inget ytterligare att önska … Nja, det var
väl en sanning med modifikation. Ett och annat regn, framför allt i juli,
hade suttit fint för vår naturs och böndernas skull.

GRATIS
- tack vare er!
Hur kan Uppsalamagasinet
Luthagsnytt vara ett
gratismagasin?
Bland annat tack vare
våra lokala annonsörer,
tack till er!
Men det är ett välkänt
faktum att alla tryckta
medier lever i en ekonomiskt ansträngd tid.
Luthagsnytt kommer
ut sedan 2005 och vi
ser mest fördelar med
att vara just gratis. Ett
pappersmagasin som
du kan bläddra i många
gånger om. Därför
vill vi särkilt uttrycka
vår tacksamhet till dig
som vill vara med och
stödja Luthagsnytt med
bidrag!

Stöd oss gärna:
Plusgiro 409696-2
Swish 123-5680160
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Men på det stora hela har vi värmeälskare åtminstone fått oss en dos sol som lär räcka ett bra tag
framöver. Tack för det, herr Helios!
Hemma i Uppsala är det mesta sig likt, trots torka och sedan översvämningar. Man snubblar fram
bland alla platser där markanläggning och andra
arbeten pågår. På en del ställen växer trottoarkanter
upp och på andra fasas de ut eller försvinner helt.
Staket med bjärt färgade skyltar som pekar, en åt
höger och en åt vänster, förmanar oss åt alla möjliga
håll. Och sedan i juli har man (nattetid) tvingats
irra sig fram i korsningen mellan Kyrkogårdsgatan
och Luthagsesplanaden. Den enda belysning man
får där är trafikljusens trikolor. Varje ordinarie
lyktstolpe tycks ha tagit semester just vid den korsningen. Vad denna mörkläggning beror på ska jag
låta vara osagt här och nu. Men jag kan konstatera
att sådana här visuella förändringar och avvikelser
i vardagsmiljön kan ställa till det en hel del när de
uppstår. Man känner sig liksom lite mer utsatt och
sårbar. Och då har jag ändå min syn intakt. Hur
skulle jag klara att vara helt blind, brukar jag tänka
för mig själv?
I vår serie Leva & Verka träffar Maria Klefbeck
stabbybon Fredrik Mattsson. Han är blind sedan
artonårsåldern och lyckas trots det att ta sig fram i
Luthagen. Läs intervjun med Fredrik och bered dig
på att kunna se på din egen tillvaro med lite nya
ögon.
En helt annan typ av mörker tangerar vi när vi
möter Sven-Erik Svensson, VD för Studentbokhandeln. Bokhandelns röda budgetsiffror har lett
fram till att hösten 2018 kan bli avgörande för om

Uppsalamagasinet Luthagsnytt nr 3 /2018

den blir kvar eller inte. Trots den ekonomiska uppförsbacken lever hoppet vidare hos Sven-Erik och
hans kollegor på Sysslomansgatan 7 - och det finns
det anledning till, menar jag.
Det är nästan omöjligt att ge ut ett nummer av
detta magasin utan att på något sätt nämna Stabby.
Så … Då var det gjort i det här numret också. Vaddå Stabby, undrar du kanske då? Läs mer på sidorna
28-29, svarar jag.
Liberalernas Mohamad Hassan är högaktuell
så här i början av hösten. Inte nog med att karlen
ska hinna med att driva en valrörelse. Dessutom
arrangerar han tillsammans med sambon Malena
Ranch (Regionråd för Miljöpartiet) den tredje
upplagan av Uppsala Kulturmaraton. Hur orkar de?
Själv började jag att krokna politiskt redan i mitten
av Almedalsveckan, och då satt jag ändå hemma i
soffan framför teven. Otroligt!
Detta och en massa mer väntar dig på följande 38
sidor. Då återstår bara för mig
att önska dig en trevlig
läsning samt varmt
välkommen
till en skön höst
med pappersmagasinet och
luthagsnytt.se!
PS. Om du undrar
över magasinets
framsida så finner du
alltid svaret under
rubriken ’Kontakta
oss’, längst bak i
magasinet.

Foto: Christoffer Nilsson

Signerat Peder Strandh, Redaktör
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på Instagram
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Livsmedelsbutiker
COOP Nära Ekeby
ICA Luthagens Livs
ICA Nära i Stabby
Konsum Ringgatan
Nelins (Börjetull)
Övriga
Riksmäklaren
Familjeläkarna
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Vallhovs säteri i Jumkil
– bara 10 min från Uppsala!

* butik: ullfiltar, lammskinn,
keramik, kläder, böcker mm.
* kafé: hembakat kaffebröd,
smörgåsar mm.
* galleri: konstutställningar
hela året. Vernissagelördagar.
* finloppis: Ekebykeramik,
möbler, lampor, porslin mm.
* bageri: surdegsbröd, bakverk, bullar, småkakor mm.

ÖPPET: to-fr 12-17
lö-sö 11-15

Bageriet har öppet lö-sö 8-15
Väg 272, buss 844 mot Östervåla, hållplats Vallhov,
linneskammare.se 073-443 93 40, vallhovsbageri.se

Kafé med hembakat kaffebröd i
en hemtrevlig och vacker miljö.
ÖPPET: to-fr 12-17, lö-sö 11-15

ROSENDAL – ROSALIA

Drömmen
om ett hållbart
boende
När Rosalia står färdigt kommer kvarteret att
innefatta 116 bostäder om 1–5 rum och kök. Kvarteret
byggs i den nya stadsdelen Rosendal i södra delen
av Uppsala. Oavsett vilken lägenhet du fastnar för så
kan du räkna med att hitta hem till en bostad där
varje kvadratmeter ligger på rätt ställe.
Från Rosalia har du nära till det mesta som
Uppsala har att erbjuda. Den grönskande naturen
finns precis utanför dörren och Uppsala centrum
med sitt utbud av restauranger, caféer, butiker och
nöjen ligger bara tio minuter från ditt nya hem. Här
kan du bo både hållbart, trendigt och naturnära.
Välkommen hem till Rosalia!
S E V I S N I N G S T I D E R PÅ J M . S E / RO S A L I A

VÄ L KO M M E N
PÅ V I S N I N G !

SKOLA

Nu har vi glädjen att kunna bjuda med dig på en rundvandring bland de olika arenorna till vilka skolklassernas olika hemvister kommer att vara knutna. Tillsammans med två av UM
Luthagsnytt:s juniorreportrar, Vega Seiler och Emilia Strandh-Klefbeck, närmar vi oss Luthagens
tveklöst största nykomling. De två juniorreportrarna ska båda börja i Tiundaskolan till
höstterminen. Vega i åk 5 och Emilia i 4:an, och de är spända av förväntan. Text & Foto: Peder Strandh

Nu fylls den nya
Tiundaskolan med liv
LOKALERNA ÄR LJUSA, och de annars så vanligt

förekommande (och då oftast ineffektiva) korridorerna
närapå obefintliga, var än man styr stegen i byggnaden.
Särskilda mindre oktogoner till rum (åttakantiga, reds
anm) flankerar snart när alla större utrymmen.
– Vi vill att den som känner behov av att komma

undan, man kanske har huvudvärk eller bara vill sitta i
fred en stund, ska kunna göra det. Det är ett av syftena
med dessa små rum, förklarar Torbjörn Kättström
skolans rekotr, innan han nämner ambitionen med att
bygga ut Tiundaskolans digitalisering.
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SKOLA

FAKTA
Det kan väl knappast vara någon
som har missat
det stora bygget
utmed Tiundagatan. Fredagen
den 24 augusti
hålls den första
officiella visningen
av Uppsalas senaste grundskola;
Tiundaskolan.
Kanske har du sedan tidigare följt
med luthagsnytt.
se in i den nya
jätteskolan? Du
hittar alla artiklar
om skolan på vår
hemsida luthagsnytt.se, helt gratis!

Utsikt mot korsningen Ringgatan/ Sibyllegatan. Lokalerna är ljusa, och de annars så vanliga korridorerna närapå obefintliga.

Konst som flirtar med det lokala i matsalen.

Enorma pekskärmar och digital matta
I många av de större och mer traditionella klassrummen
sitter vad som ser ut som stora ipads fästa på väggarna.
Dessa är touch screens (pekskärmar) som nu alltså tycks
ha tagit över whiteboarden som tog över griffeltavlan
som… Ja tiderna förändras minsann och när förskolechefen Christin Viklund berättar om den digitala matta
man har köpt in till förskoleverksamheten blir det
tydligt att det är en skola som är rustad för 2020-talet
som kickar i gång sin första termin denna höst.
– På den mattan kommer barnen att kunna interagera med olika pedagogiskt upplagda program, fortsätter
Christin Viklund.
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Gissa färg på arenan?

Signaturfärger
Den del av Tiundaskolan som Luthagsnytt besöker har
orange/gul som sin signaturfärg. Signaturfärgerna kommer att fungera som markörer för var i de olika delarna
av den stora byggnaden man befinner sig. Varje färg
utgör en s.k. arena, i vilken olika klasser sedan har sin
hemvist. Arenans färg markeras främst i golvmattorna.
Vi påminner om att Tiunda nu är en skofri skola vilket
innebär att alla elever, personal och du som besökare
snällt får ta av sig pjucken innan man går in. Det är
efter önskemål från elever som kom fram i samband
med att den nya skolan planerades.

SKOLA

Tiundaskolans bibliotekarie, Hanna Forsell,
ser fram emot att få lära känna alla
lässugna elever i höst.
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SKOLA

Det lär kunna svänga skönt i den blå arenan (notera golvfärgen).

Bitr. rektorerna Annika Elenström och Silav Amedi ser
fram emot den första terminen i den nya skolan.

Ett gäng möbler, formade som hexagoner, kommer att utgöra mötesplats innanför huvudentrén.

Ett alldeles eget bibliotek
Biblioteket återfinns på andra våningen och utgörs
främst av en stor oktogon. Det ligger likt en fristående,
åttakantig, byggnad ovanför det som är skolans matsal.
Här kommer bibliotekarien Hanna Forsell att finnas
för att bistå lässugna elever. Detta är något som Luthagsnytts juniorreportrar särskilt uppskattar. Tänk… Ett
alldeles eget skolbibliotek med en alldeles egen bibliotekarie!
Skofritt
På tal om matsal och skofritt har Vega emellertid en
invändning:
– Jag tycker att det kan vara bra att det är skofritt i
skolan. Men just i matsalen borde man ändå få ha skor,
8
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UMLNs juniorreportrar Vega och Emilia.

säger hon och får genast medhåll av Emilia.
– Ja usch, det blir ofta äckligt på matsalsgolv, förklarar Emilia motviljan till barfotaregler i en matsal. Folk
spiller ketchup och andra såser och så går man där i
bara strumplästen och blir kladdig om fötterna. Inte så
trevligt.
Jag förstår tjejerna och föreslår att man alltid kan ha
på sig inneskor, tofflor eller varför inte mockasiner?!
Resonemanget går inte hem hos tjejerna. De är stenhårda: Nej, i matsalen borde man få ha på sig sina skor.
Annars får vår nya Tiundaskolan idel höga poäng av
UM Luthagsnytts juniorreportrar. Eller vad sägs om
betyget ”JÄTTEFIN”?!!

FLER BILDER
...från Nya Tiundaskolan hittar du
på vår hemsida
luthagsnytt.se

FRAMÅT!
för ett grönt och
trivsamt luthagen

Stefan Hanna

Unn Harsem

Uppsala ska inte förtätas till oigenkännlighet.
Centerpartiet bevarar grönområden och satsar på trivsel!
Utveckla Seminarieparken till en vacker, offentlig
rekreations- och kulturpark i samma klass som Stadsparken.
Utveckla cykel- och promenadstråken längs Fyrisån med
parkbänkar och badbryggor.
Utveckla Fyrishov till ett friskvårdscenter med fokus
på Uppsalas seniorer och säkerställ träffpunkter.

Satsa på trivsel eller bygga sönder?
Den 9 september har du ett val.
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Den åttonde september går startskottet för Uppsala Kulturmaratons tredje upplaga och nu
har jag stämt möte med initiativtagaren Mohamad Hassan. Ja, det stämmer att han tillika
är Uppsalaliberalernas starke man. Med det konstaterat lämnar vi politiken bakom oss och
beger oss raka vägen till Stabbys utomhusgym (granne med Eriksskolan, reds anm).
Text & Foto: Peder Strandh

42 km
kultur
JAG HINNER VÄNTA ETT PAR MINUTER innan jag
får syn på Kulturmarans general … Eller snarare hans
vita sportkeps som formligen tycks flyga fram mellan
grenverken på de träd som kantar ängen vid utegymmet. Naturligtvis anländer han (knappt ens andfådd) på
sin cykel och innan han har fått ner stödet på denna har
han hunnit fiska fram tre maffiga medaljer ur en bag
han har med sig.
– Kolla, säger han. Speciellt framtagna för kulturmaraton … Känn på dem … Snygga, eller hur?!
Mohamad Hassan är driftig, som person, och det
märks tydligt i hans entusiasm för Uppsalas enda lopp
med Maratondistans.
Medaljerna han räcker mig är i tre valörer. De i guld
och brons kommer att tillverkas i ental, berättar han.
”Men Silvermedaljören då”, utbrister jag! ”Menar du att
loppets näst snabbaste kommer att hamna på en delad
tredjeplats - med resten av pöbeln?.
Mohamad skrattar och ger mig sin lugnande förklaring samtidigt som vi går fram till en bänk för att slå oss
ned.
– Nej, silvermedaljörens medalj är naturligtvis helt
unik då den är den enda silvriga medaljen som har
”Uppsala Kulturmaraton 2018” ingraverad i sig.

Maratonlopp och stafett
Hur får man då en idé som den här; att starta ett helt
nytt maratonlopp med kulturprägel till på köpet …
Och var kommer kulturen in i bilden?
– Idén till Uppsala Kulturmaraton fick jag när jag
sprang Stockholms maraton, säger Mohamad Hassan.
Nu är det bra många år sedan men jag minns att jag då
tänkte att ’en mara genom Uppsala skulle bjuda löparna
och publiken på betydligt mer historia, kultur och natur jämfört med det som bansträckningen i Stockholm
erbjuder’.
– Jag kände att en stad av hävd, som ju Uppsala är,
bara måste ha ett eget maraton.
Sagt och gjort, efter avklarat lopp i 08-land for han
hem till Uppsala och satta igång. Tillsammans med
sambon Malena Ranch och sin nu vuxna dotter (även
10
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hon en talangfull långdistanslöpare) bildade Mohamad
i juni, 2016, den ideella Föreningen Uppsala Kulturmaraton. Lite senare samma år hölls sedan den första
upplagan av loppet.
Det som gör Uppsala Kulturmaraton speciellt är att
man också kan anmäla sig som ett lag och då dela på
de 4,2 milen. Detta ”stafett-maraton” utmanar familjer
såväl som kollegor, konkurrenter etc.
Kulturen, främst för ”medlöparna”
Att man ville ha ett maraton med kulturinslag, förklarar
Mohamad Hassan, hade att göra med förebilden Berlin.
Dock utan några som helst övriga jämförelser mellan de
båda världsmetropolerna.
– Där har man lyckats med att göra det hela till en
folkfest som spiller långt utanför själva löparbanan.
Med musikband, workshops, food courts o.s.v. berättar
han. Alltså något som också gör det extra värdefullt för
alla de som följer med löparna till de olika loppen.
Mohamad & Co. ville helt enkelt skapa något utifrån
samma tänk som Berlin. Något för alla som följer med

löparna till Uppsalas eget maraton.
– Första året hade vi ett band som underhöll vid en
av banans stationer. I år är det fem akter som kommer
att pågå parallellt. Bl.a. kommer Tensta Folkdanslag att
underhålla vid bansträckningens norra ände, vid Gamla
Uppsala högar. Föreningen Kultur vid Ekoln kommer
att utgöra en egen station och där erbjuda maratonfantasterna möjlighet att ta del av poesi, litteraturläsning
och yoga m.m.
Det finns naturligtvis en extra poäng med att hålla
loppet samma dag som sedan övergår i Sveriges största
kulturnatt.
– Uppsala Kulturmaraton blir den bästa tänkbara
uppvärmning inför KulturNatten, ler Mohamad. Plötsligt bländas jag av en solkatt som klöser mot mig från
guldmedaljen som ligger där så prydligt, bredvid sina
likar av andra valörer. Kanske ett tecken på något stort,
tänker jag förhoppningsfullt. Och Mohamad Hassan
fortsätter att le - som om visste han något ingen annan
vet, om solkatter av guld.

I år är det
fem akter
som kommer att pågå
parallellt.
Bl.a. kommer Tensta
Folkdanslag
att underhålla.
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Svenskt konsthantverk och formgivning sedan 1980.

Välkommen till Uppsalas äldsta konsthantverksbutik.
Keramik, glas, textil, silver, ullfiltar och egna klädkollektioner.

K
en
Ö
Svartbäcksg. 18 UPPSALA, www. osteroman.com, tel. 018-71 15 45

Negah har ingen
ledarhundssele på
sig vid tillfället, vilket
innebär att hon inte är
i tjänst.

14
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LEVA & VERKA

Under mina promenader runt om i Luthagen har jag under flera års tid sett honom med sin ledarhund. Han brukar hälsa när vi möts. Han verkar så trevlig, har jag tänkt. Hur är det att vara blind
och leva i Luthagen? Och vem är den trevliga mannen och hans hund? I artikelserien Leva & Verka
möter jag denna gång Fredrik Mattson och hans ledarhund Negah.
Text: Maria Klefbeck Foto: P. Strandh

Fredrik är blind,
men får andra att
se med nya ögon
ÖVER EN FIKA I STABBY PRÄSTGÅRD träffade jag
Fredrik Mattson och hans ledarhund Negah.
Vi slår vi oss ned i skuggan av prästgårdens praktfulla lindar. Det är en av sommarens varmaste dagar
(ska det senare visa sig). Med stöd av blindkäppen och
ledarhunden Negah hittar Fredrik smidigt ingången
till trädgården. Negah har ingen ledarhundssele på sig,
vilket innebär att hon inte är i tjänst. Hon finner sig
genast till ro vid husses fötter där hon lägger sig för att
vila. Jag och Fredrik tar oss varsin kopp kaffe och snart
är samtalet i gång.
Han berättar att det snart är åtta år sedan han flyttade
från Årsta till Luthagen. Fredrik minns hur det var att
vara ny i stadsdelen, när man ännu inte hade lärt sig
att hitta så bra i området: Det var en ruggig höstkväll
när han och nya flickvännen (också hon blind och
numera är de inte längre ett par) hade avnjutit en god
middag och ett par glas vin hemma hos honom. När
de senare begav sig ut i Stabbyskogen för en promenad
hittade ingen av dem tillbaka. Det slutade med att de
var tvungna att ringa till polisen för att få hjälp att
orientera sig ut ur skogen. Fredrik skrattar fortfarande
åt minnet av händelsen. Idag hittar han lätt bland alla
stigar i Stabby och gator i Luthagen. Han känner sig
ofta fram med hjälp av underlaget, vilket guidar honom
rätt. Ungefär; är det gräs eller grus, en upptrampad stig
eller kullersten jag har framför mig?
– En svår situation kan vara när det blir kallt, isigt
och snö. Då kan man inte lika lätt känna vad som t.ex.

är gräs eller grus, förklarar Fredrik samtidigt som kaffet
i koppen kompletteras med en skvätt mjölk.
För att han inte ska råka slå upp för mycket mjölk,
och därmed riskera att spilla ut, låter han sitt pekfinger
vila en bit ner i koppen och på så sätt känna när önskad
mängd är upphälld.
– Utöver kyla, is och snö så försvårar en kraftig vind
ytterligare och då blir man ganska lätt ’lost’, fortsätter
Fredrik. Däremot är det inte svårt för min Negah. Om
jag selar henne hittar hon lätt hem.
När han promenerar runt i Stabbyområdet tar han
ofta hjälp av ljudet ifrån trafiken på Bärbyleden, vilket
ger honom en referens att orientera sig efter.
– För många är det kanske inte så roligt med bruset
från 55:an. Men för mig är det faktiskt till stor hjälp när
jag ska orientera mig i området.
Fredrik Mattsson föddes med en ärftlig gen, vilken
för honom resulterade i en dubbelsidig näthinneavlossning (amotio retinae på latin, reds anm). Som liten
hade han nedsatt syn men det var inget som hindrade
honom från att lära sig läsa, skriva, rita, bygga kojor
o.s.v. Han berättar att han som barn gärna ritade bilar
och hus med mycket detaljer. Just husritningarna tror
han har varit till hjälp för den rumsuppfattning han nu
har nytta av, som blind.
Blind sedan tonåren
När Fredrik Mattsson var 16-17 år blev hans seende
successivt sämre och han genomgick flertalet ögonoperationer för att om möjligt rädda den syn som räddas

KORT OM
FREDRIK
MATTSON
Ålder: 44 år
Bor: I bostadsrätt
på Hällbygatan
Familj: Två
vuxna barn
Intressen: ”Läsa”
ljudböcker, lyssna
på poddar, musik,
frilufsliv och
skärgård samt
att greja med
något avkopplade projekt (sist
byggde han sig en
sänggavel).
Bäst med
Luthagen:
Folklivet och
Stabbyskogen.
Att höra folk
som flanerar
och småpratar,
tonseglarnas sång
och möjlighet till
rekreation för
Negah.
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LEVA & VERKA
Negah betyder passande
nog ”blick” på persiska.
– Hon har gett mig Uppsala,
säger Fredrik Mattsson innan
han stolt visar tatueringen
som föreställer hans egen
ledarhund, Negah.

kunde. Knappt två år senare, när han fyllde 18 år, hade
han ändå helt förlorat synen. Att acceptera detta var en
utmaning, minns Fredrik, och även när synen hade blivit så pass dålig att han bara såg en strimma ljus vägrade
han att använda sig av blindkäpp.
– Jag var helt enkelt inte redo att ’definiera’ mig som
synskadad, minns han.
När allt tillslut blev beckmörkt ville han bara fly
verkligheten och sova, sova ännu mer för att sedan återigen somna om - allt för att aldrig behöva vakna till det
absoluta faktumet; att han nu var helt blind.
Plötsligt bryts mollklangen i hans berättelse och rösten liksom rätar på ryggen och tar en energisk sats:
– Men rastlös som jag är orkade jag inte vänta på
att någon eller något skulle hjälpa mig, skrattar han
och menar att den medfödda rastlösheten blev hans
räddning.
Idag tycks det inte finnas några större begränsningar
överhuvud taget i Fredriks tillvaro.
Negah alltid vid hans sida
Till vardags arbetar han som massör och driver sitt
företag Citymassören nere på Kungsängsgatan. Tack
vare Negah, hans ledarhund, promenerar han lätt till
och från jobbet.
– Utan henne hade jag nog behövt ta färdtjänst eftersom det tar på krafterna att söka av vägen hela tiden.
Istället promenerar jag på en halvtimme ner på stan.
Från hemmet nära Mimmi Ekholms plats går han,
via Hällbygatan och därefter utmed ån mot city. På så
vis slipper han nästan helt att tvingas ut i trafikerade
vägbanor etc. Och Negah finns alltid vid hans sida,
alltid uppmärksam på vad husse kan ha för uppdrag
åt henne. Exempel på uppgifter han ger henne är ”sök
stolpe” eller ”sök trappa”.
Både Fredrik och Negah stortrivas i Luthagen.
– För mig är det viktigt att Negah får möjlighet till
avkoppling eftersom det är krävande för henne att jobba som ledarhund. Därför är det så skönt med Stabbyskogen och fälten, säger Fredrik. Han tycker också det
är stor skillnad på pulsen och livet i Luthagen jämfört
med Årsta.
16
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– I Luthagen är det lugnt men inte öde eller tyst. Jag
tycker om att höra folk som går och småpratar med
varandra eller ljudet av en tonseglare (tonsvala).
Luthagen utan syn
Överlag tycker Fredrik att det är ganska lätt att ta sig
fram i Luthagen. Men bland de svårare trafiksituationerna han möter sticker övergångsstället över Börjegatan ut (det som finns strax nedanför restaurang ”Tre
små fåglar” och vilket inte går rakt över gatan).
– Som exempel skulle en stolpe kunna vara till hjälp
och genom att på så sätt indikera övergångsställets
sneda vinkling, säger Fredrik.
Det som också kan vara knepigt i trafiken är att
ledarhundar är tränade att alltid gå på vänster sida vilket
ibland kan bli vanskligt då man går på en delad gång–
och cykelbana. Då kan resultatet bli att hunden gärna
drar ut mot cykelbanan.
När vi lämnar Stabbys prästgårdsträdgård och precis
ska promenera hem till Fredrik så får jag syn på en
tatuering han har på sin vänsteraxel (se bilden).
Avporträtterad och centralt placerad syns Negah,
och runt henne domkyrkan, hus, fåglar, ån samt en
kulpåse ur vilken några kulor har rullat ur. De, till
synes slumpartat placerade kulorna, bildar i blindskrift
namnet Negah.
– Det är Negah som har gett mig Uppsala, säger
Fredrik med en oerhörd tacksamhet i rösten. Nu så går
vi hem, fortsätter han. Kom Negah!
Knappt hinner han säga färdigt uppmaningen så står
Negah där intill honom, alltid redo att ställa upp för sin
husse.

Det är
Negah som
har gett mig
Uppsala.

Karolin Lundström
Hanna Victoria Mörck
Tobias Smedberg

En stad för några få
Ett Uppsala för alla
O Ett mer jämlikt Uppsala
O Förtäta hållbart, värna grönskan
O Utveckla Seminariet till stadsdelspark
www.uppsalavanstern.se

BRANSCHTORGET

Här hittar du dina lokala
företag i Uppsala och
Luthagen. Vill ditt företag
synas här på branschtorget?
Kontakta redaktionen på:
redaktion@luthagsnytt.se eller
0704-79 59 13

FACKHANDEL

KROPP & HÄLSA (forts)

KUNGSGÄRDETS
VÅRDCENTRAL
S:t Johannesgatan 28
Tel. 018-611 78 55

LIVSMEDEL

NELINS FRUKT & GRÖNT
Börjegatan 10 i Librobäck
Tel. 018-533 444
Öppet vard. 8-21, lö. 9-19, sö. 10-19

Ringgatan 31
Öppet alla dagar 7-23
Tel. 010- 7412590

Hildur Ottelinsgatan 9
Öppet tisdagar 15-20
Tel. 018-24 04 73

Sjukgymnastledd gruppträning
Träning för dig med rygg, höft eller
knäproblem. Balans- och
styrketräningsgrupp 60+,
medicinsk yoga för alla åldrar.
S:t Olofsgatan 6, 072- 701 16 33,
www.rehabresurs.se

Sibyllegatan 9
Tel. 018-53 60 45

KROPP & HÄLSA

Geijersgatan 15B
tel: 018-551414
Välkommen!
Hälsningar Eva Hübbinette

Delikatesser & presentkorgar
Soppa, sallad och paj
Daglig leverans av bröd
Tel. 018-55 56 37
LUTHAGENS TANDVÅRD
Vasagatan 1C
Tel. 018-50 77 70

Infoteket

om funktionshinder
S:t Johannesgatan 28 D
www.regionuppsala.se/infoteket
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BRANSCHTORGET

SKÖNHET

ÖVRIGT

CAFÉ OCH RESTAURANG

LINNÉS KAMMARE
Konsthantverk, inredning och kafé
Vallhovs Säter 6, Jumkil
Öppet to-fr 12-17, lö-sö 11-15
073-443 93 40 linneskammare.se

Börjegatan 52
018-55 00 20
www.salongluthagen.se

OFVANDAHLS HOVKONDITORI
Sysslomansgatan 5A
018-13 42 04 | ofvandahls.se
DELLAS KLIPP
Fyrisvallsgatan (Gimo gatan 2 a)
073-5903450 | bokadirekt.se

SIRIUS LOPPMARKNAD
Sturegatan 5
Tel. 018-51 11 15
Öppet: Mån-Tor 10-18
Fre 10-17, Lör 11-15

BYGG

Erbjuder tjänster inom måleri t.ex. inomhusmålning, tapetsering och utomhusmålning.
Mobil: 0709 540 666 | www.husbyborgmaleri.se

Vill du synas här?
Ring 0704-79 59 13

STABBY PRÄSTGÅRD
Tre välutrustade lokaler
för fest, konferens m.m.
Stabby backe 1
Tel: 0708- 54 06 41
www.stabbygarden.se

KRONBORG TAK OCH BYGG
Specialiserade på platta och gröna tak
Kostnadsfri konsultation och takbesiktning
070-2413104 | kronborgtak.se

SOMMARRO FASTIGHETSTJÄNST AB
Norbyvägen 63
018-53 29 42, 070-666 56 76
sommarrofast.se

RIKSMÄKLAREN I UPPSALA
Mäklaren genom livet
Skolgatan 33 B
Öppet: Mån-fre kl. 09-17
018-13 98 50
www.riksmaklaren.se/uppsala

ÖSTER OM ÅN
Konshantverk & Formgivning
Svartbäcksgatan 18
018-71 15 45 osteroman.com

UPPSALA ELEKTROMEKANO
En Autoexperten bilverkstad
Timmermansgatan 13
018-245025
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Klimatet kan
inte vänta.
Den 9 september kan du
sätta klimatet högst på
den politiska agendan.
En röst på Miljöpartiet
är en röst för klimatet.

Miljöpartiet i Uppsalas
kommunalrådskandidater:
Linda Eskilsson och
Rickard Malmström.

uppsalaval.nu

Fönsterputs
Lägenhet

2 rok 349 kr
max 11 fönster

3 rok 399 kr
max 13 fönster

4 rok 449 kr
max 15 fönster

Radhus & Villa

11 Fönster 399kr
15 Fönster 519kr
Rengöring av
Kristallkrona

Gäller med RUT avdraget
För mer villkor och tjänster:

utzikt.se
076-466 11 27

Vid Haglunds bro. Foto: Jessica Carlberg

Efter sommarnumrets
(nummer 2) artikel om S:t
Johannes grill som i år firar
jubileum kontaktades vi på
redaktionen av Inger Persson. Det var hennes pappa,
Ernst Hägg, som en gång i
tiden startade det som idag
är S:t Johannes grill. Inger
och jag bestämde oss för att
träffas på platsen där allt
utspelade/utspelar sig.
Text & foto: P. Strandh

Makarna Inger och Lars Persson utanför S:t Johannes grill.

S:t Johannes grill

En kiosks historia
DEN NUVARANDE ÄGAREN Zeydan Erdogan serve-

rar oss varsin kopp kaffe samt undertecknad den så högt
uppskattade drycken Ayran*.
– Saken är den att min pappa öppnade sin första
kiosk redan 1934, inleder Inger där vi sitter på restaurangens uteservering med utsikt över Observatorieparken. Om det sedan var just här han inledde sin karriär,
det är jag inte helt säker på … Men jag har aldrig någonsin hört talas om att han skulle ha haft någon annan
kiosk på någon annan plats.
Från allra första början stod kiosken ett tjugotal
meter österut, precis där det idag finns cykelpumpar
och (sommartid) bärförsäljare. Platsen kallades då för
Observatorieplan och där det idag finns en rondell var
det då en vanlig fyrvägskorsning.
– På den tiden var kiosken väsentligen mindre, med
ingången på ena kortsidan,minns Inger.
Där inne brukade hon sova på högarna av tidningar
som låg upplagda på speciella hyllor. Ibland kunde hon
också ”bädda” åt sig i en tom banankartong.
– De hade en sådan där mjuk botten som man sov
skönt på, förklarar hon nästan urskuldande när hon ser
min smula skeptiska reaktion.
22
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Mumsade MumsMums
En dag när den lilla Inger Persson kom till föräldrarna
i kiosken fick hon se den hängande i kedjor från en
lyftkran. Det hade blivit dags att flytta kiosken från
Observatorieplan till dess nuvarande plats utmed Sankt
Johannesgatan.
På den nya platsen hade man innan låtit gräva ut en
källare, vilken skulle komma att bidra med mer utrymmen för kiosken. Inger skissar ur minnet upp en bild
över hur kiosken såg ut med dörren på kortsidan (mot
Kyrkogårdsgatan) och den stora kaminen precis där
innanför. Den öppna kylen och den stora glassboxen,
tidningshyllorna. Minnen. I pappans kiosk, hade hon
sedan länge ett par favoriter bland det mer mer söta
sortiment.
– Oh ja, framförallt var det Mums Mums och tug�gummit Toy som lockade, ler hon. Men det blev aldrig
så att man åt för mycket av det, nästan försäkrar hon
när hon ser min imponerade blick.
Mamma Frida tar över
Nu ansluter Ingers make Lars till vårt bord och bidrar
med sina minnesbilder från tiden då det begav sig med
kiosken i familjen Häggs regi.

Zeydan Erdogan

* Ayran är en
dryck som traditionellt består av
yoghurt, vatten
och salt. Den är
populär i bl.a.
mellanöstern och
vinner numera
terräng även
i västeuropa.
Den lämpar sig
utmärkt till heta
maträtter.

En bekant till Ingers pappa Ernst ritade av kiosken på en bordsduk av papper. Denna duk ramades
senare in och upphovsmannens namn, Bror Hjort, klingar idag bekant för de flesta.

– I början av 60-talet blev Ernst dålig, berättar han.
Några år senare - 1966 - tog sedan Ingers mamma Frida
över driften av kiosken helt.
Det fortsatte som vanligt; varje morgon öppnades
kioskluckorna upp … Prick klockan nio. Dessa stod
sedan öppna till 21.00, varje kväll.
– Klockan 16 kom sedan biträdena och avlöste mamma, berättar Inger.
Ett av de biträden som hon och Lars fortfarande
minns var Iréne Fredriksson.
– Jag vill minnas att hon var från Brunna, säger Inger
och plötsligt minns hon ännu ett namn: Min kamrat
Håkans mamma, Greta Waxell, jobbade också som
biträde hos oss.
Håkans pappa hette Folke och var vaktmästare och
familjen bodde i huset som ligger precis intill rondellen
vid Johannesgatan, invid ingången till Observatorieparken på Kyrkogårdsgatan (2 A, reds anm).
– Håkan och jag lekte oftast i parken, berättar Inger.
Där byggde vi bland annat kojor (…) som en annan
vaktmästare sedan alltid rev ner.
Hon skrattar för sig själv och jag misstänker att våra
tankar ohjälpligt vandrar till den stackars Sisyfos.

Ni får aldrig vara lediga
När mamma Frida Hägg började
fundera på pensionering väcktes
tankarna hos Inger och Lars om att
ta över driften av kiosken. Men då
höjde mamma Frida ett varningens finger: ”Ni kommer aldrig att
kunna vara lediga om ni väljer att ta
över pappas och min kiosk”.
Det blev som mamma Frida nog
ville. Inger och Lars tog inte över
kiosken och nu är den i Zeydan
Erdogans trygga händer.
– Önskar ni ytterligare påtår,
frågar han?
Ingers mamma Frida Hägg.
Svaret han får är milt avböjande.
Vi är mätta på kaffe och fyllda av minnen
som här, på S:t Johannes grills trädäck en solig
sommardag 2018, har tillåtits göra sig påminda
Inger och Lars far hem till sitt, strax öster om
Uppsala. Och jag till redaktionen där jag i detta nu har
avslutat denna artikel. Gott så.
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Gudrun Schyman (F!)
rullar in i Uppsala
– Jag vill visa att det är möjligt att välja bort flyget, säger Gudrun
Schyman, partiledare i Feministiskt Initiativ.
Flyget är en av de största klimatbovarna. På den populära flygsträckan Stockholm-Göteborg släpper flyget årligen ut 174 000
ton koldioxid, medan motsvarande tågresor hade stannat på 1,3
ton (enligt siffror som tidningen ETC tagit fram).
– Det är viktigt att vi alla drar ner på våra flygresor när det
är möjligt. Men det förutsätter att det ska vara lätt att välja ett
miljövänligare alternativ, och så ser det verkligen inte ut på alla
ställen i dag. Därför måste politiken bli mycket mer kraftfull,
säger Gudrun Schyman.
Startskottet för Gudrun Schymans valturné gick den första augusti och följs av en sex veckors-tur, Sverige runt. Färden går alltså
endast via landets vägar och räls där det, i snitt, är inplanerat för
fyra timmar politiksnack per dagen.

Den 30 augusti
bjuder Gudrun
Schyman in till valfika i Stadsparken i
Uppsala kl 18.
– Vi är många
och vi gör det tillsammans! Jag möter
en enorm kraft och
vilja till politisk
förändring runt om
i landet. Folk hör dagligen av sig till Feministiskt Initiativ och vill
hjälpa till ideellt - allt från taxichaufförer som erbjuder skjuts till
lokalgrupper som vill möta upp med fika och ballonger. Jag tycker
det ska bli fantastiskt roligt, säger Gudrun Schyman.

Foto: Oscar Stenberg

Hon ska besöka över 60 städer i Sverige och kommer
på den över 924 mil långa resan aldrig att lämna
marken. Torsdagen den 30 augusti bjuder hon och
Feministiskt Initiativ in till valfika i Uppsala.

Aktuellt på bio
Den 10 augusti hade filmen ”Gudrun – konsten att vara människa” biopremiär. Det är dokumentärfilmaren Hampus Lidner
som följt Gudrun Schyman från 2014 till 2018.
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Hoppas på tilltagande
”shop local”-anda
Det är med STUDENTBOKHANDELN som med
så mycket annat i Uppsala: Den har ju funnits där i alla
tider och lär väl fortsätta så. Men i dessa tider bör ingenting tas för säkert, inte ens klassikern Sysslomansgatan.
Studentbokhandeln har haft Sysslomansgatan 7 som
adress sedan 1976. Under de fyra decennier som passerat
sedan dess har tillvaron för leverantörer av litteratur i allmänhet och kursdito i synnerhet förändrats dramatiskt.
Text & Foto: Peder Strandh
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Vi måste alla
börja tänka
om, om vi
ska kunna ha
kvar
servicen i
våra
närområden.
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NÄR MAN STIGER IN GENOM Studentbokhandelns
entrédörr sjunker ljuden av Sysslomansgatans trafik
snabbt undan tills dess att de bara utgör en mild, dov
ljudkuliss. Perfekt, med andra ord, för den som vill
försvinna en stund i litteraturens underbara värld.
Gatuadressen - på tröskeln mellan city och Luthagen kan tyckas borde vara optimal för en bokhandel. Men
de senaste åren har bokhandelns ekonomi dragits med
röda siffror; underskott.
Bakom informationsdisken en bit in i butiken sitter
Sven-Erik Svensson som idag förestår Studentbokhandeln. Trots röda siffror syns han vara en munter typ som
brinner för att serva alla de som, i en jämn ström, flödar
fram till disken i jakt på något av alla dessa svar. Han är
klädd i en rosa pikétröja.
– Sjuttio procent, inleder Sven-Erik samtidigt som
han blickar ut över bokhyllorna bakom disken. Så stor
är andelen av vår försäljning som utgörs av kurslitteraturen. Men de senaste åren kämpar vi som sagt mot
vikande försäljningskurvor.
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När försäljningen föll 2014 ville han först tro att det
rörde sig om en tillfällig nedgång, det visade sig dock
snabbt att så inte var fallet. Man höll ett antal möten
och tittade på ett antal olika orsaker och hur man skulle
bemöta dessa.
– Det råder ingen tvekan om att Internethandeln
spelar en stor roll i att de faktiska bokhandlarna förlorade och alltjämt förlorar marknadsandelar, konstaterar
Sven-Erik.
Det är därför han bjöd in Luthagsnytt, för att berätta
om hur allvarligt läget faktiskt är. Men också om allt
man gör för att kunna finnas kvar för litteraturfantaster
i Luthagen och annorstädes.
– Vi kan litteratur, säger han med eftertryck. Samtliga
våra anställda har minst ett tungt universitetsämne i sin
CV vilket bör ses som en garanti för att du ska kunna få
professionell hjälp att orientera dig bland den flora av,
inte minst, kurslitteratur som ständigt kommer ut.
För två år sedan (2016) började Studentbokhandeln
att handla med begagnad litteratur, och den försäljning-

en ökar stadigt.
– Men den ökningen ensam räcker inte för att vända
de röda siffrorna, konstaterar Sven-Erik samtidigt som
han rynkar pannan och tar märkbar sats: Nyligen tvingades jag att säga upp två av våra fantastiska kollegor …
Det är fruktansvärt tungt.
Hösten 2018: Vinna eller försvinna
Faktum är att Sven-Erik hävdar att hösten 2018 blir
en indikator för om Studentbokhandeln ska vinna-eller-försvinna.
Nu gäller det med andra ord att rädda det som räddas
kan. På gång är författarkvällar med bl.a. Tomas Bannerhed, Lena Einhorn och Olle Mattsson. På kulturnatten, den 8 september, presenterar Uppsala universitets
rektor traditionsenligt årets vinnare av Disapriset följt
av musik signerat Dr. Rulles Jazzklinik.
Sven-Eriks dotter var tidigare bosatt i Kalifornien
på USA:s västkust och han brukade hälsa på henne
regelbundet. För varje år han åkte till dottern noterade
han att allt fler skyltar, plakat och klistermärken med

uppmaningar om att ”support your local dealer” och
”shop local” hade satts upp.
– Jag tror att det är så vi alla måste börja tänka om,
om vi ska kunna ha kvar servicen i våra närområden.
Handla nära när möjligheten ännu finns. På så sätt
bidrar du till att den nära servicen fortsätter att finnas
där för dig.
De så typiskt amerikanska köpladorna utmed städernas ringvägar börjar känna av att alltfler amerikaner
väljer att återvända till den mer småskaliga
shoppingmiljön; som i ex. stadskärnor och
bostadsområden.
– Ett liknande trendbrott kommer naturligtvis att ske, även här i Uppsala, spår Sven-Erik.
Men det lär ta sin lilla tid innan den ”nya”
trenden får genomslag i vår stad. Så i väntan
på det lär Studentbokhandeln m.fl. tvingas
göra allt de kan för att finnas kvar för dig och
mig på Sysslomansgatan 7, på tröskeln mellan
city och Luthagen.

Samtliga
våra
anställda har
minst ett
tungt
universitetsämne i sin
CV
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ATT FÖRVALTA ETT ARV

Följ med UM Luthagsnytt till en okänd del av Stabby prästgård. Vi besöker Brygghuslängan,
bakom det faluröda planket i parkeringens norr ände. Lär känna huset och dess historia.

Det sitter i brygghusväggarna
UM LUTHAGSNYTTS LÄSARE är vid det här laget
mer än väl förtrogna med Stabby prästgård. Den gamla
arrendatorsbyggnaden, som kallas Stabbygården, tillhör
gårdens största byggnader tillsammans med det Söderblomska huset, uppkallat efter Nathan Söderblom som
en gång bodde där. Ingen lär heller ha missat det gamla
sädesmagasinet eller den stora ladugården som båda två
står utmed grusparkeringen. Få har nog däremot någon
större koll på vad som döljer sig bakom det faluröda
planket som skärmar av parkeringens bortre, norra
ände.
Där, på den torra gräsmattan, står två träbockar uppställda och på vilka ett avflagat gammalt fönster vilar. I
den trettiogradiga, klibbiga luften, helt oskyddade från
solen, surrar vännerna Gunilla Överby och Helena
Harnesk runt det gamla fönstret likt två bin på speed.
– Vi håller på och räddar dessa från att fullständigt
förfalla, säger Gunilla Överby innan hon fortsätter att
blåsa hetluft med en för ändamålet specialgjord pistol

28
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Vi håller
på och
räddar dessa
från att
fullständigt
förfalla

på de sista färgresterna.
Det är mitt i juli och hettan beskrivs av många som
näst intill outhärdlig. Men det omdömet tycks inte stå
för Gunilla. Inte heller Helena Harnesk låter sig skrämmas av värmen.
– Vi försöker arbeta mellan nio och fyra några dagar
i veckan, berättar Helena hurtigt samtidigt som hon
börjar skrapa färgflagor intill Gunilla.
Deras mål; att rädda det som räddas kan av Brygghuslängan. Något som ligger alla Stabbyfiler nära
hjärtat.
Brygghuslängan
Det som var det ursprungliga brygghuset hittar man
idag i den bortre delen av huslängan. I den delen av
längan som ligger närmast planket mot parkeringen
finns ett hus med en liten lägenhet, antagligen avsedd
för en familj anställd i prästgårdes jordbruk. Mellan
brygghuset och detta hus har man byggt ett vagnslider,
alltså en sorts dåtidens garage för gårdens vagnar.

ATT FÖRVALTA ETT ARV

Drängkammaren
I det lilla rummet i längans nordligaste del ligger, i direkt anslutning till tvättstugan, den gamla drängkammaren. Här har det senaste lagret tapeter sedan länge börjat
att släppa greppet om väggarna. Och därunder syns
dagstidningar, bl.a. gulnade Upsala Nya Tidning-sidor
som är daterade till tiden för II:a världskriget, 1944.
Här känner man historiens vingslag och man förflyttas raskt till en tid då det mesta var helt annorlunda
mot dagens IT-hetsande och klickjagande tillvaro. Med
en fungerande infrastruktur och intakt industri stod
Sverige inför en av vår nationella historieskrivnings
absoluta höjdpunkter. Snart skulle idén om folkhemmet
skjuta fart, och det med raketfart. Grundplåten till landets boom för arbetarklassen, vilken i sin tur orsakade
en snabbt växande medelklass.
Sannolikt kommer den gamla drängkammaren att
återställas till en betydligt mer sanitär upplaga av sig
själv inom en snar framtid. Men innan dess hoppas

jag att dess talande väggar får chansen att noteras och
dokumenteras.
Inne i själva i själva tvättstugan
Sedan tidigare har Stabbygårdens ägare, Bondkyrko
Hembygdsförening, låtit byta ut delar av bjälklagret i
taket.
– Det var ett himla slit och kostade på ekonomiskt
för föreningen, minns Helena Harnesk renoveringen
från 00-talets slut. Men det var direkt avgörande för att
byggnaden skulle kunna räddas för kommande generationers glädje och bildning.
Att den dåvarande intendenten för Stabby prästgård,
Kerstin Dahne, kunde spara in en rejäl slant genom
att låta analysera det som först ansågs vara ett mycket
elakartat svampangrepp på bjälklagren (vilket sedan
visade sig vara helt fel) var värdefullt för husets framtid
minns Helena.
– Det innebar att vi, som medlemmar, kunde göra
det mesta själva.
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ATT FÖRVALTA ETT ARV

den renoverad i slutet av 00-talet, som sannolikt hade till uppgift
att leda ut all den ånga som tvätten genererade.
En murare sökes
Den gamla pannmuren är idag hårt ansatt av tidens tand och
Helena Harnesk uttrycker sin förhoppning om att Bondkyrko
Hembygdsförening, genom bidrag från t.ex. Kungafonden, ska
kunna anlita en murare som då skulle kunna laga hela pjäsen,
med kärl och allt.
– Det är inga dåliga grejer det här, konstaterar hon samtidigt
som hon låter handen vandra över den, visserligen luggslitna men,
vackra och historiskt mycket intressanta tvättanordningen.

Nästa utmaning blir pannmuren
I det ena hörnet av tvättstugan finns den så kallade pannmuren.
Det är en uppmurad historia, cirka 140 cm hög och, uppifrån
sett, ihålig. Under skiktet av puts sitter ett järnband/-beslag som
håller ihop pannmuren på ett obevekligt vis.
– Här har man alltså murat in ett stort kärl, förklarar Helena
Harnesk och pekar ner i det stora hålet (se även vårt filmklipp om
pannmuren genom att söka på ”pannmur-film” på vår webbsida;
luthagsnytt.se).
Oftast gjordes dessa kärl i koppar. Men så är inte fallet med
Stabbygårdens pannmur.
– Den är gjord i någon annan sorts metall, konstaterar Helena.
I detta stora kärl kokade man tvätten i lut*.
Bakom en lucka sitter som sitter en bit ner på pannmurens vägg
finns en eldstad i vilken man eldade så att tvätten kunde koka.
På pannmuren syns även tvenne mindre luckor, vilka användes
när man ville tillföra mer syre till elden - allt enligt principen om
självdrag. I taket ovanför finns en pyramidformad skorsten, även
30
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Hela gårdens badkar
Inne i brygghuset bryggde man högst troligt öl, vilket namnet
antyder. Men här inne sköttes också gårdens boende sin hygien.
Ett badkar står lutat mot den södra väggen i rummet. Det är en
smula dammigt då det nu var länge sedan någon nyttjade det.
Söderbloms sista hembträde har berättat att alla gick hit för att få
ett bad, berättar Helena.
Även Söderblommarna, undrar jag tveksamt?
– Ja, Nathan Söderblom, hans hustru och barn gick hit för
sitt dopp, svarar hon snabbt, innan hon tillägger: Sedan kom
säkert arrendatorn med sin familj hit, och därefter även de andra
anställda.
Huruvida man bytte ut vattnet mellan de olika badarna ska vi
låta vara osagt. Men för den som vill ta sig en titt in i brygghuset
rekommenderas ett besök på Luthagsnytts Facebooksida.
Om (och när) en möjlighet eventuellt ges, se då till att själv
stiga in i rummet. En garanterat häftig upplevelse för den som är
det allra minsta historiskt intresserad. En plats som bara väntar på
dig där, på andra sidan det välbekanta planket vid Stabbygårdens
grusparkerings norra ände.

UPPSALA
- en tryggare kommun
för dig och din familj

Nej till höghus på Stabbyfälten
Ja till äldreboendegaranti för 85+
Nej till slöseri med skattepengar
Ja till minskade barngrupper i
förskolan
Margit Borgström, Sarah Havneraas, Jonas Segersam

Bevittnar vi möjligen
en renässans för lådor på hjul?
NÅGOT MAN SER FREKVENT i våra kvarter är cyklar i

alla dess former och ibland på de mest märkliga platser.
Att många av dessa dessutom är utrustade med lådor
är något som förefaller bli allt vanligare. Säkert spelar
miljömedvetenheten in för denna rullande lådrenässans,
liksom att det blir allt svårare att hitta parkeringsplatser
för bilen i stan.
Intressant är också att denna låda numer kan sitta på
ryggen, som på restaurangbuden från Foodora, eller på
pakethållaren och inte minst framför cykeln. När det
gäller det sistnämnda är cykeln då oftast försedd med ett
extra framhjul och kan därmed kallas för vuxentrehjuling. En som inte transporterade mat eller annat gods
när UMLN mötte dem utmed Kyrkogårdsgatan en varm
majdag var Joanna. Framför henne satt yngsta dottern
Lou tillsammans med sin kusin Leah (rosa hjälm). Lous
storasyster, Juno, styrde säkert sin egen cykel och fartbrisen gjorde säkert att cykelturen blev extra angenäm när
solen värmde som bäst.
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Vår koordinator Emily

Vi är nyinflyttade i Främre Luthagen men i
Uppsala har vi förmedlat bostäder i över 40 år!
Sedan maj 2018 hittar du oss i ny stor lokal på
Skolgatan 33B i Främre Luthagen.
- Vi ser fram emot att lära känna dig och
vår förhoppning är att du under kommande
nummer fått inblick i vår mäklarvardag och
kommit oss närmare, säger Ulrika Lööf, VD på
Riksmäklaren i Uppsala.

Lindbacken, Sävja och Upplands Väsby.
- Det är med stor glädje som vi nu även har den stora
äran att förmedla 21 nyproducerade lägenheter med
utmärkt läge i Brf Luthags City i Främre Luthagen! Inflytt
beräknas till september år 2019. Läs gärna mer om lägenheterna på www.riksmaklaren.se/luthagscity.

Vi stödjer även Fritidsbanker i Uppland och som kund till
Riksmäklaren kan du lämna in den idrotts- och fritidsutrustning du inte längre använder på vårt kontor,
Bostadsmarknaden har de senaste åren gått upp och
Skolgatan 33 B.
ner. Det är inget konstigt utan fullt normalt. Oavsett hur
- Tillsammans med din fastighetsmäklare ser vi sedan
marknaden ser ut kommer vi på Riksmäklaren alltid se
till
att
det doneras till
bostadsbytet som den största och kanske viktigaste
Fritidsbanken. För oss är det viktigt att
affären du gör i livet.
”Viktigast av allt är att främja en aktiv livsstil och ett gott ända- Att vara mäklare är hårt arbete. Både i
vi som fastighetsmål.
med- och motgång. Viktigast av allt är att
Läs mer om Fritidsbanken på www.
mäklare
tar
vårt
vi som fastighetsmäklare tar vårt ansvar i
fritidsbanken.se.
ansvar i den situation
den situation marknaden är i nu.

marknaden är i nu.”
Riksmäklaren i Uppsala grundades år 1974
och hos oss får du trygghet, kunskap och tillgänglighet
som vi vet är det som krävs för att få ett bra resultat när
du säljer din bostad.
- Det går aldrig att lova guld och gröna skogar,
däremot skall vi som fastighetsmäklare självklart göra
vårt bästa för att göra dig nöjd som kund och få ut
högsta möjliga pris på den marknad som vi är i nu.
För Riksmäklaren är fastighetsmäkleri ett förtroendeuppdrag som handlar om att vi vill finnas där för dig i
livets alla skeden som Mäklaren genom livet.
Vi finns både på begagnad- och på nyproduktionsmarknaden. Idag förmedlar vi nyproduktion i bland annat

Du är alltid välkommen in till oss oavsett
om du behöver rådgivning, vill sälja din bostad eller bara
vill säga hej. Varmt välkommen

Kom gärna in på en kopp kaffe!
Vår koordinator Emily finns alltid på plats.
Adress: Skolgatan 33B
Öppet: Måndag-Fredag kl. 09:00-17:00
Växel: 018-13 98 50
Hemsida: www.riksmaklaren.se/uppsala

I SPRÅNGET

MED SITT BLONDA HÅR och skägg påminner Leo Hoff von Sydow om självaste

landsfadern, Gustav Wasa. När UmLN muntert påtalar detta för honom skrattar han
bara avfärdande och förklarar det färgstarka utseendet med att det snart är dags för
reccemottagning (31 augusti, reds anm).
– Jag är med i Uppsalateknologernas reccekommité och har därför vidtagit vissa
nödvändiga förberedelser inför mottagningen, säger han med glimten i ögonen. Skägget har jag sparat sedan i september förra året (2017), och nyligen blekte jag håret och
skägget för att till själva mottagningen kunna färga det i regnbågens alla färger.
Okej, så mycket törs vi från UmLN lova: Teknologernas reccemottagnings-ståhej lär
bli en kulört och munter tillställning. Härligt!
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Varmt
välkommen till
Seniorer & studerande får
10% RABATT på behandlingar
Massage
Lymfmassage
Klassisk massage
Taktil massage
Käkledsbehandling
Terapeutisk muskelbehandling

Veckogrupper/pass
MediYoga
Lymfpasset
Enkel & mjuk yoga
Sittgympa för seniorer

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL VÅRA

GRATIS

PROVA-PÅ-PASS
28 – 31 AUGUSTI

VI KÖR IGÅNG HÖSTSCHEMAT 29/8
MED FLERA NYA SPÄNNANDE PASS
Torsgatan 6 (ingång på baksidan av huset från Götgatan)
laila@luthagensmassage.se | 0704-823 183
www.luthagensmassage.se

Välkommen till oss!
Hos oss hittar du allt du behöver för att
vara frisk och må bra.
•
•
•
•
•
•

Barnavårdscentral, BVC
Distriktsläkare
Distriktssköterska
Provtagning
Sjukgymnast
Dietist, kurator och psykolog

Det är enkelt att nå oss
Vår e-tjänster når du dygnet runt. Enkelt om du vill
boka om en tid eller förnya ett recept.
Vårdcentralen har öppet vardagar. På vår drop-in
träffar du en sjuksköterska som bedömer akuta besvär.
Buss linje 6 stannar utanför och det finns parkering.
Telefon: 018-611 78 55
Adress: S:t Johannesgatan 28 A
Webb: www.1177.se

INSÄNT

Lokal sökes
Känner du någon som har - eller har du kanske själv
en lokal att hyra ut i Luthagen/Stabbyområdet?
Lokalen måste passa bra att kunna stå och måla
tavlor i, det betyder att ljusförhållandena måste vara
bra. Jag delar gärna lokal med flera … Någon som
är intresserad? Det vore kul att träffas 1-2 gånger
i veckan och gemensamt inspirera varandra. Jag
tänker också att det ska finnas toa och handfat i
anslutning till lokalen. Fint (men inte nödvändigt)
om det också finns en pentrydel eller liknande, så
att det är möjligt att brygga en kopp kaffe när man
är i lokalen.
Jag hoppas nu på napp, både från någon som vill
hyra ut en lokal - men också från blivande målarkompisar som också är inne på att vara kreativa
tillsammans med andra! Hör av er!
Varma hälsningar,
Gro Hansen

E-post: gro.hansen@uppsala.se
Tel: 0709-242964

GRATIS
- tack vare er!
Hur kan Uppsalamagasinet
Luthagsnytt vara ett
gratismagasin?
Bland annat tack vare
våra lokala annonsörer,
tack till er!
Men det är ett välkänt
faktum att alla tryckta
medier lever i en ekonomiskt ansträngd tid.
Luthagsnytt kommer
ut sedan 2005 och vi
ser mest fördelar med
att vara just gratis. Ett
pappersmagasin som
du kan bläddra i många
gånger om. Därför
vill vi särkilt uttrycka
vår tacksamhet till dig
som vill vara med och
stödja Luthagsnytt med
bidrag!

Stöd oss gärna:
Plusgiro 409696-2
Swish 123-5680160

KONTAKTA OSS
redaktion@luthagsnytt.se
www.luthagsnytt.se
Besöks- och postadress
Luthagsnytt
c/o Strandh-Klefbeck
Media KB
Övre slottsgatan 6
(en trappa ned)
SE-753 10 UPPSALA
Kontaktinfo
Redaktion och annons:
018-432 01 94,
0704-79 59 13
redaktion@luthagsnytt.se
Ansvarig utgivare och
redakör:
Peder L.G. Strandh
Framsidan
En del av väggen i Stabby
prästgårds drängkammare
som vittnar om tider som
flytt.
Medverkande bakom
detta nummer
Jessica Carlberg, fotografi
Maria Klefbeck
P. Strandh
Grafisk form
Peter Lundvik, fasonera.se
Instagram-redaktör
Lisa Hamdan McConnell
Redaktionellt material
skickas till
redaktion@luthagsnytt.se

Spana in oss
på Instagram

Ekonomi
Maria Klefbeck
Tel. 073-04 581 04
annons@luthagsnytt.se
Upplaga
6.000 ex
Utgivningsdagar 2018
9 mars
(materialdag 19 feb)
8 juni (material 21 maj)
24 augusti (material 6
aug)
30 november
(material 12 nov).
Materialgranskning
Luthagsnytt förbehåller
sig rätten att avböja
olämpliga annonser liksom
att avböja eller redigera
insända
redaktionella bidrag.
Produktion/tryck
Strandh-Klefbeck
Media KB
ÅTTA.45 TRYCKERI,
Järfälla
www.luthagsnytt.se
Tipsa Luthagsnytt
redaktion@luthagsnytt.se
eller på sms/mms till:
0704-79 59 13

Följ Luthagsnytt
på Facebook

Du får gärna komma med tips etc. som
vi sedan kan lägga upp och dela!
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KLART FÖR INFLYTTNING
I NORRA LUTHAGEN
Söker du en välplanerad, inflyttningsklar lägenhet i bra läge? Där allt är nytt
och fräscht och du är den första som
flyttar in? Då rekommenderar vi ett
besök i vår visningslägenhet i brf Börjetull. Här får du även tillgång till bastu
och gemensamhetslokal. Välkommen!

Storlekar 2-4 rok, 44,5-100 kvm
Fasta priser 1.785.000 - 3.995.000 kr
Avgifter 2.611 - 5.491 kr
Inflyttning Inflyttningsklart!
Visning För aktuella visningsdatum, se hsb.se
Mäklare johan.e@maklarhuset.se
Tel: 070-687 50 20

hsb.se/sok-boende

OM DU BOSPARAR I HSB KAN DU FÅ FÖLJ MED PÅ RESAN MOT FRAMTIDENS
FÖRTUR TILL DIN NYA LÄGENHET.* BOENDE I HSB LIVING LAB.

#hsblivinglab
*Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande. Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av den
statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar
högst 950 000 kr. Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att
garantin ska träda in.

