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INLEDAREN

Hur kan Uppsala- 
magasinet  
Luthagsnytt vara ett  
gratismagasin? 

Bland annat tack vare 
våra annonsörer, tack 
till er!

Men det är ett välkänt 
faktum att alla tryckta 
medier lever i en eko-
nomiskt 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!

Plusgiro 409696-2  
Swish 123-5680160

GRATIS 
- tack vare er!

Stöd oss gärna:

EN LJUSSTRÅLE SOM DÄREMOT lyser allt 
klarare på himlen är den svenska klimatkämpen 
Greta Thunberg. Det råder knappast någon som 
helst tvekan om att hennes agenda torde tillhöra de 
mest angelägna av agendor i denna tid. Att hennes 
initiativ dessutom har spritt sig i form av bl.a. skol-
strejker runt om i Europa till förmån för klimatet 
får den där ljusglimten att lysa än starkare. Bland 
det mest obehagliga i sammanhanget är faktumet 
att flera av världens ledare år 2019 fortfarande lever 
i en fullständig förnekelse inför klimatproblema-
tiken - och detta enbart mot bakgrund av att den 
kortsiktigt ekonomiska vinsten väger till förnekel-
sens fördel.

Men som sagt, inget av detta (Greta Thunberg 
och skolstrejkerna undantagna) är särskilt nytt 
under himlavalvet. Något som däremot garanterat 
är nytt är detta - årets första - nummer av Uppsa-
lamagasinet Luthagsnytt.

I det här numret möter du tjejerna från  
Katedralskolan som slår ett slag för menskoppen 
och dess många fördelar. Läs om Folktandvården 
Seminariet som expanderar och om ’Husläkar-

gruppen på Wallingatan som, efter ett kvarts sekel 
på samma adress, nu flyttar till nya lokaler.

Vi träffar Luthagsbon Mariam Lahyani som 
berättar om det stundande äventyret då hon och 
hennes kamrater i Team Rynkeby - God Morgon 
Stockholms ska delta i cykelloppet Tour de Paris. 
Det handlar om ett sponsorlopp där varenda intjä-
nad krona skänks oavkortat till Barncancerfonden.

Det finns nog inte en enda Luthagsbo som inte 
känner till delikatessaffären Karins Skafferi på Gei-
jersgatan. Till sommaren, efter snart tio år, stänger 
ägaren Karin Lindberg dörren till skafferiet för sista 
gången och vi har naturligtvis frågor om varför, hur 
det känns och vad som väntar henne (och skafferiets 
många kunder) i framtiden?

Vi besöker också en pigg docent i neurovetenskap 
vid Uppsala universitet, Christian Benedict, ute på 
BMC där han forskar om sömnen och dess bety-
delse för hälsan. Detta och mer därtill väntar dig på 
nästkommande sidor.

Nu ser jag fram emot ännu ett år tillsammans 
med dig och önskar samtidigt att du får en givande 
läsning!

Pigg start med sömnforskare 
och menskoppar

Signerat Peder Strandh, redaktör
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Så har vi då äntligen den mörkaste årstiden bakom oss och kan börja 
se fram emot våren. Världsläget ser ut som det gör, inte särskilt mycket 
nytt att vare sig förtjusas eller förfasas över.

Peder Strandh
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INNEHÅLL

Sömnforskaren som  
ser vaket på sömnen

Leva & Verka: UF-företag  
från Katte på blodigt allvar

Cyklar till Paris för  
Barncancerfonden

Branschtorget med  
dina lokala företag

Lilla Skafferiet på Vallhov

S:t Johannes grill  
och långbänkarnas p-plats

Tomt på Wallingatan 10 när  
Husläkargruppen flyttar

Karins Skafferi  
stänger efter tio år

Spana in oss  
på Instagram

Följ Luthagsnytt  
på Facebook

Luthagsnytt.se
för mer läsning

Livsmedelsbutiker
COOP Nära Ekeby
ICA Luthagens Livs
Konsum Ringgatan
Nelins (Börjetull)
Övriga
Riksmäklaren
Familjeläkarna
Himla Concept Store
Karins Skafferi
Konditori Trianon
Leffes Cykel
Stabby Prästgård
Stadsbiblioteket
Waynes Coffee  
   (Forumgallerian)
Waynes Coffee  
   (Smedsgränd)
Öster Om Ån
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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

     Gäller med RUT avdraget
För mer villkor och tjänster:

          utzikt.se    
076-466 11 27

2 rok från 360 kr
3 rok från 420 kr
4 rok från 480 kr

15 Fönster från 530 kr
20 Fönster från 680 kr

Lägenhet

Radhus/Villa

 Fönsterputs
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”När det kommer 
 till sömnen så 

tycker jag att man 
behöver ha som 

regel att ta det lite 
med ro”

Sömnforskaren 
som ser vaket  

på sömnen

z z z

Christian Benedict är docent i 
neurovetenskap och forskar på 

ett av våra mest basala  
behov; sömnen. I höstas kom 
han tillsammans med  
vetenskapsjournalisten Minna 
Tunberger ut med boken - vars 
titel måste tillhöra  
världshistoriens längsta: 
”Sömn, sömn, sömn: Hur 
minne, immunförsvar, vikt, 
koncentration och dina  
känslor hör ihop med  
din sömn”.

text & foto: Peder Strandh
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SÖMNFORSKAREN

BMC (Uppsala universitet Biomedicinskt Centrum, 
reds anm) ser nästan helt insnöat ut när jag närmar mig 
från Dag Hammarskjölds väg. Det är mitt i januari och 
några barn stojar intill grannfastigheten där Kunskaps-
skolan håller till, ettans buss kommer på ännu ett av 
sina varv i ringleden och jag ansluter till lämmeltåget 
som banar väg mellan snöhögarna på väg mot BMC.

Promenaden går genom den långa korridoren och ef-
ter ett par minuter kommer jag fram till kafeterian och 
restaurangen med namnet Bikupan. Det är här på hans 
arbetsplats som vi har stämt träff - jag och Christian 
Benedict. Han visar sig vara några minuter sen till vårt 
möte och jag kommer på mig själv med att föra en inre 
övertalningskampanj för att hindra mig från att skoja 
om att han skulle ha ’försovit sig’.

Efter ett tag ser jag hans huvud som tillsynes glider 
fram över alla andra i korridoren en bit bort. Christian 
är en rätt lång herre, ursprungligen från tyska Hamburg 
där han föddes 1976.

— Ursäkta att jag är lite sen, säger han samtidigt som 
högerhanden skjuter ut till hälsning. Kom med mig så 
ska vi gå bort till mitt kontor.

Vi fortsätter korridoren bort och antalet studenter 
tunnas ut. När vi till slut når hans arbetsrum visar det 
sig att det ligger på BMC:s bortre sida, med utsikt över 
Stadsskogens snöklädda tallar. Inredningen är spartansk 
men Christian berättar att han ändå är glad över att ha 
ett krypin som han kan kalla sitt eget.

Ta det med ro
Han är rapp i ordet och den lätt tyska bryt-

ningen utgör inget som helst hinder 

att följa med i hans resonemang.
– Det råder stor hälsohysteri i dag och den tenderar 

ofta att fungera negativt på det mesta … Inte minst 
på vår sömn, konstaterar Christian. Folk ”har hört” 
att man ska sova si och så mycket för att annars är det 
farligt och att man rent av ”kan dö” av för lite sömn. 
Och visst är det i ett längre perspektiv ohälsosamt att 
sova för lite. Men att det i sig skulle vara dödligt är ren 
nonsens!

Snarare har man, antyder han senare, i studier lyckats 
se att människor som jämt sover längre än 9-10 timmar 
per natt tenderar att kunna ta skada av det.

– När det kommer till sömnen så tycker jag att man 
behöver ha som regel att ”ta det lite med ro” och inte 
stressa upp sig. För stressen kommer garanterat att ge en 
störd sömn, menar Christian. Ibland finns det medi-
cinska orsaker bakom människors sömnsvårigheter och 
då måste dessa adresseras och utredas vilket bör göras 
av läkare. Det kan kanske låta motsägelsefullt, men en 
vanlig orsak till sömnproblematik har sitt ursprung i 
att den drabbade kan lida av ett utmattningssyndrom. 
Det kan också ha med bieffekter från t.ex. mediciner att 
göra. Men oftast rör sig alltså om övergående perioder 
som vi alla drabbas av, till och från i livet.

Ursäkta, vad är chefsklockan?
Den suprachiasmatiska kärnan (SCN) sitter i hjärnan 
och kallas förenklat för chefsklockan. Det är denna 
del av hjärnan som, via 

Det råder 
stor hälso- 
hysteri i dag 
och den 
tenderar ofta 
att fungera 
negativt på 
det mesta... 
Inte minst på 
vår sömn.
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SÖMNFORSKAREN

näthinnans ganglionceller, tar emot och bearbetar de 
ljusintryck (framförallt dagsljus) som sedan kommer att 
reglera kroppens alla övriga cellers klockor: Att krop-
pens alla organ är med på noterna och anpassar sig efter 
dygnsrytmen, ex. levern och njurarnas arbete, ämnes-
omsättning samt när det är dags att åter börja känna sig 
sömnig.

Denna lilla fiffiga del av hjärnan sitter där våra båda 
synnerver korsar varandra, ungefär mitt emellan ögonen.

– Det intressanta är att denna klocka även fungerar 
på en hel del som är blinda, tillägger Christian. Men för 
dem där chefsklockan inte fungerar är det viktigt att få 
rätt hjälp och medicinera så att kroppen kan orientera 
sig i förhållande till dygnet.

Promenader och periodisk fasta  
- lättare än det låter

Christian Benedict bor med sin 
familj i främre Luthagen och är 
noggrann med sina rutiner.

– Ja, jag försöker ju att leva som 
jag lär, säger han och ler. Varje dag 
promenerar jag till och från jobbet 
på BMC, för att på så vis få i mig 
lite av det så viktiga dagsljuset och 
dessutom träna allmänkonditionen.

Det kan säkert bidra till att han 
ser så pigg ut, tänker jag för mig 

själv innan han fortsätter.
– Och så försöker jag att hålla mig till periodiska fasta 

där jag inte äter någonting mellan 19.00 och 07.00 på 
dygnet.

Anledningen till fastan uppger han är hänsynen till 
chefsklockan, till att tarmarna ska få chansen att arbeta 
bort dagens slaggprodukter som annars blir kvar i sys-
temet och därmed tar en onödigt stor del av kroppens 
immunförsvars i anspråk när det egentligen skulle kun-
na göra betydligt större nytta på andra håll i kroppen.

– Dessutom så sover jag mycket bättre på fastande 
mage, och därmed skönare.

Det där med periodfasta verkar betydligt lättare än 
det låter, tänker jag med LCHF- och 5:2-dieten i färskt 
minne. Med periodfasta skulle jag alltså slippa omaket 
med att räkna kalorier, hålla koll på vad som är kol-
hydrater och inte o.s.v. Kanske är det vägen till ett lite 
sundare och smärtare liv, resonerar jag för mig själv när 
jag åter står vid busshållplatsen utmed Dag Hammar-
skjölds väg? Men insikten slår mig samtidigt som jag 
har betalat för bussresan - att jag i och med transpor-
ten nu missar den andra delen i Christian Benedicts 
holistiska hälsotänk: vardagsmotionen och i hans fall 
promenad till och från BMC.

Nåja, ett steg i taget, bestämmer jag mig för samtidigt 
som Luthagen närmar sig i vindrutan till höger om 
chauffören framme i bussen. Ett steg i taget.

Christian Bene-
dicts och Minna 
Tunbergers bok 
”Sömn, sömn, 
sömn (…)”, med 
illustrationer av 
Sara Petterson, är 
utgiven på Bon-
nier Fakta förlag 
2018 och består 
av 192 sidor.
ISBN: 
9789174248586

Doktoranden Lieva van Egmond testar 
sömnmössan på Christian Benedict.

Christian 
har konton 
med namnet 
sleepadvocate 
på Instagram och 
Twitter.

LÄS MER

FÖLJ



Svenskt konsthantverk och formgivning sedan 1980.

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

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

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



INNEHÅLL

På blodigt  
allvar

Skoldagen har  
precis slutat när jag 

möter de tre gymnasisterna 
Moa Hjort, Rebecca  

Stremberg och Clara Klinghag 
från Katedralskolan. De går sista 
året på det samhällsvetenskapliga 

programmet och har valt att starta ett 
s.k. UF*-företag Deras mål med  

företaget är att de ska upplysa och 
uppmärksamma menskoppen och bryta 

tabun kring mens och mensskydd.

*UF står för Ung företagsamhet
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ELEVERNA PÅ KATEDRALSKOLAN har möjlighet att välja 
UF-företagande som en valbar kurs under andra eller tredje 
året. På två terminer ska de då starta, driva och avveckla ett 
företag. Det finns dock möjlighet att fortsätta utveckla före-
taget efter kursens slut och ombilda det till ett traditionellt 
företag. 

The Cup Generation UF startades under hösten 2018 
på Katedralskolan i Uppsala. Av tjejernas entusiasm över 
menskoppen förstår jag redan i början av vårt samtal att 

text: Maria klefbeck 
foto: Peder Strandh
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LEVA & VERKA

produkten för deras företagande var given och att de 
fyra tjejerna ville göra det tillsammans (vid intervjutill-
fället saknas Evelina Önnegren). Redan under som-
marlovet tog de kontakt med en kvinna som driver The 
Cup Foundation och samtalade om hur hon driver sin 
verksamhet i Kenya. 

Hur vill ni göra med företaget i fortsättningen?
– Jag tror inte tiden kommer finnas för det, säger Clara 
lite eftertänksamt.

Moa håller med och utvecklar resonemanget:
– Jag tror jag kommer vilja göra något helt annat när 

det här är klart. Vi läser ”bara” entreprenörskap medan 
många andra som driver UF-företag ofta läser företags-
ekonomi och kanske annat också.

Clara som ansvarar för ekonomin och bokföringen 
tycker ibland att hon kan sakna att de inte läser ekonomi.

– Men för det mesta kan min mamma hjälpa mig 
eftersom hon själv jobbar med ekonomi, skrattar hon.

Hon tipsar också om bra tutorials (informationsvide-
os, red) som ekonomiföretag som t.ex. Visma har lagt 
ut på You Tube. 

Har UF-företagandet varit en bra erfarenhet?
Clara nickar samtidigt som Rebecca tar till orda:

– Framförallt har vi fått ta mycket ansvar själva. Det 
handlar också mycket om att ta egna initiativ, säger 
Rebecca. Dessutom är det mycket praktiskt som ska 

utföras och ordnas efter skoltid. 
Till sin hjälp har de bland annat haft sina två mento-

rer/rådgivare som har bidragit med värdefulla tips. 
Den 6 mars hålls en UF-mässa på IFU-arena där de 

kommer att delta och också tävla om titlarna: ”Årets 
Hållbara UF-företag 2019”, ”Årets Monter 2019” och 
”Årets UF-företag i Uppsala Kommun 2019” (dessa 
tävlingar är då enbart i Uppsala län). 

Vilka säljkanaler har ni?
– Till en början var vi mest inriktade på sociala medier, 
säger Rebecca eftersom det var ett kriterium från 
skolan. Efter tag kunde man sedan välja att lägga till en 
hemsida, vilket var bra eftersom vi ville nå ut till andra 
kretsar än våra egna. Det kändes också lättare att få 
beställningar via en hemsida än Instagram. 

Var säljer ni bäst? 
– Det är nog på mässor, säger Moa. Det är mycket lätt-
are att förklara och visa för människor hur menskoppen 
fungerar än att bara se en silikonklump på en bild. När 
man väl kan prata om den brukar folk mjukas upp. 

Vilken målgrupp säljer ni mest till?
Mest är det till yngre personer, enas tjejerna om. Men 
Moa berättar att när de varit ute och sålt har det ofta 
kommit fram äldre kvinnor som säger ”titta nu på den 
här (…)” till sitt sällskap.

När man väl 
kan prata om 
den brukar 
folk mjukas 
upp. 
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LEVA & VERKA

– Det handlar nog om att äldre är mer bekväma med 
sin kropp, gissar hon. Många köper också koppen till 
sina döttrar. 

Vad möts ni av för reaktioner?
– De flesta som kommer fram när vi är ute och säljer 
använder själva menskopp och är positivt inställda till 
den. För oss är det även viktigt att den blir synlig och 
att folk i allmänhet börjar prata om den, säger Rebecca.

Varför tror ni att menskoppen inte fått en större 
spridning när den ändå har funnits så pass länge?
– Pengar, svarar de nästan i munnen på varandra!

De anser att det finns ett slags monopol på andra 
former av mensskydd som man kan tjäna mycket 
pengar på. Tjejerna har också räknat ut att det bara 
kostar 2 kr i månaden att ha mens när man använder 
en menskopp. I genomsnitt har en kvinna mens varje 
månad i 40 års tid - så nog handlar det om en hel del 
pengar när det kommer till mensskydd. 

Är det krångligt att använda en  
menskopp, läcker det aldrig ut?
– Det handlar nog om att lära känna sin kropp, säger 
Moa. Även en tampong kan ju vara bökig i början när 
man inte är van.

Men menskoppen är lätt att båda sätta på plats och ta 
bort, konstaterar hon samtidigt som hon vant illustrerar 

handhavandet genom att först vika ihop koppen och 
föra upp den mellan fingrarna och sedan släppa greppet 
om den (när den har passerat mellan fingrarna, som 
här får illustrera ett kvinnligt underliv). Det sista man 
gör är att rotera den lite försiktigt så att inga veck har 
bildats … Sedan är saken klar.

När koppen har vecklas ut bildar den ett vakuum 
runt livmodertappen.
– Man lär sig snabbt. När du väl har valt att börja 
kommer du inte gå tillbaka till något annat mensskydd, 
säger Moa med emfas. 

Andra mål med The Cup Generation? 
Det finns mycket intressant att prata om både vad det 
gäller mens och företagande. Men intervjun börjar 
närma sig sitt slut och jag undrar hur de vill summera 
sitt företagande så här långt? 

– Framförallt har vi fått många möjligheter att sprida 
informationen om den här praktiska och miljövänliga 
produkten, säger Moa.

De berättar att de har velat bidra till att normalisera 
menskoppen.

– Därför har vi på Instagram ibland valt att hashtagga 
med #menskoppenpåäventyr där vi visar upp menskop-
pen i olika sammanhang, tillägger Clara.

– Den har bl.a. varit på Wasamuseet, skrattar Rebecca 
som replik!

* På 1930-talet 
började man att 
fabrikstillverka 
menskoppar i 
USA och då var 
materialvalet 
gummi.

I januari var Moa 
på en konferens i 
Kenya där delta-
garna diskuterade 
menskopp och 
menstruation i 
samhället. Här 
fick alla dela 
med sig av sina 
erfarenheter med 
menskoppen, allt 
från det samhälls-
vetenskapliga, 
hur menskoppen 
lättast etableras i 
samhället till det 
mer naturve-
tenskapliga som 
exakt hur en 
menskopp fung-
erar. #menskop-
penpåäventyr 
Foto: Camilla
Wirseen.

Luthagsnytts 
Maria Klefbeck 
tillsammans med 
(fr. vänster) Moa, 
Rebecca och 
Clara som ligger 
bakom The Cup 
Generation.

Följ gärna The 
Cup Generation 
UF på Instagram 
eller Facebook 
under namnet
thecupgenera-
tionuf eller via 
deras hemsida
www.thecupge-
nerationuf.com.se

FÖLJ
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HÄLSA

FÖR ATT MÖTA TANDVÅRDSBEHOVET hos Uppsalas invå-
nare utökar Folktandvården Seminariet med totalt sex helt nya 
behandlingsrum. De gör det i vad de (i ett pressmeddelande, red) 
beskriver som ett ”ständigt växande närområde”.

– Det är en stor, viktig och efterlängtad satsning som vi gör till 
nytta för både patienter och medarbetare, säger Gunilla Swan-
holm, tandvårdsdirektör i Region Uppsala.

Även om Centrum för medicinsk tandvård bytte namn från 
sjukhustandvården (i juli 2018) så är vårdinriktningen alltjämt 
densamma: Att ta emot tandvårdspatienter med särskilda behov.

Verksamheten innefattar en specialistandvårdsklinik i orofacial 
medicin, de mobila tandvårdsteamen, den uppsökande verksam-
heten, kunskapscentrum för äldretandvård samt mottagningen för 
tandvårdsrädda.

– För patienterna innebär det att vi får sex nya behandlings-

rum i tillgänglighetsanpassade lokaler och att vi får en tydligare 
organisation för att behandla patienter med särskilda behov, t.ex. 
tandvårdsrädda, äldre och sköra patienter. Vi får också större 
möjligheter att samla och sprida kunskap om de här patientgrup-
perna, säger verksamhetschef Meral Karakas.

Lokalerna på plan fyra i Seminariet tas helt och hållet över av 
allmäntandvården. Kliniken får därmed fem ytterligare behand-
lingsrum med möjlighet att under våren kunna öppna upp och 
erbjuda såväl köande som nya patienter tandvård snabbare än 
tidigare.

– Det är fantastiskt att äntligen få kunna öka kapaciteten avse-
värt i ett område som växer så mycket som det gör runt Semina-
riet men även övriga delar av Uppsala, säger Katarina Wadstein, 
verksamhetschef för Folktandvårdens klinik för allmäntandvård 
på Seminariet.

I början av mars kommer Folktandvården Seminariet att utöka med fem nya 
behandlingsrum sedan Centrum för medicinsk tandvård (före detta  
sjukhustandvården) flyttar till ett helt eget nyinrett plan, två trappor ned i huset. 
Det innebär att såväl den medicinska tandvården som allmäntandvården i  
Seminariet nu kan öka sin tillgänglighet väsentligt.

Folktandvården  
Seminariet växer rejält
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PÅ CYKEL TILL PARIS

Från Uppsala till 
Frankrike på två hjul

Efter flera år med ihållande kronisk smärta, orsakad av det ovanliga Ehlers-Danlos 
syndrom*, så var det med hjälp av en landsvägscykel som Mariam Lahyani lyck-
ades bryta den negativa cykeln där smärtan hade styrt. I sommar cyklar hon med 
Team Rynkeby - God Morgon Stockholm i Tour de Paris.

BLAND MOTIONSCYKLISTER är Team Rynkeby - God Morgon 
ett bekant namn vid det här laget. Teamet startades 2002 när elva 
danska cyklister (samt en funktionär) bestämde sig för att cykla till 
den franska huvudstaden för att där ta del av cykelloppet Tour de 
Frances målgång på paradgatan Champs-Élysées. Väl hemkomna 
i Danmark igen hade cykelentusiasterna ett överskott på 38 000 
danska kronor i reskassan - pengar man då valde att donera till 
barncanceravdelningen på Odense Universitetshospital. I och med 
detta var Team Rynkeby och traditionen, att cykla till förmån för 
kampen mot barncancer, född.

Mariam Lahyani är frånskild tvåbarnsmamma och sedan många 
år bosatt i Luthagen. Hon arbetar till vardags som lärare och minst 
två gånger i veckan pendlar hon till Stockholm där hennes cykelte-
am håller till.

– Det blir en hel del ”tåg-ande” fram och tillbaka, medger hon 
samtidigt som hon lutar sin knallgula landsvägscykel 
mot väggen (den saknar som alla täv-
lingscyklar stöd). Men det är det värt!

Under vinterhalvåret tillåter inte 
vädrets makter i Sverige att teamet 
tränar på landsväg så då är det inom-
husträning i huvudstaden som gäller. 
Att Mariam sedan lärde känna 
teamets lagkapten Patrik, 
och att småningom 
förälskelse dem emellan 
uppstod, gjorde 
inte pendlingsläget 
sämre.

– Då fick jag ju 
ännu en anled-
ning att ta mig 
till Stockholm, 
säger hon och liksom 
skrattar åt tillfällighet-
ernas många turer.

Tour de Paris till förmån för Barncancerfonden

text & foto: Peder Strandh
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PÅ CYKEL TILL PARIS

Motivation
Det som från början lockade henne att söka sig till 
Team Rynkeby - God Morgon var möjligheten att 
kunna göra någonting för andra samtidigt som hon gör 
något för sitt eget mående. De tidigare så svåra smär-
torna, orsakade av Ehlers-Danlos syndrom, har med 
tiden som aktiv cyklist dämpats avsevärt och idag lever 
Mariam ett fullt aktivt liv.

– Dessutom längtar jag alltid efter lite äventyr, tilläg-
ger hon apropå vad som motiverar henne.

Att cykla genom Danmark, Tyskland och via den 
franska regionen Champagne till Paris.

– Det ser jag som ett riktigt äventyr!
Sedan teamets start 2002 i Danmark har man vuxit 

för att idag ha representation i Nordens samtliga länder 
samt i Australien. Med hjälp av sponsring har man 
sedan starten dragit in drygt 450 miljoner svenska 
kronor till olika ändamål vars gemensamma nämnare är 
barncancer.

– Det blir en hel del telefonerande också, tillstår 
Mariam. Själv ringer jag runt till företag i Uppsala och 
försöker få dem att vara med och sponsra vårt projekt. 
Ett företag som nyligen hakade på som sponsor är 
Söderberg & Partners.

Hon är noggrann med att påpeka att teamets samtliga 
cyklister finansierar sitt deltagande i Tour de Paris, sina 
cyklar m.m. med egna pengar varför samtliga sponsori-
ntäkter - oavkortat  - går till donationer. 

Skruttan också
Det händer att teamet hoppar av cyklarna och är med 
och arrangerar event som inte rullar på två hjul. Bland 
annat danskvällarna Fox of hope i Tullinge och det år-
ligen återkommande Hellas Frostbite Swimrun i Nacka 

- båda där intäkterna 
doneras till barncan-
cerfonden. Men även 
s.k. ”runda upp-kam-
panjer” och Skolloppet 
där elever springer för 
att dra in pengar till 
fonden arrangeras.

– Just nu är jag i 
färd med att försöka få med Uppsalasko-
lorna i Skolloppet, berättar Mariam samtidigt som hon 
håller upp två korsade tummar i hopp om att det ska 
lyckas.

Naturligtvis har Team Rynkeby - God Morgon också 
en maskot. Den heter Skruttan och dyker upp i de mes-
ta som har med teamet att göra. På de knallgula ställ 
deltagarna cyklar i sitter hon. Dessutom kan den som 
vill köpa den som gosedjur.

Kanske är det tur att Skruttan finns med på cykel-
kläderna när teamet trampar till Paris. För det finns en 
sak som Mariam Lahyani känner en viss olust inför, och 
då kan det vara skönt att kunna dela oron med någon - 
som t.ex. Skruttan.

– Jag är lite nervös för backarna, säger hon samtidigt 
som ett visst allvar drar in över hennes ansikte som hit-
tills bara har utstrålat munter självsäkerhet. I nedförs-
backarna går det riktigt fort och då kan det få väldigt 
svåra konsekvenser om man skulle vurpa.

Lika snabbt som allvaret drog in … Lika snabbt 
försvinner det och Mariam skiner upp igen.

– Men vi har inga planer på att köra omkull för vi 
ska rulla in i Paris som enad trupp. Dessutom har vi 
alltid en läkare med i teamet, säger hon skrattande men 
sanningsenligt.

* Ehlers-Danlos 
syndrom (EDS) är 
en grupp ärftliga 
sjukdomar som  
orsakas av bind-
vävsförändringar 
som påverkar 
leder, hud, blodkärl 
och inre organ. 
Överrörlighet i 
lederna, övertöjbar 
och mjuk hud samt 
sköra kärlväggar är 
vanliga och karak-
täristiska symtom. 
Källa: Socialstyrelsen
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BRANSCHTORGET

 

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

Delikatesser & presentkorgar 
Soppa, sallad och paj

Daglig leverans av bröd
Tel. 018-55 56 37 

LIVSMEDEL

KROPP & HÄLSA

KROPP & HÄLSA (forts)

Geijersgatan 15B
tel: 018-551414

Välkommen!
Hälsningar Eva Hübbinette

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

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

KUNGSGÄRDETS 
VÅRDCENTRAL

LUTHAGENS TANDVÅRD
Vasagatan 1C

Tel. 018-50 77 70

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 

Hildur Ottelinsgatan 9
Öppet tisdagar 15-20

Tel. 018-24 04 73 

Sibyllegatan 9
Tel. 018-53 60 45

FACKHANDEL

Torsgatan 6 | Tel. 072-3230474
Vi finns på bokadirekt.se



17Uppsalamagasinet Luthagsnytt nr 1 /2019

BRANSCHTORGET

 

 

CAFÉ OCH RESTAURANG

LINNÉS KAMMARE 
Konsthantverk, inredning och kafé

Vallhovs Säteri 6, Jumkil
Öppet to-fr 12-17, lö-sö 11-15

073-443 93 40  linneskammare.se 

SIRIUS LOPPMARKNAD
Sturegatan 5 

Tel. 018-51 11 70
Öppet: Mån-Tor 10-18
Fre 10-17, Lör 11-15

ÖVRIGT

BYGG

SKÖNHET

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

Börjegatan 52
018-55 00 20

www.salongluthagen.se

Erbjuder tjänster inom måleri t.ex. inomhus- 
målning, tapetsering och utomhusmålning.

Mobil: 0709 540 666 | www.husbyborgmaleri.se

Specialicerad på köks- och badrumsrenoveringar
0708-48 9230 | luthagensbygg.se

 Swisha en gåva till nummer: 90 20 900

KRONBORG TAK OCH BYGG
Specialiserade på platta och gröna tak

Kostnadsfri konsultation och takbesiktning
070-2413104 | kronborgtak.se

Vi finns på Gimogatan 2A (nära Nelins Livs)
Tel: 073-590 34 50 eller  
förboka via bokadirekt.se

RIKSMÄKLAREN I UPPSALA
Mäklaren genom livet

Skolgatan 33 B
Öppet: Mån-fre kl. 09-17

018-13 98 50
www.riksmaklaren.se/uppsala

 

UPPSALA ELEKTROMEKANO
En Autoexperten bilverkstad

Timmermansgatan 13 
018-245025

ÖSTER OM ÅN
Konshantverk & Formgivning

Svartbäcksgatan 18 
018-71 15 45  osteroman.com

Vill du synas här?
Ring 0704-79 59 13



LUTHAGEN GENOM LINSEN

I dagarna öppnar Lilly’s Bar på Sysslomansgatan 15. Mexikanskt och Lilly’s signaturpizzor utlovas med tillägget ”ingen snobbism, inget krångel”.

Alla som någonsin har genat på gång- och cykelvägen från (Norrlandsgatan/Stabbylundsgatan utanför Odd Fellows loge) har nog sett den 
charmiga allmänning husägaren där bjuder på. De två dalablå järnstolarna med tillhörande bord har genom åren bytt plats en smula på den lilla 
markplätten - men charmen består. En morgon ståtade den dessutom med några av vårens första förlöpare; snödroppar.

Följ oss på Instagram för senaste Luthagsbilderna



linnés
kammare
KONSTHANT VERK
G A L L E R I  &  K A F É

* 

* 
* 
       * Kafé med hembakat kaffebröd,  
           godbitar och smörgåsar

        ÖPPET: to-fr   12-17
                         lö-sö   11-15

Stängt 
januari-februari 

ÄNTLIGEN MARS – NU ÖPPNAR VI IGEN!

LILLA SKAFFERIET mathantverk
Invigningshelg 1 - 3 mars 2019

PÅSKÖPPET 
långfredag - annandagen kl 11-16

www.zooninredningar.se

ÖPPETTIDER
Tisdagar 15.00 -20.00
Stängt under skollov 
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HÄNDER I STADSDELEN

Den sjätte juni intar rockfarfäderna från Houston; 
Billy Gibbons, Dusty Hill och Frank Beard scenen i 
Botaniska trädgården i samband med sin Europaturné.

Sedan bildandet av bandet ZZ Top 1969, då som ett traditionellt 
bluesrock- och boogierockband, har de lyckats med bedriften att 
vinna trogna fans över hela världen. En del av framgången brukar 
tillskrivs beslutet att under 1980-talet börja plocka in synthar i 

Boule i Luthagen
Boulesektionen av SPF Luthagen har haft en  
framgångsrik start på året. 

Under de tävlingar som hålls på fredagar i Gottsundahallen har 
sektionen kommit på första eller andra plats vid sex olika tillfällen 
i januari och februari. I tävlingarna deltar mer än 30 lag från olika 
pensionärsföreningar i Uppsala med omnejd.

Förutom tävlingar har sektionen också träning i Gottsunda-
hallen på tisdagar och torsdagar kl 9-12 fram till sista april. Från 
1 maj tränar de sedan på planen mellan Stabby Allé och Präst-
gårdsgatan på tisdagar och torsdagar kl 10-12. Alla är välkomna 
att spela! Du behöver inte känna till något om spelet. Vill du veta 
mer, kontakta då Inga Stenbrink på mobil: 073-246 69 56.

På bilden Inga, Olle och Karin i Gottsundahallen.  
Foto: SPF Luthagens Boule.

Rock’n’Roll med 50-åriga 
ZZ Top på nationaldagen

den annars, för rock’n’roll, klassiska instrumentering. Dessutom 
var Texasgrabbarna tidiga med att inse värdet av MTV och mu-
sikvideons genomslagskraft. Så, polera upp kromet, smörj lädret 
och plocka fram picknickfilten för en nationaldag i tunggungets 
tecken.

Biljettpris för ståplats ligger runt tusenlappen för ZZ Top i Bo-
taniska trädgården. Notera att det inne på konsertområdet råder 
en 13-årsgräns.
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Tjugoettans bild. Snart är det dags att  
plocka fram hojen igen. Foto: Peder Strandh.
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UTFLYKTSMÅL

Sydeuropa 
möter  
allmoge
Det luktar rent, fräscht och  
nymålat när vi öppnar dörren till 
det tidigare bageriet på Vallhovs 
säteri. Här har formgivare Kerstin 
Landström, som sedan drygt 6 år 
även driver konsthantverks- 
butiken Linnés Kammare vägg i 
vägg, ägnat årets två första månader 
till att inreda en ny butik – Lilla 
Skafferiet. När vi besöker henne 
är det mesta klart inför invigning-
en som infaller samtidigt som 
utgivningen av detta nummer av 
Luthagsnytt, den 1 mars. Därmed 
är den sjunde säsongen för verk-
samheten på Vallhovs säteri i gång. 
text & foto: Peder Strandh
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FORTFARANDE FINNS BÅDE UGN, degblan-
dare och bakbord kvar i lokalen men i övrigt är 
inget sig likt. Kerstin Landström har målat om 
från golv till tak, tapetserat, kaklat och inrett 
med både loppis- och containerfynd. 

Bakom ett gammalt blekgult köksskåp från 
fyrtiotalet sitter ett stormönstrat kakel i orien-
talisk stil. Bredvid ouppackade kartonger med 
varor står ett olivträd, några kryddväxter och ett 
litet citronträd. I fönstret lyser en rostig mjölk-
kruka omgjord till lampa och en snickarbänk, 
som säkert har ett par hundra år på nacken, 
fungerar som exponeringsyta för flaskor och 
burkar fyllda med äppelmust, marmelader och 
inläggningar. För det är just mathantverk som 
ska säljas i Lilla Skafferiet. Känslan är en bland-
ning av svensk allmoge och en touch av Italien. 

 – Det är precis den känslan jag har velat 
uppnå, säger Kerstin. Jag brinner för vår svenska 
allmogekultur, men en resa till sonen i Rom i 
höstas inspirerade mig till att kombinera både 
sortimentet och framför allt inredningen med 
de sydeuropeiska varma färgerna och härliga 
mönstren.

På handsmidda konsoler vilar grova plankhyl-
lor som nu börjar fyllas med pasta, pesto, tomat-
såser och såväl grekiska som italienska olivoljor 
av högsta klass. Handdrejade skålar, grytlappar, 
kokböcker och rotfruktsborstar samsas med upp-
ländskt mathantverk som honung, bröd, skorpor 
och choklad. Här finns också en hel hylla med 
citroner i alla tänkbara former. 

– Jag älskar citroner, utbrister Kerstin! Men 
annars hoppas jag kunna utveckla utbudet med 
närproducerade varor och samarbeta med de 
lokala mathantverkare som finns i trakten. 

En del av sortimentet hoppas Kerstin och 
sambon Ola Eriksson, som från i år är delaktig 
i verksamheten och den nya butiken, kunna 
producera själva. Egen glass till sommaren och 
äppelmust från gårdens många äppelträd är 
några av planerna. 

– För tillfället provar vi oss fram med osttill-
verkning. Vi vill t.ex. göra vår egen halloumi, 
eller ”Vallhoumi” som den kommer att heta, 
säger Kerstin med ett busigt leende.

Bageridelen med ugn och bakbord kommer att 
användas även fortsättningsvis. Veronica Trygg 
Eliasson som driver kaféet i Linnés Kammare 
kommer att baka bullar och godbitar till fiket 
och utomstående gästbagare kommer att bjudas 

in till speciella tillfällen. 
– Min ambition är att bjuda in olika matpro-

ducenter med provsmakning, försäljning eller 
något annat evenemang minst en gång i månad-
en, säger Kerstin. Det är flera som redan har hört 
av sig och vill komma hit och presentera sina 
produkter. På det sättet blir det också en levande 
butik där mycket händer.

För övrigt kommer verksamheten på Linnés 
Kammare och Vallhovs säteri att rulla på vidare, 
i både nya och gamla hjulspår. I konsthantverks-
butiken är mer än hälften av butikens sortiment 
Kerstins egen produktion. Framför allt är det de 
egna ullfiltarna och plädarna med mönster in-
spirerade av vår svenska kulturmiljöhistoria som 
står i centrum. Med över hundra återförsäljare 
över hela Sverige samt i Japan, USA, Tyskland 
och Nederländerna börjar Kerstins filtar och 
mönster bli välkända.

Påskrundan ”Följ Tidernas väg” som Kerstin 
och Veronica drog igång förra året blev en stor 
succé med över 1200 besökare under fyra dagar 
och återkommer i år. Från långfredag till annan-
dag påsk, i en sträckning från Uppsala till Öst-
ervåla, kommer ett femtontal aktörer att öppna 
dörrarna till sina verkstäder och ateljéer. 

     På Galleri Vallhovs säteri är det precis som 
förra året den uppskattade Uppsalakonstnären 
Gun Davidsson som ställer ut under påskhelgen.

Under resten av säsongen har galleriet 
fullbokat med utställningar ända fram till 
andra advent, då den årliga julmarknaden med 
inbjudna hantverkare tar över både galleriet och 
butikens övervåning. Då finns det även möjlig-
het att besöka den vackra huvudbyggnaden från 
1700-talet, dit kaféet tillfälligt flyttar in under 
julmarknadshelgen.

I den gamla rättarbostaden finns gårdens 
Kuriosa & finloppis med möbler, lampor, porslin 
och Ekebykeramik. Det är ett av de äldsta husen 
på gården där vissa delar sägs vara ända från 
1600-talet. Här sitter verkligen historiens vings-
lag i väggarna. 

– På Vallhov finns det något för nästan alla, 
året runt. Jag älskar alla årstider här, säger 
Kerstin. På våren är det så vackert när tusentals 
gullvivor blommar i gräsmattan. På sommaren 
kan du njuta av en fika i skuggan av de gamla 
askarna och hösten är underbar. Känslan när 
man åker upp genom höstfärgerna i den höga 
allén är obeskrivlig!

BESÖK LILLA  
SKAFFERIET
Du hittar Lilla Skafferiet och Vallhov 
längs Väg 272 mot Gysinge, 14 km 
från Uppsala, på höger sida, innan 
avfarten till Vänge och Jumkils kyrka. 
Buss 844 går varje halvtimme från 
Uppsala mot Östervåla, hållplats 
Vallhov. Lilla Skafferiet har öppet: 
To-Fr 12-17, Lö-Sö 11-15 från 1 
mars till nyår.
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I VÅRA KVARTER

Uppsala är känt för mycket och då, tack och lov, oftast bra saker. Men säg den eller det som 
saknar tillkortakommanden. På kommunens minuskonto hamnar ofta att beslut ofta tvingas 
att dras i långbänk. Ett förträffligt exempel på detta har vi tidigare tagit upp. Det handlar 
om krögaren Zeydan Erdogan som driver S:t Johannes grill på gatan med samma namn.

I ÖVER ETT ÅRS TID har Zeydan kämpat för att den f.d. buss-
hållplatsen (den användes efter en kostsam upprustning i knappt 
ett halvår och står sedan ett par år helt outnyttjad) ska kunna 
användas till parkering för hans kunder, för besökare till den 
intilliggande Gamla Kyrkogården o.s.v. Kontakten med Uppsala 
kommun har varit allt annat än okomplicerad.

– Jag har ringt och skrivit till dem om att trafikanter, och då i 
synnerhet yrkeschaufförer, ofta tutar och blir upprörda över att 
deras framkomlighet hindras på grund av att ex. våra kunder 
parkerar utmed trottoarkanten på vägbanan, berättar Zeydan.

Han har tidigare bekostat en utredning hos Bjerking (ett kon-
sultföretag med bl.a. ingenjörer, red.) som visar att utrymmet är 
tillräckligt för att anlägga p-platser på.

Dessutom har kommunen frågat Uppsalas främsta bussbolag, 
UL och Gamla Uppsala Buss, om hållplatsen är tänkt att tas i 
bruk igen och fått svaret att; nej, några sådana planer finns inte.

Med motiveringen att det finns andra, ur trafikhänseende mer 
trängande platser att ställa i ordning i staden, har kommunen 
sedan sagt nej till Zeydans vädjan. Trots att han vid ett flertal till-
fällen till och med har erbjudit sig att vara med som medfinansiär.

Dessutom skulle kommunen, i det här fallet, kunna ”ta igen på 
gungorna vad man förlorar på karusellerna” genom att p-platsen 
skulle förses med samma typ av avgiftskrav som förekommer på 
många andra platser i staden.

– Jag ger inte upp, säger Zeydan. Det är ofta brist på p-platser 
i den här delen av staden och här kan vi få till några stycken som 
skulle gynna mig, besökare till ex. kyrkogården och andra. Dess-

utom skulle det underlätta för trafiken att 
kunna flyta på utan att det står parkerade 
bilar ute i vägbanan. Det borde rimligen 
gå att få till detta.

En annan som har engagerat sig i ären-
det om p-platserna vid S:t Johannes grill 
är Liberalernas kommunalråd Mohamad 
Hassan som bl.a. ansvarar för företagare i 
Uppsala kommun.

– Jag tycker att det här är ett intressant 
fall där det borde gå att hitta en fram-
komlig väg.

Han berättar att han ifrån sakkunnigt håll har fått höra om 
många fördelar med att tillhandahålla parkeringsfickor för kort-
tidsparkering. Alltså precis det som Zeydan Erdogan efterlyser 
utanför sin restaurang.

– Jag kan säga så mycket att jag fortsätter att följa och engagera 
mig i ärendet och sedan får vi se var det till slut landar.

Under vårt besök på S:t Johannes grill hinner vi se hur en buss 
och ambulans tvingas att stanna, bakom en bil som nu står par-
kerad, för att släppa fram trafiken i den enda fria (den mötande) 
körbanan.

– Det blir som synes alldeles för trångt för trafikanterna när 
folk parkerar ute i vägbanan, konstaterar Zeydan.

Och han har onekligen rätt. Det är nästan så att man tycker sig 
kunna höra en upprepning från Gösta Knutssons grav på andra 
sidan S:t Johannesgatan som säger ”för trångt var ordet, sa Bull”.

För trångt 
var ordet, 
sa Bull
S:t Johannes grill 
och långbänkarnas 
p-plats

Mohammad Hassan (L)
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I VÅRA KVARTER

Husläkargruppen  
Luthagsgården  
lämnar  
Wallingatan
”Vi har bedrivit husläkarverksamhet i våra vackra 
lokaler på Luthagen sedan husläkarstarten 1994”, så 
inleder Husläkargruppen sin presentation på den egna 
webbsidan. Mottagningen startades ursprungligen av 
fyra läkarkollegor men sedan starten har dessa lämnat 
verksamheten. Sedan den första juni 2015 drivs 
Husläkargruppen av Praktikertjänst AB och nu väljer 
man att flytta till Aleris Barncentrum och Vårdcentrals 
tidigare lokaler i korsningen mellan Geijersgatan och 
Sturegatan.

– Vi känner helt enkelt att vi behöver lokaler som är 
bättre anpassade för vår typ av verksamhet, förklarar 
Annette Stenberg som är verksamhetschef för Huslä-
kargruppen - Praktikertjänst, och då är lokalerna på 
Geijersgatan perfekta.

På vår webbsida luthagsnytt.se kommer du att 
bjudas på en premiärtitt innan öppningen för allmän-
heten sker mot slutet av april.

WALLINGATAN 10 FRAMÖVER… ÄR DU PÅ 
JAKT EFTER EN TJUSIG ADRESS FÖR FIRMAN? 
Kvar på Wallingatan står, efter Husläkargruppen - Prakti-
kertjänsts flytt, den vackra fastigheten från 1923 och, 
i skrivande stund, väntar på nya hyresgäster. ”Loka-
lerna där är tämligen stora, säger Helena Gestblom 
från MIAB Förvaltning, vilka äger fastigheten. De är 
fördelade på fyra våningsplan och klart lämpliga för den 
eller de som har behov av exempelvis kontorsytor.” En 
sak är då säker konstaterar UMLN: Det är nog svårt att 
finna en vackrare fastighet att ha sin kontorsadress i.
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Svenska trycksaker till flippade priser!

Flipptryck.se är en del av Åtta.45 Tryckeri.

KÖP SVENSKT OCH 
NÄRPRODUCERAT

Flipptryck.se är en svensk e-handel för trycksaker.
Allt tillverkas i Nordens modernaste tryckeri.

Flipptryck är helt enkelt närproducerade
trycksaker av svensk råvara

– till flippade priser!.

Just nu! 10% RABATT på er första order!
Maila till support@flipptryck.se så skickar vi din rabattkod.
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LOKALA FÖRETAG

Tomt i  
  skafferiet

UTMED GEIJERSGATAN är det ett konstant flöde av 
fotgängare, cyklister och bilister. Småbarnsföräldrar som 
drar barnvagnar samsas med hundar och deras ägare på 
trottoaren utanför Karins Skafferi. Utanför skyltfönstret 
ställer en kvinna sin cykel innan hon tar de tre trappste-
gen och stiger in i skafferiet.

– Tyvärr har jag inget kvar av dagens leverans. Men i 
morgon kommer en ny med bl.a. kavring, säger Karin 
när kvinnan frågar efter Fabian Flinks bröd.

De fortsätter att småprata om det danska rågbröd 
som Enköpingsbaserade Fabian Flink sedan kommer att 
leverera på fredag.

Karins Skafferi har kommit att bli så mycket mer än 
”bara” en delikatessbutik. Det är dessutom något av 
en mötesplats där olika saker som rör livet i allmänhet 
avhandlas, och sådana platser blir dessvärre allt färre ju 
längre tiden går.

Den första advent 2009 slog Karin Lindberg upp portarna till sitt skafferi på Geijersgatan 
15. Sedan dess har Karins Skafferi kommit att bli en väl inarbetad och mycket uppskattad 
delikatesshandel i Luthagen. Men säg det som varar för alltid…

– Det är bland annat därför jag hoppas att det kom-
mer att komma någon som är villig att överta skafferiet 
och driva det vidare, förklarar Karin samtidigt som hon 
ställer in ett par flaskor med lokalt producerad kom-
bucha.

När hon har berättat för sina stammisar om att hon 
tänker upphöra med sitt skafferi så är det den vanligaste 
kommentaren; ”hoppas att du finner någon som vill ta 
över”.

Hon är nog med att betona att hon naturligtvis har 
full förståelse för att en ny ägare kommer att vilja sätta 
sin egen prägel på skafferiet, hon rent av uppmuntrar 
det. Men ser samtidigt mervärdet för området om 
lokalen skulle kunna fortsätta att vara en butik - en 
mötesplats.

– Ja, helst ska det inte bli ännu ett kontor i butikslo-
kal, tillägger hon med emfas.

text & foto: Peder Strandh

Helst ska det 
inte bli ännu 
ett kontor i 
butikslokal.
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LOKALA FÖRETAG

Många minnen och svart vitlök
Det hon kommer att sakna allra mest, när hon till 
sommaren lämnar över nycklarna till den nya ägaren, 
kommer att vara mötet med kunderna.

– Jag kommer säkert att känna en viss ångest innan 
jag vänjer mig vid tanken på att inte längre ha Skafferi-
et, spår hon och påpekar att tio år ändå är en rätt lång 
tid.

Bland de minnen som etsat sig fast extra mycket 
nämner hon den black garlic-hysteri* (svart vitlök, red) 
som ingick i huvudrätten på nobelfesten 2016.

– Vid den tiden hade jag redan salufört black garlic 
i flera år, minns hon, och de flesta liknande butiker 
hade inte börjat med det då. Så helt plötsligt började 
människor att ringa stup i kvarten i jakt på den fermen-
terade vitlöken.

Hon skrattar åt minnet och pekar mot en av hyllor-
na där förpackningar där Black Garlic syns tydligt på 
etiketterna. Jag får smaka en redan skalad klyfta. Den är 
verkligen svart som lakrits och konsistensen påminner 
lite om katrinplommonets mjukt mjöliga. Smaken på-
minner lite om tjära och en aning lakrits som dröjer sig 
kvar i munnen. Vitlökens annars fräna doft och arom är 
fullständigt ersatt av denna, den femte smaken, umami.

– Man kan som sagt äta den rå som du gör nu, säger 
Karin, men den är kanske främst avsedd att använda 
som smakförstärkare i vegetariska maträtter eller till rött 
kött.

En ung man i klädd i försvarets kläder och gröna 
vinterkeps kommer in i jakt på semlor. Karin betjänar 
honom och kommer sedan tillbaka och slår sig ned på 
en av de två kaféstolarna som står framför fönstret.

– Det är verkligen alla sorters människor som 
kommer in och handlar, konstaterar hon nöjt. Det är 
unga och äldre, män och kvinnor, och samtliga har det 
gemensamt att de är villiga att betala lite extra för att få 
bra, närproducerade produkter.

Visst finns här en del varor som är långväga ifrån 
men den absoluta merparten är producerad i Uppsalas 

definitiva närhet.
– Sedan har vi ju renköttet, tillägger hon och nickar 

mot Skafferiets fönsterförsedda kyl som står utmed 
den ena långväggen. Det är naturligtvis norrländskt. 
Och min black garlic importerar jag från tillverkaren i 
England … Så undantagen finns naturligtvis.

Pensionär på riktigt
I slutet på 2019 firar Karin Lindberg sin sjuttionde 
födelsedag. Kanske är det därför hon nu har beslutat sig 
för att ”sadla av”.

– Jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt med 
Skafferiet. Det är väl helt okej att sluta när det fortfa-
rande känns bra, frågar hon retoriskt!?

Och om det kommer någon som vill ta över Skafferi-
ruljansen så är hon ändå beredd att bistå vederbörande 

Plötsligt 
började 
människor 
att ringa stup 
i kvarten i 
jakt på den 
fermentera-
de vitlöken.
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under en övergångsperiod.
– Jag har ju rutinerna, kontakterna och så vidare, 

resonerar hon. Så det är självklart att jag i sådana fall vill 
vara med och stötta om det blir aktuellt.

Sedan då, när ledigheten kommer att breda ut sig på 
riktigt. Vad gör hon då?

Spenderar mer tid i sommarstugan utanför Gävle till-
sammans med maken Kent, vattengympar med vänner-
na i sällskapet Asparna (trots att deras bassängpass inleds 
redan klockan 07.00 på morgonen, mumlar hon och 
antyder ett lätt obehag inför den arla morgonstunden).

– Och så vill jag passa på att resa ännu mer, lägger 
hon till. Förra året var jag och Kent på Galapagos, i 
Ecuador och Peru - och det var toppen! Så nu är jag 
färdig med att resa långväga, konstaterar hon högt för 
sig själv.

Här näst kan hon tänka mig att, för en tid, hyra ett 
boende någonstans där det är lite varmare, kanske i 
Portugal.

Vad ska du göra där då, frågar jag som om jag inte 
inser att det säkert finns massor att hitta på?

– Jag ska sitta och klappa på katter, säger hon sam-
tidigt som ett belåtet leende sprider sig över ansiktet 
samtidigt som solen bjuder på sina första vårstrålar över 
Geijersgatan utanför fönstret.

Jag vill personligen tacka Karin Lindberg för de 
många goda åren i Skafferiet, för det hon har gjort för 
stadsdelsandan och alla samarbeten med magasinet 
Luthagsnytt. Samtidigt önskar vi henne lycka till i livet 
som pensionär ”på riktigt”!



SAKNAD
jag viskar i ditt öra

när du sover
jag älskar dig som mest

när vi säger farväl
och för alltid 

ska jag vara en främling
du vaknar

till mitt tårfyllda ansikte
frågar varför jag gråter

jag svarar
att längtan var så stor

jag sörjde dig så

Dikten är hämtad ur diktsamlingen Dödsryck och 
pauser av Uppsalapoeten Johan Rasmundson.
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Tack!
Vi vill passa på att tacka Er som 
aktivt har valt och alltjämt väljer 
att bidra till Uppsalamagasinet 
Luthagsnytts fortlevnad i form  
av ekonomiskt stöd via Swish  
och bankgiro. Ni är oerhört 
värdefulla då ni - tillsammans 
med våra lika betydelsefulla 
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magasin. Dessutom är det roligt 
och uppmuntrande att ta del av 
alla era (oftast) muntra tillrop på 
sociala medier och när vi stöter 
på varandra ”ute på byn”, era tips 
och synpunkter m.m.

Luthagsnytt utgör summan av 
oss medverkande och dig som 
läsare tillsammans. Låt oss aldrig 
glömma det. Igen, tack!

Plusgiro 409696-2  
Swish 123-5680160
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Adress: Börjegatan 11
Område: Luthagen
Typ: Bostadsrättslokal
Rum: 2

Adress: Götgatan 30 D
Område: Luthagen
Typ: Bostadsrättslägenhet
Rum: 4

Adress: Pålgatan 18
Område: Luthagen
Typ: Bostadsrättslägenhet
Rum: 4

Adress: Sturegatan 23 A
Område: Luthagen
Typ: Bostadsrättslägenhet
Rum: 4

Adress: Geijersgatan 56 
Område: Luthagen
Typ: Bostadsrättslägenhet
Rum: 2

Adress: Libro Ringväg 8
Område: Luthagen
/Librobäck
Typ: Lokalfastighet

Adress: Ringgatan 2 B
Område: Luthagen
Typ: Bostadsrättslägenhet
Rum: 3,5

Adress: Stabby Allé 11 E 
Område: Luthagen/Stabby
Typ: Bostadsrättslägenhet
Rum: 1

Adress: Kyrkogårdsgatan 16 A
Område: Luthagen
Typ: Bostadsrättslägenhet
Rum: 4

Adress: Stabby allé 13 C
Område: Luthagen
Typ: Bostadsrättslägenhet
Rum: 1

Adress: Ringgatan 37B
Område: Luthagen/Stabby
Typ: Bostadsrättslägenhet
Rum: 3

Adress: Geijersgatan 12 C 
Område: Luthagen
Typ: Bostadsrättslägenhet
Rum: 3

Till salu

Kommande

Sålda

Störst i Luthagen
Hitta fler bostäder till salu på vår hemsida 

www.riksmaklaren.se/uppsala


