
Halla 170920 MV A1

Vecka 38 
20–26 september 2017MALMÖ

I oktober går sajten till projektet ”A Million Stories” live. Vi har träffat projektledaren och filmaren Nizar Keblawi.    Sidan 4

Han ger r öst  
åt dem som flytt
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Porträttet

Pennsäter är  
varm i kläderna 
Vi har pratat med Bröndby IF:s nya 
försvarare Emma Pennsäter om 
speltid, styrkor och kärleken till 
fotbollen.                                       Sidan 20

Sport

Lokala talanger i 
”Sound of Music”
Edith Aldgård och Love Ström 
kliver upp på Nöjesteaterns 
scen som två av barnen von  
Trapp.                                    Sidan 16

Nöje

ALLT OM 
VÄSTRA  
MALMÖ!

Är du trött på att 
laga samma mat 
vecka efter vecka?
Maria Dahlquist tipsar hur du kan göra 
vardagsmaten lite roligare. Sidorna 8–9

Handla andra 
varor för 200:- 
så får du köpa 

4 pkt för 100:-
Fira med oss hela året!KAL

ASPRIS

4 fpZOÉGAS KAFFE 
Zoégas 450 g. Gäller ej Hacienda,  
Estancia, Krav, fairtrade. Max 1 köp  
per hushåll. Jmfpr 54:44/kg

Josefine Andersson

Olga Trifonova  

Paul Charles Clarke

 30 september

och känn euforin i
Rule Britannia

Circumstance

Sjung med i

Pomp and

lastnight.se
Köp biljetter på

Vi har personal i hela Skåne    MALMÖ: 040-93 12 00

Resurser till privat
personer och företag
Hyr ut personal till hushålls,
hantverks och företags 
uppdrag

Höstnytt 

Boutique Elgas
Tel 040-91 29 42 

Regementsgatan 102
Fridhemstorget, Malmö
Vard 10-18, Lörd 10-14

från
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Jag var alltid bra på branding som entreprenör i Brasi-
lien, men när jag kom till Sverige fick jag ett bakslag av 
Jantelagen: Landet var öppet men ändå socialt stängt. 

I Brasilien fick jag inget stöd av min pappa i mitt  
entreprenörskap. Men hans tvivel var egentligen inte 
något som hindrade mig: det som smärtade mig mer 
var de gånger när jag tvivlade på mig själv. 

När jag kom till Sverige var det många som sa att jag 
inte kunde vara mig själv. Jag skulle lära mig svenska 
ihop med människor som inte hade någon utbildning 
och som inte talade något annat språk än sitt moders-
mål. Vi var samma nu, inte samma som svenskfödda, 
men samma som invandrare. Det var inlindat i ord om 

lika värde, ingen var bättre 
än den andre. 

Nu var det inte bara min  
pappa som inte trodde på 
min unika väg, nu var det 
Sverige som handgripligen 
sade mig att jag inte skulle tro 
att jag var unik jämte någon 
annan invandrare. 

Denna förväxling mellan 
samma och lika värde förstod 
jag senare utmynnade från 
Jantelagen och jag lät mig 
själv bli ett offer för Jante, för 
ett tag.

Ju mer jag accepterade 
tanken på att skaffa ett van-
ligt jobb, desto mer frustre-
rad kände jag mig. Frustra- 
tionen fick mig att söka hjälp 
hos coacher och det gjorde 
att jag påbörjade min egen 
resa inom NLP, (neuroling-
vistisk programmering), en 
metod som bygger på att  
programmera om hjärnan så 

att man kan få nya resultat. 
Jag har under denna resa haft turen att träffa drivna 

svenskar som vill något annat än att leva ett genom-
snittligt Svenssonliv. 

Vi är lyckligt lottade i Sverige och jag tror vi kan bidra 
till en bättre värld om vi följer vårt unika kall i livet. Då 
behöver vi inte trycka ner andra med Jantelagen utan 
kan snarare lyfta upp varandra med en ny lag: Malmö-
lagen. 

Jag fortsätter mitt entreprenörskap och vill upp-
muntra andra att anamma Malmölagen – en lag som 
gör att vi gläds åt varandras framgång, där vi är gene-
rösa mot dem som frågar efter vägledning, där vi får 
hjälp med att förverkliga vår vision och – inte minst  
– där vi får stöd i vårt unika sätt att vara på.

Det finns en  
ny lag i stan: 
Malmölagen

Gästkrönikör
Ricardo Koanuka
Ricardo Koanuka är  
entreprenör och NPL-
mästare. Han driver 
produktionsbolaget 
Koanuka Films &  
Marketing som produ-
cerade dokumentär-
filmen ”Resilience”.

Pappa, kompisen, kändisarna eller rentav 
en själv? Jantelagen är inget för Hallås 
barnpanel. 

Vem är den  
coolaste du vet?

David Hörlin, 6 år:
– Mig själv! Jag tycker 

att jag är cool och bra.

Faramarz Danish, 8 år:
– Min kompis Ensar, för han leker 

mycket med mig och vi vet många sa-
ker om varandra. Pappa är coolare, 
men han är inte min kompis.

”Min kompis Ensar” ”Jag är cool”

Frans Jeppsson, 7 år:
– Ronaldo! Han äger på fotboll 

och gör en jättebra målgest. När 
man är cool är man king.

”Ronaldo!”
Zoë Pritchard, 8 år:

– Mig själv! För jag har varit med  
i tidningen. Men i framtiden kommer 
det nog vara min kille, eller min man.

”Mig själv!”

Vill du vara med?
Är du mellan 6 och 8 år  
och vill vara med i vår  
barn panel? Mejla till:  

redaktion@tidningenhalla.se 
och berätta om dig själv.

Tenngatan 5, Lomma, 040-54 54 04 
www.duracoat.se • info@duracoat.se

Nu kan du på ett enkelt och prisvärt sätt förnya din gamla trappa, balkong eller 
terrass med DuraTrapp® Naturstensbeläggning. Materialet ger din trappa ett 

helt nytt utseende. Dessutom är det halksäkert och mycket hållbart.

GAMMAL TRAPPA BLIR SOM NY!

Utnyttja 
rotavdraget!

Kontakta oss 
för offert!
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Topplocksgatan 9A (mitt emot Ica Maxi Toftanäs) • Tel 040-19 35 80 
• Vardagar 11-19 • Lördag 11-16 • Söndag 11-16

Annonsen gäller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för slutförsäljning.

HANDLA NU – BÖRJA BETALA NÄSTA MÅNAD

* 

Just nu

Fullservice-

leverans

*Leverans, montering och bortforsling

av din gamla säng ingår.

Gäller vid köp av valfri säng  

i annonsen tom 171009

(Värde 1500:-)0:-

67990:-
Spara 18% / 14880kr

Köp 2 för

JENSEN STÄLLBAR
Supreme Aqtive II 90x200 inkl. bäddmadrass Optima Latex och 
ekben. Den nyskapande designen gör inte bara Supreme till en 
ställbar säng av hög kvalitet utan även till en exklusiv möbel.
Köp till valfri gavel. (Rek.pris 82870:-) (2833:-/mån vid 24 mån)

80/90x200cm  Nu 33995:-  (42185:-)
105x200cm  Nu 40495:-  (49185:-)
120x200cm  Nu 43995:-  (54185:-)

I alla rek.priser är fullserviceleverans inräknad

EKENS STÄLLBAR
Entré 90x200 inkl. bäddmadrass och ben. Mycket 
säng för pengarna som ger skön avlastning och hög 
sovkomfort. Trådlös handkontroll. Köp till valfri gavel. 
(Rek.pris 31480:-) (833:-/mån vid 24 mån)

HILDING RAMSÄNG
Original 90x200 inkl. bäddmadrass och ben.
(Rek.pris 15070:-) (408:-/mån vid 24 mån)

80/90x200cm  Nu 4895:- (8285:-)
105x200cm  Nu 5995:- (9785:-)
120x200cm  Nu 7095:- (11285:-)
140x200cm  Nu 7595:- (12285:-)

9790:-
Spara 35% / 5280kr

HILDING KONTINENTAL
Family CL 180x200cm inkl. tjock bäddmadrass i 
Softex, gavel och metallben. Sängen är 5-zonad för 
optimal följsamhet. Utgående tyg i färgen grå.
(Rek.pris 29990:-) (635:-/mån vid 24 mån)

14995:-
Spara 50% / 14995kr

JENSEN KONTINENTAL 
Ambassadör 180x200 inkl. bäddmadrass Softline II och ekben. 
En av Jensens mest populära sängar. Köp till valfri gavel!
(Rek.pris 37880:-) (1125:-/mån vid 24 mån)

JENSEN KONTINENTAL 
Supreme 180x200 inkl. bäddmadrass Optima Latex och 
ekben. Stoppningen Innergetic® latex och jerseystretch 
i textiliet skapar en liggkomfort som måste upplevas. Vår 
mest följsamma säng. Köp till valfri gavel. 
(Rek.pris 62880:-) (1999:-/mån vid 24 mån)

47990:-
Spara 23% / 14890kr

Sista  

chansen -  

Fåtal kvar 

26990:-
Spara 28% / 10890kr

JENSEN STÄLLBAR
Diplomat. 2st 90x200 inkl. bäddmadrass, ben och 
gavel. Finns i 3 moderna färger och flera hårdheter.  
(Rek.pris 41480:-) (1250:-/mån vid 24 mån)

29990:-
Spara 27% / 11490:-

Köp 2 för

DUNTÄCKE MEDEL
Året runt täcke från Quilts of Denmark. Certifierat 
av Astma & Allergi Danmark. 150x210cm. 720gram 
Moskusdun. (Rek.pris 2995:-/styck)

Köp 2  
betala 

för 1

EKENS STÄLLBAR
Elegans Ställbar 90x200 cm inkl. tjock bäddmadrass i Softex, 
exkl. ben. Ekens finaste ställbara säng. Sängen har en innovativ, 
multiledad bottenplatta som effektivt följer kroppens alla former. 
Köp till valfria ben.(Rek.pris 52980:-) (1666:-/mån vid 24 mån)

80/90x200cm  Nu 19995:-  (27240:-)
105x200cm  Nu 22995:-  (30280:-)
120x200cm  Nu 24995:-  (33320:-)

39990:-
Spara 24% / 12990kr

Köp 2 för

HÖSTFESTpåSängbutiken

90x200cm  Nu 9995:- (16490:-) 
105x200cm  Nu 11995:- (18490:-)

Köp 2 för

19990:-
Spara 36% / 11490kr

Köp 2 för

Köp till

gavel

25% 

rabatt

Hilding Hilding har i över 75 år tillverkat 
kvalitetssängar som rymmer hela livet. Just 
Nu – Bäddmadrass på köpet – spara upp till 
10790kr. Det finns en Hilding för alla

Ekens  – Tidlös 
svensk design och kvalitet! 
Paketpriser på Ekens favori-
ter – spara minst 20%

Bädd-

madrass  

på köpet.

Gäller hela 

sortimentet

Jensen – En av Sveriges mest populära säng-
märken. Jensens sängar omfamnar din kropp och ger 
dig upplevelsen av harmoni och välbefinnade

6  

olika  

färg- 

alternativ

80/90x200cm  Nu 14995:-  (21490:-)
105x200cm  Nu 19995:-  (26490:-)
120x200cm  Nu 22995:-  (28490:-)

Köp till

gavel

40% 

rabatt

BYT BÄDDMADRASS
Coolmax – För en torr och luftig komfort
Minst 25% rabatt

90x200 cm Nu 2495:- (3445:-)
105x200 cm Nu 3495:- (4615:-)
120x200 cm Nu 3895:- (5195:-)
180x200 cm Nu 4995:- (6895:-)

Finns i fler storlekar
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bor i Damaskus – det är klart att det 
känns nära i hjärtat.

Själv är han född i Småland och 
1994 gick flyttlasset till Värnhem.

– Värnhem är fortfarande speciellt 
för mig. Det var där jag växte upp, 
spelade fotboll och spelade in mina 
första filmer, säger Nizar som i dag 
bor i Slottsstaden.

Efter studenten från Mediegymnasiet 
läste han tv-produktion på Luleå 
Tekniska universitet innan han flyt-
tade tillbaka hit och axlade rollerna 
som fotograf, redigerare och sänd-
ningsproducent på SVT. I samma 
veva engagerade han sig allt mer 
i Malmö Arab Film Festival, MAFF, 
som grundades av hans far.

I dag är han anställd av biblioteket. 
En anställning som växte fram ur 
projektet Barnbiblioteken för Mal-
mös arabisktalande invånare.

– Innan jag började visste jag fak-
tiskt inte att här fanns en avdelning 

som jobbade med digital kommuni-
kation. Men jag insåg direkt att här 
fanns stora möjligheter.

Videon, där betraktaren får följa en 
boks väg efter att ha lämnats tillbaka 
till biblioteket, nominerades nyligen 
till reklamtävlingen Inhouse i kate-
gorin bästa digitala aktivitet. Och  
i våras nominerades han själv, tack 
varje sitt arbete och engagemang, till 
galan Hjärtat av Malmö i kategorin 
”Årets inspiration”.

– Det var en vinst bara att bli nomi-
nerad! Det var en påminnelse om att 
det finns någon som uppskattar job-
bet man gör.

För Nizar är arbetet viktigt.
– Min fru säger alltid att jag älskar 

att jobba. Men jag tror att jobbet gör 
skillnad. Jag gillar att kunna påverka 
och göra något bra för samhället.

I oktober går hemsidan till ”A Million 
Stories” live, därefter kommer berät-
telser från Malmö att publiceras lö-
pande tillsammans med berättelser 
från bland annat Aten, Köln och Ros-
kilde. Men att intervjua människor 
på flykt har inte varit enkelt även om 
intresset att delta har varit stort.

– Det är lätt att drunkna i känslor 
när man lyssnar på starka historier 
och vi har haft volontärer som har 
börjat gråta under intervjuer. Men 
man lär sig att hantera situationen på 
ett bra sätt, säger Nizar och hoppas 
att projektet banar väg för ökad för-
ståelse människor sinsemellan.

– Alla människor i världen har så 
mycket fördomar, om vi bara lär kän-
na varandra så försvinner de.

Vad gör dig lycklig?
– Att min familj och fru mår bra 

och att det går bra på jobbet. Och så 
klart när mitt lag AC Milan vinner si-
na matcher – de har kämpat länge nu 
men nu börjar de komma igen.

”Jag vill alltid  jobba 
med nya idéer”
Han är filmaren som just nu dokumenterar flyktingars berättelser 
i projektet ”A Million Stories”. Möt arbetsmyran Nizar Keblawi. 

Som 14-åring fick han följa med sin 
pappa, regissören Mouhamad Ke-
blawi, och filma en konferens i Lon-
don när kameramannen hade hoppat 
av.

Upplevelsen väckte Nizar Kebla-
wis intresse för film.

– Det som är så roligt med film är 
att det alltid finns en utveckling. Jag 
tycker om det och vill alltid jobba 
med nya idéer, säger Nizar när vi träf-
fas på Stadsbiblioteket.

Här har han sin bas och härifrån 
leder han projektet ”A Millions Sto-
ries” som samlar berättelser från 
människor på flykt.

– Jag gillar att jobba med flykting-
frågan och att hjälpa nyanlända och 
så kan jag ju språket som många av 
dem som kommer pratar, säger Nizar 
som har rötter i Palestina och via sina 
föräldrar en koppling till Syrien.

– Min pappa är uppväxt i Syrien, 
jag har varit där på besök tre gånger 
och har fortfarande släktingar som 

Checklistan

Namn: Nizar Keblawi.
Ålder: 26 år.
Familj: Fru, två syskon, 
mamma och pappa.
Bor: Slottsstaden.
Gör: Jobbar på Stads-
biblioteket, projektleda-
re för ”A Million Stories” 
och engagerad i MAFF.
Fritid: Efter familjen och 
jobbet följer fotbolls- 
intresset. 
Kuriosa: Nominerades 
i år till ”Årets inspiration” 
till galan Hjärtat av  
Malmö. 

”Han är min förebild och den 
person som har hjälpt mig 
mycket under mitt liv. Jag 
och han är mer än bara son 
och far, vi är bästa vänner. Vi 
brukar alltid diskutera olika 
saker tillsammans, allt från 
politik till jobb. Vi har kommit 
så nära varandra på grund av 
samma kulturella intressen 
och yrken. Han har alltid stöt-
tat mig och ett av mina mål är 
att göra mina föräldrar stolta. 
Vi kan sitta tillsammans i flera 

timmar och bara prata om allt 
möjligt, jag vet att jag utveck-
lar mig själv varje gång jag 
pratar med honom. Det jag 
är mest glad över är att mina 
föräldrar har lärt mig att ta 
ansvar och aldrig ge upp. Det 
jag aldrig kommer glömma är 
min pappas tal till mig under 
mitt bröllop som var oerhört 
känslosamt. Jag är glad att 
jag kan ge tillbaka och skriva 
här om honom och hur myc-
ket han betyder för mig.”

MIN BILD

VÄSTRA MALMÖ PORTRÄTTET

”Det är lätt att  
drunkna i känslor 
när man lyssnar på 
starka historier.”

”Min pappa betyder mycket”

IRINA BERNEBRING JOURNIETTE

 

irina@tidningenhalla.se

@hallamalmo 
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Känsla för ljus 
och kärlek till havet

Stad i ljus.
FOTO: @MASSE1982 

Höst.
FOTO: @GELLBOJ 

Utsiktsplatsen.
FOTO: @SUSANNE_HEGBART 

Thalassophile. 
FOTO: @ELINANOMAD 

Glädje.
FOTO: @KIMGOESOEKO 

Skymmning.
FOTO: @CHRISTINAPERSSON 

MALMÖ INSTASTAN

Var finns dina gröna rum?
@collection_of_unseen_nature delar med sig av sitt gröna favoritrum och för tankarna till 
djungeln mitt i staden. Grattis till veckans bästa bild.

VECKANS BÄSTA

Visa din bild av Malmö i Hallå! Följ @hallamalmo på Instagram  
och låt oss följa dig. Tagga sedan din bild #hallamalmo.  
Veckans bästa bild väljs ut av redaktionen och belönas  
med två trisslotter. 

www.malmocity.se/rosta
#bästimalmö17

Rösta på din favorit  och vinn ett presentkort  laddat med 1000 kr!

BUTIK  CAFÉ 
 RESTAURANG

Årets: Norén
hotellet.

Koreografen Birgitta Egerbladh möter Lars Noréns universum. 
Hon plockar friskt från hans texter, låter orden möta kroppen och smälter 
samman fragmenten till en dansteater om familjen. I nära samarbete med 
ensemblen skapas ett unikt verk som präglas av kärleken till människan 
och ett stråk av vemod. Birgitta Egerbladh har i flera år 
samarbetat med humorguppen Klungan.

helsingborgsstadsteater.se

Dansteater av Birgitta Egerbladh
Premiär 23 sept kl 18.00 Lillan 
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Mormors Jazzdansös gör en 
storslagen entré in till äldre-
boendet Päronskogens träd-
gård.

– Åh, titta vad fin den är, 
en sån fin häst, säger Ingrid 
Jolsäter som tagit sig ut  
i trädgården för att hälsa på 
besökaren.

Bredvid sitter vännerna 
Elsy Svensson och Irene 
Strömberg som också bor på 
äldreboendet.

– Det är så trevligt och 
man blir så glad över att de 
kan komma och visa djur, 
det är alltid uppskattat, fort-
sätter Ingrid.

Att Mormors Jazzdansös 

är på besök är Helena Stern-
klev Lindholms och Emma 
Westerlunds förtjänst. De 
jobbar som trivselassis- 
tenter på Päronskogen och 
drar i trådarna till alla akti-
viteter.

– Vårt jobb är att vara en 
extraresurs och sätta guld-
kant på tillvaron, säger He-
lena.

Förutom stående inslag som 
bingo, Elsy Svenssons favo-
ritsyssla, så anordnar de 
bland annat målarklubb, 
chokladprovning och bio-
eftermiddagar.

– Det är kul att få komma 

ut i trädgården och träffa 
folk, säger Elsy som har bott 
på Päronskogen i fyra år och 
berättar att hon i många år 
innan dess drev mjölkbutik.

Helena Sternklev Lind-
holm, som är utbildad flo-
rist, håller själv också i 
blomsterbindning. 

– Jag tror att alla aktivite-
terna är väldigt uppskatta-
de, säger hon och lägger till 
en tanke om dagens aktivi-
tet:

– Många äldre har en rela-
tion till djur och jag tror att 
de tycker att djurbesök är 
trevliga.  

Inspiration till aktiviteterna 
hämtar Helena och Emma 
bland annat på Äldre-
omsorgsbloggen. 

Och Gotlandsrusset Mor-
mors Jazzdansös har till-
sammans med gårdsföre-
ståndaren för Almviks 4H-

gård Karolina Erixon ett 
späckat schema.

– Vi brukar åka runt till de 
olika boendena i närheten, 
säger hon.

Vad betyder det när ni 
kommer på besök?

– Många av de boende 
öppnar upp och blir helt an-
dra människor. De blir glada. 
Vissa har kanske själva bott 
på bondgård eller haft djur 
och börjar minnas den tiden, 
säger Karolina Erixon med-
an ”Jazz” hälsar laget runt. 

Vilket betyg fick då dagens 
besök av dem som samlats 
i trädgården?

– Jag tyckte om det, den 
var mjuk att ta på, säger Ire-
ne Strömberg.

Roligt djurbesök satte 
guldkant på tillvaron

VÄSTRA MALMÖ

Emma Westerberg och Helena Sternklev Lindholm jobbar 
som trivselassistenter på Päronskogen och håller i trådarna 
till aktiviteterna. ”Vårt jobb är att vara en extraresurs och 
sätta guldkant på tillvaron”, säger Helena.

Ingrid Jolsäter, Elsy Svensson och Irene Strömberg hälsar på Karolina Erixon och Mormors Jazzdansös, en Gotlandsruss från Almviks 4H-gård. FOTO: IRINA BERNEBRING JOURNIETTE

Hos vissa framkallar det minnen – för 
andra är det bara en trevlig stund. Hallå 
tittade förbi på Päronskogen när de hade 
besök av hästen Mormors Jazzdansös.

IRINA BERNEBRING 
JOURNIETTE

irina@tidningenhalla.se
@hallamalmo

”Många av de boende öppnar upp 
och blir helt andra människor. 
De blir glada.” 
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”Jag gillar när 
det är  folklore- 
inspirerat”
Vad har du på dig i dag?

– Mina kläder är rätt nya 
för att jag är gravid. Jag har 
mått ganska dåligt, så jag 
kände att jag behövde piffa 
till mig för att pigga upp mig 
lite. Och så behövde jag nå-
got som skulle sitta be-
kvämt. Jag gillar när det är 
lite folkloreinspirerat. Trö-
jan har jag köpt i Budapest. 
Min man är ungrare, så jag 
tyckte att det passade bra. 
Sedan har jag kombinerat 
den med ett par svarta byxor 
eftersom jag vill att den ska 
synas. 

Hur tänker du när du väljer 
kläder på morgonen?

– Jag brukar tänka på vad 
jag ska göra under dagen. 
Ska jag simma så blir det ju 
träningskläder, men om jag 
ska till stan så klär jag mig 
gärna lite fint.

Vilket plagg skulle du aldrig 
ta på dig?

– Jag kan inte komma på 
något ... fast jag har lite svårt 
för kjol. 

Favoritfärg?
– Rosa!

Vilket är det roligaste  
plagget i din garderob?

– En klänning som jag såg 
i ett skyltfönster i Rom och 
gick in och köpte. Den är tajt 
upptill och lämnar en arm 
bar. Från höften hänger det 
ett långt släp som är leo-
pardmönstrat. 

VÄSTRA MALMÖ STIL PÅ STAN

Vem: Ida Marko-Varga, simmare

”Tröjan har jag köpt i 
Budapest. Min man är 
ungrare, så jag tyckte 
att det passade bra.”

CECILIA LINDBERG
cecilia@tidningenhalla.se
@hallamalmo

Ny  
artikel-

serie!

”Detta är en väska som jag har velat 
ha länge. Jag fick den av min man i 
present på vår tioåriga bröllopsdag.”

”Jag gillar mina skor. De är snygga till 
det mesta och bekväma att gå i på 
stan.”

Lunchrestaurang 
i  Sydsvenskans tryckeri

Lunchrestaurang i tryckerilokaler med upparbetad kundkrets. Nuvarande 
hyresgäst lämnar lokalen 2017-12-31, där de har varit verksamma i ett år. 
Under det här året har man arbetat upp restaurangen under namnet Urma 
restaurang och catering. Lokalen uthyres för restaurang och catering-
verksamhet.
 
Serveringsyta är ca: 300 m�. I köket finns bl.a. följande utrustning:  
Ugn, stekhäll, micro, värmefritös, kyl och frys. Inkluderat i hyran är bl.a.  
el, värme, städning.
 
Lokalen är tillgänglig fr.o.m. 2018-01-01 eller enl. ök. tidigare.
Adress: Stenåldersgatan 9 (Fosie) Malmö.
För frågor maila: christer.mauritsson@boldprinting.se 

Bold Printing Malmö har ca 85 anställda 
och ingår i Bonnier-koncernen. 

22 - 23 SEPTEMBER
ÖSTRA FÖRSTADSG. 44, MALMÖ 
Välkommen på ett event fullt av exklusiva 

erbjudanden, inspirerande föreläsningar och 
våra största leverantörer på plats!

MER INFO HITTAR DU PÅ:
scandinavianphoto.se/expo

SCANDINAVIAN PHOTO

EXPO 2017
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Jag tycker att ordet ”vardags-
mat” har lite negativ klang så 
jag lyfter den gärna med enkla 
medel. Råvarorna ska fortfa-
rande vara hyfsat lätta att få tag 
på, middagen ska vara enkel 
och ganska snabb att laga och 
dessutom mätta hela familjen. 
Det är inte så svårt att snygga 
till vardagsmaten, lite blommor 
och färska örter gör väl vem som 
helst glad.

Kyckling allt-i-ett måste vara 
den ultimata vardagsrätten. Allt 
i en panna, töm vad du har i 
grönsakslådan, så lite disk som 
möjligt och otroligt gott.  Jag 
brukar försteka kycklingen för 
en fin yta med det är inte nöd-
vändigt. En god rub sätter bra 
smak och ger fin färg.

Blomkålskakan är en av mina 
favoriter. Så gott och så enkelt. 
Smaksätt med örter och en god 
ost. Servera med en sallad eller 
som tillbehör till något. Spara 
receptet, den är dessutom en ut-
märkt bufférätt!

Jag tycker om när rödbets-
biffarna har lite höjd, alltså  
snarare biffar än rårakor, då 
känns det mer matigt. Jag har 
kryddat dem med sumak som är 
en turkisk syrlig krydda med lätt 
salt ton som passar utmärkt till 
rödbetor men även till fisk och 
fågel. Inte en vanlig krydda hos 
oss än, men som finns i de flesta 
större butiker. Rödbetor och 
getost är dessutom en alldeles 
lysande kombination men om 
du inte tycker om getost så kan 
du byta ut den mot till exempel  
fetaost.

Enklare än denna laxrätt blir 
det nog inte. Ja, man får fuska 
hur mycket som helst, bara det 
blir bra och gott. Ös på med  
en god crème fraiche och in  
i ugnen.

Spetspaprika är lite sötare än 
vanlig paprika men inte stark 
som många kanske tror på 
grund av formen. Fyllda med 
godsaker känns de ännu sötare. 
Jag har fyllt mina med en 
Tabboulehliknande röra med 
mycket smak. Man kan även  
fylla dem med köttfärs eller  
fetaost, om man föredrar det.

Smaklig spis!

Gör vardagsmaten   roligare

Blomkålskaka
1 blomkålshuvud
1 rödlök
1 vitlöksklyfta
Olivolja
1 msk hackad rosmarin
7 ägg
1,5 tsk bakpulver
1 tsk paprikakrydda, gärna 
med smak
1 dl grovriven Västerbottenost
salt och svartpeppar
gräslök

4 Sätt ugnen på 200 grader. 
4 Dela blomkålen i små 
buketter och koka i lättsaltat 
vatten några minuter. Häll av 
vattnet. 
4 Hacka rödlöken och vit-
löken och fräs i olivolja med 
hackad rosmarin.
4 Vispa ihop ägg, bakpulver, 
paprika, ost, salt och peppar. 
Blanda ner blomkål och lök.

Klä en form med bakplåts-
papper och häll i allt. 
4 Grädda i cirka 20–25  
minuter tills kakan är gyllen-
brun. Dekorera med gräslök.

Kycklinggryta  
allt-i-ett i ugnen
4–6 kycklingbröstfiléer
1–2 msk rub
3 paprikor i olika färger
1 vitlöksklyfta
1 ask små champinjoner
1 gul lök
1 röd lök
10 små tvättade potatisar
1 liten knippe örter t ex salvia 
eller timjan
salt och peppar
3 msk olivolja
1 citron
några chorizokorvar

4 Sätt ugnen på 200 grader. 

4 Torka av kycklingfiléerna 
och klappa in ruben. 
4 Lägg kyckling, paprikabitar, 
vitlöksklyftor, champinjoner, 
lökbitar, potatis och örter  
i en smord långpanna. Salta, 
peppra, ringla över olja och 
nypressad citronsaft. Blanda. 
4 Ställ in pannan i mitten av 
ugnen cirka 30 minuter. Vänd 
på kycklingen och rör runt 
grönsakerna ett par gånger 
under tiden. 
4 Dra av skinnet på korven 
och skär den i skivor. Lägg 
korven i pannan och kör klart 
i ugnen tills kycklingen har en 
innertemp på 70 grader.  
4 Garnera med hackade  
örter och citronzest.

Rödbetsbiffar med  
getostkräm och mynta
500 g rödbetor 
1 gul lök 

TEMA MAT

Lax i ugn: Enklare än så här blir det nog inte och ändå hemlagat.... Och spetspaprikor: Töm grönsakslådan och fyll stora spetsparikor, mättande och gott.

Brukar du också repetera ungefär samma rätter 
vecka efter vecka? Här kommer lite inspiration till 
hur du kan laga snabb, god och enkel vardagsmat. 

   RECEPT för 4 personer

Maria Dahlquist
Driver sedan 15 år cateringföretaget 
Gazpacho i Malmö. Arbetar även 
mycket med matstyling, recept-
framtagning och fotografering.

FOTO: OLA CEDELL
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Gör vardagsmaten   roligare

Rödbetsbiffar: Vacker färg och perfect 
match med getostcrèmen.

Kyckling allt-i-ett: Smart, gör allt i samma 
panna! Gott, enkelt, spara tid och disk.

Blomkålskaka: Utmärkt middags- eller  
buffémat! Njut av blomkål som i denna kaka.

Foto: OLA CEDELL

2 ägg 
1 msk majsstärkelse 
1 tsk sumak, mortlad eller 
mald 
1 msk hackad mynta
salt och peppar
1 msk smör

Getostkräm:
50 g getost 
1 msk honung
2 dl crème fraiche
färsk rosmarin
Salt

4 Skala och riv rödbetor och 
lök grovt. Blanda med ägg, 
majsstärkelse, sumak, mynta, 
salt och peppar. 
4 Forma till biffar och stek 
biffar i smör i en stekpanna 
cirka 2 minuter på varje sida. 

4 Kör getost, crème fraiche, 
rosmarin, salt och honung  

i matberedare till en fin kräm 
och servera till biffarna.

Lax i ugn
4 st laxfiléer
1 burk crème fraiche med 
tomatsmak
0,5 dl grädde
150 g fetaost
hackade örter
1 röd lök
1 dl parmesan
salt och peppar
Dill

4 Lägg ut laxfiléerna i en 
ugnsfast form och krydda. 
4 Vispa ihop crème fraiche 
och grädde och häll över.
4 Smula över fetaost, örter, 
hackad rödlök och riven ost. 
4 Grädda i 200grader  
i 15–20 minuter. Servera med 
nyklippt dill.

Gratinerade fyllda  
spetspaprikor
2 tomater
1 vitlöksklyfta
1 salladslök
0,5 st rödlök
1 dl kokt bulgur
1 näve basilika
2 spetspaprikor
taleggio, parmesan eller  
annan god ost
2 msk olivolja
Svartpeppar

4 Hacka tomater, all lök 
och blanda med bulgur och 
basilika. 
4 Dela paprikorna och fyll 
med bulgurröran. Toppa  
med ostbitar, ringla över  
olivolja och dra några varv 
med svartpepparn. 
4 Gratinera i 200 grader  
i cirka 10 minuter eller tills  
osten fått fin färg.

   RECEPT

Öppet: Måndag–Fredag 7–20, Lördag–Söndag 9–18

HORNBACH Stora Bernstorp
Vassvägen 10, Arlöv, telefon: 040-53 63 00, www.hornbach.se

LÖRDAG 23/9 KL 10 – 16

Vi firar hundens dag i vårt varuhus i Malmö 
med flera roliga aktiviteter. Ta med dig din 

hund till varuhuset och fira med oss.

HUNDENS DAG!

Ev
en

tu
ell

 vi
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tt 
be

ta
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s a
v v
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na
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n.

VÄLKOMMEN!

TÄVLING!Vinn fina priser!

Hundfotograf finns 
på plats i varuhuset.
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Ny matbar flyttar  
in på Fersens väg
Nu är det klart att kocken 
Alexander Sjögren öppnar 
restaurang i Malmö. Hans 
nya matbar flyttar in i Moc-
casins före detta lokal på 
Fersens väg, rapporterar 
Dygnet Runt.

Alexander Sjögren har ti-
digare bland annat jobbat på 
restaurangerna Mötesplats 
Österlen utanför Löderup 
och Vendel Ales Stenar i Kå-
seberga. I september 2015 
vann han den svenska uttag-
ningen till Bocuse d’Or och 
efter det jobbade han heltid 
med att skapa rätter för Bo-
cuse d’Or Europe i maj 2016. 
Där tog han brons och kvali-
ficerade sig till VM-finalen i 
Lyon i januari i år där han 
kom sjua. 

Men nu är det alltså dags 
att öppna eget, enligt eget 
recept: matbaren med nam-
net Mutantur ska vara öp-
pen på vardagar och hålla 
stängt på lördagar och sön-
dagar så att personalen kan 
vara ledig på helgerna. Dock 
är tanken att det ska finnas 
utrymme för gästspel och 
temakvällar på helgerna, 
men framför allt kommer 
personalen att kunna vara 
ledig.

– Jag vill vara med och 
sätta min prägel på restau-
rangbranschen och det är en 
rolig grej att kunna erbjuda 
duktiga människor ett arbe-
te där de kan vara lediga på 
helger. Det är många som 
lämnar branschen på grund 
av arbetstiderna, säger 
Alexander Sjögren till Dyg-
net Runt.

Planen är att Mutantur 
ska öppna i november.

Mobilia blir  
allt grönare
Redan när Mobilia byggdes 
om för några år sedan fanns 
hållbarhetstanken med i 
planeringen. Och i kvarteret 
finns redan bland annat in-
sektshotell, bikupor och 
laddstolpar för bilar. I veck-
an som gick presenterades 
ett program som ska göra 
köpcentret ännu mer håll-
bart ur ekologisk, ekono-
misk och social synvinkel. Martin Nihlgård får årets Oscarspris. FOTO: PRESSBILD 

Nina Persson intervjuar Echo Ladies på Stadsbiblioteket. 
 FOTO: PETER FRENNESSON

400 löpare intar Limhamns Kalkbrott på lördag.
 FOTO: HUSSEIN EL-ALAWI

Insektshotellet på Mobilia är en del i hållbarhetsarbetet.
 FOTO: PER LEFVANDER 

Senare i höst öppnar matbaren Mutantur på hörnet där  
Moccasin tidigare låg. FOTO: EMMA LARSSON

VÄSTRA MALMÖ HÖRT OCH HÄNT

Ägaren Atrium Ljungberg 
och Mobilia har plockat 
fram ett program med över 
100 steg som ska förtydliga 
hållbarhetsprofilen.

 – Vi är en stor aktör i Mal-
mö och kan med vårt arbete 
och tydliga hållbarhetsar-
bete förhoppningsvis inspi-
rera andra aktörer att också 
arbeta aktivt med hållbar-
hetsfrågan. Vi hoppas också 
kunna inspirera Malmöbor-
na att tänka mer hållbart på 
flera plan. Vi har resurserna 
att arbeta hållbart på bred 
front och vi brinner för 
dessa frågor, säger Anders 
Murmark, marknadsområ-
deschef på Atrium Ljung-
berg/Mobilia i ett press-
meddelande.

Möt Malmöartister 
i musiksatsning
Förra veckan var det premi-
är för musiksamtalen ”Nyfi-
ken på” på Malmö stadsbib-
liotek. Då besökte Michel 
Gustafsson och Ebba Ågren 
från bandet Wy biblioteket 
och intervjuades av Ola El-
leström från musikmagasi-
net Hymn.

Under hösten fortsätter 
intervjuerna under vinjet-
ten ”Nyfiken på”.

Musiksamtalen är ett 
samarbete mellan Hymn, 
Tjejer i förening och Malmö 
stadsbiblioteks projekt 
KRUT. Målet är att skapa 
möten mellan en ung publik 
och etablerade musiker med 
textförfattande i fokus. 

Följande musikaliska mö-

ten är inplanerade: 28 sep-
tember: Carl Johan Lund-
gren intervjuas av Ola Eller-
ström. 12 oktober: Elin Hör-
berg intervjuas av Ola Eller-
ström. 26 oktober: Marcus 
Norberg intervjuas av Ola 
Ellerström. 9 november: 
Echo Ladies intervjuas av 
Nina Persson.

400 löpare intar 
Kalkbrottet 
På lördag den 23 september 
går första upplagan av Kalk-
brottsloppet i Limhamns 
Kalkbrott. Malmö Löparför-
ening har kämpat för att få 
arrangera ett lopp i Kalk-
brottet under flera års tid 
och fick klartecken från 
kommunen i år.

Loppet är fem kilometer 
långt och banan sträcker sig 
främst nere i kalkbrottet. 
Start och mål är dock belä-
get på havsnivå ovanför 
brottet och endast löpare 
och funktionärer får vistas 
nere i naturreservatet.

Martin Nihlgård får 
årets Oscarspris
Martin Nihlgård, Sverige-
chef för IM – Individuell 
Människohjälp, tilldelas 
2017 års Oscarspris i svensk 
folkbildning. 

Priset instiftades av Oscar 
Olsson Museet i Malmö för 
fem år sedan och har sedan 
dess delats ut till en person 
eller en förening som sär-
skilt utmärkt sig för ett gott 
folkbildningsarbete i syfte 

att uppmärksamma goda fö-
rebilder i folkbildningssam-
manhang. Oscarspriset, som 
består av ett stipendium på 
10 000 kronor, delas ut den 
22 november på Lands- 
hövdingeresidenset i Mal-
mö.

Holma torg är  
numera invigt
I helgen invigdes Holma 
torg med tal och sång av 
barnkören El Sistema. I 
samband med invigningen 
avtäcktes också det nya 
konstverket Kaninkärlek av 
Ann-Katrin Braf.

Holma torg var en av tre 
finalister till Stadsbygg-
nadspriset i år.

Lidl flyttar in  
i Västra hamnen 
I somras gick Green Mat-
marknad i konkurs i Tur-
ning Torso-gallerian i Mal-
mö. 

Nu är det klart vem som 
tar över lokalen. Hösten 
2018 öppnar matbutiksked-
jan Lidl på 2 253 kvadratme-
ter, skriver Dygnet Runt.

Lidl har skrivit på ett hy-
resavtal på tio år.

– Lidl är den perfekta hy-
resgästen, såväl för Västra 
hamnen som för Turning 
Torso Gallery. Vi upplever 
Lidl som en väldigt modern 
butikskedja som går i  
bräschen för miljövänliga 
butiker och ett kundoriente-
rat tänk, säger Marcus Al-
tengård, förvaltare på HSB 

Sundsfastigheter, i ett press-
meddelande.
Plantagen flyttar in 
på Triangeln
Växt- och trädgårdskedjan 
Plantagen satsar på en an-
nan inriktning och startar 
mindre butiker i mer cen-
trala lägen.

De två första små butiker-
na har öppnat på Mall of 
Scandinavia i Solna och i 
Täby. I november öppnar 
den tredje butiken, på Tri-
angeln.

Plantagen kommer att 
flytta in i klädkedjan Brot-
hers tidigare lokal på Tri-
angelns markplan.

Sedan tidigare finns ett 
stort varuhus på Svågetorp. 

Willys öppnar 
butik på gågatan 
Matvarukedjan Willys öpp-
nar i början på nästa år en 
butik på Södra Förstadsga-
tan på hörnan där det tidi-
gare låg en Cerverabutik. 

Lokalen kommer att för-
vandlas till ett Willys Hem-
ma, som är Willys minsta 
butikskoncept.

– Det är såklart ett jätte-
bra läge för oss. Det är ett 
bra läge för dem som bor 
centralt och vill handla bil-
ligt nära hemmet utan att 
behöva ta sig till de stora bu-
tikerna utanför city. Men 
det är också ett bra skylt-
fönster för våra andra buti-
ker runtom i staden, säger 
Johanna Eurén, kommuni-
kationschef på Willys till 

Dygnet Runt.
I dag finns det två Willys 

Hemma i Malmö: i Söder-
kulla och i Lindängen. Dess-
utom har Willys fyra stora 
butiker i Malmö: Mobilia, 
Emporia, Limhamn och Ka-
trinelund.

81 000 kronor 
kvadratmetern
Priserna på bostadsmarkna-
den i Malmö fortsätter att 
öka. För första gången har  
en lägenhet sålts för över  
81 000 kronor per kvadrat-
meter, vilket innebär ett nytt 
prisrekord i Malmö. 

Lägenheten är belägen i 
Veidekkes nyproduktions-
projekt Malmö Living i Söd-
ra Hamnen, ett stenkast från 
Centralstationen.

Försäljningen hanterades 
av Bjurfors Nyproduktion i 
samarbete med Veidekke 
Bostad.

Bostadsytan är på 89 kva-
dratmeter och såldes för  
7 250 000 kronor, vilket 
innebär ett kvadratmeter-
pris på 81 460 kronor.

H&M Home öppnar 
på Emporia
Den 12 oktober öppnar 
H&M:s större butik på Em-
poria. Då slår även klädjät-
tens inredningskonceptet 
H&M Home upp dörrarna. 
H&M Home finns sedan ti-
digare på både Gustav 
Adolfs torg och Entré. 

På Emporia har H&M har 
tagit över en angränsande 
lokal och öppnar där nu 
barnavdelningen, medan 
Home-delen kommer att 
ligga där den tidigare herr-
avdelningen låg och ha en 
egen entré.
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FASTIGHETS AB TRIANON – ett fastighetsbolag med stark lokal förankring

ETT ANNORLUNDA KÖPCENTRUM

Vi är ett börsnoterat fastighetsbo-
lag som äger, förvaltar, utvecklar 
samt bygger bostäder och kom-
mersiella fastigheter i Malmö. 
Vi har en organisation och ett 
arbetssätt som präglas av flexibili-
tet, snabbhet och hög servicenivå 
och vi följer samhällsutveckling-
en noga för att finna intressanta 
affärsmöjligheter. Man kan säga 
att vår företagsstrategi har sin 
grund i lyhördhet på många plan.
Våra fastigheter är belägna i cen-
trala Malmö, Limhamn, Lind-
ängen, Hermodsdal, Oxie samt 
Rosengård. Ytorna fördelas på 
ca 42 % bostäder (för närvarande 
ca 1,470 lägenheter) samt 58 % 
kommersiella lokaler. De kom-
mersiella lokalerna finns mesta-
dels i centrala Malmö, Limhamn 
samt Rosengård och består av 
kontorslokaler i anrika sekelskif-
tesfastigheter i city samt handel i 
Limhamn och Rosengård. 

Entré
Vårt senaste förvärv med stor 
potential, är Entréfastigheterna 
vid den norra infarten till Malmö. 
Planen är att långsiktigt utveck-
la fastigheten med ökat fokus på 
bland annat kultur, aktiviteter 
och samhällsservice som komple-
ment till handeln.  Fastigheterna 
ytan är totalt 40 000 kvm vilket 
skapar stora möjligheter för en 
spännande utveckling. Då bo-
stadsbyggandet i området kring 
Värnhem och Östervärn har tagit 
fart ser vi behovet av ytterligare 
samhällsservice i området.  En 
ny tågstation vid Midhem är be-
räknad att tas i bruk under 2019 
vilket också kommer att öka till-
gängligheten till Entré. 
Vi har en överenskommelse med 
Malmö Stad om hur vi ska motver-

ka hemlösheten genom att upplå-
ta sammantaget 100 lägenheter, 
för grupper som saknar egen eko-
nomisk förmåga att efterfråga en 
egen bostad.  Vi har även ingått 
en avsiktsförklaring med Malmö 
stad som innebär att Malmö stad 
avser verka för att det tecknas hy-
resavtal i Entré för samhällsservi-
ce och kultur. Vår ambition är att 
omvandla Entré till ett attraktivt 
stadsdelscentrum och en mötes-
plats för Malmöborna.

CSR och hållbar utveckling är 
ett viktigt och långsiktigt  
arbete för oss på Trianon
2017 vann vi Malmö Stads Nä-
ringslivspris inom miljö och håll-
bar utveckling med motiveringen: 
Trianon är ett företag med stark 
lokal förankring i Malmö. Ett 
företag som gång på gång visat 
att social hållbarhet och ekolo-
gisk hållbarhet tillsammans kan 
generera ekonomisk tillväxt och 
förtroende för företaget. Med 
sin starka lokala förankring och 
sitt stora engagemang för Malmö 
och dess invånare har de blivit en 
stark och viktig aktör på fastig-
hetsmarknaden i staden.”
Trianons starka utveckling leder 
även till organisation måste stär-
kas och vi har bland annat ny-
anställt Anna Heide som affärs-
utvecklingschef. Anna kommer 
från MKB hade senast en tjänst 
där som CSR-chef. Anna kommer 
att ge oss en bredd inom affärs-
utveckling men har CSR-tänket 
med sig in i Trianon vilket kom-
mer att göra oss ännu starkare 
även där. 

www.rosengardcentrum.se
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TRIANON – ROSENGÅRD CENTRUM
Rosengård Centrum är och kom-
mer att förbli en viktig handels- 
och mötesplats som fungerar som 
ett nav för de runt 25 000 perso-
nerna som bor i området. 
Fastigheten har genomgått och 
genomgår löpande ett stort för-
ändringsarbete. Ombyggnaden av 
fastigheten har inneburit att, från 
att ha varit ett tudelat centrum, 

har en galleriagång öppnats upp 
samt nya butiksytor och en restau-
rangdel med stora fasadfönster för 
ljusinsläpp skapats. 
Detta är viktigt för att skapa ett 
välkomnande Centrum som un-
derlättar för handel, service och 
flödet i området samtidigt som 
vi vill ha än bra mix av butiker i 
centrat som gör det ännu mer att-

raktivt för boende och andra besö-
kare. 
Sedan september 2016 då vi köpte 
fastigheten, så har ett stort antal 
nya butiker öppnat och detta till 
största delen i den nyöppnade gal-
leriagången. Under året har vi väl-
komnat följande nya hyresgäster 
och fler är på ingång.
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 SALARA FASHION  BARNKLÄDER
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 SKO & NYCKELSERVICE  
 NGUYEN NAILS & BEAUTY NAGELVÅRD, ÖGONFRANSFÖRLÄNGNINGAR MM 

TRIANON – 
EN FASTIGHETSÄGARE  

I FRAMKANT
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- Vi vill att Rosengård Centrum 
och dess olika mötesytor ska ut-
vecklas till en platser för alla. Vi 
skulle vilja öppna upp för fler buti-
ker, food trucks samt kanske även 
ett café på utsidan som gör cykel-
leden ner mot centrum mer till 
en gångväg. Ett café skulle även 
kunna öka jämställdheten då in-
nemiljön på Rosengård Centrum 
idag är relativt mansdominerad. 
En temalekplats med möjlighet 
till sport och lek skulle kunna fylla 
det nu tomma torget på den norra 
sidan av Centrum. En härlig grön 
vägg på sporthallen och förbättrad 
ljussättning mot biblioteket skulle 
skapa en känsla av ett utomhus-
rum. Belysta samlingsytor som 

känns tryggare och mer ombona-
de skapar en bra miljö för möten 
och samvaro, avslutar Birgitta 
Bengtson, marknadsansvarig för 
Rosengård Centrum.
Ovanstående var våra önskemål 
och förhoppningar innan proces-
sen satte i våras och snart kom-
mer vi att få se resultat.  Tillsam-
mans med ungdomar och boende 
i området har Johanna Bratel och 
Karin Andersson jobbat fram ett 
gestaltningsprogram. De två plat-
ser som vi valt att fokusera på är 
ytan utanför Biblioteket samt det 
tidigare oanvända torget utanför 
tandläkarmottagningarna

Förra året så beviljades Trianon 
drygt 2.3 miljoner kronor i stöd 
från Boverket för upprustning 
av utemiljön kring Rosengård 
centrum där Trianon också ska 
bidra med motsvarande summa. 
Förbättringarna ska främja akti-

viteter och social gemenskap och 
ska göras i samarbete med boende 
och unga i området. 
Förändringsarbetet med utemil-
jöerna som vi gör tillsammans 
med boende och till stor del med 
ungdomar som bor i området har 

fungerat väldigt väl. Under våren 
samtalade vi med många i områ-
det samt genomförde workshops 
för att få reda på vad de boende 
i området verkligen skulle vilja ha 
åtgärdat. 
- Genom delaktighet vill vi öka 

intresset för förändringarna och 
få de boende i området att ta hand 
om och bevara det som genom-
förts. Många byggprojekt är på 
lång sikt och det kan vara svårt, 
för framförallt yngre, att känna 
delaktighet i något som kommer 

att bli verklighet först om flera 
år. Just därför känns vårt utemil-
jöprojekt extra roligt; vi kommer 
verkligen att se ett resultat inom 
kort tid, säger Birgitta Bengtson, 
marknadsansvarig för Rosengård 
Centrum.

FASTIGHETS AB TRIANON – ett fastighetsbolag med stark lokal förankringFASTIGHETS AB TRIANON – ett fastighetsbolag med stark lokal förankring

ETT MÅNGKULTURELLT KÖPCENTRUM ETT ANNORLUNDA KÖPCENTRUM
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Ezzat Alhussami är en handels-
man sedan tonåren. Han är 
också en handlingarnas man. 
Bara ett par månader efter att 
han gått sin språkpraktik hos 
KappAhl genom Radix Kom-
petens har han nu öppnat sin 
första klädbutik i Sverige.
– Jag ger aldrig upp när jag är ute 
efter något jag vill ha. Målet är att 
tjäna mina egna pengar, och det 
enda sättet för mig att komma vi-
dare är att arbeta med mina egna 
händer, säger Ezzat Alhussami.
I februari i år avslutade han sin 
praktik på KappAhl som han fått 
med hjälp av sin praktiksamordna-
re när han var deltagare hos Radix 
Kompetens. I våras hade Ezzat Al-
hussami invigning av sin klädbutik 
Alhussami Fashion på Rosengård 
Centrum där han säljer kläder från 
hemlandet Syrien. Eleganta och 
enklare underkläder, pyjamasar 
och nattlinnen, men även en del 
färgglada träningskläder ryms på 
hyllorna i butiken som Ezzat Al-
hussami har inrett alldeles själv.
Visste vad han ville
Vana av handel och kläder har Ez-

zat Alhussami sedan tonåren. Far-
far ägde en av de äldsta basarerna 
i Damaskus sedan 1940-talet, och 
hans far och farbror handlade med 
tyger. Som 15-åring började Ezzat 
Alhussami att arbeta med familjen 
och lärde sig allt han kan om han-
del och försäljning. Som 20-åring 
visste han att han ville hålla på 
med kläder och startade sin egen 
butik i Damaskus. Efter det bygg-
de han upp sin verksamhet som 
utvecklades.
– Vi hade det väldigt bra ställt i 
Damaskus och affärerna blomst-
rade även under kriget. 2014 kom 
jag till Sverige eftersom det till slut 
inte gick att vara kvar i Syrien, och 
här fanns också familjen.
Börja om från början
Under tiden hos Radix Kompetens 
blev den arbetsplatsförlagda språk-
praktiken hos KappAhl inte bara 
en väg in för att lära sig fackspråk, 
utan också att förstå hur klädbran-
schen fungerar i Sverige. Framför 
allt tycker Ezzat Alhussami att 
försäljningen och kundrelationen 
är annorlunda än vad han är van 

vid. Han har också varit tvungen 
att lära sig hur teknologin fungerar 
som är kopplad till en klädbutik 
med larm- och kassasystem.
– På de två senaste månaderna när 
jag har arbetat med att starta mitt 
eget företag och gjort i ordning bu-
tiken har jag lärt mig mycket mer 
svenska än jag kunde innan.
Deltagare hos Radix Kompetens
Förra året kom Ezzat Alhussami 
som deltagare till Radix Kom-
petens. Hans drivkraft och inre 
motivation var uppenbar, men 
kunskaperna i det svenska språket 
behövde förstärkas. Inom Grund-
läggande moduler fick han möjlig-
heten till praktiken på KappAhl 
för att lära sig mer om klädbran-
schen i Sverige. Det blev också den 
självklara startpunkten för den 
egna klädbutiken på Rosengård 
Centrum. Till sin hjälp hade Ezzat 
Alhussami en arabisktalande med-
arbetare hos Radix Kompetens, 
Saif Ali Fahad. Han fick också 
hjälp av en god vän som är läkar-
student när det gäller all byråkrati 
och blanketter som ska fyllas inn-

an du kan starta ett eget företag.
– Saif på Radix Kompetens hjälpte 
mig framför allt i kontakten och 
dialogen med Trianon som hyr ut 
på Rosengård Centrum. De ville 
inte ha ytterligare en klädbutik 
eftersom de inte tyckte att det pas-
sade, och då föreslog jag konceptet 
jag har i dag.
Siktar mot stjärnorna
Klädbutiken på Rosengård Cen-
trum är definitivt inte slutmålet 
för Ezzat Alhussami. Efter att ha 
varit en aktör på en av Mellanös-
terns största handelsmarknader 
har han stora planer för framtiden. 

Redan om ett år tror han sig vara 
mer redo för att expandera verk-
samheten, och förhoppningen är 
att öppna butiker på köpcentrum 
som Triangeln och Emporia i 
Malmö. Det svenska språket ska 
praktiseras under tiden som kun-
skaperna om branschen i Sverige 
tilltar.
– Jag börjar smått för att successivt 
bygga upp verksamheten som jag 
gjort förut. Ingenting är egentligen 
omöjligt att genomföra och inga 
dörrar är stängda. Det gäller bara 
att hitta rätt nyckel.

Arbetet med våra utemiljöer går 
framåt och under sommaren pas-
sade vi på att få utrymmet utanför 
Biblioteket att blomstra. 
Vi ville fylla odlingsbackarna 
framför biblioteket med vackra 
sommarblommor och ätbara örter. 
Planteringen leddes av odlare från 

Stadsbruk samt studenter från Sve-
riges Lantbruksuniversitet i Alnarp. 
Malmö Stad och Trianon stod ge-
mensamt för den ekonomiska biten. 
För att skapa engagemang så ville 
vi givetvis gärna ha med de som 
bor eller arbetar i området i akti-
viteten. Vi fick stort deltagande 

av både barn och vuxna från om-
rådet. Från biblioteket så deltog 
bland annat en stor grupp män 
som var deltagare i deras språkca-
fé. Det var härligt att se deras en-
gagemang och vilja att göra saker 
tillsammans med övriga deltagare.

BIBLIOTEKSPLATSEN 
& TANDLÄKARPLATSEN 

ROSENGÅRD CENTRUMS NYA UTEMILJÖER

SOMMARBLOMMOR –  
PROJEKT PÅ BIBLIOTEKSPLATSEN

TANDLÄKARPLATSEN

DIREKT FRÅN SPRÅKPRAKTIK  
TILL EGEN KLÄDBUTIK 

EVENEMANG SOM VI KOMMER IHÅG

SMINK OCH STYLING  
var också välbesökt och många tog chansen att bli lite 
extra fina lördagen den 17 juni

– Ett lyckat event där barnen fick 
skriva små hälsningar till sina 
mammor. 5 lyckliga mammor blev 
utvalda och fick hemlevererat 
blommor och Choklad.

BUTIKER 
A&O Gross
Aboodi
Al Attar Herbs & Spices
All Safari Shop
Alhussami Fashion
Alquds Fisk
ATN Networks
Babyhuset 
Citygross
Daftar Ur&Guld 
Home Shop
Khalid Shop
Kronans Droghandel
Lloyds Apotek
Mix Mat
Moon Trading
Najib Serviceförmedling
Nguyen Nails & Beautystudio
Noor Optik
Nymobil
Orient Musik
Parfymeri Chantal

Partytown
Palom Art Tattoo & Piercingstudio
RoCent Skor
RoCent Tobak
Rosengård Frisören
Sahan
Salara Fashion
Salong Rosa Flamingo
Salong Rosa Flamingo - Dam
Saqi Bokhandel
Satelliteman
Skomakare
Skrädderi 
Touch Frisör
Venezia

RESTAURANGER 
Burek King
Calles Restaurang & Café
Kitchen 2000
La Boir Café
Mangal Oriental BBQ
Saras Super Falafel
Shawarma Station

SERVICE 
Astar
Rosengårdsbiblioteket
Citytandläkarna (Tojzner)
Fridhems Bilservice
Fitness 24 Seven
Horn Afrika Förening i Malmö
Imadent Tandvård
Malmö Stad - Sporthallen
Malmö Stad - Tegelhuset
Malmö Stad - Sof Öster IoF - Barn och 
Familj Öppenvård
Merit Utbildning
Rask Trafikskola
Region Skåne Folktandvården 
Regnbågeföreningen 
Sko och Nyckelservice 
Sankta Maria Skolan
Syd Exchange
Tandläkare Tandborsten
Ungdomsvänskapsföreningen Royal

VÄLKOMMEN TILL OSS 
PÅ ROSENGÅRD CENTRUM!

KALENDARIUM HÖSTEN 2017
23 SEPTEMBER  
...SÅ DOFTAR DET GOTT I HUSET NÄR VI BAKAR CUPCAKES

21 OKTOBER  
...SÅ HAR VI ROLIGT TILLSAMMANS OCH GÖR ROLIGA GRIMASER

25 NOVEMBER   
… SÅ FÅR VI BESÖK AV FANTASTISKA SAGOBERÄTTARE

MORS DAGSEVENT 
DEN 20 MAJ 

BIBLIOTEKPLATSEN
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- Vi vill att Rosengård Centrum 
och dess olika mötesytor ska ut-
vecklas till en platser för alla. Vi 
skulle vilja öppna upp för fler buti-
ker, food trucks samt kanske även 
ett café på utsidan som gör cykel-
leden ner mot centrum mer till 
en gångväg. Ett café skulle även 
kunna öka jämställdheten då in-
nemiljön på Rosengård Centrum 
idag är relativt mansdominerad. 
En temalekplats med möjlighet 
till sport och lek skulle kunna fylla 
det nu tomma torget på den norra 
sidan av Centrum. En härlig grön 
vägg på sporthallen och förbättrad 
ljussättning mot biblioteket skulle 
skapa en känsla av ett utomhus-
rum. Belysta samlingsytor som 

känns tryggare och mer ombona-
de skapar en bra miljö för möten 
och samvaro, avslutar Birgitta 
Bengtson, marknadsansvarig för 
Rosengård Centrum.
Ovanstående var våra önskemål 
och förhoppningar innan proces-
sen satte i våras och snart kom-
mer vi att få se resultat.  Tillsam-
mans med ungdomar och boende 
i området har Johanna Bratel och 
Karin Andersson jobbat fram ett 
gestaltningsprogram. De två plat-
ser som vi valt att fokusera på är 
ytan utanför Biblioteket samt det 
tidigare oanvända torget utanför 
tandläkarmottagningarna

Förra året så beviljades Trianon 
drygt 2.3 miljoner kronor i stöd 
från Boverket för upprustning 
av utemiljön kring Rosengård 
centrum där Trianon också ska 
bidra med motsvarande summa. 
Förbättringarna ska främja akti-

viteter och social gemenskap och 
ska göras i samarbete med boende 
och unga i området. 
Förändringsarbetet med utemil-
jöerna som vi gör tillsammans 
med boende och till stor del med 
ungdomar som bor i området har 

fungerat väldigt väl. Under våren 
samtalade vi med många i områ-
det samt genomförde workshops 
för att få reda på vad de boende 
i området verkligen skulle vilja ha 
åtgärdat. 
- Genom delaktighet vill vi öka 

intresset för förändringarna och 
få de boende i området att ta hand 
om och bevara det som genom-
förts. Många byggprojekt är på 
lång sikt och det kan vara svårt, 
för framförallt yngre, att känna 
delaktighet i något som kommer 

att bli verklighet först om flera 
år. Just därför känns vårt utemil-
jöprojekt extra roligt; vi kommer 
verkligen att se ett resultat inom 
kort tid, säger Birgitta Bengtson, 
marknadsansvarig för Rosengård 
Centrum.

FASTIGHETS AB TRIANON – ett fastighetsbolag med stark lokal förankringFASTIGHETS AB TRIANON – ett fastighetsbolag med stark lokal förankring
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Ezzat Alhussami är en handels-
man sedan tonåren. Han är 
också en handlingarnas man. 
Bara ett par månader efter att 
han gått sin språkpraktik hos 
KappAhl genom Radix Kom-
petens har han nu öppnat sin 
första klädbutik i Sverige.
– Jag ger aldrig upp när jag är ute 
efter något jag vill ha. Målet är att 
tjäna mina egna pengar, och det 
enda sättet för mig att komma vi-
dare är att arbeta med mina egna 
händer, säger Ezzat Alhussami.
I februari i år avslutade han sin 
praktik på KappAhl som han fått 
med hjälp av sin praktiksamordna-
re när han var deltagare hos Radix 
Kompetens. I våras hade Ezzat Al-
hussami invigning av sin klädbutik 
Alhussami Fashion på Rosengård 
Centrum där han säljer kläder från 
hemlandet Syrien. Eleganta och 
enklare underkläder, pyjamasar 
och nattlinnen, men även en del 
färgglada träningskläder ryms på 
hyllorna i butiken som Ezzat Al-
hussami har inrett alldeles själv.
Visste vad han ville
Vana av handel och kläder har Ez-

zat Alhussami sedan tonåren. Far-
far ägde en av de äldsta basarerna 
i Damaskus sedan 1940-talet, och 
hans far och farbror handlade med 
tyger. Som 15-åring började Ezzat 
Alhussami att arbeta med familjen 
och lärde sig allt han kan om han-
del och försäljning. Som 20-åring 
visste han att han ville hålla på 
med kläder och startade sin egen 
butik i Damaskus. Efter det bygg-
de han upp sin verksamhet som 
utvecklades.
– Vi hade det väldigt bra ställt i 
Damaskus och affärerna blomst-
rade även under kriget. 2014 kom 
jag till Sverige eftersom det till slut 
inte gick att vara kvar i Syrien, och 
här fanns också familjen.
Börja om från början
Under tiden hos Radix Kompetens 
blev den arbetsplatsförlagda språk-
praktiken hos KappAhl inte bara 
en väg in för att lära sig fackspråk, 
utan också att förstå hur klädbran-
schen fungerar i Sverige. Framför 
allt tycker Ezzat Alhussami att 
försäljningen och kundrelationen 
är annorlunda än vad han är van 

vid. Han har också varit tvungen 
att lära sig hur teknologin fungerar 
som är kopplad till en klädbutik 
med larm- och kassasystem.
– På de två senaste månaderna när 
jag har arbetat med att starta mitt 
eget företag och gjort i ordning bu-
tiken har jag lärt mig mycket mer 
svenska än jag kunde innan.
Deltagare hos Radix Kompetens
Förra året kom Ezzat Alhussami 
som deltagare till Radix Kom-
petens. Hans drivkraft och inre 
motivation var uppenbar, men 
kunskaperna i det svenska språket 
behövde förstärkas. Inom Grund-
läggande moduler fick han möjlig-
heten till praktiken på KappAhl 
för att lära sig mer om klädbran-
schen i Sverige. Det blev också den 
självklara startpunkten för den 
egna klädbutiken på Rosengård 
Centrum. Till sin hjälp hade Ezzat 
Alhussami en arabisktalande med-
arbetare hos Radix Kompetens, 
Saif Ali Fahad. Han fick också 
hjälp av en god vän som är läkar-
student när det gäller all byråkrati 
och blanketter som ska fyllas inn-

an du kan starta ett eget företag.
– Saif på Radix Kompetens hjälpte 
mig framför allt i kontakten och 
dialogen med Trianon som hyr ut 
på Rosengård Centrum. De ville 
inte ha ytterligare en klädbutik 
eftersom de inte tyckte att det pas-
sade, och då föreslog jag konceptet 
jag har i dag.
Siktar mot stjärnorna
Klädbutiken på Rosengård Cen-
trum är definitivt inte slutmålet 
för Ezzat Alhussami. Efter att ha 
varit en aktör på en av Mellanös-
terns största handelsmarknader 
har han stora planer för framtiden. 

Redan om ett år tror han sig vara 
mer redo för att expandera verk-
samheten, och förhoppningen är 
att öppna butiker på köpcentrum 
som Triangeln och Emporia i 
Malmö. Det svenska språket ska 
praktiseras under tiden som kun-
skaperna om branschen i Sverige 
tilltar.
– Jag börjar smått för att successivt 
bygga upp verksamheten som jag 
gjort förut. Ingenting är egentligen 
omöjligt att genomföra och inga 
dörrar är stängda. Det gäller bara 
att hitta rätt nyckel.

Arbetet med våra utemiljöer går 
framåt och under sommaren pas-
sade vi på att få utrymmet utanför 
Biblioteket att blomstra. 
Vi ville fylla odlingsbackarna 
framför biblioteket med vackra 
sommarblommor och ätbara örter. 
Planteringen leddes av odlare från 

Stadsbruk samt studenter från Sve-
riges Lantbruksuniversitet i Alnarp. 
Malmö Stad och Trianon stod ge-
mensamt för den ekonomiska biten. 
För att skapa engagemang så ville 
vi givetvis gärna ha med de som 
bor eller arbetar i området i akti-
viteten. Vi fick stort deltagande 

av både barn och vuxna från om-
rådet. Från biblioteket så deltog 
bland annat en stor grupp män 
som var deltagare i deras språkca-
fé. Det var härligt att se deras en-
gagemang och vilja att göra saker 
tillsammans med övriga deltagare.

BIBLIOTEKSPLATSEN 
& TANDLÄKARPLATSEN 

ROSENGÅRD CENTRUMS NYA UTEMILJÖER

SOMMARBLOMMOR –  
PROJEKT PÅ BIBLIOTEKSPLATSEN

TANDLÄKARPLATSEN

DIREKT FRÅN SPRÅKPRAKTIK  
TILL EGEN KLÄDBUTIK 

EVENEMANG SOM VI KOMMER IHÅG

SMINK OCH STYLING  
var också välbesökt och många tog chansen att bli lite 
extra fina lördagen den 17 juni

– Ett lyckat event där barnen fick 
skriva små hälsningar till sina 
mammor. 5 lyckliga mammor blev 
utvalda och fick hemlevererat 
blommor och Choklad.
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A&O Gross
Aboodi
Al Attar Herbs & Spices
All Safari Shop
Alhussami Fashion
Alquds Fisk
ATN Networks
Babyhuset 
Citygross
Daftar Ur&Guld 
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Khalid Shop
Kronans Droghandel
Lloyds Apotek
Mix Mat
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Najib Serviceförmedling
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Salong Rosa Flamingo - Dam
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Satelliteman
Skomakare
Skrädderi 
Touch Frisör
Venezia

RESTAURANGER 
Burek King
Calles Restaurang & Café
Kitchen 2000
La Boir Café
Mangal Oriental BBQ
Saras Super Falafel
Shawarma Station

SERVICE 
Astar
Rosengårdsbiblioteket
Citytandläkarna (Tojzner)
Fridhems Bilservice
Fitness 24 Seven
Horn Afrika Förening i Malmö
Imadent Tandvård
Malmö Stad - Sporthallen
Malmö Stad - Tegelhuset
Malmö Stad - Sof Öster IoF - Barn och 
Familj Öppenvård
Merit Utbildning
Rask Trafikskola
Region Skåne Folktandvården 
Regnbågeföreningen 
Sko och Nyckelservice 
Sankta Maria Skolan
Syd Exchange
Tandläkare Tandborsten
Ungdomsvänskapsföreningen Royal

VÄLKOMMEN TILL OSS 
PÅ ROSENGÅRD CENTRUM!

KALENDARIUM HÖSTEN 2017
23 SEPTEMBER  
...SÅ DOFTAR DET GOTT I HUSET NÄR VI BAKAR CUPCAKES

21 OKTOBER  
...SÅ HAR VI ROLIGT TILLSAMMANS OCH GÖR ROLIGA GRIMASER

25 NOVEMBER   
… SÅ FÅR VI BESÖK AV FANTASTISKA SAGOBERÄTTARE

MORS DAGSEVENT 
DEN 20 MAJ 

BIBLIOTEKPLATSEN
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VÄSTRA MALMÖ KALENDARIET

23/9: Loppis på Limhamn. FOTO: SVEN-ERIK SVENSSON 23/9: 100 år av hits med Kristoffer Jonzon. FOTO: ANNA ÅKERBERG 25/9: Stickkafé i Tygelsjö. FOTO: EMMA LARSSON

22 FREDAG
 vanGuardia’s höstfest

När: Klockan 23–03.
Var: Blå Båten, Anna Lindhs Plats.
Röj till råsynth, EBM och aggrotech och annat 
närliggande och blytungt från nu och några år 
bakåt i tiden. Entré.

23 LÖRDAG
 Loppis på Limhamn

När: Klockan 10–16.
Var: Limhamns torg.
Fynda bland kläder, skor, leksaker och diverse 
prylar när det är dags för höstens andra loppis 
på Limhamns torg.

23 LÖRDAG
 Premiär: Angels in America

När: Klockan 18.
Var: Stadsteatern/Hipp, Kalendegatan 12.
I föreställningen kolliderar sexualitet, religion 
och politik i början av aids-krisen i USA. Spelas 
till den 27/10. Förköp.

23 LÖRDAG
 Scream Along Cinema

När: Klockan 18.
Var: Spegeln Bio Bar & Bistro, Stortorget 29.
”Skrik med-bio” till kultdokumentären från 2003 
”Screaming Men”. En del av filmfestivalen  
Nordisk Panorama. Förköp.

23 LÖRDAG
 Allsång: 100 år med hits

När: Klockan 19. (På scen 19.30.)
Var: Victoriateatern, S. Förstadsgatan 18.
Sjung med i de senaste 100 årens mest kända 
låtar med husbandet med Kristoffer Jonzon 
i spetsen. Förköp.

24 SÖNDAG
 Familjeverkstad

När: Klockan 11.15–15.
Var: Moderna museet, Ola Billgrens plats 2–4.
Utforska utställningen Akut av Ulf Rollof, inspire-
ras, och experimentera sedan med olika materi-
al i Verkstan. Från 4 år och uppåt. Gratis.

25 MÅNDAG
 Stickkafé

När: Klockan 18–20.
Var: Församlingshemmet, Tygelsjö skolväg 20.
Sticka, virka, sy och handarbeta tillsammans 
med andra. Varje måndag samma tid. Gratis. 

25 MÅNDAG
 Doc Lounge

När: Klockan 19.
Var: Babel, Spångatan 38.
Nils Petter Löftstedts film Himlens mörkrum 
visas på Doc Lounge. Kvällen bjuder bland 
annat på regissörbesök. Entré/förköp. 

26 TISDAG
 Barnens verkstad

När: Klockan 15–17.
Var: Stadsbiblioteket, Kung Oscars väg 11.
Allt kan hända när du skapar i magiska  
verkstaden i Regnbågen! För barn 3–8 år. I höst 
får fantasin flöda utifrån temat ”Vem är jag?”. 
Gratis.

26 TISDAG
 Bokfika för unga

När: Klockan 16.
Var: Limhamnsbiblioteket, Odengatan 43.
Bokfika för ungdomar 9–12 år. Prata om böcker 
och fika. Biblioteket bjuder på fika. Gratis men 
kräver anmälan.

26 TISDAG
 Föreläsning om hantverk 

När: Klockan 17.30–21.
Var: Form/Design Center, Lilla torg 9.
Utvalts föreläsningsserie där skickliga utövare 
delar med sig av sina kunskaper och erfaren-
heter. Gratis men kräver anmälan.

!! TIPSA OSS …
 … om lokala arrangemang

När: Senast måndag en vecka före publicering.
Hur: Mejla malmo@tidningenhalla.se
Vi vill uppmärksamma det som händer i din  
närmiljö. Tipsa oss saker som är på gång. Ange 
tid, plats samt kort information om eventet.

21/9: Titanicutställning på Malmömässan. FOTO: THOMAS LÖFQVIST 21/9: Scenkonst med Seecker & Catjar. FOTO: INKONST 22/9: Sagostund på Masten 2. FOTO: HUSSEIN EL-ALAWI

21 TORSDAG
 Sagostund på Limhamn

När: Klockan 09.30.
Var: Limhamnsbiblioteket, Odengatan 43.
Sagostund för vuxen med barn 3–6 år på temat 
”Rim”. Varar ungefär 30 minuter. Gratis men 
kräver anmälan. 

21 TORSDAG
 Titanic the Exhibition

När: Klockan 10–18.
Var: Malmömässan, Mässvägen 6.
Utställningen består av cirka 200 original- 
föremål och flertalet återskapade interiörer 
i naturlig storlek. Visas till den 14 januari. 

21 TORSDAG
 Lena Halldenius 

När: Klockan 17.
Var: Bellevuegårdsbiblioteket, Svansjögatan 9.
Professor Lena Halldenius berättar om 
författaren och 1700-talsfeministen Mary  
Wollstonecraft. Gratis men kräver anmälan.

21 TORSDAG
 Scenkonst: Seecker & Catjar

När: Klockan 19.
Var: Inkonst, Bergsgatan 29.
Seecker & Catjar (Institutet) sätter upp 
föreställningen: “It’s never too late”. Dans utan 
skam på ett glittrande spökdisco. Förköp.

21 TORSDAG
 Vokalselskabet Glas

När: Klockan 19.30.
Var: Galleri Pildammstornet, Pildammsvägen.
Underhållning i Pildammstornet där sex ut-
trycksfulla kvinnoröster framför nordisk musik 
komponerad för sina stämmor. Entré/förköp.

21 TORSDAG
 Sista chansen: Automata

När: Klockan 20.
Var: Malmö dockteater, Hasselgatan 8.
Sista chansen att se Malmö dockteaters 
föreställning Automata utan skådespelare 
och klassisk handling. Förköp.

22 FREDAG
 Sagostund på Masten 2

När: Klockan 09.30.
Var: Masten 2, Mastgränd 4.
Var tredje fredag är det sagostund på Masten 2 
för barn 4–6 år. Sagostunden varar ungefär  
45 minuter. Gratis.

22 FREDAG
 Sagofen Isadora: Aaoii

När: Klockan 10.
Var: Bellevuegårdsbiblioteket, Svansjögatan 9.
En nästan ordlös föreställning för de allra 
minsta. För vuxen med barn 0–12 månader. 
Gratis men kräver anmälan.

22 FREDAG
 Bastubio

När: Klockan 18.
Var: Ribersborgs Kallbadhus, Brygga 1.
”Steam of Life” av Joonas Berghäll & Mika 
Hotakainen visas i bastumiljö. En del av 
filmfestivalen Nordisk Panorama. Förköp.

22 FREDAG
 Mogendans

När: Klockan 18–21. (Insläpp 17)
Var: Dammfrigården, Korsörvägen 1.
Dags för mogendans anordnat av Dammfri  
Motionsdansförening. Denna gång underhåller 
Lill-Arnes. Entré.

22 FREDAG
 New Or` Nielsens Hot Six

När: På scen 19.30 (insläpp 19).
Var: Tuppen, Tessins väg 10.
Fredagsjazz på Tuppen arrangerat av Hot Hou-
se som värnar om jazz från början av 1900-talet. 
På scen står New Or` Nielsens Hot Six. Entré.

22 FREDAG
 The Bootleg Beatles

När: Klockan 19.30.
Var: Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2.
Konserten som hyllar The Beatles markerar 
femtioårsdagen av albumet ”Sgt Pepper´s  
Lonely Hearts Club Band”. Förköp.
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Bob hund tar över Malmö Live – i ett år

Nästa år är det 25 år sedan 
Bob hund släppte sin första 
skiva. I samband med det tar 
bandet över Malmö Live – 
under 365 dagar. Bandet ska 
bland annat ställa till med 
nyårsbal och återskapa sin 
hyllade Hultsfredsspelning 
1993.

Under namnet ”Fan-tas-
tiskt!! – 365 dagar med Bob 
hund på Malmö Live” kom-
mer bandet sätta upp flera 
olika konserter och presen-
tera en stor utställning kure-
rad av Martin Kann, som 
formgivit både bandets  
logotyp och samtliga skiv-
omslag.

Tidigare har Annika Nor-
lin, som ligger bakom Säkert 
och Hello Saferide, tagit 
över Malmö live under en 
helg och mellan den 10–12 
november är det Christer 

Björkmans tur. Men nu står 
det alltså klart att Bob hund 
tar över konserthuset hela 
2018.

– 2018 är det valår i Sveri-
ge. Världen har blivit mer 
och mer som en Bob hund-
text. Lite orolig, förvirrad 
och hoppfullt tragikomisk. 
Därför blir vårt motto från 
och med nu: Istället för 
misstanke: Omtanke, säger 
bandets sångare Thomas 
Öberg i ett pressmeddelan-
de.

Bob hund inleder året på 
Malmö live den 27 januari 
med att göra en cover på sin 
egen tokhyllade konsert  
i Teaterladan på Hultsfreds-
festivalen 1993. För att åter-
skapa trängseln från festi-
valspelningen äger 2018 års 
spelning rum i Malmö Lives 
minsta sal Kuben.

FOTO: LENNART GULLBERG

Malmöminkar ska  
bekämpas med  
lövblåsare
Malmö har problem med 
minkar på offentliga platser. 
Nu ska man ta till en annor-
lunda jaktmetod för att få 
bort mårddjuret. Minkarna 
ska blåsas fram med lövblå-
sare och sedan skjutas.

Nu söker Malmös gatu-
kontor tillstånd hos länssty-
relsen för att få använda en 
ny metod i skyddsjakten. 
Med en lövblåsare, ett träd-
gårdsredskap för att blåsa 
bort höstlöven, ska minken 
skrämmas fram så att den 
kan skjutas.

Skälet till att gatukontoret 
måste söka tillstånd är att 
lövblåsen räknas som ”mo-
tordriven anordning”. Så-
dana får inte användas hur 
som helst vid jakt.

Den effektiva jaktmeto-
den med lövblåsare har an-
vänts med framgång i bland 
annat Kosterhavets natio-
nalpark på västkusten där 
jaktvårdsföreningen skjutit 
100–150 minkar varje år.

Sveriges bästa lärare finns i Bunkeflo
Varje fredag plockar de un-
dan bänkarna i klassrum-
met. Sedan dansar eleverna 
ut veckan och ut ur klass-
rummet medan läraren 
Rickard Nordström filmar.

Nu har Malmöläraren 
vunnit pris som Sveriges 
mest nytänkande lärare.

Förra veckan fick han stå 
på Berns i Stockholm och ta 
emot pris vid Lärargalan,  
utvald bland ungefär 3 000 
lärare som blivit nominera-
de av sina elever.

– Det var helt fantastiskt 
och sagolikt och jag var 
överväldigad. Det är ett er-
kännande att det jag gjort 

har varit uppskattat. Nu hit-
tar jag nya vägar att inspirera 
elever och andra lärare, sä-
ger Rickard, som undervisar 
i svenska och SO i klass 4-6 
på Ängslättskolan i Bunke-
flo, Malmö, till Sydsvenskan.

Han gillar att inspirera 
och motivera. Det gör han 
bland annat på Instagram, 
där han med kontot @ma-
gisternordstrom delar med 
sig av konkreta tips på öv-
ningar som bygger laganda, 
studieteknik eller undervis-
ningstips, han tar upp före-
bilder eller ger allmän pepp. 
Från början var kontot tänkt 
för elever som han ville nå 

också utanför skoltid, men 
idag är det många lärar-
kollegor och lärarstudenter 
som också följer honom.

– Först filmade och fotade 
jag till min egen klass så att 
också föräldrarna kunde se 
på kvällarna vad man gjort 
på dagarna. Jag märkte att 
det var en efterfrågan. Nu 
gör jag filmer om hur jag gör 
min klass till ett team, jag  
filmar klassen i övningar och 
lägger ut det till inspiration 
för andra lärare. Jag vill visa 
hur roligt man kan ha det, 
och motivera andra: så här 
kan man tänka om man vill, 
säger han.

Rickard Nordström undervisar i svenska och SO i klass 4-6 på Ängslättskolan i Bunkeflo. 
 FOTO: HUSSEIN EL-ALAWI

VÄSTRA MALMÖ VECKAN SOM GICK

FÖR DIN GAMLA BIL
Pris:Månadskostn:

2016 VW GOLF 1,2 TSI MASTERS AC PKT UTR 1199:- 129.900:-
2016 SUZUKI VITARA 1,6 AUT ACC PKTUTR AUT ALU MM 1718:- 179.900:-
2016 VW GOLF 1,2 TSI DSG MASTERS AC PKT UTR MM 1431:- 149.900:-
2015 MAZDA 3 2,0 5-D OPTIMUM ACC PKTUTR ALU MM 1623:- 169.900:-
2015 VW POLO 1,2TSI MASTERS AC PKT UTR 935:- 97.900:-
2015 RENAULT MEGANE PHAS III 1,2 TCE 5-D ACC PKTUTR MM 1288:- 134.900:-
2014 MAZDA 3 2,2 DE VISION AUTOMAT SOULRED PKTUTR ALU MM 1661:- 173.900:-
2014 SUZUKI S-CROSS 1,6 4X4 DIESEL EXCLUSIVE ACC PKTUTR 1336:- 139.900:-
2014 MAZDA 6 2,2 DIESEL WAGON CORE ACC PKTUTR 1604:- 167.900:-
2011 SUZUKI SWIFT 1,2 AUT EXCL ACC PKTUTR 801:- 83.900:-
2008 TOYOTA AURIS 2,0D ACC PKTUTR 668:- 69.900:-
2007 NISSAN QASHQAI 2,0 ACENTA ACC PKTUTR ALU MM 840:- 87900:-
2005 HONDA CR-V 2,0 ES AUT ACC PKTUTR AUTOMAT 763:- 79900:-
2000 MAZDA MX-5 1,8 PKTUTR HARDTOP 926:- 67900:-
*Gäller vid köp av beg personbil. Funktionell, besiktigad och skattad. 20% kontant 84 mån 3,95%.
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1.

Den  testvinnande  SUV:en   
Mazda  CX-5  är  här  i  en  ny   
skepnad.  Förbättrad  på  punkt   
efter  punkt.  Ännu  säkrare.   
Ännu  bekvämare. Ännu mer  
tekniskt avancerad.  
Och framförallt:  
ännu roligare att köra.  
Välkommen in till oss  
så visar vi allt det nya.

Mazda CX-5  2,0 Vision;  
PRIS 259.900:- SVEDALA. Tel 040-40 20 10

Vardag 9-18, Lördag stängt,
Söndag 11-15

www.mazdacenter.nu

RÄNTA
1,65%*

2.295:-
/månad 
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Den  testvinnande  SUV:en   
Mazda  CX-5  är  här  i  en  ny   
skepnad.  Förbättrad  på  punkt   
efter  punkt.  Ännu  säkrare.   
Ännu  bekvämare. Ännu mer  
tekniskt avancerad.  
Och framförallt:  
ännu roligare att köra.  
Välkommen in till oss  
så visar vi allt det nya.

Mazda CX-5  2,0 Vision;  
PRIS 259.900:- SVEDALA. Tel 040-40 20 10

Vardag 9-18, Lördag stängt,
Söndag 11-15

www.mazdacenter.nu

RÄNTA
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1.SVEDALA. Tel 040-40 20 10
Vardag 9-18, Lördag stängt,

Söndag 11-15
www.mazdacenter.nu

RÄNTA
1,65%*
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Den  testvinnande  SUV:en   
Mazda  CX-5  är  här  i  en  ny   
skepnad.  Förbättrad  på  punkt   
efter  punkt.  Ännu  säkrare.   
Ännu  bekvämare. Ännu mer  
tekniskt avancerad.  
Och framförallt:  
ännu roligare att köra.  
Välkommen in till oss  
så visar vi allt det nya.

Mazda CX-5  2,0 Vision;  
PRIS 259.900:- SVEDALA. Tel 040-40 20 10

Vardag 9-18, Lördag stängt,
Söndag 11-15

www.mazdacenter.nu

RÄNTA
1,65%*

2.295:-
/månad 

Den testvinnande SUV:en
Mazda CX-5 är här i en ny
skepnad. Förbättrad på punkt
efter punkt. Ännu säkrare.
Ännu bekvämare. Ännu  
mertekniskt avancerad.
Och framförallt:
ännu roligare att köra.
Välkommen in till oss
så visar vi allt det nya.

Öppettider Svedala;
SVEDALA. Tel 040-40 20 10
Vardag 9-18, Lördag stängt,

Söndag 11-15
www.mazdacenter.nu
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da  CX-5  är  här  i  en  ny   

örbättrad  på  punkt   
t.  Ännu  säkrare.   

kvämare. Ännu mer  
t avancerad.  

amförallt:  
roligare att köra.  

ommen in till oss  
ar vi allt det nya.

da CX-5  2,0 Vision;  
SVEDALA. Tel 040-40 20 10
Vardag 9-18, Lördag stängt,

Söndag 11-15
www.mazdacenter.nu

RÄNTA
1,65%*

2.295:-
/månad 

NYHET!   NYA SUZUKISWIFT -  LANSERINGSPRIS NU 129.900:- - KOM OCH PROVKÖR
Bränsleförbr. bl. körning 4,0-5,7 l/100 km. CO2 106-131 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. *Ord. pris 15.000:-. ** Suzuki privatleasing 0:- kontant, 36 mån, max 1500 mil/år, 
4500 mil under leasingperioden, garanterat restvärde. Onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Lokalt serviceavtal ingår. Kostnader för metallic, skatt, försäkring och vinterhjul tillkommer. Uppläggnings- och aviavgift tillkommer 
med 595:- respektive 55:-. Månadskostnaden 2.895:-/mån är baserat på Vitara S 4x4 214.800:-. Erbjudandena gäller t. o. m. 31/10   2017. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter. 

KÖP TILL 
DRAGKROK
2.900:- 
VINTERHJUL 0:-

Jägershillgatan 6, Malmö, 040-42 06 02, citymotor.se 
Mån–fre 9.30 –18, lör  11–15, sön 11-15

Industrigatan 3, Svedala, 040-40 20 10 
Mån–fre 9 –18, sön 11–15

 

VITARA S  
BOOSTERJET FRÅN 

 204.900:-
INKL. AUTOBROMS, PEKSKÄRM  

MED NAVIGATION, BACKKAMERA,  
NYCKELFRITT STARTSYSTEM,  

ACC M.M.

Gå runt i trädgården och på gården, fynda på loppisen,  
se vår nya leksaksutställning, besök lantbrukarhemmet  
och vårt museum. I Järn-Olofs affär säljer vi hembakat.  

I caféet kan ni fika och på gården köpa grillad korv. 
Gratis parkering och fri entré.  

Regionbuss 150 stannar vid Västra Klagstorps kyrka.

Gamla Borrebackevägen 25, Västra Klagstorp
Kvarndala Kulturhistoriska förening | www.kvarndala.se

Välkommen 
Söndagen den 24/9 kl 11-15 
ÖPPET HUS MED LOPPIS  

på Kvarndala
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Hallå sticker in huvudet på 
Nöjesteatern. På scenen 
spelas bröllopet där Maria, 
den skönsjungande nunnan 
som blir guvernant, äntligen 
får sin Georg von Trapp. 

Runt kärleksparet, som 
spelas av Elisa Lindström 
och Christopher Wollter, 
står de sju syskonen von 
Trapp. Bland dem står Edith 
Aldgård från Limhamn i rol-
len som den 13-åriga Louisa 
och Love Ström, från Kulla-
dal i rollen som 14-årige 
Friedrich. 

– Att få vara med i ”Sound 
of Music” har varit min 
dröm, säger Edith som inte 
är någon nybörjare på scen.

På meritlistan står bland 
annat föreställningen Klas 
Klättermus och uppsätt-
ningen av Figaros bröllop 
tillsammans med Malmö 

Operas barnkör. Och som 
dotter till teaterparet An-
ders Aldgård och Sofie 
Lindberg är drömmen att få 
följa i föräldrarnas fotspår.

– Det är häftigt att få vara 
en del av allt det här, säger 
hon.

Love Ström håller med. De 
båda valdes, tillsammans 
med de andra åtta skåde-
spelarna som spelar sysko-
nen, ut efter auditions som 
också hölls på Nöjesteaterns 
scen. 

– Det var min faster som 
rekommenderade mig att 
söka, säger Love och berät-
tar att han gärna går i sin far-
fars, skådespelaren Lakke 
Magnussons, spår. 

– Jag har tagit dramalek-
tioner i sex år, men det här 
är första gången jag gör nå-

got på den här nivån – på 
riktigt, säger han.

– Det märks inte alls, fli-
kar Edith in.

Barnen i rollerna som sys-
konen von Trapp började 
repa tillsammans i början av 
augusti och hittade varand-
ra direkt. 

– Vi blev alla bästa kompi-
sar efter dag ett och klicka-
de, säger Edith och kallar 
det en unik chans för unga 
skådespelare.

– Jag har vuxit upp med 
musikaler hemma och 
”Sound of Music” är musi-
kalernas musikal. I många 
av de musikaler som mina 
föräldrar har jobbat med så 
finns det inga barn, det finns 
det ju här, säger hon.

Love såg musikalen för 
första gången för några må-
nader sedan och tyckte att 
den var fantastisk.

Vilket nummer är ert 
favoritnummer?

– Det är svårt att säga, 
men när vi sjunger ”Do- 
re-mi” då får man verkligen 
lära känna barnen, säger 

Love.
– Och det är då barnen 

verkligen inser att det är ro-
ligt att sjunga, lägger Edith 
till. 

Hur lika är ni era karaktä-
rer?

– Friedrich är lite mer 
blyg av sig. Jag är egentligen 
mer utåtriktad så det är en 
balans att få till, säger Love.

– Louisa är busig och läg-
ger ju en groda i Marias 

ficka – det passar mig! Men 
jag är inte lika busig som 
hon och det är ju kul, då blir 
det lite mer en utmaning att 
hitta sin karaktär, och det är 
jätteintressant, säger Edith.

När Hallå hälsar på ser både 
Edith och Love fram emot 
premiären den 29 septem-
ber och tycker båda att vä-
gen dit har varit tuff men 
rolig. Svårast har det varit 

att få allting att gå ihop: Att 
gå upp tidigt, gå i skolan hela 
dagen, repa på kvällen och 
sedan hem och göra läxorna. 

– Vi jobbar jättehårt! sä-
ger Love. 

– Men det är värt det, läg-
ger han till.

– Det är 100 procent värt 
det, säger Edith. 

Båda har redan lärt sig 
mycket om livet på och bak-
om scen och om sig själva.

– Jag tror att man mognar 
och växer som person när 
man är på en teater. Man lär 
sig att ta ansvar, säger Edith.

– Och man lär sig att man 
bara är en pusselbit och en 
del av ett större pussel, säger 
Love.

”Sound of  Music 
har varit min dröm”

Love Ström

Ålder: 14 år.
Bor: Kulladal.
Gör: Går på Sveaskolan.
Syns i Sound of Music: 
I rollen som 14-årige Friedrich 
von Trapp.

Edith Aldgård

Ålder: 14 år.
Bor: Limhamn.
Gör: Går på Linnéskolan.
Syns i Sound of Music:  
I rollen som 13-åriga Louisa 
von Trapp.

NÖJE MUSIKAL

Snart har musikalernas musikal premiär 
på Nöjesteatern. Vi tittade förbi in på en 
repetition av ”Sound of Music” och kollade 
läget med två av barnen von Trapp.

Love Ström och Edith Ald-
gård spelar två av barnen 
von Trapp i uppsättningen 
av ”Sound of Music” på 
Nöjesteatern. Båda Ediths 
föräldrar dyker också upp 
på scen och Anders Ald-
gård står även för regin.
 FOTO: IRINA BERNEBRING JOURNIETTE

Klassisk scen ur ”Sound of Music”.

IRINA BERNEBRING 
JOURNIETTE

irina@tidningenhalla.se
@hallamalmo
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XXXLUTZ MALMÖ, CEDERSTRÖMSGATAN 2, 212 39 MALMÖ | TEL.: 0406555-000

** Ord.pris är cirkapris i SEK. Med reservation för slutförsäljning. Gäller t.o.m. 24.09.2017. 1) Energiklass.

So� grupp „Houston“ med grafi tgrå klädsel i mikrofi ber, inkl. 5 reclinerfunktioner, ben i svart metall, består av: 3-sits so� a, 
bredd ca 220cm, 2-sits so� a, bredd ca 168cm och fåtölj, bredd ca 110cm 21.999:-** 9.999:- (09350027/02)

15% 
PÅ 
BABYAVDELNINGEN

GÖR ETT KLIPP 
inkl. 5 reclinerfuktioner

 

9.999:- 54%
DU SPARAR

21.999:-**

9.999:-9.999:- 54%
SOFFGRUPP, 3+2 SITS SOFFA OCH FÅTÖLJ

Gäller ej redan reducerade produkter eller produkter märkta Low Price. Kan ej kombineras 
med andra rabatter. Gäller endast ny beställning. Gäller t.o.m. 24 september 2017. 

Pendellampa, svart metall, 
1xE27 max. 60 Watt 1.299:-** 799:- 
metall krom, 1xE27 max. 60 Watt 
1.499:-** 999:- Lämpad för ljuskällor 
med energiklass A++ till E (84580015/02,01) 

799:- 38%
DU SPARAR799:-

1.299:-**

PENDELLAMPA

1.499:- 40%
DU SPARAR1.499:-1.499:-

2.499:-**

RELAXFÅTÖLJ „LENNIE“ INKL. PALL

Relaxfåtölj „Lennie“ inkl. pall i svart läderimitation, manuellt juster-
bar, underrede i krom 2.499:-** 1.499:- (23810293/01)

Ø 50cm
 

Smyckesskåp „Lara“, vitlackerat med spegel-
dörr och inredning för smyckesförvaring, kan 
låsas, B/H/D: ca 41/146/37cm 999:-** 599:-
(59580002/01) 

599:- 40%
DU SPARAR599:-599:-

999:-**

SMYCKESSKÅP „LARA“

25% 
PÅ EN VALFRI VARA
Gäller mot uppvisande av kupong. Gäller ej redan reducerade produkter, produkter från babyavdelningen eller produkter märkta Low Price. 
Kan ej kombineras med andra rabatter. Gäller endast ny beställning. Gäller t.o.m. 24 september2017. 

XXXL KUPONGXXXL KUPONG

9.999:- 50%
DU SPARAR9.999:-9.999:-9.999:-9.999:-

19.999:-**

KONTINENTALSÄNG, 
BÄDDMÅTT CA 180X200CM

Kontinentalsäng, med grå tygklädsel, inkl. huvudgavel, pocke-
tresåtmadrass, bäddmadrass och ben, bäddmått ca 180x200cm 
19.999:-** 9.999:- (14080006/01) 

EXKLUSIVA ERBJUDANDEN - KLIPP UT OCH TA MED TILL VARUHUSET! 

SYDSV. SYDSV.

ENDAST T.O.M 24 SEPTEMBER ENDAST T.O.M 24 SEPTEMBER ENDAST T.O.M 24 SEPTEMBER

ENDAST T.O.M 24 SEPTEMBERENDAST T.O.M 24 SEPTEMBER

SYDSV. SYDSV. SYDSV.

SYDSV. SYDSV.

ENDAST T.O.M 24 
SEPTEMBER
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Mörkret sipprar fram
Christina Möller, 
tipsar om tre  
personliga favoriter.

MIRAKLET 
Av Emma Donoghue, 2017

” Lib Wright är en eng-
elsk sjuksköterska 

som arbetat med Florence 
Nightingales under Krim-
kriget. Hon får ett uppdrag 
som för henne till en lantlig 
by mitt i Irland. Under 14 
dagar ska hon vaka över  
elvaåriga Anna O’Donnell. 
Flickans föräldrar påstår att 
hon inte har ätit på fyra må-
nader. Nu ska Lib och en 
nunna arbeta skift för att ob-
servera om och hur flickan 
äter något, eller om detta kan 
vara ett mirakel. Frustratio-
nen hos den skeptiska Lib 
ökar efterhand som dagarna 
går, i en omgivning präglad 
av religiös fanatism och sex-
ism. Romanen ger en stark 
känsla av något utanför vår 
vanliga verklighet trots att 
inget övernaturligt händer. 

MAIGRET PÅ SEMESTER
Av George Simenon, 2016

” Paret Maigret reser på 
semester till Les Sab-

les d’Olonne på franska at-
lantkusten. Dessvärre blir 
fru Maigret hastigt sjuk och 
måste opereras. Hon vårdas 
på ett klostersjukhus och 
kommissarien fördriver ti-
den med sjukhusbesök, 
långa promenader och stora 
kvantiteter vitt vin. En dag 
har någon på sjukhuset 
smugglat ner en lapp i 
Maigrets ficka. ”Förbarma 
er över patienten på nr 15…”. 
Nästa dag får han veta att en 
patient avlidit, på rum 15. 
Semester eller ej, Maigret 
kan inte låta bli att undersö-
ka. Ett uns filosofi, ett stänk 
melankoli, mycket franskt 
och mycket läsvärt. Böcker-
na om kommissarie Maigret 
är små pärlor.

ORKIDÉPOJKEN 
Av Helena Dahlgren, 2017

” Hanna skriver om nå-
got som hände den 

sommaren när hon och bäs-
ta vännen Zeb just tagit stu-
denten. De tillbringar en 
sista sommar i Tyresö med 
att arbeta på kyrkogården, 
festa med vännerna och se 
på favoritserien Twin Peaks. 
De följer en blogg med nam-
net Orkidépojken där blog-
garen säger sig ha dragit sig 
helt undan från omvärlden 
och ägnar sig åt sina orkidé-
er hemma. Sant eller ett 
konstprojekt? Så försvinner 
Lina, byns okrönta drott-
ning som alla vill lära känna 
men ingen känner.  Det är 
spännande att spåra de 
många populärkulturella re-
ferenserna i boken, men den 
här korta mörka romanen 
står absolut på egna ben.

Christina Möller är biblio-
tekarie vid Stadsbiblioteket.

Knack 2Everybody’s GolfMario + Rabbids Kingdom Battle
Här är uppföljaren ingen bad om. 2013 års 
Knack var ett av Playstation 4:s sämsta spel 
vid släpp och ytterst få lär ha gått och sett 
fram emot del två. Med en suck, som för att 
härda mig för timmar av skräp, petar jag in  
skivan i konsolen och sätter mig i soffan. 

Efter att ha drabbats av akuta pinsam-
hetsrysningar varje gång Knack – spelseriens 
namne och huvudperson – öppnar munnen, 
inser jag att Sonys Japanstudio lyckats för-
bättra konceptet; istället för att vara rent uselt 
är Knack 2 bara mediokert, precis mittemellan 
bra och dåligt. Kontrollen har förbättrats  
avsevärt, striderna är klart godkända och 
plattformsmomenten är tolererbara. 

Spelets karaktärer saknar dock helt och  
hållet personlighet och varken de eller deras 
relationer utvecklas nämnvärt under spelets 
gång. I slutändan är Knack 2 ett helt okej lir, 
men inget speciellt. En vecka efter att ha spe-
lat det kommer du knappt att minnas det och 
ingen ser framemot en tredje del.

Spela även: God of War 3 till Playstation 3.
 CARL WICKSTRÖM

På en ö i tv-spelland har Sony skapat ett golf-
paradis. Allt är soligt, glatt, i vag animestil och 
alla är vänliga, golfproffs som nybörjare. Man 
landar och får börja skapa sin karaktär. Allt 
från längd, bredd och hårtyp till kläder och 
skor ska väljas. Sen är det dags att ge sig ut på 
golfbanan.

Själva golfandet känns till en början väldigt 
enkelt tack vare kontrollerna, och spelet hjäl-
per dig att välja rätt klubba till rätt tillfälle. Så 
även om man inte har erfarenhet eller intresse 
för golf kommer man in i det snabbt. Även för 
veteraner finns det något att hämta. Man kan 
slå slice- och hookslag och få till backspin på 
sina slag. 

Banorna är varierade och snyggt och bra 
uppbyggda. Dock börjar man med endast en 
18-hålsbana, och får harva rätt rejält innan man 
låser upp nästa. Och nästa. Det är lite synd. 
Everybody’s Golf är en trevlig upplevelse en 
timme eller så om dagen.

Spela även: Mario Golf: World Tour.
 JOEL PERSSON

Det är svårt att inte låta sig charmas av den 
väldigt otippade kombinationen av Ubisofts 
humoristiska Rabbids och Nintendos populära 
figurer från Svampriket. 

Se det här spelet som ett parti schack, där 
pjäserna har tilldelats diverse skjutvapen samt 
specialegenskaper som att hoppa på huvuden, 
fylla på varandras hälsa eller tackla motstån-
darna. Brädet är även uppbyggt av ett rutnät 
som pjäserna rör sig på.

Mellan striderna i själva basvärlden möts 
man av diverse pussel och andra utmaningar 
där man kan låsa upp nya vapen, plocka på sig 
mynt samt hitta lite andra samlarrelaterade 
objekt. 

Ubisoft har gjort ett jättejobb med att slå 
ihop de bästa av två världar där humorn,  
spelmekaniken och design skapar en perfekt 
harmoni. Dock lider spelet av en liten detalj, 
brist på variation. Det går inte att spela längre 
än någon timme per sittning, då striderna  
ganska snabbt blir en aning slätstrukna.

Spela även: Xcom 2.
 HENRIK HÄÄGG

Det  bästa av två världar

Genre:  
Strategi.
Format:  
Nintendo 
Switch.
Åldersgräns:  
7 år.
Utvecklare: 
Ubisoft. 
Betyg: 

Genre: Sport.
Format: 
Playstation 4.
Åldersgräns:  
3 år.
Utvecklare: 
Clap Hanz,  
Sony.
Betyg: 

Genre: Action. 
Format: 
Playstation 4.
Åldersgräns:  
7 år. 
Utvecklare: 
Sony. 
Betyg: 

NÖJE SPEL

Boktoppen Mest sålda

SKÖNLITTERATUR
 1  David Lagercrantz: Mannen som sökte sin skugga (Norstedts)
 2  Jan Guillou: 1968 (Piratförlaget)
 3  Kjell Westö: Den svavelgula himlen (Albert Bonnier)
 4  Emelie Schepp: Pappas pojke (Harper Collins Nordic)
 5  Fredrik Backman: Vi mot er (Forum)
 6  Colson Whitehead: Den underjordiska järnvägen (Albert Bonnier)
 7  Lars Wilderäng: Höstsol (Massolit)
 8  Anders De la Motte: Höstdåd (Forum)
 9  Elena Ferrante: Den som stannar, den som går (Norstedts)
 10  Nora Roberts. Innan gryningen (Harlequin)

FACKLITTERATUR
 1  Mia Clase & Lina Nerby Aurell: Food Pharmacy: kokboken  
   (Bonnier Fakta) 
 2  Mia Clase & Lina Nerby Aurell: Food Pharmacy (Bonnier Fakta) 
 3  Anders Hansen: Hjärnstark (Fitnessförlaget)
 4  Agnes Wold & Cecilia Chrapkowska: Praktika för blivande 
   föräldrar (Wahlström & Widstrand)
 5  Åsa Moberg: Livet (Natur & Kultur)
 

POCKETBÖCKER
 1  Anders de la Motte: Slutet på sommaren (Månpocket)
 2  Malin Persson Giolito: Störst av allt (Månpocket)
 3  Russ Harris: Lyckofällan (Natur & Kultur Akademiska) 
 4  Thomas Erikson: Omgiven av idioter (Månpocket)
 5  Elena Ferrante: Min fantastiska väninna (Norstedts) 

4 Sammanställningen är hämtad  
från Svenska Förläggare föreningen. 
Listorna visar för säljningen för vecka 
36, 4–10 sepbember, och bygger på 
försäljningssiffrorna från fysisk bok-
handel, internet bokhandel och delar 
av dagligvaruhandeln, med undantag 
för försäljningen från bokklubbar.
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SPORT VIMMEL

Christian Ensjö, Norge: ”Musiken är viktig. Den ska höja kämpaglöden.” Hedda Ensjö, Norge: ”Genom att hoppa och klappa mycket!” Anton Mähl, Limhamn: ”Jag tror att introt  
är enormt viktigt. Att laget känner stort stöd redan från första minut.” Kaspar Ensjö, Norge: ”Man spelar bra musik och är glad.”

I helgen var det ligapremiär för Malmö Redhawks i SHL med skånederby mot Rögle. Vi var där och ställde frågan:

Hur peppar man bäst sitt lag?
Text och foto: NADJA OLOFSDOTTER 

Jenny Andersson, Svedala: ”Man ser till att närvara på så 
många matcher som möjligt.” Patrick Andersson, Svedala: 
”Hejaramsor. Det infinner sig en mäktig känsla bland publiken då 
som smittar av sig.”

Lina Losell, Tomelilla: ”Starka applåder.” Christer Losell, 
Tomelilla: ”Att vara på plats och visa glädje.” Victoria Losell, 
Tomelilla: ”Hejaramsor.” Christer Kollin, Röje: ”Genom att  
applådera mycket och att stötta i både med- och motvind.”

Anders Nilsson, Blekinge: ”Genom att vara där i vått och torrt.” 
Marie Bielke von Sydow, Husie: ”Genom att köpa biljetter och 
peppa genom att ge positiv energi och heja på för fullt.”

Alva Nilsson, 14 år, Löddeköpinge: ”Man försöker överrösta det 
andra lagets supportrar med ännu mer ramsor och applåder.” 
Peter Nilsson, Löddeköpinge: ”Jag håller med min dotter.”

Katarina Ljoljo, Burlöv: ”Musik och applåder.” Leo Ljoljo,  
Burlöv: ”Man ser till att sprida positiv energi med hejaramsor 
och applåder.”

Marie Hjälte, Helsingborg: ”Genom att visa kärlek.” Kim Karls-
son, Helsingborg: ”Skrika hejaramsorna riktigt högt.” Mega 
Wenström, Centrum: ”Genom att visa att man tror på dem i alla 
lägen. Hejaramsor funkar bäst.” Sammy Hjälte, Helsingborg: 
”Med musik, glädje och applåder.”

MALMÖ ARENA
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Hur skulle du beskriva din 
tid i Bröndby hittills?

– Jag tycker att jag har 
kommit rätt så bra in i laget. 
Det har gått någon månad 
och tjejerna har tagit emot 
mig väl, så det känns skönt. 
Vi har spelat några matcher 
nu och vi är ett ungt lag, men 
har duktiga spelare, så det 
känns bra. Nu försöker jag 
att komma in i det danska 
språket.

Hur skiljer sig spelet 
i Bröndby från Malmö?

– Det är väldigt mycket 
”one touch” – man vill spela 
snabbt. Och så vill vi gärna 
spela centralt på plan, hitta 
triangelspel i mitten och 

därifrån komma till mål-
chanser.

Vad hoppas du få ut av året?
– Jag hoppas att få mer 

speltid, det är det som jag 
har saknat i Rosengård. Och 
så hoppas jag kunna utveck-
las mer som spelare och 
människa.

I Bröndby finns också Saga 
Ollerstam från LB07 och 
Hanna Persson från FC Ro-
sengård. Vad betyder det att 
ni gör denna resa ihop?

– Saga är en av mina 
närmsta vänner och Hanna 
har jag spelat med jätte-
länge, så vi är nära. Det  
underlättar mycket att vi  

exempelvis kan pendla över 
tillsammans, men sedan  
så får man ju skaffa nya vän-
ner i Bröndby också – men 
det är skönt att ha någon 
svensk som förstår en på 
plan.

Två av Sveriges bästa lag 
finns i Malmö. Vad betyder 
det för regionen som 
fotbollsregion?

– Jättekul att LB07 har ta-
git sig upp och att det går så 
bra för dem. Det är bara synd 
att inte fler uppmärksammar 
det och tar sig till matcherna. 
Det finns så grymma fot-
bollspelare på plan och det 
är jättestort men många in-
ser tyvärr inte det.

Vad har du för utmaningar 
på plan?

– Jag har mycket jag be-
höver förbättra och jag tror 
att jag genom att få mer 
speltid kommer att utveckla 
det successivt. Jag vill foku-
sera mycket på det som jag 
redan är bra på och utveckla 
det ytterligare så att jag har 
något som sticker ut.

Vilka är dina styrkor då?
– Det är min spelförståel-

se, mitt passningsspel och 
min snabbhet. Något jag vill 
utveckla nu är mitt ledar-
skap. Jag vet att jag är ledar-
typen men det har jag inte 
riktigt fått möjlighet att ut-
stråla i Rosengård där det 

har funnits världsspelare 
som har tagit den rollen. Nu 
spelar jag i ett lag där jag kan 
visa den egenskapen.

Vem är ditt största fan?
– Min pappa! Han har 

själv spelat i pojklandslaget i 
fotboll och hjälper mig 
mycket och följer alla mina 
matcher.

Vad är dina tankar framåt?
– Självklart vill jag vinna 

ligan i Danmark. (Bröndby 
IF vann förra året, reds.
anm). Sen har vi Champions 
League i vinter som jag ser 
fram emot att få spela för för-
sta gången. Långsiktigt så är 
det att få fortsätta att spela  

i ett bra lag och i framtiden 
vill jag så klart spela i svens-
ka a-landslaget. Jag spelar 
i U23-landslaget nu och jag 
vill ta klivet upp på toppen.

Vad har du för råd till unga 
spelare som drömmer om 
att få spela på elitnivå?

– Att man måste tycka att 
det är kul att träna och spela 
fotboll. Jag har aldrig gått 
till en träning och tänkt: ”Fy 
fan vad jobbigt”. Nu när jag 
spelar på en högre nivå är 
det ju mer som ett jobb men 
jag älskar det även om varje 
dag inte är lika rolig, och 
i slutändan är det, det som 
tar över: kärleken till fot-
bollen.

”Jag vill ta klivet 
upp på toppen”

Emma Pennsäter

Ålder: 19 år.
Bor: Bunkeflostrand.
Familj: Pappa Jonny, mamma 
Ann-Christin, systern Johanna 
och pojkvännen, basket- 
spelaren Emil Isovic. 
Klubb: FC Rosengård, utlånad 
till Bröndby IF. Spelade tidigare 
i LB07.
Följ damerna i Bröndby:  
Nästa match hemma spelas 
mot Varde den 24/9 klockan 13 
på Bröndby stadion.

SPORT FOTBOLL

Emma Pennsäter har 
bytt FC Rosengård mot 
Bröndby IF. ”Jag tycker 
att jag har kommit rätt så 
bra in i laget”, säger hon.
 FOTO: ALBIN BRÖNMARK

Bunkeflostrandsfostrade Emma Pennsäter har bytt FC Rosengård 
mot Bröndby IF. Hallå stämde av med försvararen inför nästa match 
på andra sidan Sundet.

KOLL I VECKAN 1 Limhamns herrar 
på hemmaplan

Vad: Limhamn FF–Rosengård FF.
När: Fredag 22/9 klockan 19.
Var: Limhamns IP.
Herrarna i division 5 håller sig i tabell-
toppen. Nu möter de Rosengård FF.

2 Upptäck nya unga 
fotbollstalanger

Vad: Malmö FF–Trelleborg.
När: Lördag 23/9 klockan 13.
Var: Krockbäcks IP.
MFF-killarna i U19 allsvenskan södra 
tar emot jagande Trelleborg.

3 Följ Hylliedamerna 
i division 3

Vad: Hyllie–DFK Borgeby.
När: Lördag 23/9 klockan. 
Var: Hyllie IP.
Damerna i division tre kämpar vidare 
mot starka DFK Borgeby.

Text: IRINA BERNEBRING JOURNIETTE
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    JOBB

Vi är inne i en expansiv fas och söker nu:

VOLVOSÄLJARE
Placeringsort Ängelholm

bilmansson.se/omoss.php
Klicka på ”Lediga tjänster”

Älskar du  
fastighetsbranschen?
Vi är ett snabbväxande bolag som söker fler talanger. 
Välkommen på speeddating med oss på Balder.  
Var: Radisson Blu Metropol Hotel, Helsingborg 
När: 24 september, kl. 13:00-16:00

balder.se

Starkt företag söker  

VVS-montörer
Duktiga VVS Montörer

Välkommen till ett stabilt företag i framkant.                       

Vi utför många, tekniska och intressanta projekt inom sjukhus, kontor, 
skolor, butiker, industrier och bostäder.  

Ansök redan idag. Vi har löpande urval. kerstin.holen@rorlaggaren.se

Läs mer på  
www.rorlaggaren.se

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.  
Plocka #ettskräpomdagen / Swisha till 90 02 817 / PlusGiro: 90 02 81-7 

Ge barn en 
framtid.
Låt alla barn
gå i skolan.
Bli fadder 
idag!

VÄSTRA MALMÖ LAGFARTER

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Oshögavägen 52, Oxie
Datum: 2017-07-21
Pris: 2 625 000
Säljare: Jan Allan Persson, 
Berit Yvonne Persson
Köpare: Kim Punzo, Arduino 
Punzo

Typ: Småhusenhet, tomtmark
Adress: Malmö Klagshamn 
16:186
Datum: 2017-07-25
Pris: 2 100 000
Säljare: Bo Dennis Nilsson, 
Stig Tommy Nilsson
Köpare: Malin Andersson,  
Daniel Kristian Poulsen

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Långhällagatan 63, 
Malmö
Datum: 2017-07-20
Pris: 2 900 000
Säljare: Kerstin Ingegerd  
Johansson, Lars Krister  
Johansson
Köpare: Leif Patrik Mikael  
Nilenfelt

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Norra Bulltoftavägen 
33, Malmö
Datum: 2017-07-24
Pris: 4 100 000
Säljare: Sven Torbjörn Lind-
gren, Katarina Gunvor Lind-
gren
Köpare: Johanna Marie An-
dersdotter Spaak, Olof Spaak

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Bågegatan 66, Malmö
Datum: 2017-07-17
Pris: 3 700 000
Säljare: Fredrik Hard Lefdal, 
Emma Viktoria Lefdal
Köpare: Gunnar Atli Ericson, 
Kristin Lilja Åsberg

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Sunnanväg 341,  
Limhamn
Datum: 2017-05-15
Pris: 3 298 000
Säljare: Eva Agneta Frennhed
Köpare: Emma Kristina Arilds-
son, Martin Adib Matti

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Rudbecksgatan 47, 
Limhamn
Datum: 2016-12-20
Pris: 0
Säljare: Sven Ulf Rytterborg

Köpare: Kristina Rytterborg

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Bellevuevägen 75, 
Malmö
Datum: 2017-07-14
Pris: 7 000 000
Säljare: Elin Maria Ingeborg 
Sundström, Christer Andreas 
Åkesson
Köpare: Gwenael Alizon,  
Nathalie Van Haaster Alizon

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Volontärgatan 5,  
Malmö
Datum: 2017-07-19
Pris: 4 750 000
Säljare: Rut Eva Birgitta Jöne-
mo
Köpare: Björn Jesper Wahlund, 
Rebecca Ida Maria Flintvall

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Gravandsvägen 8, 
Bunkeflostrand
Datum: 2017-07-14
Pris: 4 925 000
Säljare: Annika Margona Ja-
cobsson, Gert Anders Jacobs-
son
Köpare: Suvi Marjaana Wijk-
berg, Kenneth Landbo

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Bysmedsgatan 1,  
Malmö
Datum: 2017-07-24
Pris: 3 675 000
Säljare: Lena Karin Löwen-
dahl
Köpare: Emma Lovisa Hal-
lebrink, Thomas Elie Popovac

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Gullkragegatan 86, 
Tygelsjö
Datum: 2017-07-14
Pris: 2 870 000
Säljare: Lars Göran Blihagens 
dödsbo
Köpare: Hanna Elisabeth 
Forsmark, Jesper Peter Alex-
ander Daftner

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Bygårdsgatan 11, Oxie
Datum: 2017-06-30
Pris: 2 340 000
Säljare: Ann-Kristin Elisabeth 
Pedersen
Köpare: Milad Shafizadeh, Sa-
mim Shafizadeh

Typ: Småhusenhet, bebyggd

Adress: Lotshusgatan 7,  
Limhamn
Datum: 2017-07-24
Pris: 6 150 000
Säljare: Emilie Caroline Jep-
sen, Christian Schmidt Jepsen
Köpare: Christian Gadsbøll, 
Eva Margareta Gadsbøll

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Kometgatan 26, Oxie
Datum: 2017-07-25
Pris: 3 550 000
Säljare: Christer Inge Warde-
stam, Eivor Birgitta Wardestam
Köpare: Carl Adam Lundgren

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Vanåsgatan 81, Malmö
Datum: 2017-03-08
Pris: 0
Säljare: Nils Erik Lindeheim
Köpare: Nils Erik Lindeheims 
dödsbo

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Vanåsgatan 81, Malmö
Datum: 2017-07-10
Pris: 3 500 000
Säljare: Nils Erik Lindeheims 
dödsbo
Köpare: Lars Eric Andreas 
Lindquist, Sandra Madeleine 
Asplund

Typ: Småhusenhet, tomtmark
Adress: Malmö Solglimten 22
Datum: 2017-07-27
Pris: 1 400 000
Säljare: Mona Ann-Louise 
Margret Persson, Lars-Olle 
Persson
Köpare: Abdel Karim El-Mah-
moud

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Harald Lindvalls Gata 
20, Malmö
Datum: 2017-07-28
Pris: 3 050 000
Säljare: Teddy Sedira
Köpare: Salman Parvez Dar, 
Iram Salman Dar

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Backsvalevägen 4, 
Malmö
Datum: 2017-06-16
Pris: 3 450 000
Säljare: Ingrid Elisabet Jöns-
son, Jan Nils-Erik Dahl
Köpare: Salar Saleh Darvish

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Ryglevägen 10A,  

Limhamn
Datum: 2017-07-18
Pris: 0
Säljare: Carl Rickard Peter 
Henriksson, Petra Annika  
Henriksson
Köpare: Carl Rickard Peter 
Henriksson

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Snäppevägen 3,  
Bunkeflostrand
Datum: 2017-07-28
Pris: 3 450 000
Säljare: Stig Hasse Kjellan-
ders dödsbo
Köpare: Johan Kristofer  
Guiomar, Josefine Alice Sofie 
Lindström

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Tornväktaregatan 35, 
Tygelsjö
Datum: 2017-07-27
Pris: 3 895 000
Säljare: Linda Marika Pleym
Köpare: Lars Bertil Månsson, 
Siv Lena Kristina Månsson

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Fuxgatan 23, Malmö
Datum: 2017-07-31
Pris: 3 995 000
Säljare: Hana El-Hajj Moussa, 
Imad El-Issa
Köpare: Hala Al-Karaghouli, 
Namir Al-Karaghouli

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Ekströms Väg 27H, 
Vintrie
Datum: 2017-07-31
Pris: 5 350 000
Säljare: Karin Malin Johanna 
Bornschein, Rolf Ho 
Bornschein
Köpare: Ingrid Anna Frida Es-
björnsson, Oscar Karl Herman 
Esbjörnsson

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Grengatan 3, Malmö
Datum: 2017-07-31
Pris: 3 270 000
Säljare: Per Fredrik Thing-
gaard
Köpare: Karin Helén Margare-
ta Vikström

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Trollenäsgatan 17, 
Malmö
Datum: 2017-07-31
Pris: 9 700 000
Säljare: Marianne Anderson, 

Ulrik Anderson
Köpare: Sophie Elisabeth  
Cedervall, Carl Gustaf Patrik 
Cedervall

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Åldermansvägen 19, 
Oxie
Datum: 2017-07-12
Pris: 3 125 000
Säljare: Siv Gudrun Fogel-
bergs dödsbo
Köpare: Kristoffer Mats Simon 
Nettleingham, Linda Nathalie 
Persson

Typ: Småhusenhet, tomtmark
Adress: Rapsbaggegatan 16, 
Bunkeflostrand
Datum: 2016-04-28
Pris: 780 000
Säljare: Skanska Mark och 
Exploatering Nya Hem AB
Köpare: Lijun Guo

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Sommarvagnsgatan 
3, Malmö
Datum: 2017-05-16
Pris: 526 000
Säljare: Malmö kommun
Köpare: Johan Martin Lundh, 
Gunilla Eva Susann Lundh

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Johanneslustgatan 
45, Malmö
Datum: 2017-08-01
Pris: 3 250 000
Säljare: Frida Therese Angvar, 
Nils Fredrik Angvar
Köpare: Johan Olof Öman, 
Melinda Anna Galaczy

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Östanväg 50, Malmö
Datum: 2017-07-18
Pris: 0
Säljare: Stanislav Guchia, Na-
talia Eduarda Natali Guchia
Köpare: Stanislav Guchia

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Möllebogatan 1, Malmö
Datum: 2017-08-01
Pris: 3 700 000
Säljare: Alexandar Tosev
Köpare: Benny Mikael Kron-
hamn, Anneli Camilla Grass

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Gunnar Hejdemans 
Gata 47, Malmö
Datum: 2017-06-28
Pris: 0

Säljare: Herman Berger
Köpare:  Herman Bergers 
dödsbo

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Östanväg 95D,  
Limhamn
Datum: 2017-08-01
Pris: 7 955 000
Säljare: Inga Algi Margareta 
Ståhle
Köpare: Anna Eva Isabelle 
Svärd

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Per Henriks Väg 1,  
Tygelsjö
Datum: 2017-07-17
Pris: 3 550 000
Säljare: Per Stefan Andreas-
son, Rita Jessica Lenander
Köpare: Jimmy Robert 
Schwerin, Nathalie Anna-Karin 
Nilsson

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Plantskolevägen 12, 
Malmö
Datum: 2017-08-01
Pris: 5 550 000
Säljare: Gunilla Ulrika Ogard, 
Carl Rickard Ogard
Köpare: Johanna Maria 
Therése Asplund, Martin  
Patrik Thomas Asplund

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Romelegatan 5,  
Limhamn
Datum: 2017-08-01
Pris: 6 400 000
Säljare: Berndt Håkan  
Andersson, Åse Ann-Louise 
Andersson
Köpare: Pnina-Orit Dahlgren

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Daniel Hjorths Väg 3, 
Malmö
Datum: 2017-08-01
Pris: 4 450 000
Säljare: Carin Desirée Eken-
dahl, Niklas Jonce Ekendahl
Köpare: Emma Christin Freij, 
Robin Lars Freij

Typ: Småhusenhet, bebyggd
Adress: Knutstorpsgatan 4, 
Limhamn
Datum: 2017-05-16
Pris: 0
Säljare: Carl Rune Bertil Jarby
Köpare: Katarina Marianne 
Mattsson
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Hej! I vårt stall finns det just 
nu kattungar. En av kattung-
arna, en liten snorig minsting 
som vi döpt till Sven, funde-
rar jag på att ta med mig hem. 
    I stallet finns katterna för 
att hålla efter möss och råt-
tor och de får mat och så, 
men de blir ju inte kastrerade 
och vaccinerade. Det brukar 
inte vara så många av de nya 
kattungarna som finns kvar 
efter ett tag, så jag är lite oro-
lig för att Sven inte kommer 
att klara sig så bra på egen 
hand. Är det något särskilt 
jag ska tänka på? 

 Emelie

Hej Emelie och tack för ditt 
brev! Det låter ju bra om du 

kan ta hand om Sven. Det 
brukar oftast gå bra att ta 
hem en liten katt när den är 
tolv veckor och redo och 
lämna sin mamma. Det kan 
vara förnuftigt att tänka över 
vilken typ av katt han är – om 
han är en vild buse eller om 
han är en soffliggarkatt – ut
ifrån att han är van vid att 
vara fri och kunna jaga och 
vara ute. Bor du så att han 
kan få gå ut om han vill så är 
det ju optimalt. Ska han bo i 
lägenhet passar det en soff
liggarkatt bra men kanske 
mindre bra för en vilding. 

Du skriver att han är sno
rig. Det är inte helt ovanligt 
att det finns kattvirus i en 
grupp med ovaccinerade 
katter, till exempel ”katts
nuva”. Väldigt många katter 
som får god omvårdnad och 
bra mat, har ett immunför
svar som klarar av att be
kämpa detta och bli friska, 
men det finns alltid en risk 

att man får uppsöka veteri
när för provtagning och  
behandling. En liten del blir 
tyvärr kroniskt sjuka, med 
stora besvär från nos och 
även lungor. 

En katt som gått fritt i ett 
stall kan det vara en bra idé 
att avmaska, medel finns på 
apoteket. Ta gärna en titt  
i hans öron också. De ska va
ra rena inuti. Är där mycket 
mörkt skräp så har han 
öronskabb, vilket inte är 
ovanligt alls. Ser du det mör
ka skräpet får du ta honom 
till en veterinär för behand
ling. 

Lycka till med Sven!

Inte ovanligt med ”kattsnuva”
FRÅGA ÅSA OM HUSDJUR

VÄSTRA MALMÖ FRÅGA EXPERTEN

Hej! Det står mycket om att 
honung är nyttigt, bra sock-
erersättning, och att den 
innehåller bra bakterier 
(mjölksyrebakterier). Men 
hur mycket honung är lagom 
att äta per dag? 
    Det kan ju bli en del om man 
ska söta med den, baka med 
den, ha den på smörgåsar 
och så vidare. Honung är ju 
trots allt ”socker” om än i 
nyttigare form än vitt socker. 
    Finns det någon rekom-
mendation kring dagligt  
intag?

 Anonym

Honung är snäppet bättre än 
socker eftersom den inne
håller mer näring, är föda för 

våra goda tarmbakterier och 
är antiinflammatorisk, pre
cis som du skriver. 

Det finns även en chans 
att man tar lite mindre, då 
honung har en sötare smak 
än socker. Enligt Livsmed
elsverket bör mindre än tio 
procent av energin från ma
ten komma från tillsatt sock
er (om en produkt tillsätts 
honung ingår det i denna 
kategori), det är cirka 50–75 
gram tillsatt socker, vilket 
motsvarar ungefär 15 
socker bitar. Ovanstående 
kan förhoppningsvis ge dig 
ett rättesnöre, men glöm inte 
bort att räkna in alla dina 
källor från tillsatt socker. 

Jag undrar kort och gott, 
vilka frukter som har säsong 
just nu? 

 Lennart

Hej Lennart! En sak italie
narna gör väldigt bra, det är 

att tänka i säsong. Är det inte 
säsong i Italien för exempel
vis avokado, enligt min erfa
renhet, är det svårt att finna 
det i affären. Här hemma 
förväntar vi oss nästan att vi 
ska få tag i ickesäsongsfrukt 
och grönsaker året runt. Det 
är synd. 

Så din fråga är bra och just 
i september ska du gå på jakt 
efter björnbär, citron, fikon, 
melon, nektarin, persika, 
plommon, päron, vindruvor 
och äpple. Välj gärna ekolo
giska så undviker du också 
kemiska växtskyddsmedel. 

Honung – bättre än vitt socker
FRÅGA EMILIA OM KOST

Hej! Jag och min sambo 
köpte hus för 15 år sedan. 
Min sambo Berith betalade 
hela kontantinsatsen på 
300 000 kronor. Vi står  
båda på lagfarten. Bolånen 
har vi tagit gemensamt. 
Vi bestämde att jag skulle 
köpa huset när jag ärvde 
mina föräldrar. Förra året 
köpte jag huset av min sam-
bo, men vi står fort farande 
båda på lagfarten och de 
gemensamma lånen. Vi 
skrev inga papper på denna 
transaktion. 
    Berith har två särkullbarn. 
Kan vi skriva samboavtal 
att jag har övertagit hela 
huset och att det är enskild 
egendom som inte ska bo-
delas om min sambo avlider 
före mig? Måste jag ha lag-
fart på hela huset? Skulle 

lagfarten skydda mig från 
att köpa ut min sambos 
barns laglott om hon avlider 
före mig? Jag har skrivit 
testamente så att Berith  
ärver mig om jag avlider. 

 Hasse

Tack för dina frågor Hasse! 
Ett samboavtal reglerar frå
gan vad som ska bodelas vid 
separation eller dödsfall. Ni 
kan inte i ett samboavtal 
ändra äganderätten till 
fastig heten. 

Om fastigheten ska vara 
din egendom behöver ni 
upprätta ett överlåtelseavtal 
(köp eller gåva) genom vil
ken Berith överlåter fastig
heten till dig. Överlåtelse
avtalet ligger till grund för 
ansökan om lagfart. Tänk på 
att du bör ta över de gemen
samma lånen om du äger 
hela fastigheten. 

Eftersom fastigheten för
värvades med syftet att den 
skulle vara er gemensamma 
bostad så är den sambo
egendom, oavsett vem som 
står som lagfaren ägare. Om 

du står som ensam ägare till 
fastigheten och din sambo 
avlider kan du avstå från att 
begära bodelning. Dödsboet 
(företrädd av Beriths barn) 
kan då inte begära att fastig
heten ska bodelas. Denna 
rätt har endast efterlevande 
sambo. I praktiken innebär 
det att du inte behöver lösa 
ut dödsboet från fastighe
ten. 

Vid separation eller om 
du avlider före Berith kan 
hon begära bodelning och  
i bodelningen erhålla halva 
värdet av fastigheten. Det 
kan Berith inte göra om ni 
avtalat bort sambolagens 
regler om bodelning. Berith 
bör därför noga överväga 
om hon ska gå med på att 
upprätta ett samboavtal där 
hon avstår från sin bodel
ningsrätt. 

Får jag behålla huset  
om min sambo dör?
FRÅGA CATHRINE OM FAMILJEJURIDIK

Åsa Tomaszewski är legitimerad veterinär och driver en egen  
veterinärklinik för hundar, katter, kaniner, marsvin och övriga minidjur.  
Åsas specialintresse är hudproblem och mag- och tarmproblem.

Har du en fråga om ditt  
husdjur? Mejla den till:
asa@bjareveterinarklinik.se

Emilia Polster är utbildad dietist och personlig  
tränare och arbetar på Palmer Friskvård.

Har du en fråga till Emilia? 
Mejla den till: 
emilia@palmerfriskvard.se

FOTO: CHARLOTTE T STRÖMWALL

Cathrine Nyander är jurist (och advokat i New York). Hon arbetar  
som familjerättsjurist på Juristbyrån i Nordvästra Skåne och upprättar 
bland annat bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord och  
testamenten. Hon är specialist på kompanjonavtal och generations-
skiften i ägarledda företag.

Har du en fråga till Cathrine?  
Mejla till: cathrine.nyander 
@juristbyran.com

MIKAELI MARKNAD
24 SEPTEMBER I HELSINGBORG

Höstmarknad och skördegille anno 1900. I genuin atmosfär upplever du 
marknadsmyller med upptåg, musik, varieté, hantverk och skånska mattraditioner.

GISELA TRAPPS VÄG 1, HELSINGBORG  •  042-10 45 00  •  FREDRIKSDAL.SE
FRE 13-19, LÖR-SÖN 11-18  •  ENTRÉ 100 KRONOR  •  GRATIS MED KULTURKORT OCH FÖR BARN 0-18 ÅR
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Lös veckans korsord eller sudoku och 
vinn en DubbelTriss eller Trisslotter! 
Varje vecka drar vi 6 vinnare. Du kan 
vinna både på korsordet och på 
 sudokut – och för dubbel vinstchans 
kan du tävla på båda!

Du kan lämna in ditt svar 
på tre olika sätt: 
• Webb: http://respons.wordex.se 
Följ  instruktionerna på webbsidan. 
Pris: 6.30 kronor.
• Telefon: Ring 0944-114 90 02 och 
knappa in tävlingsnumret följt av 
fyrkant, lösningskoden och fyrkant:
Korsordet: 6909#XXXXX# 
Sudokut: 8790#XXXXX#
Pris: 7 kronor.
• Sms: Skicka ett sms till 726 60. Knappa in WKS 
 (mellanslag) tävlingsnummer (mellanslag) och 
 lösningskod:
Korsordet: WKS 6909 XXXXX 
Sudokut: WKS 8790 XXXXX
Pris: 7 kronor plus mobiloperatörens avgi� .

Lämna in lösningen senast 24.00 onsdag 27 september 
2017.
Lösningar och vinnare presenteras i nästnästa nummer.

Tävlingsregler:
• Du måste vara 18 år för att delta.
• När du ringer eller skickar sms med ditt tävlingsbidrag, så ska 
ditt telefonnummer vara registrerat och inte hemligt. Annars kan 
vi inte hitta dig om du vinner!

Har du frågor eller synpunkter? Skriv till support@wordex.se

Avkopplat
Ring och vinn!

Lösningar vecka 36

Rätt koder:
Krysset: 25182/BLÖTA
Sudoku: 55621

Vi vann vecka 36!
Krysset Sudoku

Sudoku
8790
Så här gör du!

Fyll i de fem 
markerade 
rutorna från 
Sudoku-rutan. 
Välj ett sätt 
att lämna in 
lösningen på. 
När du följer 
instruktionerna 
ersätter du 
XXXXX med 
de siffror du fått 
fram i de rosa 
rutorna.

6 1 4
9 2

4 8 3 6
5 7 2

4 2 5 1
4 6

7 9 4 1 8
1

1 2 4
©
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Exempel: 
A ger siffran 2

När du har översatt 
bokstäverna i de rosa 
rutorna till siffror 
i de vita har du fått 
lösningskoden.

4

Si� ernyckel
Bokstav Siffra

Å–Ä–Ö  1
A–B–C  2
D–E–F  3
G–H–I  4
J–K–L  5
M–N–O  6
P–Q–R–S   7
T–U–V   8
W–X–Y–Z   9

Korsord 6909
1

2

Gör så här:

1  Lös korsordet och fyll i bokstäverna 
i de numrerarde färgade rutorna.

2  Fyll i motsvarande siffra enligt 
siffernyckeln här intill. 

3  Välj ett sätt att lämna in lösningen 
på. När du följer instruktionerna 
ersätter du XXXXX med de siffror 
du fått fram i de vita rutorna.

3

1

2

4

5
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En Trisslott:
Eva Palmqvist, Malmö. 
Bertil Winther, Torna Hällestad. 
Shaz Tejani, Malmö.

En Trisslott:
Ingrid Rosengren, Höllviken. 
Sören Stenberg, Dalby. 
Agneta Lindholm, Limhamn.

Född 1961. Uppvuxen i Bergen 
i Norge. Inledde sin politiska 
karriär 1979 i Bergens full-
mäktige.

Var ledare för det norska, 
konservativa partiet Høyres 
kvinnoorganisation 
1994–1998.

Var kommun- och region-
minister i Norge 2001–2005 
i Kjell-Magne Bondeviks 
regering.

Blev under ministertiden känd 
i medier för att föra en hård och 
tuff politik. Är sedan 2004 
partiledare för Høyre.

Är sedan 2013 statsminister 
i Norge.

Ett av världens allra fattigaste 
länder enligt BNP per capita. 
Här fi nns ett stort sandstens-
massiv kallat Fouta Djallon.

Floden Niger har sin källa 
i landet. Musikern Mory Kante, 
som 1987 stod bakom världs-
hiten ”Yé ké yé ké”, är härifrån. 

Alpha Condé är republikens 
president i sedan 2010. Han 
var tidigare oppositionsledare 
och fängslades då fl era gånger.

Är beläget vid den västafrikan-
ska kusten i norra delen av 
kontinenten. Gränsar bland 
annat till Sierra Leone och Mali.

Var en fransk koloni 1890–
1958 och det o�  ciella språket 
är fortfarande franska. 
Huvudstaden heter Conakry.

Har enbart en så kallad exosfär. 
Skorpan består huvudsakligen 
av anorthosit. Densiteten är 
3,34 kilo per kubikdecimeter. 

Har stora, nästan platta ytor 
bestående av stelnad lava. 
Den inre kärnan har en radie 
på 350 kilometer. 

Bildades genom en kollision 
när vårt solsystem var omkring 
50 miljoner år gammalt. 

Har inom folklore påståtts 
påverka människor och djur 
på olika vis. Skapar tidvatten-
effekter på jorden.

Jordens enda naturliga satel-
lit och den närmaste himla-
 kroppen. Den enda himlakropp 
som människor landat på.

Född 1945 i en Parisförort. 
Tog som ung privatlektioner 
för författaren Raymond 
Queneau.

Debuterade som författare år 
1968 med romanen ”Place de 
l’Etoile” om en ung judisk man.

Författarens dotter Marie är 
sångerska och gi¦  med den 
svenske musikern Peter von 
Poehl.

”Minnets kvarter”, ”Lilla 
smycket” och ”Nätternas 
gräs” är tre av författarens 
mer kända verk.

Nobelpristagare i litteratur 
2014. Skriver o¦ a om den den 
tyska ockupationen av Frank-
rike under andra världskriget.

Förmodligen en av författarna 
till en del av Amarnabreven. 
Gi¦  med sin några år äldre 
halvsyster Ankhesenamun.

Antas vara son till farao 
Akhenaton. Hans död är 
omtvistad och kom oväntat 
vid ungefär 18 års ålder.

Hans namn kan från forn-
egyptiska översättas till 
”Levande bild av guden 
Amon”.

Var en egyptisk farao av den 
artonde dynastin. Regerade 
cirka 1332–1323 före Kristus.

Blev känd när Howard Carter 
och Lord Carnarvon 1922 upp-
täckte hans näst intill oplund-
rade grav i Konungarnas dal.

POLITIK   
En politiker

GEOGRAFI
Ett land

FYSIK
En himlakropp

LITTERATUR
En författare

HISTORIA
En person

Dina poäng5 44 33 22 11Poäng-
        jakten

RÄTT SVAR: POLITIK: Erna Solberg, FYSIK: Månen, LITTERATUR: Patrick Modiano, GEOGRAFI: Guinea, HISTORIA: Tutankhamun
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25-50%
på alla soffor, fåtöljer, 

soffbord & puffar

Fredag - lördag - söndag
d. 22. - 24. september

*Gäller ej redan nedsatta varor och 
Everyday Low Price.

BOLD SOFFA designad af Says Who. Kommer i Mosso klädsel, som finns i flera färger. Ben i svartlackerad metall. 3-sits soffa. L 200 x D 83 cm. Förr 9.999:- NU 7.499:- SPARA 2.500:-  
2-sits soffa. L 160 x D 83 cm. Förr 6.999:- NU 5.249:- SPARA 1.750:- Fåtölj. Förr 6.299:- NU 4.724:- SPARA 1.575:- Puff. Förr 3.199:- NU 2.399:- SPARA 800:- BLUE SOFFBORD med 
bordsskiva i blått glas och stomme i svartlackerad metall. Dia 80 x H 42 cm. Förr 3.199:- NU 1.919:- SPARA 1.280:-

Bold fåtölj

3.724:-
spara 
1.575:-

Blue soffbord 

1.919:-
spara 
1.280:-

Design for ILVA 
by Says Who

Bold soffa

7.499:- spara 2.500:-

Finns i fl era färger

news

Float pendel 

1.124:-
spara 375:-

Float bordslampa

936:-
spara 313:-

Float vägglampa 

561:-
spara 188:-

Float golvlampa 

1.424:-
spara 475:-

FLOAT LAMPERSERIE. Prisexempel: Pendel med skärm i borstad stål, topp i trä och svart tex-
tilsladd. Dia 39 cm. Förr 1.499:- NU 1.124:- SPARA 375:- finns i flera varianter. Lampan kan an-
vändas med ljuskällor i energiklass A++-D.

Emma kudde

186:-
spara 63:-

HALDEN KUDDE i bomull med 5 knappar. H 45 x L 45 cm. Förr 184:- NU 138:- SPARA 46:- 
EMMA KUDDE i linne. H 40 x L 40 cm. Förr 249:- NU 186:- SPARA 63:- H 40 x L 60 cm. Förr 
319:- NU 239:- SPARA 80:- H 50 x L 50 cm. Förr 289:- NU 216:- SPARA 73:- CONELIA 
KUDDE i bomull. H 50 x L 50 cm. Förr 249:- NU 186:- SPARA 63:- CONELIA PLÄD B 170 x 
L 130 cm. Förr 629:- NU 471:- SPARA 158:- MOSS KUDDE H 50 x L 50 cm. Förr 379:- NU 
284:- SPARA 95:-

Conelia pläd

471:-
spara 158:-

Conelia kudde

186:-
spara 63:-

Moss kudde

284:-
spara 95:-

Halden kudde

138:-
spara 46:-

25%
på alla kuddar, plädar, 

hyllor & TV-möbler
Fredag - lördag - söndag d. 22. - 24. september

*Gäller ej redan nedsatta varor och Everyday Low Price.

ILVA MALMÖ  
Nornegatan 1 Svågertorp 
215 86 Malmö t 040-600 30 00

ÖPPET:
Måndag  -Fredag 10  -  20
Lördag  -Söndag 10  -  18 FACEBOOK.COM/ILVASVERIGE

SHOPPA PÅ ILVA.SE Gäller endast fredag 22 - söndag 24 september 2017. ILVA reserverar sig 
för moms- och valutajusteringar, tryckfel, ej levererade varor samt slutsålda 
varor. *Gäller ej redan nedsatta varor och Everyday Low Price.

25%på alla 
 lampor

Fredag - lördag - söndag d. 22. - 24. september
*Gäller ej redan nedsatta varor 

och Everyday Low Price.


