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   TIPSTELEFON: 0769-255 055

Nya Volvo XC90  ... Bensin-, diesel- och elmotorer är vad som står på menyn.

DU FINNER FLER NYHETER OCH INFORMATION PÅ VÅR FACEBOOK SIDA! facebook.com/sjostadsbladet

Nya Volvo XC90 – 
Lyxig och Bekväm SUV 
med Sju Sittplatser

SIDORNA 24 och 25

NYHETER

På Heliosgatan 11-13 i Hammar-
by Sjöstad ligger en äldre, vacker 
industribyggnad. Gruppen 
Helios13 vill utveckla den till ett 
globalt uppkopplat, aktörsdrivet 
kulturhus i världsklass.        SID 7

MAGNUS JOHANSSONS BAGERI.  
Lanserar Sjöstadens svar på årets  
semla ”semlaburgaren”. Sjöstads-
bladet har testat 38 kronors ”bur-
garen” och den är värd varenda 
krona.                                      SID 18

 Inbrotten ökar i våra förråd
 Läs artikeln på vår hemsida

  Toppstugan fick NEJ.                                                     SID  6         Testa dina krafter.  Sid 9         Toppturstävling.            Läs mer på Sjostadsbladet.se

 Prins Daniel i backen
 Läs artikeln på vår facebooksida
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LOKALTIDNINGEN Berätta för oss - var med och påverka
Utan tips från sjöstadsbor med insyn skulle många 
missförhållanden aldrig komma fram i ljuset. Du 
kan skicka in bilder, lämna text eller ringa oss.
Lämna information till Sjöstadsbladets granskande 
reportrar. Vi garanterar alla tipsare anonymitet. 
redaktionen@sjostadsbladet.se 

Vad händer 
i Hammarby 
Sjöstad? Har 
du ett evenemang? 
Nyöppnat företag et-
cetera? Lämna in ditt 
tips: redaktionen@
sjostadsbladet.se  

NUMMER 1, 2015

Redan i oktober 2014 avslöjade vi att det blir en ny skola

NYA SJÖSTADSBLADET
 Vd, Chefredaktör och ansvarig utgivare  Redaktionen    Läsarombudsmannen    
Jonny Bothin    Mejl: redaktionen@sjostadsbladet.se  Mejl: lasarombudsmannen@sjostadsbladet.se  
 Tidningsproduktion    fornamn+efternamn@sjostadsbladet.se       Nya Sjöstadsbladet 
 Printmaker frilansbyrå           
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Sjöstadsbladet kunde redan i oktober avslöja att en tredje kommunal grundskola kommer starta i Hammarby Sjöstad.
Det är Stockholm stad som vill skapa en ny grundskola i sjöstan sida vid sida med Sjöstadsskolan. Varför inte ta alla
tre byggnader i anspråk? Då kan man säkra förskola, grundskola och rent av ett gymnasium!

 NYHETER...

15 bostads-
rätter eller ett 
kulturhus för 
alla i Hammar-
by Sjöstad? 
På Heliosgatan 11-13 i Hammarby 
Sjöstad ligger en äldre, vacker in-
dustribyggnad. Gruppen Helios13 
vill utveckla den till ett globalt 
uppkopplat, aktörsdrivet kultur-
hus i världsklass.

                                                          SID 7

Gärningsmannen knivhögg en 
lägenhetsinnehavare i Hammarby 
Sjöstad under tidiga söndagsmor-
gonen den 28 december 2014. En 
gärningsman har enligt vittnen 
tagit sig upp till lägenheten strax 
efter klockan 06.00 via en stege. 

                                                       SID 20

TELEFON: 0769 255 055
tips@sjostadsbladet.se

Körkort innan sommaren?

08-91 82 82

T Gullmarsplan

 •Bil   •Handledarkurs

08-718 01 02
J

www.lappen.nu

Ta del 
av våra 
dagliga 
nyheter.
Följ oss på 
Instagram. 
Twitter och 
Facebook!

Nästa nummer kommer redan den 28 februari! Vi behöver få in annonsmaterial senast den 15 februari.
NUMMER 1

SKADEGÖRELSE:  (facebook.se/sjostadsbladet.se)
Man i 40 års åldern greps på Sickla kanalgata. 

Varför inte ta alla tre byggnader
i anspråk direkt?



Alltid nybakat
bröd i din butik!______________

Öppettider: Mån-Sön kl. 8-21

Välkommen in till oss på
Hammarby Allé 118

Välkommen!

www.lidl.se

Välkommen in till oss på



4 Stora februarinumret utkommer den 28 februari. Vill du vara med?   

Stockholm New Creative 
Spaces, växer och byggs till i 
Hammarby Sjöstad. Skanska 
bygger, bland andra, två kon-
torshus som är gestaltade för 
en marknad inom bland annat 
mode, reklam och IT.  

På Hammarby kaj och Hammarby 
allé i Hammarby Sjöstad byggs nu 

två kontorshus – Stockholm Se-
aside och Stockholm 03. Båda är 
speciellt utformade för en kreativ 
målgrupp. Tanken är att erbjuda 
området något som saknas – kon-
torshus, och plats för en växande 
kreativ marknad.  
– Stockholm New kopplar sam-
man Södermalm och Hammarby 
Sjöstad, säger Billy Forsell, mark-

nadsansvarig på Skanska. Vi tillför 
kontorsytor i en stadsdel som 
hittills har haft mest bostäder. 

Art och game 
På Hammarby kaj byggs Stock-
holm Seaside, en kontorsbyggnad 
på åtta våningar med en glasfasad 
från golv till tak som är tänkt att 
stå klar 2016. 

– Vi har valt speciella värdeord för 
var kontorsbyggnad i området 
Stockholm New, Stockholm Seasi-
de har värdeordet ”game”, vilket 
kommer att genomsyra gestalt-
ningen, hur det kan se ut jobbar 
våra arkitekter med nu. Kanske 
blir det något digitalt, säger Billy 
Forsell.  
Stockholm 03 gestaltas efter vär-

deordet ”art”, vilket betyder att 
byggnaden smälter in lite mer i 
stadsbilden, har mörkare färger 
och karaktäriseras av en enkelhet.
– Byggnaden är inte tänkt att täv-
la med andra hus runt omkring 
utan ska kännas välkomnande 
med ett entréplan som bland an-
nat inrymmer caféer och butiker, 
säger Johan Brogren, arkitekt från 

Stockholm New Creative...

Byggnaden är inte tänkt att tävla med andra hus runt omkring utan ska kännas välkomnande med ett entréplan som bland annat inrymmer caféer och butiker.                                                                                                                                                                                                                       ILLUSTRATION: SKANSKA

Skanska färdigställer Fredriksdalshamnen
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Brunnberg & Forshed arkitekter. 
Byggnaden är tänkt att stå klar 
2016/2017. 

Siktar på LEED 
Interiör, ljus och färg är ännu inte 
bestämt, men materialvalen skiljer 
sig mellan de två byggnaderna. 
Den ena är klädd i glas och tänkt 
att synas från vattnet. Den andra 
är klädd i varmare toner av mörka 
tegelfasader och trä och ligger lite 
mer centralt placerad.
– Stockholm 03 som byggs 

på Hammarby allé är en kon-
torsbyggnad på sju våningar som 
är placerad nära allmänna kom-
munikationer, säger Daniel Dahl-
qvist, projektledare på Skanska. 
Det är ett av flera krav Skanska har 
valt att följa för att uppnå miljö-
certifieringen LEED.  
Ovanpå en bussdepå 
Stockholm Seaside och Stockholm 

03 är båda delvis byggda ovanpå 
SL:s nya bussdepå. Hela bygget 
antar en rektangulär form där kon-
torsbyggnaderna är byggda på 
varsin kortsida av bussdepån. 
– För att sammankoppla alla tre 
byggen har man valt att bygga 
bussdepån delvis under mark och 
under kontorsbyggnaderna, säger 
Daniel Dahlqvist. På så vis får vi en 

attraktivare stadsmiljö. 

Stockholm New Creative...

Siktar på
Belysning.

Byggnaden är inte tänkt att tävla med andra hus runt omkring utan ska kännas välkomnande med ett entréplan som bland annat inrymmer caféer och butiker.                                                                                                                                                                                                                       ILLUSTRATION: SKANSKA Kontorshus, och plats för en växande kreativ marknad.  Klädd i glas och tänkt att synas från vattnet.

Jonny Bothin
jonny.bothin@sjostadsbladet.se

Stockholm Seaside och Stockholm 03 är båda delvis byggda ovanpå SL:s nya bussdepå. 

Skanska färdigställer Fredriksdalshamnen
TELEFON: 0769 255 055
tips@sjostadsbladet.se



6                      NYHET

Afterski på toppen  av Hammarbybacken i Hammarby Sjöstad? Ja, 
det kunde ha blivit verklighet om stadsbyggnadsnämnden i Stock-
holm godkänt det förslag på toppstuga som lämnats in till stads-
byggnadskontoret. Byggnaden skulle bli 293 kvadratmeter stor 
och ha bar, restaurangdel och uteserveringar i två väderstreck. 
Men nu kan Sjöstadsbladet avslöja att en ny ansökan är inskickad. 
 
Stadsbyggnadsnämnden beslutade i slutet på 2014 att avslå ansökan 
om tidsbegränsat bygglov för toppstuga uppe på Hammarbybacken, 
med stöd av 9 kap. 30 och 33 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL. 
Men nu kanske det finns en öppning. Vi kan avslöja att det har inkom-
mit en ny ansökan om permanent tillstånd. Daniel Karlström som driver 
Boule & Berså kommer stå bakom restaurangen och projektet kommer 
drivas av Toppstugan AB. Sjöstadsbladet har intervjuat Kent Isaksson 
och Daniel Karlström på Kencam AB som stod bakom ansökan. 

Hur känns det efter Stadsbyggnadsnämndens nej. 
· Det stämmer att vi fått avslag på vår ansökan om tidsbegränsat bygglov. 

Men vi har inkommit med ny ansökan gällande planändring för uppfö-
rande av en toppstuga samt permanent bygglov, säger Kent. 

Vad tror du om era chanser att få permanent bygglov med er nya ansö-
kan? 
· Vi ser våra chanser som mycket goda. Vi har varit på en del möten och 
det ser positivt ut. Stadsbyggnadsnämnden har gett stadsbyggnads-
kontoret i uppdrag att skyndsamt påbörja planarbete för en permanent 
toppstuga med servering på den föreslagna platsen. 
När vi tar kontakt med Stadsbyggnadsnämnden berättar de följande; 

- Nämnden ställer sig positiv till en toppstuga med servering högst upp 
på Hammarbybacken i Hammarby Sjöstad om den blir permanent. Det 
skulle bidra med många positiva värden till befintlig anläggning och till 
friluftslivet i stadsdelen. 

Vem ska driva restaurangen? 
 - Restaurangen skall drivas av Toppstugan AB som har ett samarbete 

med restaurang Boule & Berså Danvikstull. 

Tidsplanen för byggnationen är att vara klara i god tid innan världscupen i parallellsla-
lom som kommer att hållas i Hammarbybacken februari 2016 berättar en stolt Kent 
Isaksson från företaget Kencam. 

- Vi ser fram emot att starta upp detta projekt som kommer att kunna erbjuda alla en 
vidunderlig utsikt samt mat och dryck på en unik plats i Stockholm året runt, berättar 
Kent och Daniel. 

Vad tycker du? Behövs en restaurang på Hammarbybackens topp? 

Toppstuga fick NEJ av nämnden

Toppstugan på toppen av Hammarbybacken fick nej av nämnden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MONTAGE: Sjöstadsbladet
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med restaurang Boule & Berså Danvikstull. 

Tidsplanen för byggnationen är att vara klara i god tid innan världscupen i parallellsla-
lom som kommer att hållas i Hammarbybacken februari 2016 berättar en stolt Kent 
Isaksson från företaget Kencam. 

- Vi ser fram emot att starta upp detta projekt som kommer att kunna erbjuda alla en 
vidunderlig utsikt samt mat och dryck på en unik plats i Stockholm året runt, berättar 
Kent och Daniel. 

Vad tycker du? Behövs en restaurang på Hammarbybackens topp? 

Toppstuga fick NEJ av nämnden

Toppstugan på toppen av Hammarbybacken fick nej av nämnden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MONTAGE: Sjöstadsbladet

På Heliosgatan 11-13 i Hammarby Sjöstad ligger en äldre, vacker 
industribyggnad. Gruppen Helios13 vill utveckla den till ett globalt 
uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus i världsklass.

Just nu är detaljplanen för kvarteret Påsen10 ute på samråd. 

- Vi kan komma med synpunkter fram till den 12 februari. I detaljplanen 
framgår det att man planerar att bygga 39 bostadsrätter i drygt halva 
byggnaden på Heliosgatan11-13. Om 15 av dessa istället blir ytor för 
verksamheter kan Sjöstaden och Stockholm få ett unikt kulturhus som 
länkar innerstad med ytterstad och Sverige med världen, skriver Helios-
gruppen på deras facebook sida.

Konstnärer och regissörer, rektorer, kulturchefer, producenter inom 
film, tv, musik och kultur med flera skriver under skriver under skri-
velsen om detaljplanen för Påsen 10 i Hammarby Sjöstad. Idag har vi 
skickat in den till Stockholms Stadsbyggnadskontor.  Samrådet pågår 
till den 12 februari. Ärendet kommer upp i nämnden i vår.

Mellan Fryshuset och Kulturama på Heliosgatan 11-13, i ett strategiskt 
läge vid Heliostorget, ligger en äldre, vacker industribyggnad. Grup-
pen Helios13, har organisatoriska och ekonomiska förutsättningar 
att utveckla denna byggnad till ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet 
kulturhus i världsklass. Den pågående detaljplanen syftar till att bygga 
39 bostadsrätter i drygt halva byggnaden. Hammarby Sjöstad och 
Stockholm kan istället få en unik, publik verksamhet, som kopplar upp 
staden mot andra delar av världen. 

- Nu behövs ett ställningstagande. Vilket Stockholm vill vi bygga för 
framtiden? 

Helios13 har förutsättningar att bli den nya magneten i Hammarby 
Sjöstad.  Kulturhuset kommer rymma en unik blandning av publika 
verksamheter och kreativa arbets- och mötesplatser. 

Helios13 drivs av aktörer inom kulturella och kreativa näringar som ar-
betar med kultur i ett globalt perspektiv fast med stark lokal förankring.  
Det är väletablerade, Stockholmsbaserade verksamheter som speglar 
Stockholms kulturella mångfald och internationella länkar. 

Boende och skolor i Sjöstaden får ta del av globala nätverk och spjut-
spetskompetens inom samtida kulturella uttryck. Och hela Stockholm 
erbjuds ett kulturhus med ett samtida utbud som länkar innerstad med 
ytterstad och Sverige med världen.  

Helios13 har kartlagt varje våningsplan och intresset från nuvarande 
och framtida hyresgäster att hyra lokaler i byggnaden och de bedömer 
det fullt möjligt att hyra ut hela fastigheten till kulturella och kreativa 
näringar till marknadsmässiga hyror. De har även undersökt olika finan-
sieringslösningar och funnit presumtiva köpare av fastigheten, vilka 
omgående kan inleda en dialog med nuvarande ägare beträffande ett 
förvärv.  
De ytor i huset som i pågående detaljplanearbete reserveras för cen-
trumändamål uppgår endast till 2190 kvm, vilket omöjliggör förverkli-
gandet av visionen om Helios13 - ett kreativt hus i världsklass. Vi yrkar 
därför på att hela (ca 6500 kvm) alternativt minst två tredjedelar (ca 
3500 kvm) av den äldre industribyggnaden reserveras för användning 
centrumändamål utan tillägg av användning för bostäder i kommande 
detaljplan.

Gruppen har nu en egen hemsida helios13.se som registrerats av San-
dra Olivegren .

Helios13 – ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus i världs-
klass. Utvecklas av 20 etablerade Stockholmsaktörer med kreativ och 
kulturell verksamhet. Just nu pågår en namninsamling om du vill skriva 
under besök deras hemsida för mer information.
KÄLLA: Helios13

Redaktionen / Sjöstadsbladet

15 bostadsrätter eller ett kulturhus för alla i Hammarby Sjöstad? 

Ett kulturarv...
Sjöstadens sista plåtskjul. Just nu används det som ett garage. Men hur 
länge kommer det att få finnas kvar? Läsare har hört av sig och tycker 
det borde placeras på Luma torg. Där inne skulle det finnas fiskhandel, 
blommor och ett fik. Under juletid skulle det kunna fungera som en 
julbazar. Vad tycker du?

TELEFON: 0769 255 055
tips@sjostadsbladet.se

Jonny Bothin
jonny.bothin@sjostadsbladet.se



8  SPORT På kartsidan sidan 16 och 17 finner du din Mäklare i sjöstan

Sjöstadsbladet kan meddela 
att för första gången avgörs 
Red Bull NordiX i Sverige och 
Hammarbybacken i Hammarby 
Sjöstad står som värd.På fredag 
den 20 mars är det dags för den 
prestigefyllda tävlingen Red 
Bull NordiX och säsongsavslut-
ning är placerad i Hammarby 
Sjöstad. På plats är Petter 
Northug som utmanar Marcus 
Hellner och resten av längdeli-
ten i Hammarbybacken.

De båda favorittippade åkarna 
kommer göra allt för att kom-
ma först i den 500 meter långa 
skicrossliknande banan som 
innehåller backar, portar, pucklar 
och utmanande hopp. 

Under lördagseftermiddagen den 
21 mars avgörs Red Bull NordiX 
i Hammarbybacken, Hammarby 
Sjöstad; en tävling där världens 
bästa längdskidåkare tömmer sin 
sista energi på en skicrossbana, 
med sina smala längdskidor. 

Red Bull Nordix har blivit en åter-
kommande och säsongsavslutan-
de tävling där de internationella 
åkarna kör för att ta hem den res-
pektingivande förstaplatsen i en 
av längdvärldens mest utmanan-
de tävlingar.

Tävlingen handlar inte om världs-
cupspoäng, vinstpengar eller 
startpositioner inför kommande 
säsong. 2013 gick tävlingen i Hol-
menkollen.
Evenemanget är gratis! 

Hålltider: 
Fredagen den 20 mars, 13.00 
-15.00 
Träning och inspektion av 
banan. 
15.00 - 17.00 Kvalificeringstäv-
lingar
Lördag den 22 mars, 12.00 - 
13.30
Semifinaler 15.00 - 17.00. 
Final i RedBull NordiX. 17.15 

De båda favorittippade åkarna kommer göra allt för att komma först i den 500 meter långa skicrossliknande banan som innehåller backar, portar, pucklar och hopp.

Hellner mot Northug i säsongens sista duell, avgörs i 
Hammarbybacken i Hammarby Sjöstad

Red Bull NordiX

Jonny Bothin
jonny.bothin@sjostadsbladet.se
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Skistar Everest Challenge är världens första hinderbana vintertid som 
dessutom efterliknar förhållandena på Mount Everest. Den 7e Feb 2015 
kan du uppleva detta äventyrslopp i Hammarbybacken, Hammarby 
Sjöstad. Banan består av ett antal branta, tuffa och spännande hinder. 
Totalt tar man sig springandes och klättrandes uppför Hammarbyback-
en 3,5 ggr, totalt 330 höjdmeter och 3 400 längdmeter. 

Tävlingsklasser
15:45 Barn&Ungdom (10-17 år): 400kr
 16:30 Mix (individuell eller lagtävlan): 790kr
 17:15 Mix (individuell eller lagtävlan): 790kr
 18:00 Par (2 pers. inkopplade i rep): 1200kr
 18:45 Elit (pannlampa + 10 kg ryggsäck): 790kr

Barn & Ungdom
Barn och ungdom (mellan 10-17 år) kör en förkortad version av banan. 
1 ½ gång upp och ner för backen, 143 höjdmeter och 950 längdmeter

Mix
Här kan både män och kvinnor delta, i lag eller individuellt. Om ni vill 
tävla i ett lag kommer lagets genomsnittliga tid beräknas som sluttid. 
Lagnamn skrivs in i anmälan.

Par
Paret måste vara inknuten i ett rep på 5 m under hela banan (repet får 
varje lag 20 minuter innan start). På somliga hinder får paren instruk-
tion att ta av sig repet av säkerhetsskäl. 

Elitklassen
Elitklassen är för de kvinnor och män som söker en riktig utmaning. 
Elit springer med egen pannlampa till ett nedsläckt Hammarbybacken 
samt medhavd ryggsäck med 10 kg vikt. Elit har tvång att bära and-
ningsskydd (levereras 20 min före start).

Starttider
15:00 Kändisklassen
 15:45 Barn&Ungdom (10-17 år)
 16:30 Mix (individuell eller lagtävlan)
 17:15 Mix (individuell eller lagtävlan)

Samtliga klasser får andningsskydd som ska bäras under hela loppet. 
Om du skulle råka tappa andningsskyddet så får du en ny vid nästa 
hinder under banan. Endast Elit har tvång att bära andningsskyddet.

Omklädning och uppvärmning
Alla som tävlar i Skistar Everest Challenge har möjlighet att duscha 
och byta om på Actic Hammarby Sjöstad vid uppvisande av nummer-
lapp. Actic Hammarby Sjöstad ligger endast 5 min från vår Race Park! 
Address: Skeppsmäklargatan 1
 Actic kommer även att hålla i uppvärmningen inför varje start.
http://www.actic.se/club/stockholm-hammarby-sjostad/

Publikfest i Race Park
Vid Hammarbybackens parkering och skidlift kommer de att bygga 
upp en Race Park där du som besökare kan följa de olika loppen, möta 
deras partners, testa på att klättra isklättervägg, delta i roliga tävling-
ar samt ta del av spännande erbjudanden etc. Barn under 10 år kan 
få testa på att klättra deras Mini Everest. Det kommer även att finnas 
servering av mat och dryck. 

Banan i Hammarbybacken!
3,5 ggr uppför Hammarbybacken, tot: 330 höjdmeter, och 3 400 längd-
meter. Banan är skapad för att efterlikna de tuffa förhållandena som 
råder på världens högsta berg Mount Everest. Skistar och grundaren 
Fredrik Sträng kommer att bygga hinder som utmanar din höjdrädsla 
och förmåga att arbeta i lag. De som vill genomföra detta tuffa äventyr 
kommer att behöva visa prov på stark vilja, koncentrationsförmåga, ba-
lans och kunna fatta snabba, intelligenta beslut. Barn/ungdom kör 1,5 
ggr uppför Hammarbybacken, tot: 143 höjdmeter och 950 längdmeter.

Redaktionen / Sjöstadsbladet
KÄLLA: Skistar

18:00 Par (2 pers. inkopplade i 
rep)
 18:45 Elit (pannlampa + 10 kg 
ryggsäck)

Nummerlappar, tidchip och and-
ningsskydd
Samtliga tävlande bär nummer-
lapp, ett tidtagarchip* som fästes 
på fotleden med kardborre, 
förslagsvis under ena strumpan, 
samt ett andningsskydd som 
efterliknar den tunna luften som 
råder på Mount Everest. Om del-
tagaren tappar sitt skydd ersätts 
det med nytt vid nästa hinder. En-
dast elit har tvång på att använda 
andningsskydd.
 *Tidchippet måste lämnas in 
efter målgång, borttappat chip 
kostar 500 kr.

Obligatorisk och rekommenderad 
utrustning
Obligatorisk utrustning:Hjälm 
(cykel-, skid-, hockey- eller klät-
terhjälm), handskar och skidglas-
ögon eller löparglasögon.
 Rekommenderad utrustning: 
Vind och vattenavstötande 
löparkläder (ett bra alternativ är 
Gore-Tex skalplagg). Skor med 
bra grepp (skor med dubbar är 
tillåtet, dock ej spik!). Elitklassen 
ska även bära pannlampa samt 
en ryggsäck med en vikt på totalt 
10 kg. För lagklassen så ska ett 
rep på 5 m vara fäst mellan de 
tävlande. 

Den 7:e Feb 2015 finns Mount Everest i Hammarbybacken i Hammarby Sjöstad. Världens första hinderbana vintertid som dessutom efterliknar förhållandena på Mount Everest.                                          Illustration - SKISTAR

Tävling i Hammarbybacken



Inflyttningen i det nya bostadskvarteret HG7 pågår för fullt. I mars 
öppnar Yogayama, som idag har Nordens största utbud av yogak-
lasser, en yogastudio i en lokal i HG7 huset Allén.  

Yoga växer explosionsartat i Sverige 
I dagsläget beräknas en halv miljon svenskar vara yoga-utövare och 
med den explosionsartade ökningstakten förväntas en miljon svenskar 
utöva yoga i Sverige 2017. Yoga som aktivitet har gått från att vara något 
ovanligt till att snart finnas på varje gym. Samtidigt har kunskapen om 
hur yoga kan hjälpa oss att må bättre, från det själsliga till det fysiska, 
från utbrändhet till idrottsskador, också ökat. En annan tydlig trend, som 
skyndar på branschens utveckling, är den omfattande vetenskapliga 
forskningen som ständigt visar hur yoga och meditation påverkar oss 
positivt. 
- Efter att ha gjort yoga en tid kommer också hos de flesta ha en önskan 
att fördjupa sig och få veta mer om yogans historia, filosofi och de fy-
siska aspekterna, säger Estelle Nordenfalk, VD och ägare av Yogayama.
Yogayama i HG7 
Efterfrågan på yogaklasser har lett till att man nu öppnar en yogastudio 
på Hammarby Allé 53 för att kunna ta emot det ökande antalet yogae-
lever men också för att kunna ta emot fler elever till Yogayamas lärarut-
bildning. Här kommer man att erbjuda Sjöstadsborna yogaklasser för 
alla nivåer; allt från daglig Mysore-träning, Hatha yoga, Yin yoga, medi-
tation, gravidyoga, föräldrar-barnyoga, Personlig träning, fördjupnings-
kurser och workshops till Yogayamas gedigna lärarutbildning ”Yogaya-
ma teacher training”. 
Ett ”Yoga-universitet” Det har visat sig att hälften av de som går yogalä-
rar-utbildningen hos Yogayama gör det för sin egen skull, för att fördju-

pa sitt eget yogautövande, inte för 
att bli lärare och undervisa själva. 
Yogayama jämför sin lärarutbild-
ning med läkarprogrammet som 
först leder till en AT-tjänst, för att 
sedan formas vidare med olika in-
riktningar.
- Vi på Yogayama har som målsätt-
ning att erbjuda Sveriges mest 
genomgripande yogautbildning, 
vi har visionen om att bli ett ”Uni-
versitet för Yoga” i framtiden säger 
Estelle Nordenfalk.

                  Yoga-universitet.

- Yogayama Teacher Training är 
en utbildning på 200-500 timmar 
som innefattar praktisk yogaträ-
ning, filosofi, etik, anatomi, fy-
siologi, sanskrit och pedagogik. 
Dessutom fokuserar utbildningen 
på yoga som livsstil, hur den kan 
användas som en positiv kraft i 
dagens samhälle och den senaste 

internationella forskningen inom yoga. Efter genomförd kurs finns även 
möjligheten att specialisera sig inom olika yogaformer och intresseom-
råden, säger Estelle Nordenfalk.
Den nya yogastudion i HG 7 Yogayamas nya yogastudio kommer att vara 
en naturlig del av HG7, ett modernt storstadsboende med ett ovanligt 
serviceutbud. Arkitekten bakom Yogayama Sjöstaden, Ida Wanler från 
en av Danmarks största arkitektbyråer vill skapa en lokal som inte åter-
speglar en perfekt värld. Det är inte mycket speglar som på ett vanligt 
gym, för här skall man blicka inåt, inte se sig själv hela tiden.  Allt man 
rör vid är av naturmaterial och gemenskapstänket märks i det ovanli-
ga långbordet där alla möts mitt i lokalen. I de två yogasalarna hänger 
rislampor i taket i form av en stor ljusinstallation som skall ge deltagarna 
en känsla av att inte ha ett tak över sig, att nästan kunna lyfta. Öppning-
en planeras till slutet av mars 2015.

Redaktionen - Sjöstadsbladet
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Yogayama till sjöstan

Yogayama är idag Skandinaviens största yogacenter med det bredaste utbudet av yoga för alla nivåer, ett stort antal namnkunniga lärare och gästföreläsare från hela världen och en internationellt certifierande yogalä-
rarutbildning”Yogayama Teacher Training”.  Läs mer på www.yogayama.se                                                                                                                                                                                                                                                      FOTO: Scanimage



TVÅ SJÖ-
STADSBOR 
DU BARA 
VILL TRÄFFA 
I NÖDFALL.

Det här är två av våra 490 frivilliga sjöräd-
dare i Stockholmsområdet. Till vardags har 
de ganska vanliga jobb och lever som folk 
gör mest. Men de är också välutbildade sjö-
räddare med uppdrag att rädda liv. Om 
larmet går släpper de allt och ger sig direkt 
ut till sjöss – utan ersättning. Men trots att 
de kan det mesta om hav och båtar vill du 
helst inte träffa dem, utom i nödfall. Det 

bästa är ju om de inte behöver rycka ut alls. 
Under förra året gav vi oss ut på drygt 

1.300 sjöräddningslarm i skärgården och på 
Mälaren. Totalt står vi för 70% av all sjörädd-
ning i Sverige, helt utan bidrag från staten. 
Det betyder att vi är i stort behov av pengar 
till båtar, utbildning och utrustning. 

Ett bra sätt att stödja oss är att bli medlem. 
Då får du också kostnadsfri hjälp om du t ex  

skulle gå på grund eller få motor stopp. 
Dessutom vet vi att båtlivet blir säkrare i 
områden där vi har många medlemmar. 
De hjälper till att skapa trygghet till sjöss. 
Men just i Stockholmsområdet är det än 
så länge alldeles för få medlemmar, så här 
behövs du extra mycket.

Läs mer och bli medlem på sjoraddning.se 
eller ring oss på 077-579 00 90.

DAN GÄRDFELDT, DRIFTTEKNIKER RIKARD KULLENBERG, SÄLJARE

Frivilliga sjöräddare sedan 1907.Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto 
och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
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#sjostadsbladet

connybjorling

connybjorling

connybjorling

Tagga din bild med 
#sjostadsbladet på Instagram!

 Den 16 mars 2015 öppnar 
Skandinaviens största yogastu-
dio i Hammarby Sjöstad. Det är 
yogayamas första satellitstu-
dio, yogayama Sjöstaden. Den 
8 februari håller de öppet hus. 
Då berättar de om schema, upp-
lägget och tankarna med deras 
första satellitstudio.
Du kommer finna yogayama Sjö-
staden på Hammarby Allé 53 och 
studion är på 130 kvadratmeter 
och innehåller två yogasalar och 
en mindre butiksdel samt en jui-
cebar. Just nu byggs det för fullt 
inför premiäröppningen. Om man 
redan har medlemskort så kom-
mer dessa att gälla på båda studi-
orna och under 2015 kan ni även 
använda era klippkort på båda 
studiorna. De kommer att ha ett 
liknande klasschema som är på 
Jungfrugatan inklusive ett eget 
Mysore-program, workshops och 
delar av deras Teacher Training 
kommer förläggas i Sjöstaden. 
- Jag är så otroligt glad och stolt 
över att få möjligheten att utveck-
la Yogayama. Att ytterligare kunna 
sprida den fina, djupa och gedig-
na kunskap som vi har byggt upp, 
säger Estelle Nordenfalk, vd.

SKADEGÖRELSE 
SICKLA KANALGATA 
Polis åkte i måndags den 26 ja-
nuari till platsen och omhänder-
tog en man i 40-årsåldern som 
sparkat på bilar och rutor och 
som slutligen försökte slå sig in 
på en restaurang.  

Mannen i 40-årsåldern var så pass 
berusad att han fick omhändertas 
för tillnyktring. Mannen är även 
misstänkt för skadegörelse. Just 
nu finns en anmälan mot honom 
vad gäller den skadade bilen. 

UTMÄRKELSE

Sjöstan är nu en av de tre bästa 
”städerna” i världen att bo och leva 
i. Läs mer här: http://sustainableci-
tiescollective.com/ Håller du med?

För femte året i rad blir det 
toppturstävling i Hammarby-
backen. Hammarbybacken 2h 
går av stapeln torsdag kväll 
den 19 februari 2015.

Träningstrenden verkar vara 
starkare än någonsin i Hammarby 
Sjöstad. Många flyttar sin träning 
utomhus och tränar gärna till-
sammans inför olika lopp för att 
motivera och utmana sig själva. 
På bilden ser man ett gäng ute på 
löpträning.

- Snygga led, två & två, måste vara 
TSM:are, säger Annika Rosengren.

Yogayama Nyheter i korthet Träning

Längst ner på Babordsgatan finns Jenny Gra-
vestams färgstarka galleri. En röd blomma pryder 
hennes mörka hår och med sin vackra klänning ser 
hon ut som en ballerina som dansat ut ur någon 
av hennes målningar och nu sitter livs levande och 
smuttar på en kopp kaffe i ateljén. 

Jenny har varit kreativ sedan barnsben, men först un-
der senare år har hon vågat ställa ut sina verk. Och hon 
har sålt tavlor till både London, Paris och New York. Det 
var år 2005 då fria konstnärer fick ställa ut på Slussen 
som Jenny visade sina målningar för första gången. I 
en av de trista blåkaklade tunnlarna ovanför busster-
minalen. 
– Jag var nervös och sålde inte några tavlor, men tänk-
te ändå att jag ville ge det här en chans! Sedan gick 
jag hem, Ett färgsprakande galleri fortsatte måla och 
bestämde mig för att inte vara rädd för att ställa ut 
mer. Sedan dess har Jenny haft ett flertal utställningar. 
Bland annat på Carrousel du Louvre, som ligger vid an-
rika Le Louvre i Paris. 

För några år sedan fick hon Grünewald villans vänners 
stipendium för sitt energiska och målmedvetna måleri.
– Musiken har alltid varit en viktig kraft i mitt liv. Min 
pappa är jazzmusiker och musiken fanns ständigt när-
varande då jag växte upp. 

Det är ur jazz och funkmusiken som mycket av Jennys 
skapande tar språng. 
– Rytmen får styra känslan i tavlan och stänger jag av 
musiken stannar penseln, säger Jenny och skrattar. 
Jag jobbar helt på känsla och har aldrig en färdig bild 
av hur en målning ska se ut. En tappad lapp vid buss-
hållplatsen med ett originellt mönster kan ge inspira-
tion till en ny målning, berättar Jenny. 

Detaljerna i sjöstadslivet och den vackra vyn med bå-
tarna och vattnet utanför galleriet ger också glädje 
och färg åt tillvaron. 
– Det finaste med galleriet är att få möta alla olika 
människor som kommer in här. Många stannar och 
pratar en stund. Jag tror att musiken och den lugna 
atmosfären här inne inbjuder till samtal och reflek-
tion. Jag målar väldigt naivt och barnsligt, det är sån 
jag är. Jenny berättar när en en dam på 90 år in i gal-
leriet. Hon tittade på mina målningar länge och sa se-
dan; ”Vad skönt! Du är vuxen och har fortsatt att leka. 
Sluta aldrig med det! Jag önskar att jag hade gjort det 
mer.”

FRIDA SCHLASBERG 

Ett färgsprakande galleri

– Det finaste med galleriet är att få möta alla olika människor som kommer in här.       FOTO: FRIDA SCHLASBERG 



Alla tiders sol
 Alltid fräscha rör
 Sola för halva priset!
 Alla dagar fram till 14.00

HALVA
PRISET
 Var vänliga och följ solråden
 samt rekommenderade soltider
 som finns uppsatta på solariet.

Välkomna 
Nya som
Gamla
Solkunder

Lugnets allé 69 (Hammarby Sjöstad)
Öppettider

7-23 ALLA DAGAR!
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The Village Sthlm är ett nytt 
stadskvarter för byggherren 
Sjöstadsbo, i hjärtat av Ham-
marby Sjöstad i Stockholm. 
Projektets syfte är att skapa 
en ny typ av boende med hög 
livskvalitet, integrerad grön-
ska, granngemenskap och 
ett myllrande stadsliv - med 
innerstadens urbana kvalitéer 
och ytterstadens rekreativa 
egenskaper. 

Kvarterets utformning utgår från 
att kombinera det traditionella 
svenska storgårdskvarterets för-
delar med en ny, mer småskalig, 
identitetsskapande kvartersbild-
ning. The Village Sthlm innehåller 
350 bostäder, förskola, mötesplat-
ser och gemensamhetslokaler för 
de boende samt butiksytor mot 
omgivande gator. 

Den omedelbara omgivningen i 
Hammarby Sjöstad har en varie-
rad bebyggelsekaraktär, med in-
slag av bostäder och en blandning 
av verksamheter. Kvarterets struk-
tur utgår från att inleda en dialog 
med omgivningen, att förtydliga 
publika stadsrum och att skapa 
sammanhängande, ljusa innergår-
dar för lek, odling och utevistelse. 
En diagonal kvartersgata kopplar 
samman gården med omgivande 
målpunkter i stadsdelen. Mot det 
längsgående parkstråket i norr - 
Östra Heliosparken - skapas öpp-

ningar och genomsikt, med ett 
centralt placerat kvarterstorg, en 
förskolegård och aktivitetsytor. 

                   Nytt kvarter
                   växer fram.

Bebyggelsen är varierad i höjd 
med en vertikal indelning av 
trapphus i olika fasader. En rytm 
mellan längre och kortare hus re-
fererar både till innerstaden och 
till den lokala industrikaraktären. 
Bebyggelsens tak används för ge-
mensamma terrasser med loung-
er och odlingsmöjligheter. 

Projektet ingår i samrådshandling 
för ny detaljplan för del av kvarte-
ren Påsen och Godsvagnen mm i 
Södra Hammarbyhamnen och ut-
vecklas i samarbete med Berg CF 
Møller Architects och Andersson 
Jönsson Landskapsarkitekter AB.

Redaktionen - Sjöstadsbladet

Illustration kvarteret Godsvagnen 10 mot hörnet Virkesvägen - Heliosgatan. Bebyggelsen markerar kvarterets hörn och stråket vidare mot Luma.                                                                       Illustration - KJELLANDER & SJÖBERG

Situationsplan med gröna gårdsytor för lek, rekreation och odling.                                                          Illustration - Kjellander & Sjöberg

The Village Sthlm är ett nytt
stadskvarter i sjöstan... 



Sjöstadens Foto

Sjöstadens Foto är en väletablerad fotobutik 
sedan 2004, med porträttstudio belägen mitt 

i Hammarby Sjöstad.

Öppet: Mån-Fre 10-19 Lör 10-17 Sön 11-17
Lugnets Allé 41  I Tfn: 08-714 75 50 

www.sjostadensfoto.se

Försäljning  I  Filmer I  Batterier I  Kameror 
Kameraväska I Minneskort I Ramar I  Album 
CD- och Dvd-skivor I Armbandsur I   Vykort/

Gratulationskort I Och mycket mer!

Porträttfotografering I Bildbehandling I 
Passfoto / Legitimation / Körkort / Visum / 
Framkallning I Överföringar I Beställningar 
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              Pipes i Hammarby Sjöstad
             Hammarby allé 43, 08-409 130 03
1 

 
              RESTAURANGER                    

2

              Hamburger Bar
             Hammarby allé 57, 08-694 95 55
1 5

              Restaurang Phuket Islands
             Hammarby allé 73, 08-122 013 49           
1 9

              Oh Mamma Mia
             Hammarby allé 86, 08-122 047 50
1  12

              Hemma hos Kaj
             Hammarby kaj 18, 08-446 65 66
1  24

              Texas Longhorn
             Kryssargatan 2, 08-642 41 201  27
              Tezukuri Sushi
             Hammarby kaj 38, 500 99 1911  28
             Caffe Italiano Da Noi
             Lumaparksvägen 2, 08-714 50 80 1  31

              Restaurang Luma
             Lumaparksvägen 7, 08-578 83 100 
1  33

              Bistro Sjöstad
             Ljusslingan 26, 08-642 14 42
1  35

              Nya Carnegiebryggeriet
             Ljusslingan 15, 08-510 650 82
1  37

              Jimmys Steakhouse
            Kölnagatan 26, 08-556 038 00
1  38

              Café Spoon Nautica
             Babordsgatan 25, 08-642 40 19
1  39

              Libanais Soir
             Hammarby allé 101, 08-642 07 70
1  41

              Boca Grande Tapas
             Hammarby allé 117, 08-774 65 15
1  47

              The Picts Bar
             Hammarby allé 125, 08-644 33 36
1  48

              Trattoria Via Monaldi
             Hammarby allé 129, 08-456 67 77
1  49

              Kina Thai Gården
             Hammarby allé 147, 08-644 09 88
1  52

              Kebab & Grillbar
             Hammarby allé 151, 08-640 03 43 
1  53

              Arigato Sushi
             Hammarby allé 155, 08-643 07 07
1  54 

              Akie Sushi
             Lugnets allé 37, 08-714 80 00
1  62

              Sjöstadens Sushi
             Lugnets allé 55, 08-640 52 69
1  73

              Pizzeria Bodino
             Lugnets allé 65, 08-10 10 33
1  76

              Namaskaar
             Lugnets allé 67, 08-640 06 19
1  77

              Kung Fu
             Lugnets allé 67, 08-642 88 33
1  78

              Indian Vooj
            Sickla kanalgata 21, 08-642 70 90
1  83

              Medelhavspärlan
             Lugnets allé 75, 08-641 00 60
1  84

              Sthlm Tapas
             Henriksdalskajen 10A, 08-640 33 10
1 85

              Bee´s Thai Food
            Jan-Inghe Hagströms Torg 16, 08-615 14 43
1 86

              Bakarna
            Jan-Inghe Hagströms Torg 18, 08-644 74 74 
1 87

              Sjöpiren
             Jan-Inge Hagströms Torg 22, 08-640 08 88 
1 88

              Pong Henriksdal
             Jan-Inghe Hagströms Torg 42, 08-400 298 88
1 93

              Henricks
            Jan-Inghe Hagströms Torg 52, 08-80 74 10 
1 94

              Oliodeli Pizza
            Henriksdalsallén 11, 08-409 111 00
1 95 

              Al Porto Pizzeria
             Lugnets allé 78, 08-644 99 00
1 108

              Ghitas
             Lugnets allé 50B, 073-404 84 15
1 114

              Fitnessbaren
             Lugnets allé 44, 08-410 946 00
1 119

              Vivels Café & brödbod 
             Lugnest allé 26, 08-456 67 77
1 121 

              Max
             Lugnets allé 22, 08-714 82 00
1 125

              Restaurang Göteborg
             Midskeppsgatan 31, 031-13 99 33
1 129

              Rbg Bar & Grill
             Midskeppsgatan 6, 08-505 070 00
1 131

              Kött & Deli
             Hammarby allé 130, 08-510 650 70
1 137

              Kapten Kaffe
            Textilgatan 43, 08-644 48 88
1 151

              Hammarby Sushi och Dumplings
             Hammarby allé 68, 08-644 66 80
1 180

              Bröd & Salt
             Hammarby allé 66A, 08-522 468 70
1 182

              Finefood Kärlek&Mat
             Hammarby allé 62, 08-643 34 20
1 183

              Misato Sushi
             Hammarby allé 46, 08-599 02 011 
1 189

              Christers Matsal 
             Hammarby Fabriksväg 33, 08-702 91 78
1 145

              Allé Pizzeria
             Lugnets allé 14,  08-412 00 722
1 138

 
              CAFEER                 

1  GUIDE TILL Hammarby Sjöstad • HÖSTEN 2014 • Med reservation för eventuella ändringar.

              Sjöstads Pizzeria
             Skeppsmäklargatan 41, 08-533 302 20
1 102

              Holy Cow
             Skeppsmäklargatan 9, 08-517 814 00 
1 100

              Stir Café
            Skeppsmäklargatan 3, 08-517 813 99 
1 99

              The Rice
            Lugnets allé 80, 08-644 33 34
1 107
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              ICA Supermarket
             Hammarby allé 49, 08-442 74 70
1 4

              Regnbågens barnkläder
             Hammarby allé 59, 0723 22 80 22
1 6

              Reservdels RC
             Hammarby allé 87, 08-120 92 961
1 13

              Kitchen Lab
             Hammarby allé 93, 08-410 952 00
1  17

              Adidas Outlet
             Hammarby allé 96, 08-556 93 380
1  21

              Synoptik
             Hammarby allé 107, 08-644 61 60
1  43

              Massive Marketing
             Hammarby allé 109, 08-717 11 40.
1 44

              Automatic Alarm
             Hammarby allé 113, 08-24 60 10 
1  45

              Cycle Corner
             Hammarby allé 115, 08-662 95 60
1  46

              Sjöstadens Kemtvätt
             Hammarby allé 139, 08-640 72 26
1  51

              Hemmakväll
             Hammarby allé 161, 08-643 84 20
1  57

              Konsum
             Lugnets allé 21, 08-556 978 90
1  58

              Pressbyrån
             Lugnets allé 29, 08-642 45 50
1  60

              Sjöstadens Foto
             Lugnets allé 41, 08-714 75 50  
1  65

              Sjöstadens Kemtvätt
             Lugnets allé 45, 08-642 10 80
1  67

              Fix my Bike
             Lugnets Allé 55, 08-643 45 58
1 72

              Filmkedjan
             Lugnets allé 57, 070-923 78 10
1 74

 
              BUTIKER                    

              Handlar’n Henriksdals Matbutik 
             Henriksdals Allé  20, 073-512 65 67
1 96

               Cykelspecialisten
             Skeppsmäklargatan 33, 08-554 444 40
1 101

               MK Service, Handlaren Livs
             Båtbyggarg. 28, 08-642 18 11 
1 104

               Ottos Friends (Second Hand)
              Lugnets Alle 52B, 070-017 75 19
1 113

              Magnolia
             Lugnets allé 50A, 08-640 24 22
1 115

              Flora & Design 
             Lugnets Allé 38 A,  08-642 66 61
1 122

              Systembolaget
             Lugnets allé 26, 08-640 00 44
1 124

              Sjöstadens Hund & Katt
             Hammarby allé 177, 08-702 90 80
1 127

              MadeForKids
             Midskeppsgatan 12, 08-644 46 04    
1 130

              Alpingaraget
             Hammarby allé 146, 08-16 50 10
1 134

              Presentnet
             Hammarby allé 140, 070-745 53 30
1 135

              HS Sko & Nyckelservice
            Lugnets allé 16, 08-533 314 08
1 139

              BB Style
             Lugnets allé 69, 076-919 38 59
1  81

              Magnolia
             Lugnets allé 50A, 08-640 24 22
1 96

              Vitvaruspecialisten
            Hammarby Fabriksväg 25, 08-702 91 78
1 147

              Mno Brands
            Textilgatan 43, 08-587 916 00
1 152

              Svanströms
            Textilgatan 31, 010-458 50 80
1 153

 
              BUTIKER                    

 HITTA RÄTT I SJÖSTAN
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  176

  177
  178
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  144
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  155
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   25

              Kompanjonen
            Virkesvägen 17, 08-400 259 90
1 156

              Lidl
            Hammarby allé 41, 08-409 026 00
1 162

              Di Bell´aspetto
            Hammarby allé 106, 08-643 38 48
1 169

              Underverket
            Hammarby allé 94, 08-615 17 00
1 172

              Refurn
            Hammarby allé 92, 08-29 00 40
1 173

              Happies
             Hammarby allé 88, 08-522 448 00
1 174

              City Candy
            Hammarby allé 84,  08-640 16 39 
1 175

              Bagge Design
             Hammarby allé 80, 08-684 028 22 
1 176

              Arredo3
             Hammarby Allé 78C, 08-777 16 50
1 177

              Träningsspecialisten
             Hammarby allé 60, 08-20 82 03 
1 184

              Direkten
             Hammarby allé 56B, 08-644 18 19
1 185

              Gardinmakaren
             Hammarby allé 50, 08-599 979 46
1 188

              Visible Works
             Hammarby allé 32, 08-400 219 40
1 193

              Wedin & Söderberg
             Hammarby allé 32, 08-122 033 33
1 194

              TwoTex
             Hammarby allé 30 , 08-522 528 11
1 195

              Café Flora (Blombutik)
            Hammarby allé 26, 08-702 26 26 
1 196

 
              BUTIKER                    

              Motel L
            Hammarby allé 41, 08-409 026 00
1 1

              Posten Logistik
            Hammarby allé 91, 08-555 77 000
1 15

              Makab Office
            Hammarby allé 93, 08-643 45 00
1 18

              Handelsbanken
            Hammarby allé 93, 08-442 79 30
1 20

              Froosh
             Hammarby Kaj 24, 08-442 11 70
1 26

              TriffiQ
            Ljusslingan 2,  08-684 05 200
1 30

              Fabege
             Lumaparksvägen 7, 08-555 148 00 
1  34

              Luma Bibliotek
             Ljusslingan 26, 08-508 321 70
1  36

              Aina’s Eco Cleaning
             Hammarby allé 159, 08-640 99 36 
1  56

              GlashusEtt (Miljöcenter)
             Hammarby allé 26, 08-456 67 77
1  63

              Sjöstaden Spel & Tobak
             Lugnets Allé 51B, 08-640 91 30
1  71

              Sjöstadens Veterinärpraktik
             Lugnets allé 65, 08-641 17 30
1  75

              We Sport
              Jan Inghes Torg 28A9
1  90

              

             Jan Inghes Torg
1  91 

              

            Jan Inghes Torg 
1 92

 
              ÖVRIGT                    

  181

SAKNAS DU I SJÖSTADSGUIDEN?
Kontakta: 0769-255 055  eller annonsavdelningen:
annons@sjostadsbladet.se              

              Bilpoolen
            Kölnargatan
              Sunfleet
            Midskeppsgatan
              Laddstation Elbil
            Lugnets allé 26, 08-456 67 77

Hammarby Fabriksvägen 25
  147

              Misato Sushi
             Hammarby allé 46, 08-599 02 011 
1 190

H
eliosgatan

           FRYSHUSET

Hammarby allé

BILPOOLER                            CYKLAR

Hammarby Fabriksvägen 45
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  143



   46

              Motel L
            Hammarby allé 41, 08-409 026 00
              Posten Logistik
            Hammarby allé 91, 08-555 77 000
              Makab Office
            Hammarby allé 93, 08-643 45 00
              Handelsbanken
            Hammarby allé 93, 08-442 79 30
              Froosh
             Hammarby Kaj 24, 08-442 11 70
              TriffiQ
            Ljusslingan 2,  08-684 05 200
              Fabege
             Lumaparksvägen 7, 08-555 148 00 
              Luma Bibliotek
             Ljusslingan 26, 08-508 321 70
              Aina’s Eco Cleaning
             Hammarby allé 159, 08-640 99 36 
              GlashusEtt (Miljöcenter)
             Hammarby allé 26, 08-456 67 77
              Sjöstaden Spel & Tobak
             Lugnets Allé 51B, 08-640 91 30
              Sjöstadens Veterinärpraktik
             Lugnets allé 65, 08-641 17 30
              We Sport
              Jan Inghes Torg 28A9
              

             Jan Inghes Torg
              

            Jan Inghes Torg 

              ÖVRIGT                    

              Bilpoolen
            Kölnargatan
              Sunfleet
            Midskeppsgatan
              Laddstation Elbil
            Lugnets allé 26, 08-456 67 77

Hammarby allé

              Statoil, 08-442 05 55
            Hammarby Fabriksväg 51
1 141

17
              Sjöstadssalongen
            Hammarby allé 67, 08-640 17 81
1  8

              Sunshine Thaimassage
             Hammarby allé 81, 073-689 08 43
1 10

1

1

1

              Paul Mitchell
             Hammarby allé 83, 08-748 00 65
1  11

              Systrarna Söder
             Hammarby allé 91, 08-644 69 80
1  19

              Psykiatrigruppen 
             Hammarby allé 91, 08-611 10 02
1  19

              Hammarby Sjöstads husläkare 
             Hammarby allé 93, 08-462 25 00 
1  19

              Mons Beauty & Thaimassage
             Seglastgatan 16, 08-502 217 88
1  22

              Hammarby Sjöstads Kiropraktik
             Hammarby Kaj 50B, 08-664 72 34
1  29

              Sats
             Lumaparksvägen 5, 010-11 06 750
1  32

              Helheten
             Kölnagatan 20, 08-615 28 29
1  40

              Petit Salong
            Hammarby allé 137, 08-642 54 54
1  50

              Eva Hairstyle
            Hammarby allé 157, 08-644 42 66
1  55

              Sjöstadssalongen
             Lugnets allé 33, 08-640 19 86
1  61

              Thaimassage
             Lugnets allé 33, 08-640 19 86
1  61

              Head to throat Barber shop
             Lugnets allé 41, 076-19 19 19 6
1  64

              The Venue
             Lugnets allé 47, 08-411 50 06
1  68

1
 

               HusmanHagberg
              Hammarby allé 87, 08-743 05 50
1 14

               Svenska Mäklargruppen
              Seglastgatan 12, 08-702 24 30 
1  23

               Södermäklarna
              Hammarby allé 25, 08-641 50 50
1  59

                 Svensk Fastighetsförmedling
               Lugnets allé 43, 08-640 15 001 66

               Privatmäklaren
             Båtbyggargatan 18, 010-762 62 10
1 105

               Karlsson & Uddare
             Lugnets Allé 42, 08-702 20 55
1 120

               Svenska Mäklarhuset
             Lugnets Allé 34, 08-644 58 00
1 123

KOLLEKTIVTRAFIK
 

Hållplats MårtensdalT
 

Hållplats LumaT
 

Hållplats Sickla KajT
 

Hållplats Sickla UddeT
 

Färjan LumabrygganF
 

Färjan BarnängsbrygganF
 

Färjan HenriksdalsbrygganF
 

Hållplats Buss 74B
 

Hållplats Buss 90B

BREVLÅDOR

              HÄLSA, GYM & SKÖNHET                
 

              Apotek Hjärtat
            Hammarby allé 45, 0771-405 405

 3

              Apoteksgruppen
             Hammarby allé 91, 08-640 34 73

 16

              Lloyds Apotek
             Hammarby Allé 114, 08-505 154 20 1

 163

              Sjöstadens Thaimassage
             Lugnets allé 69, 08-30 31 80
1  70

              Crystal Clear
            Lugnets allé 69, 08-30 31 80
1  79

              Alla Tiders Sol
             Lugnets Allé 69
1  80

              Thida Thai Massage
             Lugnets Allé 71, 08-694 81 00   
1  82

BILPOOLER                            CYKLAR
              Cykelställ
            Hammarby allé
              Pumpstation, cyklar
            Kölnagatan, vändplan
              Pumpstation, cyklar
            Hammarby allé, Cycle Corner

              Bostäder

Hotell/Motell            

              Påbörjade projekt

              Planerade projekt
            

MÄKLARE I SJÖSTAN              

Fartygsgatan

Rorgängargatan

Båtbyggargatan

 T

  T

Hammarby Fabriksvägen 45

Hammarby Fabriksväg

Midskeppsgata
n
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n
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hoppsg
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                ANDERS FRANZÈNS PARK                    

SJÖSTADSGUIDEN
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              Puls & träning, 08-549 00 600
             Jan Inghe-Hagströms Torg 24 A
1 89

              Actic
             Skeppsmäklargatan 1, 08-640 07 70
1 112

               Salong Saxit 
             Lugnets allé 56, 08-644 17 22
1 112

              Sun Factory
             Lugnets allé 48B
1 117

              Puls & Träning
            Hammarby Allé 175, 08-549 00 600
1 126

               Fitness 24 Seven
             Hammarby allé 183, 08-641 40 40 
1 128

              Acces Rehab
             Hammarby allé 150, 08-120 360 00
1 133

              AquaDental Care
             Lugnets Allé 10, 020-20 20 80
1 140

              Luxsit Organic Care
            Textilgatan 31, 08-715 23 09
1 154

              Nordic Wellnes
             Lugnets allé 1, 08-714 80 33
1 158

              Aktiv Kvinna
             Hammarby allé 98, 08-642 99 11
1 163

              Puls & Träning
             Hammarby allé 36, 08-549 00 600
1 191

              Susannes Massage & Friskvård
             Hammarby allé 32, 073-98 25 160
1 194

               Engel & Völkers
             Hammarby Allé 134 , 08-400 285 50

 136

               Notar
             Hammarby allé 54, 08-400 213 40

 187

               HG7 Showroom
             Hammarby allé 34, 08-510 607 70

 192

  125

              Tandläkargruppen
             Kryssargatan 3, 08-515 100 76

 25

  132

              Dwellers
            Båtbyggargatan 32, 08-615 04 05 
1 103

 
              ÖVRIGT                    

              Tavelfabriken
             Båtbyggargatan 22,  070-252 19 26 
1 106

              Vittra Sjöstaden
             Lugnets allé 60, 08-556 979 60 
1 109

              Lugnets Skola
             Lugnets allé 66 , 08-508 432 35
1 110

 1 116

              Sjöstadskapellet
             Lugnets allé 46 , 08-456 67 77
1 118

              ParkInn
             Midskeppsgatan 6, 08-505 070 00 
1 132

              DinBil, 08-642 42 90
             Hammarby fabriksväg 45
1 142

              Audi
             Hammarby Fabriksväg 45 , 08-503 336 00
1 143

              Mr Cap
             Virkesvägen  26 F, 08-644 72 50
1 144

              Europcar
             Lugnets allé 5, 08-640 04 85
1 159

              Hemmiljö
             Lugnets allé 5, 020-10 00 151 160

1 167

              Nordea
             Hammarby allé 108, 077-122 44 88
1 168

              Embla-SSSB
             Hammarby allé 78 B, 08-458 10 10
1 178

              Sjöstadsskolan
             Hammarby allé 74, 08-508 425 101 179

              Kulturama
             Virkesvägen 21, 08-505 900 00

 157

              Delight Studios
             Heliosgatan 1, 08-570 352 10

 155

              Andersson Kontorsinredning
             Virkesvägen 1,  08-642 42 90

 150

              Fryshuset
             Hammarby allé 56, 08-585 980 10

 148

               Upplands Motor
             Hammarby Fabriksväg 33, 08-580 008 00

 146

              APOTEK             
 

P

MC

I

              Parkeringshus
            
              Parkeringsplats MC
            

              Informationstavla            

Vid Konsum, ICA, Adidas
            

 Å

Konsum 
Swedbank
Handelsbanken ICA

 
              ÖVRIGT                    

              VaccinDirekt
             Hammarby allé 66, 08-643 21 30
1 181

              Swedbank
             Hammarby allé 56, 08-585 980 10
1 186

              Naprapatspecialisten
             Hammarby allé 24, 08-410 77 342
1 197

Kulturskolan



18 VILL DU SYNAS I HAMMARBY SJÖSTAD? Då är valet enkelt!   ANNONSERA 
ANNONSERA DÅ I SJÖSTANS EGEN LOKALTIDNING.   Tfn: 0769 - 255 055 
        Mejl: annons@sjostadsbladet.se

Årets semla?

MAGNUS JOHANSSONS BAGERI. Lanserar Sjöstadens svar på årets 
semla ”semlaburgaren”. Sjöstadsbladet har testat 38 kronors ”bur-
garen” och den är värd varenda krona. Nu ”bräcker” vi Mattias 
Ljungberg skrattar en glad Magnus på Magnus Johanssons bageri 
som står bakom ”semlaburgaren”. (Mathias Ljungberg är kondito-
rn på Tössebageriet som skapat den hypade semmelwrap).

12 844 personer nåddes när vi la ut nyheten på vår facebooksida. 61 personer delade artikeln och 86 stycken GILLADE.                                                                                                                    FOTO: Jonny Bothin - SJÖSTADSBLADET

Följ oss på FACEBOOK 
uppdateras dagligen - året runt!



19GILLA OS PÅ FACEBOOK      ANNONSAVDELNINGEN
facebook.com/sjostadsbladet     Tfn: 0769 - 255 055 
Uppdateras dygnet runt - året runt!     Mejl: annons@sjostadsbladet.se

Priserna på bostadsrätter fortsätter att stiga, enligt den senaste 
statistiken (november 2014). Samtidigt fortsätter utbudet av bo-
städer till salu att krympa. 

Utbudet av bostadsrätter på bostadssajten Booli visar dock att i Ham-
marby Sjöstad finns 97 stycken bostäder till salu, 8 av dessa objekt 
tillkom under senaste dygnet. Kvadratmeterpriserna varierar i sjöstan 
från ca 50 000 kronor upp till 100 000 kronor per kvadratmeter. 

Stor del av dessa lägenheter är nyproduktion. (Skanska – Fredriksdals-
kajen och Besqab – Luma).

Året börjar med 8 nytillkomna bostadsrätter
Forma Vita skönhetskliniken i 
Hammarby Sjöstad flyttar inom 
kort till egna lokaler i sjöstan. De 
har sedan juli 2013 funnits på övre 
plan hos Aktiv Kvinna. Dr Carl Wes-
terby, Specialist i allmänmedicin, 
estetisk medicin berättar att de 
kommer flytta till Hammarbyte-
rassen 24 kommande vecka om all 
målning och övrigt hinner färdig-
ställas. 

Dr Carl Westerby har en bred kun-
skap inom området för estetisk 
medicin. Han har genomgått mas-
terutbildning i behandlingar med 
fillers och botulinumtoxin (botox). 
Dr Westerby jobbar med en hel-
hetssyn där ett personligt enga-
gemang och förtroende ligger till 
grund för att du som kund ska bli 
nöjd och nå målet att återfå ett 
naturligt och estetiskt tilltalande 
resultat.

 Du läser mer på deras egen hem-
sida: formavita.se.

Har du tips på något som händer 
i sjöstan? 
TIPSA OSS: tips@sjostadsbladet.se

Stockholm Trail - Ett terräng-
lopp utöver det vanliga. 

Detta är tävlingen för alla som 
gillar riktigt bra och tuff terrän-
glöpning. Med start och mål vid 
Globenområdet den 27 juni 2015, 
varvningar i tuffa Hammarby-
backen och slingor i Nackare-
servatets vackra omgivningar är 
detta en skön utmaning för de 
allra flesta. Du väljer mellan 10, 21 
eller 46 kilometer.

FLICKA SAKNADE SIN 
MONCHICHI.

Hennes mamma Lina Kardefeldt 
berättar för Hammarby Sjöstads 
största forum (https://www.
facebook.com/groups/sjostaden/) 
att hon och hennes dotter nyligen 
varit på MAX och efter besöket 
glömdes lilla Monchichi bort. Nu 
är den hittad!

Sjöstadskillarna som var 
med och tog Hammarby till 
allsvenskan.

Annika Öman,hotellchef på Motel 
L i Hammarby Sjöstad knep andra 
platsen, tillsammans med resten 
av personalen som bästa fynd-
hotell under 2014 (TripAdvisors 
Travelers’ Choice). 
- Vi är oerhört tacksamma för 
denna utmärkelse redan efter 
8 öppningsmånader. Vi har ju 
knappt fått av oss bygghjälmarna, 
säger Annika Öman.

Flyttar Framtida mål Grattis!

Ett bryggeri och ett center för 
att utveckla ölkulturen fyller 
inom kort ett år. Vid lunchtid 
den 27 mars 2014 skedde den 
officiella invigningen av Nya 
Carnegiebryggeriet i Hammar-
by Sjöstad då landsbygdsminis-
ter Eskil Erlandsson i samband 
med en presslunch knackade 
upp den första tunnan öl. Det 
dröjde ungefär två veckor till 
innan de öppnade upp sin egen 
restaurang. Sjöstadsbladets 
Jonny Bothin får under freda-
gen en pratstund med Stephen 
Dippel, Bryggeriambassadör. 
 
  Snart fyller ni ett år. Hur kommer 
ni fira det? 
- Vi firar detta genom att släppa 
två nya ölsorter: En Imperial 
Brown Ale och en mörk belgisk 
ala. En inbjudan till firandet den 
14 februari kommer inom kort, 
säger Stephen. 

  Något nytt som hänt sedan vi sist 
sågs? 
- Vi har börjat servera lunch även 
lördagar. Så nu har vi lunch i res-
taurangen tisdagar – lördagar. 

Sedan Nya Carnegiebryggeriet 
öppnande upp förra året i Ham-
marby Sjöstad med lanseringen 
av tre flaggskeppsöl (Amber, Kel-
lerbier och J.A.C.K) har de hunnit 
brygga ytterligare nio nya öl. 

-  Andra vecka i januari 2015 
släppte vi vår egen lättöl (”Halv-
ljus”) och en mörk vetebock 
(”Epiphany”). 

Bryggeriet ligger i det gamla 
Lumahuset med underskön utsikt 
över Hammarby sjö. Här har ska-
pats något helt unikt, något nytt 
men ändå inte. Ölbryggarkonsten 
är gammal men genom att besö-
ka den skinande nya restaurang-

en ihop med en tur i bryggeriet 
blir det fantastiskt upplevelse. 
Något som få kunnat få tillträde 
till innan. Nya Carnegiebryggeriet 
erbjuder kostnadsfria rundvis-
ningar i bryggeriet på fredagar 
16:30 – 20:00 och lördagar 12:30 
– 16:30. Visningarna är kostnads-
fria och det är bara att skriva upp 
sig på listan som finns vid baren.  

Under våren 2015 kommer Nya 
Carnegiebryggeriet även att släp-
pa ytterligare 7 specialöl. Vill du 
läsa mer om deras ölutbud besök 
deras hemsida . 

Bakom Nya Carnegiebrygge-
riet står Carlsberg, Brooklyn 
Brewery och Carnegie & Co. 

Bryggeriet fyller 1 år

Ny butik har öppnat i Hammarby Sjöstad. Vi var på plats medan de 
packade upp. Viktor Hedin berättar att butiken är en Triathlon/ swinrun 
butik som kommer heta Trispot. 

 I butiken säljs redskap främst för att kunna bli bättre triathleter, öppet-
vatten och pool simmare. Här hittar du våtdräkter från alla populära 
märken samt simutrustning. Dinvelo har 50% av butiken. De har ett 
stort sortiment av landsväg och triathlon cyklar. Under våren kommer 
de även starta upp med träningspass.

- Det kommer att vara cykelpass, löppass och även öppetvatten 
simning. I slutet av februari kommer vi att ha en invigningskväll då 
kommer vi att ha olika föreläsare som kommer att prata om träning för 
motionärer, kost etcetera. Under kvällen kommer vi även att ha special 
erbjudande på swinrun paket för nybörjare och specialerbjudanden på 
olika delar av sortimentet, berättar Viktor.. 

 Exakt datum för invigningen kommer att finnas på deras Facebook 
sida Trispot triathlon store. Ni hittar Trispot på Hammarby allé 146 
(Alpingaragets tidigare lokal – vid hotell Park Inn) 
 

Närliggande butiker: 
Presentnet, Engel & Völkers, Din Hund & Katt och Kött & Deli.

TVÅ BUTIKER I EN

Nya Carnegiebryggeriet i Hammarby Sjöstad.                                                                                                        FOTO: Nya Carnegiebryggeriet



20 Nästa nummer av lokaltidningen utkommer sista helgen i februari. 

Hammarbysjostad.se har lagts 
ned. Sidan startade redan 2000-
03-16 och har blivit ett näste 
på nätet för alla som ville ha 
information om Sjöstaden och 
har också varit en stor inspira-
tionskälla för många skribenter.

Oberoende om det varit ljusa 
eller mörka tider så har man alltid 
kunnat lita på att hammarbysjos-
tad.se funnits där för en. Ständigt 
uppdaterad av Malena och Erik på 
GlashusEtt med allt man behöver 
veta om Hammarby Sjöstad och 
lite till.

Domännamnet har nu efter ca 
14 år gått tillbaka till ägaren 
Hammarby Sjöstads ekonomiska 
förening, som lånat ut domänen 
till GlashusEtt. 

Lars Hedberg från föreningen 
berättar att Sjöstadsförening 
vill köpa domänen av dem. Vi 
har ännu inte bestämt oss om vi 
själva kommer använda domä-
nen själva. Beslut kommer tas vid 
kommande styrelsemöte.

HSEF (Hammarby Sjöstad Ekono-
misk Förening) är en ekonomisk 
förening med över 20 bostads-
rättsföreningar, fastighetsägare 
och företag i Hammarby Sjöstad 
och dess närområde. Du läser mer 
om HSEF här: http://www.hsef.se/
sv/start/

FOTNOT: Omkring 100 000 kronor 
borde siten hammarbysjostad.se 
inbringa enligt expert Lokaltid-
ningen konsulterat.

Redaktionen/SJÖSTADSBLADET

En epok har gått i graven

Gärningsmannen knivhögg en lägenhetsinnehavare 
i Hammarby Sjöstad under tidiga söndagsmorgonen 
den 28 december 2014. En gärningsman har enligt 
vittnen tagit sig upp till lägenheten strax efter klockan 
06.00 via en stege. 

En man är gripen och polisen har hållit förhör med 
mannen. Ingen blev allvarligt skadad enligt Inspek-
tör Karin Solberg. Lägenheten har genomsökts av 
polisens tekniker. Polisen rubricerar händelsen som 
mordförsök.
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Klättrade in via stege

Midskeppsgatan i Hammarby Sjöstad.                                                                                                                                 FOTO: SJÖSTADSBLADET

 Vi besökte Salongen Paul Mit-
chell på Hammarby allé 83.

 Vi träffar Jonas Wik, CEO som 
berättar:
- Vi hoppas kunna ha en helt ny 
salong färdig i slutet på januari, 
berättar Jonas Wik.
 Varför bygger ni om?
- Therese Uvhage Niva som är kre-
ativ chef och ansvarig på salong-
en är i dagsläget helt fullbokad. 
För att möta efterfrågan har vi nu 
anställt Linda i teamet, berättar 
en glad Jonas.

 Vi träffar Linda Bildt Andersson 
som är på plats i lokalen och ber 
henne berätta lite om sig själv: 
- Jag är en glad och positiv tjej på  
27 år som ser möjligheter i allt. 
Jag är kreativ och älskar att jobba 
med färg och form är väldigt nog-
grann och ser till att klippningar-
na och färgningarna håller. 
 Hur länge har du arbetat som  
frisör?
- Jag har jobbat som frisör i snart 
9 år och älskar det bara mer och 

mer. 

Att få människor att känna sig lite 
extra fina och under tiden få sig 
en riktigt skön stund är under-
bart.
   Varför blev det Paul Mitchell i  
Hammarby Sjöstad?
- Jag har jobbat med Paul 
Mitchells produkter och färger 
till och från sedan 2007. Jag har 
jobbat med väldigt många andra 
märken, men alltid återkommit 
till Paul Mitchell då jag tycker 
att de har den högsta kvalitén 
både på produkter och färg. Har 
gått på kurser för Therese vid ett 
flertal tillfällen under de senaste 
åren. När hon nu sökte frisörer så 
ringde jag henne direkt! 
- Att nu få jobba på Paul Mitchell  
signatur salon är för mig en ära 
och jag kommer göra allt för att 
utveckla mig själv och salongen 
maximalt. Vi är ett riktigt bra team 
som har väldigt roligt ihop och 
alla hjälps åt för att ge våra kun-
der vad de önskar. I´m in heven 
”skrattar hon glatt.”
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Oväntat besök

Snart blir det smidigare för oss 
som bor i Hammarby Sjöstad 
att e-handla. När paketet har le-
vererats får  mottagaren ett sms 
till sin mobiltelefon med en kod 
till boxen. Ett flertal flerfamiljs-
hus ska nämligen få paketboxar 
i trappuppgången. Med hjälp 
av boxarna, och elektroniska 
nycklar, ska de boende både 
kunna ta emot och returnera 
sina paket. 

Paketautomater har blivit ett allt 
mer populärt komplement till 
utlämningsställen och hemleve-
rans. Tidigare i höstas meddelade 
PostNord att man skulle placera 
ut paketautomater på fyra ställen 
i Stockholm, och nyligen hakade 
DHL på trenden med ett sextiotal 
gula DHL SwipBox-automater.
Nu ska de även leta sig in i våra 
trapphus, åtminstone i Hammarby 
Sjöstad där ett flertal flerfamiljs-
hus ska få paketboxar. Med hjälp 
av dem ska boende både kunna ta 

emot och returnera sina paket.
– Vår ambition är att starta direkt 
efter sommaren och installera 
fastighetsnära paketboxar i 15–20 
flerfamiljshus i Hammarby sjöstad, 
säger Göran Nylén, vd på Combip-
late och projektansvarig till Da-
gens Nyheter.

                   Posten 
                   säger nej.

Företaget Combiplate, som bland 
annat installerat liknande service-
boxar i Paris, står för tekniken och 
det hela sker i samarbete med bo-
stadsrättsföreningar i Hammarby 
Sjöstad samt ett flertal e-handels-
företag och logistikoperatörer.

Något som alltså innebär att de 
boende inte behöver ta sig till när-
maste utlämningsställe för att få 
sina paket. Istället får mottagaren 

ett sms om att ett paket har leve-

rerats, samt en kod för att låsa upp 
boxen.
– Vår erfarenhet från Frankrike vi-
sar att kunden handlar mer och
att returtiderna på varor som den 
inte är nöjd med blir kortare. Kun-
derna provar varorna och returne-
rar det de inte vill ha i sin paket-
box, ofta inom några timmar, och 
så hämtas det dagen efter, säger 
Göran Nylén.

Postnord som använt sig av pake-
tautomater och boxar ett tag är 
dock inte med i satsningen.
– Vi har testat paketboxar på 500 
hushåll i Danmark och det upp-
skattas av konsumenterna. Men vi 
har inga planer på att prova det i 
Sverige än eftersom det inte finns 
någon riktig affärsmodell, säger 
Arne B Andersson, e-handelsspe-
cialist på Postnord.   

Källa: DN

Snart smidigare att e-handla

Paketautomater har blivit ett allt mer populärt komplement till utlämningsställen.                                            FOTO: SJÖSTADSBLADET



 GILLA OSS PÅ FACEBOOK
facebook.com/sjostadsbladet

 SENASTE NYTT FRÅN SJÖSTAN! UPPDATERAS DYGNET RUNT.

 HAR DU EN FRÅGA? VÅR REDAKTION GER DIG SVARET!

 VILL DU VARA MED OCH PÅVERKA SJÖSTAN? VI KAN PÅVERKA!

 HETA DEBATTER, TIPS,  FILMER,  OCH BILDER.

      Din lokaltidning på Facebook sedan 2009

På lokaltidningens facebooksida finner du allt du behöver 
veta om vår vackra Hammarby Sjöstad!
Vi har över 30 000 bilder i vårt arkiv. Vi har över 6000 artiklar vi 
publicerat. Vi har funnits på nätet sedan 2003.  Välkommen in 
i gemenskapen och var med och påverka din stadsdel tillsam-
mans med dina grannar!  Vill du ha svar på en fråga så har vi 
oftast svaret, om inte ser vi till så att du får det.  

Missa inte!
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Stockholm Seaside, kontorsfastigheten som Skanska bygger vid 
Fredriksdal och Hammarbykanalen, har entréer från kajen. Huset 
förses med terrasser och en glasfasad för att ta vara på utsikten 
mot Södermalm och det unika läget precis vid kanalen.

– Som medarbetare i Stockholm Seaside kan du i princip vindsurfa till 
jobbet och parkera brädan utanför entrén, säger Billy Forsell, Skanska 
Fastigheter Stockholm.
 Totalt kommer Stockholm New att erbjuda 100 000 kvm kontor. Områ-
dets kronjuvel blir den 28 våningar höga skrapan Stockholm 01. Husets 
skybar kommer att erbjuda stockholmarna en ny vy över staden.
– Vi ser framför oss att Stockholm New blir en förlängning av kreativa 
Södermalm. Tillsammans med våra arkitekter skapar vi en miljö för 
nyskapare inom alla kreativa branscher som till exempel mode, reklam, 
IT, spel, media och musik, säger Billy Forsell.

Äntligen en Skybar! 

Husets skybar kommer att erbjuda stockholmarna en ny vy över staden.                                                                                                                                                                                                                                           ILLUSTRATION: SKANSKA

Områdets kronjuvel blir den 28 våningar höga skrapan Stockholm 01.                                                                   ILLUSTRATION: SKANSKA

HS
Skomakeri - Nyckelservice - Kemtvätt - Skrädderi

HS
Lugnets allé 16
Tel: 08-533 314 08
Email: mail@hs-skonyckelservice.se
Hemsida: www.hs-skonyckelservice.se

+

Skjortor - Tvätt & Strykning - 20 kronor / styck

Erbjudande

+

ERJUDANDE!

Skjortor - Tvätt & Strykning - 20 kronor / styck Skomakeri - Nyckelservice - Kemtvätt - Skrädderi

Gilla din lokaltidning på facebook.   facebook.se/sjostadsbladet.se

Park inn - valde annan lösning
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Träden får vara kvar

NVP meddelar den 31 december att de omstridda pilträden i Sjöstads-
parterren kommer få vara kvar.

Sjöstadsparterren.                                                                                   FOTO: Anders Adermark

Tredje gången gillt?

Stadsdelsförvaltningen har även i år satt skyddsstängsel vid Luma. Men 
i år verkar något blivit fel. 

Foto: Staffan Söderhäll

Först kom nätet upp. När det 
inte fungerade provade staden 
med varningstejp. Nu har man 
placerat dit höbalar och vi får se 
om det fungerar bättre.

- Det kommer att bli ordentligt 
skräpigt. Intressant att se hur 
dessa balar kommer att se ut i 
början av april. Det vore bättre att 
leda bort cykel och gångtrafiken 
under vintertid och låta gång

banan vara fortsatt grusad då 
har man en automatisk inbroms-
ningssträcka innan spåret tar vid, 
säger Peter Pc Carlsson.

Foto: Staffan Söderhäll

Höbalarna vid Luma.                                                                              Foto: SJÖSTADSBLADET

TELEFON: 0769 255 055
tips@sjostadsbladet.se

Nu kan du lätt uppgradera 
köket med en matavfallskvarn. 
Vitvaruspecialisten Nordin 
& Ölwing AB på Hammarby 
Fabriksvägen 25 saluför nu 
InSinkErator. 

Sjöstadsbladet har testat en av-
fallskvarn. Den är både enkel att 
installera och enkel att använda. 
Både under matlagningen och ef-
ter måltiden kan man på ett enkelt 
vis kasta matavfallet direkt ner i 
diskbänken. Man slipper kladd 
och lukt, och får ett praktiskt och 
miljövänligt kök. Dessutom höjer 
den bostadens pris enligt mäklare 
vi varit i kontakt med.

Redaktionen/Sjöstadsbladet

Vitvaruspecialisten Nordin & Ölwing AB 
på Hammarby Fabriksvägen 25 saluför 
nu InSinkErator. 

AVFALLSKVARNEN – snart i var mans hem?

Stig - Olof Hjelm demonstrerar hur enkelt och smidigt det är.                                                                                    FOTO: SJÖSTADSBLADET

Emelies trafikstart har alltid varit 
ett säkert vårtecken i Hammarby 
Sjöstad. I år tjuvstartar de våren 
redan i januari. De börjar att 
trafikera under helger med start 
31:a januari och vardagar i slutet 
av mars. 

Snart är det vår...

Emelies har trafikstartat.                                                   FOTO: Lars Igelström

Premiär
för Emilie.

Tvärbanans konduktörer kan 
komma att sluta granska passa-
gerarnas biljetter skriver NVP.se. 
Istället kan de ersättas av bil-
jettstolpar på stationerna.

KÄLLA: NVP.se

Biljettlös...
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Så är den äntligen här – nya 
Volvo XC90 som inte bara er-
sätter en mer än tio år gammal 
suv utan också står på egna ben 
med ny Volvo-utvecklad teknik 
och – inte minst – märkets nya 
formspråk. Här har du allt om 
nya XC90, inklusive vad den 
kostar. Nya Volvo XC90 är en 
lyxig fyrhjulsdriven SUV med 
sju säten, förstklassig komfort 
och muskulös design. 

Vi har redan sett formerna i de tre 
prisade konceptbilarna Concept 
Coupé, Concept XC Coupé och 
Concept Estate. I nya XC90 känner 
vi med andra ord igen oss en hel 

del, men i ett mer tillbakadraget 
och en aning konservativt utfö-
rande. Ett fullt medvetet drag av 
Volvo då XC90 med pondus, stil 
och kanske en gnutta tradition ska 
locka gemene man, inte enbart 
den traditionella Volvo-köparen.

Dessutom har Volvo tagit modet 
till sig och gjort om järnmärket. 
Det traditionella med liggande blå 
ribba ovanpå ringen har ersatts 
med en smäckrare variant där själ-
va texten är diskretare och mot 
svart bakgrund. Som om inte det 
vore nog så här även pilen fått en 
svagare lutning för att, till skillnad 
mot tidigare, linjera med den dia-

gonala ribban i grillen. Ser du pi-
len som en timvisare pekar den nu 
på klockan två i stället för halv två. 
Helheten skulle man kunna säga 
är mer tillbaka till rötterna, det vill 
säga det snart 90 år gamla origina-
letmärket.

Nya XC90 bjuder på helt nya 
linjer, vinklar och ytor utan att 
Volvo-kännetecken saknas. Den 
stora grillen andas fortfarande 
Volvo, så även bakljusen som 
sträcker sig upp längs med D-stol-
parna upp mot takvingen. Just 
det sistnämnda är lite av Volvos 
signum sedan kombiversionen av 
850 kom 1993. Men det finns en 

hel del detaljer som från och med 
i dag blir kännetecken för vad som 
är en Volvo de närmaste åren. 

Strålkastarna med LED-varselljus i 
form av liggande T, eller Tors ham-
mare som Volvo kallar utförandet, 
sprids vidare till kommande mo-
deller. Huven har en alldeles speci-
ell utformning med yttre veck som 
har sin början redan uppe i taklin-
jen, samt inre parallellt placerade 

veck som mjukt böjs av utåt för att 
sedan löpa ovanför strålkastarna. 
Kanske inte plåtslagarens dröm 
vid framtida riktning men helt 
klart identitetsstärkande.

Notera hur Volvo har jobbat med 
linjerna längs med bilens sida. Ut-
rätade, mer horisontella och inte 
böljande som på märkets model-
ler i dag. Hela midjelinjen löper 
nästan parallellt med marken, till 
skillnad mot exempelvis XC60 där 
en uppåtvikande midja redan på 
bakdörrarna gör fönstren lägre. På 
nya XC90 viker nedre fönsterlinjen 
inte av förrän efter C-stolpen. Bra 
för utåtsikten i baksätet.

Nya Volvo XC90 – Lyxig och Bekväm SUV med Sju Sittplatser...

Tors
Hammare.

Nya XC90 är en stor suv med 495 centimeter från front till akter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FOTO: PRESS
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 Notera även dörrtrösklarna. Be-
roende på version och utrustning 
har, i stället för endast raka histo-
rier, Volvo fått in lite karaktär ge-
nom att göra dem högre på dörr-
bladens partier.

Nya XC90 är en stor suv med 495 
centimeter från front till akter. 
Medräknat ytterbackspeglarna 
är den 214 centimeter bred och 
på höjden sträcker den sig 177,5 
centimeter upp mot himlen. Mel-
lan hjulaxlarna är måttet 298,4 
centimeter. Det kan jämföras med 
gamla XC90 som är 480,7 centime-
ter lång, 211,2 centimeter bred, 
178,4 centimeter hög och har ett 

axelavstånd på 285,7 centimeter. 
Dessutom har nya XC90 breda-
re spårvidd med 3-4 centimeter 
både fram och bak.

Markfrigången ligger på 23,7 
centimeter med standarchassi. I 
offroad-läge är det hela 26,7 cen-
timeter.

Vikten då? De viktangivelser som 
Volvo delar med sig av i nuläget 
är att nya XC90 ligger på mellan 
1 940 och 2 030 kilo. Det kan jäm-
föras med exempelvis utgående 
generation i D4- och D5 AWD-ut-
förande som har tjänstevikt på 2 
122 respektive 2 188 kilo.

Insidan:
Interiören i XC90 generation två, 
som Volvo visade upp redan i vå-
ras, är helt ny, precis som utsidan. 
Det första som slår en är den stora 
läsplatteliknande Sensus-skärmen 
mitt på instrumentbrädan som för 
tankarna till Tesla Model S. Den 
högupplösta skärmytan är uppde-
lad i tre block där GPS-navigatio-
nen presenteras överst, media och 
telefoni i mitten och reglare för kli-
matanläggning nederst. Dessa är 
flexibla genom att det block som 
används för tillfället breder ut sig 
över större del av skärmen.
Volvos filosofi har varit att skapa 
en knappfri miljö där det mesta i 

så stor utsträckning som möjligt 
styrs via skärmen. Många molnba-
serade tjänster kan användas med 
hjälp av Sensus-systemet och det 
går bra att webbsurfa på skärmen. 
Funktionalitet för Android Auto 
och Apple CarPlay underlättar 
kommunikationen med mobil-
telefonen och via dessa blir tred-
jepartstjänster som exempelvis 
Google Maps och Spotify tillgäng-
liga. Ytterligare en skärm finns i 
mätarhuset och en annan typ av 
skärm kan projiceras mot vindru-
tan, en så kallad head up-display.
Då nya XC90 är större än sin fö-
regångare, inte minst vad gäller 
axelavståndet, har utrymmena 

interiört blivit bättre. Lägg därtill 
att Volvos nydesignade stolar och 
säten kräver mindre utrymme än 
tidigare. På så vis kan nya XC90, 
precis som i gamla, utrustas med 
två säten längst bak och därmed 
göra bilen sjusitsig. Volvo säger att 
åkkomforten i dessa två bakersta 
säten är klassledande för personer 
med en längd upp till 170 centi-
meter.

Nya Volvo XC90 – Lyxig och Bekväm SUV med Sju Sittplatser...

Nya XC90 är en stor suv med 495 centimeter från front till akter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FOTO: PRESS Stötabsorberande teknik i stolarna ska minska risken för ryggskador. Interiören i nya XC90 är helt ny och anpassad för dagens uppkopplade samhälle.

Jonny Bothin
jonny.bothin@sjostadsbladet.se

Nya Volvo XC90 är slankare än sin föregångare.

Nya XC90 är första bilen med Volvos nya designspråk. Bensin-, diesel- och elmotorer är vad som står på menyn.
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En trevlig indier

 Undangömda på Skeppsmäklargatan 9 i Hammarby Sjöstad hittar 
man en trevlig indier med avslappnad sjöstadsstämning.
– Inget fryst här inte, berättar kocken Jibon. I dagens prestations-
samhälle blir de tillfällen och platser där man kan unna sig en stunds 
avkoppling för att drömma sig bort alltmer sällsynta. 

 På Holy Cow i Hammarby Sjöstad erbjuds man ett fullständigt fyrver-
keri av smaker som får en att glömma både tid och rum. All mat tilla-
gas”a la minute” med de yppersta av råvaror, berättar Erik Österberg 
som äger restaurangen. 

 Vi fick följa med in i köket och se kocken tillaga maten med indiska 
redskap, som tandoori rätterna och naan bröden som bakas i en äkta 
tandoori-ugn, stenugn. Väljer du Lam Zalfraze (mellanstark lammrätt) 
från menyn så får du smaka kockens egen favorit. 

– Denna rätt åt vi ofta hemma, den är mellanstark och var även min 
mammas favorit, säger Jibon.

 På Holy Cow får man en trevlig upplevelse utöver det vanliga, detta 
står Jibons fru Farhana och övrig personal för. Spännande maträtter 
med smakkombinationer, som lyfter maten, inte ännu i klass med 
”Shanti” men inte alltför långt ifrån. 

 Kombinationen av wok och tandoorirätter från det indiska köket känns 
klockren. Här finns flertalet vegetariska rätter hela fjorton stycken och 

ett stort utbud maträtter till barnen. Eftersom restaurangen heter Holy 
Cow (helig ko) serveras inget nötkött, berättar Erik Österberg.
– Dessutom tycker vi att det är mer klimatsmart att undvika nötkött. Vi 
serverar lamm och kyckling istället, skrattar han. Erik berättar också att 
flera nyheter kommer inom kort.

Ett stort utbud av maträtter serveras på Holy Cow i Hammarby Sjöstad.                                                                                                                                                                 FOTO: Jonny Bothin

Spännande maträtter med smakkombinationer.                                 FOTO: Jonny Bothin 

GodisHörnan ALLTID 
FÄRSKT 
GODIS

699
/hg

ÖVER 500 SORTERS LÖSGODIS
Chips - Läsk m.m.
Lugnets allé 57
Telefon: 070-424 78 31

Skridskorink på Luma 
torg. Den har kostat 20 
00 kronor. Men vädrets 
makter har gjort så den 
ännu inte kunnat invigas

FACEBOOK

TELEFON: 0769 255 055
tips@sjostadsbladet.se
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 KORSORDET
Du skickar in rätta svaret till 
Sjöstadsbladet, Hammarby 
fabriksvägen 101, 
120 65 STOCKHOLM.

De tre första som skickat in 
den rätta lösning vinner en 
trisslott hos Pressbyrån på 
Lugnets allé.

ANNONSERA

Annonsera 
där du syns! 

En annons i 
lokaltidningen syns.  
Du stödjer inte en-
bart oss utan delar 
med dig av intressant 
information till alla 
våra läsare.

Tidningen läses av 
sjöstadsborna och 
är en efterlängtad 
tidning. Vi har funnits 
sedan 2003. Vi som 
arbetar med tidning-
en bor i vår unika och 
vackra stadsdel. 

Intresserad av och 
synas i sjöstan?

Kontakta då våra 
säljare på: 
0769 255 055, 
eller: 
annons@sjostadsbladet.se

Av Sjöstadsbor för Sjöstadsbor




