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Orebro4you finns att läsa även på nätet.

www.orebro4you.se

Foto: Gert Boll
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p r o d u k t i o n
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Mats Turesson
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även på www.orebro4you.se

w e b b r e da k tö r

Markus Qvist

t ryc k e r i

Mittmediaprint, Sundsvall

d i st r i b u t i o n

Turon Media

i l l u st r at i o n

Majk 

o r e b r o 4 yo u 

- är politiskt, etiskt och religöst 

obunden. 

- ansvarar ej för icke beställt 

material.

- delas ut direkt till hushåll i 

Örebro och finns tillgängliga i 

tidningsställ på olika platser i 

Örebro, Lindesberg & Nora. 

när a resm ål:  l i n desberg & nor a

Runt Örebro finns många fina platser att besö-

ka. Orebro4you ger sig ut i länet och börjar att 

besöka Lindesberg och Nora.

tal angen:ten n is

En av Örebros unga talanger. Kanske vår nästa 

tennisstjärna? 

H el a sveriges mr örebro

Peter Flack har roat oss i fyra decennier. Läs 

berättelsen hos Orebro4you.

H umor4you

Humorsverige ger dig flin på läpparna. 

örebroentreprenören

Stefan Wallin, företagaren som tänker långsiktigt, 

men vill gärna ha Qul på vägen.

tr avtr änare med a m atörlicens

Efter många år som lärling i ett Sveriges största 

travstall sätter Mercedes sig i egen sulky.

efter döden

Det drabbar oss alla, men vi pratar sällan om det. 

Vad händer egentligen efter döden. 

H u n ddagis

Vart tar alla hundar vägen när husse och matte 

är på jobbet? 
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tips4you
Redaktionen

PoPadelica 2013, Husqvarna Folkets 
Park, lör 4 maj. Icona Pop, Panda Da 
Panda, F.O.O.L.  

Svartån rock FeStival, VMP Arena 
Mjölby , lör 11 maj. Eyes wide open, 
Monoscream, Morifade.

MuSikruM avSlutningSkonSert, 
Västerås Konserthus. Fre 17 maj. Stor 
Symfoniorkester möter stor kör.

WeStbay Heaven & Hell FeStival, 
2 scener Gamleby, 24-25 maj. Svenska 
band från hela landet rockar under 2 
dagar.

oPen air 2013, aMFiuM, Campus 
Växjö, lör 25 maj. För alla som älskar 
elektronisk musik. 2012 spelade 6 DJs 
under bar himmel.  

PoPStadSFeStivalen, Rocknrollklubben 
Lund, lör 25 maj. 14 band på 13 tim-
mar. Sator, 69 Hard, Lotta Wenglén & 
Måns Wieslander.

MuSkelrock På tyrolen 2013, 
Nöjesparken Blädinge, Alvesta, 29-30 
maj. Tuff och muskulös rock i 60-talsmil-
jö. Femårsjubileum med hemliga band. 

SieSta! Festivalområdet, Hässleholm, 
tors 30 maj-1 juni. Håkan Hellström, 
Petter, Svenska Akademien, Biffy Clyro, 
NAS.

danS dakar, Gula villan - Universitetet 
i Stockholm, lör 1 juni. Elektronisk dans-
musik. Crystal Castles, Paul Kalkbrenner 
och Eric Prydz är ett urval av artister som 
spelat tidigare.

SuMMerburSt 2013, Valhalla IP, Gö-
teborg, fre 7 juni. Stockholms Stadion, 
Stockholm, fre 14 juni. Kom och upplev 
elektronisk livemusik när världsstjärnor 
kommer till Göteborg och Stockholm. 

HultSFred StockHolM, Stoxa, Mär-
sta, 13-15 juni. I år har Hultsfredsfestiva-
len flyttat till Stockholm.

Peace & love 2013, Borlänge 
centrum, Borlänge, tis 25 juni. Depeche 
Mode, Pet Shop Boys, Passenger, Pure 
Love, Panda Da Panda.

bråvalla FeStival, Gamla flygfältsom-
rådet, Norrköping, 27-29 juni. Green 
day, Avicii, Icona Pop, Eldkvarn.

Putte i Parken, Mariebergsskogen, 
Karlstad, 3-6 juli. Festivalen som siktar 
på ett brett och blandat utbud.

MetaltoWn, Göteborg Galopp, Hising-
en Göteborg, 4-6 juli. Sveriges hårdaste 
festival firar sin tionde sommar. I år 
utökad till tre dagar.

Sommarens första festivaler

Peace and love Depeche Mode spelar.Bli Lee eller strid 
som Meade
Lagom till 150 års-dagen av 
slaget vid Gettysburg, vilket 
har setts som en vändpunkt 
i det amerikanska inbördes-
kriget, planerar Mercury 
Games att släppa spelet the 
Guns of Gettysburg. Spelet är 
utvecklat av Bowen Simmons, 
som tidigare gjort Bonaparte 
at Marengo och Napoleon’s 
Triumph, och ska bygga på 
en uppgradering av dessa 
spels regelsystem. Den, som 
längtar efter realistiska mi-
niatyrer att titta på, får titta 
någon annanstans, för här 
representeras arméerna av 
kantiga block (vilket i och 
för sig är realistiskt, eftersom 
tanken är att återskapa en 
tidsenlig krigskarta). Är det 
istället strategi och spelglädje 
man värdesätter, kan det här 
spelet vara någonting att leta 
upp i början av juli, för att 
utkämpa ett av historiens mest 
kända slag. v  KJ

orebro 4 you • sid 4
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Motion4you
text och foto Redaktionen

 När våren med värme och en allt mer grönsk-
ande och blommande natur är här, då väcks 
lusten att ta en joggingrunda. För många är 
detta i alla fall en sanning.

Likt våra nyårslöften om alla förändringar 
man tänkt sig så är det väl inte ovanligt att man lovar sig 
eller sin omgivning att ”så fort våren kommer och det har 
torkat upp i spåren, då ska man börja springa”.  Det är ett 
enkelt sätt att motionera på, och billigt.

Dessutom så går det för de flesta att bara ta på sig trä-
ningskläderna och sedan börja sin tur direkt utanför dörren. 
Beroende på hur man själv trivs så går det att springa nästan 
överallt och på alla underlag. Det gäller dock att vara lite 
försiktig, särskilt om man är ovan eller inte har sprungit på 
ett tag. På samma vis som träning är nyttigt så finns risken 
att skada sig om man gör fel, det vill säga tränar felaktigt, har 
fel utrustning (skor) eller tränar för hårt i förhållande till sin 
förmåga.

När det gäller löpträning så är skorna och underlaget du 

springer på två viktiga bitar i att få en positiv träningsupp-
levelse och för att undvika onödiga skador. Vilka skor och 
vilket underlag som passar kan skilja mycket mellan olika 
personer. Vid köp av träningsskor är det viktigt att prova 
ordentligt, gärna så att du kan springa några steg i dem, till 
exempel på ett löpband i butiken. Ta gärna hjälp av kunnig 
personal, de vet vad olika skomodeller har för egenskaper och 
funktioner. 

Själv Föredrar jag att sticka ut direkt hemifrån på min 
träningstur, och det av ren bekvämlighet. Det innebär att jag 
först får springa på asfalt och i mitten på en skogsstig och 
sedan en avslutning på asfalt igen. Andra trivs absolut inte 
att springa på asfalt eller andra hårda underlag, utan föredrar 
istället att träna på mjuka underlag. Du måste själv pröva dig 
fram. 

En rekommendation, om du är nybörjare eller inte har 
sprungit på lång tid, är att du startar på ett mjukare underlag 
med ett par bra skor. Ta cykeln eller något annat transport-

Jogga och Springa 
– gratis motion!

O
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Motion4you

medel till starten av spåret och undvik 
det hårda underlaget i början. 

Ett tips är också att du gör upp en 
plan för hur du ska träna. Utifrån dina 
förutsättningar så bör du tänka ige-
nom hur ofta, var, när och hur du ska 
träna. Om du dessutom varierar din 
löpträning blir det både effektivare och 
roligare. 

ett bra nybörjarexeMPel kan vara: 
2 gånger per vecka, i närmaste mo-
tionsspår, tisdagar och lördagar, jogga 
3 kilometer så fort att du orkar hålla 
jämn hastighet hela sträckan och försök 
att hålla hastigheten även i uppförs-
backarna. 

När du känner att du klarar av så 
lägger du in ett tredje pass i veckan, 
kanske i början bara varannan vecka. På 
det tredje passet kör du intervallträning 
istället. Intervallträningen kan du lägga 

upp efter avstånd eller tid, till exempel 
att du springer fort 400 meter och går 
raskt 200 meter och sedan upprepar du 
intervallerna tills trekilometersrundan 
är avklarad. Om du har svårt att veta 
hur avstånden är (alla motionsspår har 
inte avståndsskyltar) så använder du 
din kocka och springer fort i 3-4 minu-
ter och går sedan raskt 1-2 minuter tills 
hela rundan är avklarad.

Att träna tillsammans, med en 
kompis eller i en grupp, kan både vara 
trevligt och bra för din träning. Om 
man har målsättningen att öka sin för-
måga och springa fortare och fortare, 
då kan det vara en fördel att ha någon 
träningskompis att få lite sparring av. 
Ibland kan det vara svårt att ensam 
orka ta ut det där lilla extra som gör att 
man hela tiden blir starkare.

Men det finns absolut inget krav på 
att du ska springa fortare och fortare 

hela tiden för att träningen ska vara 
nyttig. Det viktigaste är att vara ute och 
röra på sig, även om man håller samma 
jogginghastighet över tiden.

i örebro FinnS det flera motions-
spår, med belysning för att kunna 
springa även i mörker och till del med 
preparerade underlag. (Lillåspåret, 
Venaspåret, Vivallaspåret, Karlslunds-
spåret, Sanatoriespåret, Markaspåret). 
På flera av platserna finns det olika 
distanser att välja. Lilåspåret och Ve-
naspåret är ihoplänkade med varandra 
för att möjliggöra en längre sträcka 
utan att man behöver springa flera varv. 
Säkerligen känner du till det spår som 
ligger närmast i det område du bor, om 
inte så finns det karta över alla spår på 
Örebro kommuns hemsida. v

www.tdstore.se

Vårt eget svenska varumärke av exklusiva handjorda skor!

venaSPåret 15 april, snöfritt.

O

Vårt eget svenska varumärke av exklusiva handgjorda skor!



Linda Karlsson (syster till Markus)
Har motionerat sedan 2 år tillbaka. 
Linda har dock inte tränat under 
vintern, men kör nu intervallträning – 
promenad, powerwalk och jogging. 
Målet är att kunna springa, utan att 
behöva gå, i fem kilometer samt att 
springa ifrån brorsan.

Markus Karlsson (bror till Linda)
– Tränar löpning 3-4 gånger per vecka 
i city eller i Karlslundsspåret. Han 
varierar sin löpträning mellan kortare 
och längre sträckor. Har sprungit även 
under vintern. Ska springa Lidingölop-
pet 2013.

Daniel Stunz
– Sysslar med orientering i KFUM Öre-
bro och löptränar därför en hel del, 
ca 5 gånger per vecka.  På vintern blir 
det skidåkning istället för löpning.

Daniel Ekström
Ska ut på andra löppasset för dagen när 
vi möter honom vid Karlslundsspåret. 
– I regel blir det fyra pass i veckan. 
Daniel är en av dem som flitigt tränar 
med Örebro Military Training.

Anders Hagberg
– Försöker springa några gånger i 
veckan. Ibland blir det en kort snabb 
tur och ibland längre och långsamma-
re. Vintertid är det bandyspel i Gräng-
esberg som gäller.

orebro4you tar tempen på 
löpviljan i örebrospåren

brukar du jogga?

vi beSöker två av Öre-
bros motionsspår den 
15 april. Det är glest 
med motionärer ute, det 
märks tydligt att våren 
inte riktigt har kommit 
till staden. I Karlsunds-
spåren ligger snön kvar. 
Trots detta möter vi någ-
ra entusiaster som ger sig 
ut i löparspåret.
I Venaspåret däremot, 
var snön borta och spåret 
hade torkat upp på ett bra 
sätt, framförallt sträckan 
längs Venavägen där so-
len legat på.

orebro 4 you • sid 7
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ÖrebroentreprenÖren: stefan wallin
text och foto Redaktionen

 Yrkeskarriären började, efter 
gymnasiets 2-åriga Sociala 
linje, som fotolabbiträde på 
Svensk Fotokonst i Örebro 

samtidigt som han under skidsäsong-
en jobbade som diskare och servitör 
på Lapplandia hotell i Riksgränsen. 
Skidåkning, både utför och på längden 
har hela livet varit ett stort och passio-
nerat intresse.

– Jag hade ingen aning om vad jag 
ville göra, mer än att åka skidor och ha 
roligt, berättar Stefan om tiden direkt 
efter gymnasiet.

Han var också starkt engagerad i 
verksamheten på Vivalla fritidsgård på 
den tiden.

Yrkeskarriären fortsatta dock på 
svensk Fotokonst och SEFO, Skolor-
nas Elevfoto, under åren 1978-1985. 
Hans arbetsuppgifter utvecklades 

hela tiden och omfattade bland annat 
bildeditering, bildurval och ansvar för 
alla fotoutrustningar.

1986 ville Stefan pröva något nytt 
och sökte jobb på Round Office. 

– Det var då ett mycket intressant 
och framgångsrikt företag som det 
talades om i Örebro, berättar Stefan. 
Han fick anställning och jobbade 
1986-1988 som inköpare där.

1989 kom Stefan tillbaka till 
foto- och bildbranschen igen, nu till 
Ariel Fotolabb i Örebro (f.d. Svensk 
fotokonst). Arielkoncernen hade 
fotolaboratorium i Örebro och flyg-
fotoverksamhet i hela Norden. Stefan 
blev VD för Ariel Sweden AB 1990. 
Åren därpå blev en mycket turbulent 
period i branschen, där bland annat 
flygfotoverksamheten gjorde stora 
minusresultat.

Från 1993 kom Stefan Wallin in 

som en av huvudägarna och företaget 
fick namnet Q Utveckling och Q 
Fotolab. Q för kvalitet och för att ha 
kul på jobbet.

– Vi tog då beslutet att vårt fokus 
skulle vara på skolfoto, berättar Stefan.

Q Fotolab utvecklade till ett fristå-
ende fotolabb med kunder i huvudsak 
bland skolfotoföretag i Sverige och 
Norge.

under Slutet av 1990-talet kom 
den stora förändringen och övergång-
en från analog filmbaserad fotogra-
fering till digitalfoto. År 1995 kom 
LABA, med Curt Gruveus, in som 
delägare i bolaget. Samarbetet mellan 
Stefan Wallin och Curt Gruveus har 
sedan dess fortsatt och utvecklats.

– Vi beslutade att satsa allt på den 
digitala framtiden, och gjorde för oss 
stora investeringar på ca 19 miljoner 

Stefan Wallin är kanske inte en kändis som 
företagare i Örebro. Ändå har han varit 
Örebro trogen i hela sitt yrkesliv. 

Stefan Wallin
Entreprenören
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Stefan Wallin
Entreprenören

under perioden 1999-2003. Då hade 
vi hade en omsättning på ca 20 miljo-
ner, det var alltså en mycket krävande 
satsning, förklarar Stefan.

Stefan och hans kompanjoner i Q 
Utveckling har hela tiden haft en lång-
siktig målsättning med sitt företagande. 

– Företagande ska vara långsiktigt 
för att det ska fungera, i vissa perioder 
måste man satsa och investera för att få 
lönsamhet i framtiden, förklarar Stefan.

Från 2002 har Q Utveckling och 
Q Fotolabb haft resultat som årligen 
genererar överskott. Sedan mitten på 
2000-talet och fram till idag har Q 
Utveckling ökat sin verksamhet. Bo-
laget har under åren förvärvat delar av 
eller hela skolfotoföretag. Bland annat 
företag som tidigare varit kunder till Q 
Fotolabb.

– Det som från början var ett sätt 
att säkra vår fotolabbproduktion har 
utvecklats till en inriktning att skapa 
ett företag som har kontroll av hela 
kedjan från fotograferingstillfället till 
att färdiga bilder och skolkataloger har 
producerats, berättar Stefan.

utvecklingen MedFörde att Q Fo-
tolabb kunde förvärva och flytta in i en 
nybyggd fastighet på Bäckvägen 2008. 
Fastigheten byggdes som bilhall men 
blev istället fotolabb. I samband med 
detta skapade Stefan Wallin och Curt 
Gruveus fastighetsbolaget Q-bo AB 
som gick in som ägare till fastigheten.

Redan då fanns i planerna den nya 
Toyota- och Lexusanläggning som nu 
ligger nybyggd i Lillån. Lokalen som 
inrymde fotolabbet är idag däckhotell 
och verkstad åt Toyota och Lexus. 

Fotolabbet, och numera även 
digitaltryckeriet, finns därför sedan 
förste april 2012 i nybyggd fastig-
het som ligger granne med Toyota 
på västra sidan om riksväg 50.

Q Fotolab & Grafiska AB och Q 
Utveckling AB.

koncernen q  utveckling, 
utöver Q Fotolabb & Grafiska, 
består idag av följande delar: Tema 
Klasskort AB med säte i Grevie 
utanför Båstad och Ariel Foto AS i 
Vestby i Norge. Dessutom har man 
delägarskap i Svenskt Skolfoto AB i 
Nyköping, LJ-tryck AB i Ängelholm, 
Krona Trykk AS i Norge och Maggy 
Event AB.

I Tema Klasskort AB inryms de 
tidigare företagen Tema Skolfoto, 
Svenska Klasskort, Elevbild i Hörby 
och E&S Foto AB från Örebro.

– En viktig del för oss är att skapa 
arbetstillfällen. Vi har under högsäsong 
ca 200 personer anställda i våra helägda 
bolag i Sverige och ca 75 personer i 
Norge, berättar Stefan.

Vad har då Stefan Wallin och hans 
företag för planer inför framtiden?

– När det gäller skolfotobranschen 
så gäller det att vårda och utveckla den 
verksamhet vi nu har. Vi fotograferar, och 
har i vår labbproduktion, idag ca 700000 
barn, elever och ungdomar, säger Stefan.

Tryckeriverksamheten och fastighets-
beståndet är något som förhoppningsvis 
kommer att utvecklas, spår Stefan. Det 
finns bland annat planer på att bygga en 
ny fastighet för Tema Klasskorts räkning i 
Båstad kommun.

vad Har då SteFan för företags-
drömmar framöver?

– Drömmen är att driva ett hotell 
med tillhörande eventverksamhet i Åre 
tillsammans med vännen och kom-
panjonen Peter Glyt i Maggy Event, 
säger Stefan och skrattar. Kanske är det 
mer det starka skidintresset och lusten 
till nöje än realistiska möjligheter. En 
dröm är dock en dröm, och utan dem 
vore nog livet mycket tråkigare.

Hur det går med detta återstår att se. 
Klart är dock att ihärdigt och långsik-

tigt arbete har lönat sig, både för Stefan 
Wallin och alla andra som nu har ett 
Qul jobb någonstans inom Q Utveck-
lings verksamhet. v

naMn Stefan Wallin 
jobb vd och huvudägare av Q Utveckling
ålder 53 år, 
FaMilj gift med Pia, två vuxna söner, Hampus 
och Felix
bor i Örebro och Torekov
intreSSen Skidåkning, golf, friluftsliv och konst.

Fakta

Kreationsbolaget är en hybrid av kultur- 
och kommunikationsbyrå. Lite av en 
gottepåse med textproduktion, webb-
produktion, kommunikation och event/
projekt som smarriga karameller.

Dels hjälper vi dig med marknadskom-
munikation, helhetslösningar för webben 

och digital marknadsföring.
Men vi är också fullständigt sålda på kul-
tur och media. Kulturprojekt, nöjesevent 
och artiklar för medier, tryckta som digi-
tala, rinner i lika strid ström ur fabriken.

Välkommen! www.kreationsbolaget.se

Digital och gammal heDerlig kommunikation

K
KREATIONSBOLAGET
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Om födseln till livet 
är något vackert 
och glädjande, så är 
döden något som de 
flesta helst inte ens 
vill prata om, trots att 
den är oundviklig.

när jag Stiger in genom dörren till 
begravningsbyrån slås jag av insikten 
av att jag aldrig har varit på en begrav-
ningsbyrå tidigare. Jag har ännu inte 
kommit i det läget att jag har behövt 
ordna med en begravning. 

Vad händer efter att en människa har 
dött? Den frågan ska vi försöka besva-
ra utifrån begravningsentreprenörens 
och begravningsbyråns synvinkel. Det 
ska understrykas att det som beskrivs i 
artikeln inte till fullo är relevant för alla 
etiska grupper, religioner eller religiösa 
inriktningar.

Miljön inne på byrån är värdig, vacker 
och sådär precis svenskt lagom nedtonad. 
Över en kopp kaffe börjar de båda be-
gravningsentreprenörerna Elisabeth och 
Monica, två kvinnor i en annars mans-
dominerad bransch, berätta och svara på 
mina frågor. 

det SoM Sker efter att en människa 
har dött skiljer sig åt beroende på hur 
döden inträffat. Om dödsfallet har skett 
på sjukhus, då ansvarar sjukvården för 
att den döde transporteras till bårhuset. 
Om döden inträffat genom en olycka, 
självmord eller mord, så är det ett polisi-
ärt ärende och transport av den döde till 
bårhuset sker transporten till bårhuset av 
den begravningsbyrå som har avtal med 
myndigheterna för den typen av trans-
porter. När döden sker naturligt, exem-
pelvis i hemmet eller på ett äldreboende, 
hämtas den döde av någon av begrav-
ningsbyråerna som finns på orten.

– Vi hämtar bara människor som dött i 
hemmet eller på till exempel ett äldrebo-
ende, förklarar Elisabeth. Hämtning får 
ske först efter att en läkare har bekräftat 
dödsfallet. 

Att hämta en avliden kan vara både fy-
siskt och psykiskt ansträngande.

 
Det gäller att behandla, lyfta och 

transportera den avlidne på ett värdigt 
och säkert sätt., men också om att att 
hantera och tala med anhöriga som finns 
på plats.

– Att ta hand om en död kropp kräver stor 
respekt och ödmjukhet, säger Elisabeth.

eFter
döden

reportage: efter DÖDen
text mats tuResson
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Den första transporten sker till bårhu-
set. I Örebro ligger det vid Universitets-
sjukhuset, USÖ. I bårhuset är tempera-
turen mycket låg, allt för att hindra att 
kroppen bryts ned. Det är när kroppen 
ligger på bårhuset som valet av begrav-
ningsbyrå oftast sker. Den byrå som ge-
nomfört transporten av den döde från 
dödsplatsen till bårhuset behöver alltså 
inte vara den byrå som får ansvar för den 
fortsatta begravningen.

Hur väljer Man då vilken begrav-
ningsbyrå man ska anlita? I Örebro 
finns fem begravningsbyråer; Allmän-
na begravningsbyrån, Nerikes Begrav-
ningsbyrå, Götmars begravningsbyrå, 
Fonus och Anderssons Begravningsby-
rå.

– Vanligast är nog att man väljer en byrå 
utifrån referenser, till exempel om man 
varit på en begravning som man upplevde 
som fin eller genom rekommendationer 
från vänner och bekanta, säger Monica.

Efter valet av byrå är det tid att välja 
hur begravningen och begravningscere-
monin ska genomföras, om det ska vara 
kyrklig eller borgerlig. Om den avlidne 
ska kremeras ska kista och urna väljas. 
Ska det bli jordfästning handlar det om 
att välja kista. Begravningsbyrån sköter 
det administrativa arbete som måste ge-
nomföras och även det praktiska kring 
exempelvis en dödsannons i tidning.

Hur begravning och ceremoni pla-
neras skiljer sig från fall till fall. En 
del kan ha reglerat 
sin egen begravning 
i detalj i till exem-
pel sitt testamente. I 
andra fall kan anhö-
riga ha mycket klara 
uppfattningar och direktiv för hur be-
gravningen ska genomföras. Men det är 
mycket vanligt att anhöriga är ganska 
oförberedda. 

– Det gäller att vara mycket lyhörd 
och stödjande, säger Elisabeth. 

eFter valet av kista kan kistlägg-
ningen genomföras på bårhuset, det 
vill säga att kroppen läggs ner i kistan. 
Kroppen kan då kläs med svepning 
(vit långskjorta) eller vara klädd enligt 
anhörigas eller den avlidnes önskemål. 
Därefter väntar transport till bisättning. 
Bisättning är förvaring av kistan i vän-
tan på själva begravningsceremonin. 
Platser för bisättning i Örebro finns vid 
Almby kyrka, Längbro kyrka och vid 
Norra kyrkogården.

En kista måste uppfylla vissa krav som 
Länsstyrelsen ställer. Den måste ha viss 
hållbarhet, den ska vara miljömässig och 
brännbar (om den ska kremeras) och 
den ska vara vattentät i botten och en 
bit upp längs sidorna.

 » – Det händer att man       
blir väldigt berörd«

O



Enligt svensk lag ska en avliden be-
gravas inom 30 dagar efter dödstillfället.

byrån HjälPer till med att arrange-
ra hela begravningsceremonin, inklusive 
en eventuell samling för mat eller kaffe 
efter ceremonin. Det innebär bland an-
nat kistdekorationer, blommor, kransar, 
utsmyckning av begravningsrummet, 
inbjudningar, program och ceremoni-
kort. Begravningsentreprenörerna är 
också med som representanter vid själva 
ceremonin, helt enligt de önskemål som 
finns.

– Det händer att man blir väldigt be-
rörd, ledsamheten och sorgen liksom 
sprider sig, säger Elisabeth.

– Det förekommer till och med att 
man som enskild person väljer att inte 
vara med som representant vid begrav-

ningsceremonin, det kan vara om det 
känns för nära. Som representant måste 
man uppträda professionellt, det inne-
bär inte att man inte får fälla en tår, men 
man får inte tappa fattningen, säger 
Monica.

Kyrkobegravningar genomförs nor-
malt i kyrkan i den avlidnes hem-
församling. Borgerliga begravningar 
genomförs i de flesta fall i begravnings-
kapellet på Norra kyrkogården.

Från respektive bisättningsplats sker 
transport till begravningsceremonin 
genom begravningsbyråns försorg. Om 
den avlidne ska kremeras blir det efteråt 
en transport till krematoriet. 

Efter kremering läggs askan i en urna. 
Den omhändertas sedan av antingen 
anhöriga eller genom kyrkans försorg 

för att föras till platsen för urnsättning 
eller spridning av askan. En urna får 
förvaras max ett år på krematoriet inn-
an den urnsätts. En hämtad urna måste 
urnsättas eller spridas samma dag den 
hämtas. 

det är Starkt reglerat i lag hur en be-
gravning får ske i Sverige. Askan från en 
urna får bara spridas på en plats, oftast 
i en minneslund på en kyrkogård. Att 
dela askan från en avliden jämförs med 
att dela på en död kropp. För att spri-
da askan på annan plats än en formell 
begravningsplats, krävs tillstånd från 
Länsstyrelsen. v

Vi finns när du behöver oss

Drottninggatan 35, Örebro. Tel: 019-13 00 45
Storgatan 52, Örebro. Tel: 019-611 10 25

Hembesök • Jour dygnet runt • www.fonus.se

Med personligt engagemang, präglat av omtanke och valfrihet, 
hjälper vi dig med allt för en stilfull och värdig begravning. Du får 
också hjälp att fylla i Vita Arkivet, teckna begravningsförsäkring 
välja gravsten och göra bouppteckning. Varmt välkommen!

Jur Kand Kjell Hellman Stubbeng. 2, 703 44 Örebro • www.orebroboutredning.se • 076-781 53 30

Utför allt som hör ihop med
bouppteckning, bodelning, arvsskifte,

testamente m.m.
Ring och boka tid!

Jur Kand Kjell Hellman Stubbeng. 2, 703 44 Örebro • www.orebroboutredning.se • 076-781 53 30

Även
lördagar!

Lövstagatan 24, 703 56  Örebro
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O

Anderssons 
Begravningsbyrå

Den lilla byrån med det stora hjärtat

Värdigt och personligt 
med omtanke och respekt

Elisabeth                Monica
Vi finns här för Er

019-611 47 00

Storgatan 48  (vid OP-kyrkan) • 703 63 Örebro • info@a-begravningar.se

reportage: efter DÖDen
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Fullspäckad firmafest
Kulturvarietén kreerar underhållande 
projekt för arrangemang, fester och 
events. Vi tar fram idéer, utarbetar 
manus, producerar färdiga inslag och 
framför material på privata tillställn-
ingar och företagsevenemang.

Tillsammans ringar vi in ett passande 
tema och en lämplig form för just ditt 
arrangemang. Vi bakar hela kakan, 
från idéstadie och manusarbete till ge-
nomförande och presentation. 

Planerar du företagsfest, kick off, bröl-
lopsfest eller annat festligt arrange-
mang? Hör av dig så kikar vi närmare 
på just ditt event.

www.kulturvarieten.se
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bra relationer: sorgearbete
våR expeRt sveRkeR wadstein illustRation majk

i aStrid lindgrenS saga om Ronja 
Rövardotter berättas det om hur sor-
gen griper tag när gamle Skalle-Per 
dör. I sin förtvivlan ropar Ronjas 
pappa Mattis ut sin sorg: - Han fattas 
mig!  Här tror jag många av oss kan 
känna igen oss när döden drabbar. 
Mattis agerar ut sin sorg genom att 
ropa och skrika ut sin förtvivlan över 
skog och berg:  
– Han fattas mig!

Jag tror att Mattis sätt att hantera sin 
sorg är sund och hjälper vidare. Det 
är fler av oss som skulle behöva gå ut 
i skogen och skrika när saknaden skär 
som knivar i bröstet. Men i oss finns 
normer som säger att man ska vara 
värdig och lugn och möjligen få gråta 
lite stilla. Men även om fler skulle 
behöva göra som Mattis så gäller det 

inte alla. För detta hur vi hanterar 
sorg skiljer sig åt. Det som är rätt och 
självklart för någon funkar inte alls för 
en annan. Någon behöver prata, prata 
och prata ännu mer. En annan går in 
i sig själv och bearbetar utan att prata 
så mycket med andra. En tredje finner 
tröst och terapi i att jobba praktiskt, 
trädgårdarbete, renovering eller ved-
huggning. 

Men även oM våra processer skiljer 
sig åt så finns det ändå vissa mönster 
som de flesta av oss kan känna igen 
oss i. Det är som att vi går in och ur i 
olika ”rum” under en sorgeprocess.
 
Första rummet: Censur
Telefonen ringer, du svarar, hör direkt 
på rösten att något har hänt. Personen 
berättar den fruktansvärda nyheten om 

att någon har dött. Och du utbrister: - 
Skojar du? Fast du vet att ingen skojar 
om sådana saker. Och ändå, du måste 
fråga, är det verkligen sant? Du får det 
bekräftat, kanske hur det gått till, hur 
bilen fick sladd i vinterhalkan och kom 
över på andra sidan. Om att döden för-
modligen var ögonblicklig, eller hur det 
nu gick till. Men det är ändå så att det 
inte går att ta in. Du reagerar inte alls, 
det kommer inga tårar. Du borde skrika 
i förtvivlan, men istället går du en kopp 
kaffe och tittar på Halvåtta hos mig! 
Detta är helt naturligt, du är i Cen-
sur-rummet. Det är för svårt att ta 
in, du vet rent intellektuellt vad som 
inträffat, men känner inte mycket. Du 
är avstängd och agerar rationellt. Visst 
kan det komma lite tårar, men inga 
störtfloder och omgivningen är förtviv-
lad än du själv.

Sorg och SaknaD
Det är fler av oss som skulle behöva gå 
ut i skogen och skrika när saknaden 
skär som knivar i bröstet.
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www.tdstore.se

Superkampanj i maj månad! 
Som läsare av Orebro4you ger vi dig 40 % rabatt på T-shirts och Hood-tröjor. 
Uppge koden: Maj2013_4you när du kommit till kassan.

Andra rummet: Kaos
Men så småningom kommer ändå 
insikten. Hon är borta, kommer aldrig 
er tillbaka, det är definitivt. Inte så säl-
lan får begravningen till följd att man 
lämnar Censur-rummet och kliver in 
i Kaos-rummet. Och då kommer alla 
känslor på en och samma gång, som 
Per Gessle sjunger. Och det är just det 
som betecknar detta skede i sorgen; Det 

»Det blir kaos! Du känner sorg, ilska, 
rädsla, vilsenhet, ensamhet. Det kan bli 
så jobbigt att du gärna kliver tillbaka...«

Faktaruta
naMn: Sverker Wadstein
jobb: Arbetar som Ledarcoach och 
Familjerådgivare sedan 1999
bakgrund: Har en bakgrund som 
pastor i Missionskyrkan
intreSSen: I garaget står en Volvo PV 
-57 med endast 7000 mil på mätaren!

www.brarelationer.se
www.coachagency.se

blir kaos! Du känner sorg, ilska, rädsla, 
ångest, vilsenhet, ensamhet. Det kan bli 
så jobbigt att du gärna kliver tillbaka 
till Censur-rummet, det blir för mycket 
känslor, så du stänger till, igen.

Men det är här man behöver vara, i 
detta kaos. Det finns ingen genväg när 
det gäller sorg, den behöver sin tid. 
Därför är det viktigt att känna den. Jag 
brukar säga att man inte ska vara längre 

i Censur-rummet än nödvändigt, men 
vara kvar i Kaos-rummet så länge man 
behöver. Och här är det bra att ta hjälp 
av andra människor i samtal och bear-
betning.
Sorg tar tid, ibland flera år. Och 
även om tiden läker sår, så finns ärren 
kvar. Om man tillåter sig att vara i 
Kaos-rummet så kan man till slut hitta 
vägar vidare i livet. Det som behövs för 

att gå vidare till nästa rum är mod. Mod 
att våga välja ny väg och mod att välja 
bort.

Tredje rummet: Glädje – trots allt!
Hur lång tid det tar att åter få känna 
genuin glädje i livet tar olika lång tid 
för olika personer. Självklart också be-
roende på vilken sorg och förlust man 
drabbats av. Men om man vågat möta 
smärtan och sorgen, inte flytt tillbaka 

till Censur-rummet, så finns glädjen att 
hitta i livet igen. Det kan vara bra att 
veta när det känns som allra mest mörkt 
och hopplöst. Livet och glädjen kommer 
tillbaka, trots allt! v
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  Vi lägger således ett halvårs vinterdvala bak-
om oss. Många är dock såpass djupfrysta 
efter övervintringen att det tar bortemot ett 
halvår att tina upp igen. Innan det åter är 
dags för hibernation.

– Hur ända in i Norden mäktar vi med, och är det ens värt det? 

lyckopiller, vettvillingar  
och vandaler 

Solstrålar är hjärnans naturliga lyckopiller. Efter en igen-
täppt vinter sätter våren fart på signalsubstanserna bakom 
pannbenet som aldrig förr. Vårkänslor är rent krasst enkom 
en mixtur av serotonin, dopamin, oxytocin och feromoner. 
Det är inte mer romantiskt än så.

Det är ljusets möte med ögat som sätter fartyget i gung-
ning. Likt på den gamla goda stenåldern använder vi ögonen 
för att avläsa hotande faror i miljön. Desto mer ljus, desto 
större känsla av kontroll över tillvaron. Till skillnad mot 
vintermörkret som gör oss alldeles tossiga av alla potentiella 
fiender i det fördolda. I historien vilda djur och främmande 
stammar, idag vettvillingar och vandaler.

pys ut uppdämd bitterhet
De ”ljusa” kalendermånaderna tillskrivs mest blåst, regn, kyla 
och en hopplös väntan på semestervädret. År efter år lever vi 

på hoppet. Och vid ett par ynkliga tillfällen under en livstid 
åtnjuter vi den sydländska trettigradersvärme vi inbillat oss 
är standard även här, om det bara inte vore för all miljöför-
störing som satt klimatet ur spel. 

Stick istället hål på bubblan och pys ut all uppdämd bitter-
het över utebliven semestervärme. Se den svenska sommaren 
för vad den är; två-tre dagars reko badväder med en gnutta 
skrämd sol inklämd mellan ett par halvfeta stackmoln. 
Gläds över allt därutöver.

på permiSSion 
från frySen
Så är våren äntligen här. 
Efter sex månaders mörker, is och pina har 
till slut kalender årets framsida  avtäckts.

Vårkåseri
kåsöR maRkus Qvist illustRation majk

Almida

FABRIKSFÖRSÄLJNING
CHOKLAD

Ti, on, fr 11-17, to 11-18
Filarevägen 14, Lillån (vid Bilprovningen)

Tfn 019-10 80 90

Exklusiv Choklad



Majk
illustRation majk

Återförsäljare av Ifor Williams 
och Paragan B-kortsbilar.
Alltid transporter i lager.

SESAB
Besök oss idag!

019-29 45 00
www.sesabslap.se

Vågar du låta din häst
åka något annat?

Faktaruta
naMn: Markus Qvist
ålder: 36 år
FaMilj: Fru Camilla, dotter Lova samt 
katterna Leia & Logan.
yrke: Copywriter, webbkreatör, kul-
turdirektör & ordjon glör.
FritidintreSSen: Musik & Film. 
bra bok: New York-trilogin av Paul 
Auster, en klassiker
bra MuSik juSt nu: Audrey Hornes 
”Youngblood”
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klassiska vårtecknet  
en bluFF
Folk går i taket vid tiden för den första 
snödroppen, detta klassiska vårtecken i 
fullständig avsaknad av substans. Skymten 
av droppen har i dagens uppochnervända 
väderförhållanden ingen annan innebörd 
än varsel om kulmen för rådande istid. 
Därefter inväntas snön smälta, iskylan 
kuvas och solen tändas. Först därpå är 
våren är här, lååångt efter att snödroppen 
skådats. Eoner kan passera däremellan. 
Nåja, men ett bra tag i alla fall.

Fredagsmys och  
vinterdvala
Våren är en snabb rackare, likt sommar-
halvåret i sig. Våren är för sommarhalvåret 
lite det fredagen är för helgen. En inbju-
dande teaser. Och vips har den ilat förbi 
och resten gått upp i rök. Plötsligt vaknar 
vi upp på höstkanten, med sex månaders 
djupfryst vinterdvala framför oss. 

Så njut av den lilla tid våren bjuder på sin 
närvaro. Snart är det höst. v
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Spännande reSmål: Kroatien
text och foto resenären

 På Lunds gård utanför Fellingsbro träffar vi Mer-
cedes Balogh som sedan 2012 driver MB Trav i 
egen regi.
Mercedes har en karriär som lärling bakom sig 
och den sträcker sig tillbaka till gymnasietiden. 

Hon utbildade sig i hästhållning vid Vreta Kloster natur-
bruksgymnasium i Östergötland.

– Från början var det ridning som var intresset, men under 
gymnasietiden halkade jag in på trav, Berättar Mercedes. 
Efter gymnasiet började hon på Mantorptravet och jobbade 
som lärling hos bland annat Bengt R Karlsson. Den längsta 
lärlingsperioden har hon dock gjort hos Åke Svanstedt i 
Skaratrakten.

att vara travtränare med amatörlicens innebär att man 
endast får träna hästar som man själv är hel- eller delägare 
till. Just nu är det fem hästar i träning hos MB Trav, i stallet 
finns dock plats för en häst till. 

Hur går travträning till? Det finns naturligtvis olika vari-
anter och synpunkter på det, precis som all annan träning 
och idrottsutövning. En träningsvecka kan till exempel vara 
upplagd så att man kör två tunga pass och några lättare samt 
genomför en tävling.

De hästar som finns i Mercedes stall tävlar ungefär varan-
nan eller var tredje vecka om de inte har några skador.

Ett tungt träningspass innebär oftast intervallträning, vilket 
innebär att hästen körs med sulky under ca 1 timma. I detta 
fall genomförs det på den eget byggda travrakan som är en 
förhållandevis tungsprungen och lite mjukare bana. 

– Det ger bra träning och är skonsamt för hästarna, förkla-
rar Mercedes. De dagar hästarna inte tränar tunga pass blir 
det andra lättare aktiviteter. Det kan till exempel vara lättare 
körning med sulky på grusvägarna, någon travbana eller 
också tar man en ridtur med dem.

– Alla travhästar är inte lika lätta att rida, så det gäller att 
anpassa träningen efter respektive häst, någon kanske man 
bara får köra, berättar Mercedes.

Ett dagsschema i amatörtränarvärlden kan se ut enligt 
följande:

06.30 Hästarna får mat och omvårdnad
07.30 När hästarna ätit blir de utsläppta i hagen
09.00 – 15.00 Under dagen blir det sedan tungt eller lätt 
pass för samtliga hästar. Efter passen blir det normalt 

frigång i hagen igen
16.00 Hästarna tas in i stallet för mat och omvårdnad

MercedeS balogH är enSaM i sin verksamhet, det innebär 
att hon tränar en häst i taget. Ibland kan dock hästarna, även 
under träning, behöva sparring, det vill säga andra hästar att 
springa mot. Vid de tillfällena åker de till en närliggande 
bana, Örebrotravet eller Fornaboda travbana, eller också 
tränar man tillsammans med någon annan som har sin verk-
samhet i närheten. 

– Det är särskilt viktigt för unga hästar att träna tillsam-
mans. Då de behöver utvecklas och vänja sig vid miljön 
tillsammans med andra hästar, säger Mercedes. I MB Trav 
stall finns därför inga riktigt unga hästar.

Priset på en travhäst kan variera mycket. 30000 – 100000 
kan inköpspriset var för en unghäst, men det finns även de 
som kan kosta nästan en halv miljon. Kostnaden för att hålla 
en häst hos tränare varierar också, 200-400 kr per dag hos 
amatörtränare och dyrare i proffsstallen. I priset ingår nor-
malt foder, strö, skor, stallplatsen och träningen. Kostnader 
för veterinär och tävlingar ligger utöver detta.

veterinärbeSöken kan bli en stor kostnad för hästägar-
na. Att vara försiktig och att träna rätt och arbeta förebyg-
gande är viktigt. En skadad eller sjuk travhäst blir en dubbel 
belastning. Dels kostar vården och samtidigt uteblir eventu-
ella vinstpengar då hästen inte kan tävla.

– Det är viktigt att hålla noggrann kontroll på hästarna 
så att de inte får skador eller blir överansträngda. Att slarva 
med hästarnas hälsa kan 
vara förödande, både för 
det lidande som hästen 
utsätts för men också 
ekonomiskt för ägarna, 
berättar Mercedes. v

TraVTränare
– med amatörlicens

traV4you: traVtränare
text och foto mats tuResson
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Spännande reSmål: Kroatien
text och foto resenären

TraVTränare
– med amatörlicens

FellingSbro Mercedes Balogh på träningspass med hästarna.
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en allt Mer vanlig företeelse är hunddagis. För att driva 
ett hunddagis krävs tillstånd från Länsstyrelsen. 

– Det finns krav på både lokalen och kompetensnivån hos 
den som ska driva verksamheten, berättar Sara Hammar som 
driver ett av Örebros hunddagis.

Sara är utbildad hundskötare och har även utbildning i 
hundmassage och rehabilitering. Hon har egna hundar och 
att hon är en riktig hundentusiast framgår tydligt. 

Under de fyra åren som Sara Hammar har drivit sitt 
hunddagis har ett flertal praktikanter utbildats av Sara och 
hennes kollegor. Att vara just lärling är det vanligaste sättet 
att få rätt utbildning för att kunna arbeta på ett hunddagis. 
Den som driver verksamheten upprättar en studieplan som 
godkänts av Länsstyrelsen och som man sedan utbildar och 
examinerar utifrån.

Det startas allt fler hunddagis. Det finns det flera skäl till, 
berättar Sara Hammar.

–Dels har samhället utvecklats och att både män och kvin-

nor yrkesarbetar, och dels har hundägare blivit mer utbildade 
och medvetna om hundens behov.

Enligt svensk lag får en hund lämnas ensam maximalt i 
sex timmar. Hunden, som i grunden är ett flockdjur behöver 
aktiveras.

– I ensamhet är en hund till stor del helt passiv och det mår 
den inte bra av, förklarar Sara Hammar.

HunddagiS Fungerar olika. Det som skiljer dem åt är 
deras placering och till exempel möjligheten till att vara 
ute, men även den pedagogiska inriktningen, hur hundarna 
förvaras och tillåts leka samt hur de utbildas. Precis som att 
hundägare har olika syn och tro på hur hunden skall fostras 
och utbildas, så finns det olika grundsyn på olika hunddagis.

Här är det viktigt att man som hundägare tar reda på hur 
och vad som gäller när man väljer att ha sin hund på dagis.

Gemensamt för dem alla är dock att personalen som arbe-
tar där sannolikt är hängivna hundälskare.  Man måste gilla 

hunddagis 
på FramFart

Uttrycket »människans bästa vän är hun-
den« har nog de flesta av oss hört någon 
gång. Visst stämmer det i många fall. Hund-
ägare lägger ner både tid och pengar på sitt 
kära husdjur.

Djur4you: hunDDagis
text och foto Redaktionen



orebro 4 you • sid 21

Djur4you: hunDDagis
text och foto mats tuResson

hundar och att jobba med hundar för att trivas på ett hund-
dagis. Hundskall och andra hundljud är något helt annat än 
barnlek och barnskrik. 

När jag som okänd besökare visas runt bland rum och 
hundar blir det ett fasligt liv. Men det framgår snabbt att 
personalen har oerhörd kontroll över sin arbetsmiljö och sina 
hundar. Sara ursäktar sig lite och går bort till ett utrymme 
där skallen dånar.

– Hör ni killar, nu får ni vara tysta, säger hon i normal 
samtalston. Det blir direkt helt tyst.

Det krävs mycket träning, tålamod och respekt mellan 
hund och människa för att verksamheten ska fungera. 

en dag På HunddagiS har likheter med en dag på bar-
nens förskola. Det börjar med lämning på morgonen. Hun-
darna får då gå in i sina respektive bås och grupper. De är 
indelade i par eller små grupper som de fungerar bra till-
sammans i. Därefter är det rastning i form av en promenad 
på förmiddagen. Sedan är det lunch och efter det vila och 
sovstund. På eftermiddagen väntar ett nytt rast- och prome-
nadpass och sedan börjar hämtningen.

Hundarnas dag på dagiset är till stor del utveckling och 
utbildning. Allt utgår från att hundarna ska utvecklas. 

– Det är främst  umgänge och lek med andra hundar och 
att kunna föra sig på promenad som utvecklas på dagiset. 
Hundens fostran och utbildning är hundägarens ansvar, säger 
Sara Hammar.

En hund får börja på dagis vid cirka fyra månaders ålder 
och inskolningen brukar ta en vecka. De unga hundarna 
kräver en hel del av personalen.

– Hanhundar upp till två års ålder är mest krävande.
Hundägarna ansvarar också för hundens utrustning och 

mat. Kostnaden för att ha hunden på dagis ligger på runt 125 
kronor per dag om hunden är där regelbundet. Vid kortare 
placeringar kostar det lite mer.

På Sara Hammars hunddagis är det i dagsläget 45 stycken 
inskrivna, men alla går inte på heltid. Dagligen är ett trettio-
tal hundar är på plats. v

Hunddagiset som också
erbjuder pensionat!

Vi på HunDDaaX har även
öppet helger,storhelger
och hela sommaren!

Tel.
019-125215,
073-9034850, 
www.hunddaax.se, 
finns även på facebook
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 Många människor känner sannolikt glädje över 
våren, kanske mer än någon annan årstid. 
Våren förknippas med sol, värme men fram-
förallt grönska. Marken och växterna vaknar 
till liv efter vinterns grepp av snö, is och kyla.

I år är våren lite senare än vanligt, i alla fall känner vi nog 
så. Då väntar de flesta sannolikt lite extra.

Väntar på våren gör även vi på Orebro4you. Tyvärr är det 
inte bara de vackra knopparna och grönskan som tittar fram 
efter vintern, så gör även det vi människor slängt omkring 
oss. Bilderna ni ser är fotograferade den 16 april mitt inne i 

Örebro. I skogsområden längs E18/E20 verkar det ha anlagts 
små soptippar på flera platser.

Det här är väl förskräckligt, vill vi verkligen ha det såhär 
runt omkring oss. Frågan man ställer sig är; Vem har slängt 
allt detta i naturen och med vilken rätt?

Nu när det ligger där; Vem ska plocka bort det, eller ska vi 
låta det ligga kvar?

Vi vill gärna höra era synpunkter och förslag på åtgärder 
för detta. Tyck till och skriv till oss på orebro4you:  
red@orebro4you.se eller gör inlägg på vår facebooksida. v

allt som knoppar 
Fram på våren 
är inte vackert

tyck till
foto mats tuResson text Redaktionen
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allt som knoppar 
Fram på våren 
är inte vackert

Vi är återförsäljare av hela Tikis obromsade 
och bromsade sortiment.
Vi säljer även hela Ifor Williams kraftiga
entreprenad och maskinsläp-sortiment.

SESAB
Besök oss idag!

019-29 45 00
www.sesabslap.se

Vi har alltid 100-150 släp i lager.
Vi säljer även Jaxalkåpor till ditt släp.

Reparation av alla märken.

Det finns ett släp för alla!

längS e18/e20 Mellan bostadsområdet  
och motorvägen hamnar allsköns sopor. 
Vem ska städa?
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Nära utflyktsmål

nära utflyktsMål: linDesberg
text mats tuResson foto daniel heiniemi

Örebro län är ett av 
Sveriges minsta län 
men är ändå en del av 
tre landskap, Närke, 
Värmland och Väst-
manland. I Örebro med 
omnejd finns en stor 
mängd utflyktsmål, i 
detta numer av Ore-
bro4you ska vi titta 
närmare på orterna 
Lindesberg och Nora – 
som två av Örebroarnas 
närmaste utflyktsmål.

För de flesta örebroa-
re är det sannolikt två 
välkända orter som 
kanske besökts både en 
eller flera gånger. 

Vi bakar allt från grunden 
0581-10055
Vi finns även på Facebook

 Café Kingsgården 

www.Cafékingsgarden.se
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turiStbyrånS gertrud jonaSSon och Carolina Berg be-
rättar varför vi ska ta en utflykt till Lindesbergs kommun.
– Mycket som finns här finns i Örebro, men i Lindesberg är 
allt närmare varandra, säger Gertrud.

Lindesbergs tätort ligger vid Lindesjön. Den södra infarten 
bjuder på en mycket vacker vy när man kör över Lindesåsen 
in mot stan. Lindesåsen har för övrigt gett namnet åt staden. 
Det är lätt att ta sig till Lindesberg, tåget tar cirka 25 minu-
ter från Örebro och stationen ligger centralt. Därifrån är det 
gångavstånd till det mesta i tätorten. För de som kommer 
med bil så är det fri parkering i Lindesberg. 
– Vårt badhus, Energihallen, är mycket populärt bland barn-
familjer eftersom det är mindre och lugnare än Gustavsvik i 
Örebro, säger Gertrud Jonasson. 
Annars är promenad runt, solbad eller bad i Lindesjön upp-
skattade aktiviteter. Promenad- och motionsleden runt hela 
sjön, är cirka åtta kilometer lång. 
– Det finns ingen perfekt badstrand men de lägger ut bad-
bryggor och för de som vill hitta en mer privat plats för sol-
bad så finns det stora möjligheter runt sjön, berättar Carolina 
Berg.

lindeSberg centruM beStår av blandad bebyggelse. Längs 
Kungsgatan och vid Rådhustorget finns äldre hus bevarade 
och längs Kristinagatan ligger lite mer moderna byggnader. 
Lindesberg har olyckligtvis drabbats av ett flertal bränder i 
historien och i den senaste på 1800-talet förstördes en stor 
del av den gamla trähusstaden. Runt torget och närliggande 
gator finns det mesta av Lindesbergs butiks- och restaurang-
utbud.
När det gäller motion och tävling så finns möjligheten att 
delta i Lindesimmet som arrangeras den 24 augusti. Linde-
simmet, tillsammans med bland annat halvmaran Norasjön 

runt, ingår i Bergslagsklassikern som är en mindre variant av 
en Svensk klassiker. 
Lindesberg är lite av en motorstad, många är intresserade 
av motorsport och av bilar, kanske främst amerikanare. Två 
stora motorevenemang hålls årligen i stan. Den första är Vår-
mönstringen den 11 maj, en bilutställning med efterföljande 
crusing . Den 17-18 augusti genomförs Linde open, en drag-
racingtävling som också har blivit en tradition.

utöver lindeSbergS tätort finns det mycket annat som är 
värt att uppleva i kommunen.
För den travintresserade finns Fornaboda travbana bara fyra 
kilometer norrut vid riksväg 50. I norra delen av kommunen 
ligger Kloten, Lindesbergs vildmark, ett naturområde med 
riktig urskog. Söderut finner vi Sverkersta gård, där man 
bland annat ordnar kosläpp i maj och den holländska udda 
sporten Farmers golf under sommarsäsongen. 
Även i Frövitrakten händer aktiviteter. Mellan Frövi och 
Fellingsbro ligger Nostalgibyn med butik, café, pub och åter-
kommande motorträffar.I sommar arrangeras musikfestiva-
len Rockviken i Frövi. 
För den fjärilsintresserade finns fjärilsreservatet i Munkhyt-
tan. Där kan man få se de sällsynta asknäts- och vaddnätsfjä-
rilarna .

i likHet Med övriga bergslagskommuner arrangeras fa-
miljeveckor i Lindesberg. Vecka 26 och 32 erbjuds särskilda 
aktiviteter och erbjudanden för barn och barnfamiljer. 
Den årliga Lindesbergs marknad går av stapeln 20 septem-
ber. v

För information om Lindesbergs aktiviteter: 
www.lindesberg.se och www.bergslagen.se.

LinDeSberg
Sveriges vackraste infarter beskriver gärna Lindes-
bergaren den inbjudande vyn över Lindesjön som 
möter de som färdas söderifrån. Promenadstråket 
längs med stadens naturliga hamnar och den prakt-
fulla kyrkan i blickfånget.

nära utflyktsMål: linDesberg
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Hår & Skönhetsmakeriet
Rådstugugatan 27 • 713 31 Nora

Telefon 0587-144 24 KlippsaloNgeN • sToRgaTaN 14 • 713 31 NoRa • 0587 - 107 62 

tidsbeställning: 

Måndag, Tisdag & Fredag 

drop in-klippning: 

Onsdag & Torsdag 10:00 - 17:00

019 - 190 190
Rådstugugatan 27 
713 31 Nora
Telefon 0587-144 24

Näsby FRakT, FlyTT & sTäD

Sängkläder från Af Swedala
Ekelunds linneväveri
Beställningsvaror Klässbols linneväveri
Tyger på metervara - Boel o Jan
Yankee Candle - aromalampor och vaxkakor
Lampskärmar
Kökshanddukar i linne
Mangelduk på metervara

Prästgatan 6 - 71332 Nora - 0587-12225
www.lisastyger.se

Presenter och Heminredning

Prästgatan 6 Nora   Tel. 0587-139 00
www.artaparta.se
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–till nora åker Örebroarna för att byta storstad mot små-
stad, säger Håkan Ceder, turistchef i Nora.
Likt Lindesberg, ligger Nora vackert vid en sjö. Längs Nora-
sjön finns en fin strandpromenad där man kan fika på något 
av utecaféerna eller bara njuta av en promenad i den vackra 
miljön. Från bryggan nära järnvägsstationen kan man ta bå-
ten Plaskis ut till Alntorps ö, en populär plats för sol och bad.
Noras centrumbebyggelse består till huvuddelen av låga trä- 
eller stenhus. Nora är en av Sveriges få trästäder som känne-
tecknas av bevarad låg trähusbebyggelse.

Utöver trähusbebyggelsen och de små butikerna är det 
främst två saker som sätter Nora på kartan, Noraglass och 
järnvägen. Veteranjärnvägen är ett populärt besöksmål. 
Under sommarsäsongen kan man åka ånglok från Nora till 
Pershyttan och till Järle station.

i år lyFter nora fram sin egen deckardrottning Maria 
Lang lite extra. Som besökare kan du delta i guidade mord-
vandringar eller gå på egen hand. 
– Man får heller inte glömma Götlinska gården, ett före 
detta privathem som står intakt och som nu visas som ett 
museum, säger turistchef Håkan Ceder. 
För den som är intresserad av arkitektur kan ett besök i 
Gyttorp vara en bra idé. Där arrangeras guidade visningar 
bland de utmärkande husen som arkitekten Ralph Erskine 
formgav.
Strax utanför centrum vid kanten av Hagbyån ligger kvarte-
ret Bryggeriet. Här finns under sommarsäsongen ett utbud 
av hantverk och konst. Här inryms också Noras eget whisky-
destilleri.

Strax norr om Nora ligger en av Sveriges största privata ro-
senträdgårdar när det gäller antalet arter. Den är tillgänglig 
för ett besök. 

I riktning mot Kilsbergen ligger Pershyttan, en plats väl värd 
att besöka med gruva, hytta, gammal bebyggelse och fina 
vandringsleder. I området finns även ett stort utbud av stigar 
för mountainbike-åkning. 

I kommunen finns mycket annat att göra, som att se teater 
på Stadra sommarscen eller att gå på hantverksmarknaden 
Larsmäss i Järnboås. Under säsongen besöker många golfare 
Nora golfklubb, som ligger fint på Norasjöns södra sida.

även i nora anordnaS familjeveckor i början och slutet av 
sommaren. Två viktiga traditioner är, Noradagarna förta hel-
gen i juli med storloppis och antikmarknad och Noramarken 
som alltid hålls sista helgen i augusti.

Löpartävlingen Norasjön runt kan man springa den 14 
september. Det är en halvmaraton som ingår i Bergslagsklas-
sikern.

Mer information om Nora och dess aktiviteter hittar ni på: 
www.visitnora.se och www.berslagen.se. v

nora
nära utflyktsMål: nora

text mats tuResson foto daniel heieniemi

Vi har det breda sortimentet!

Vi säljer 
världens 
mjukaste 

sko



orebro 4 you • sid 28 orebro 4 you • sid 29

Detta är en annons

Diana och hennes chefskock Michel driver även restaurangen på 
Kårsta golfklubb och libanesisk restaurang i centrala Örebro. 

– Vi drev tidigare restaurangen på Mellringe golfklubb 
och det var tack vare vår mat och service där som vi fick er-
bjudande om att ta över verksamheten i Nora, säger Diana 
med ett ödmjukt leende.

– Vi kommer att fortsätta ha samma typ av mat och till 
del behålla de tidigare menyerna, så att gästerna känner 
igen sig, tillägger hon.

Maten som erbjuds är svensk husmanskost. Det blir 
lunchmeny, à la carte och ett caféutbud på Nora golfrestau-
rang och en liknande, men lite anpassad meny, på Kalasex-
pressen.

– Det är viktigt att laga god mat och Michel är en av de 
bästa lunchkockarna i Örebroområdet, säger Diana Daoud.

Dianas lunch & catering ser det som viktigt att behålla 
ett väl beprövat koncept som tidigare varit uppskattat av 
både matgäster och fikabesökare.

Diana och Michel har båda långa karriärer bakom sig i 
restaurangbranschen, både tillsammans och på skilda håll. 
Det började med restaurang i Lindesberg för nästan 20 
år sedan och fortsatte sedan i Laxå, Åre och Visby innan 
återkomsten till Örebroområdet och Mellringe. 

– Då vi driver flera restauranger på skilda platser är det 
a och o att ha rätt personal anställd. Vi jobbar hårt med 
rekrytering och att skapa en bra värdegrund i vår verksam-
het, förklarar Diana. 

– Att vi får den bästa personalen är bra för våra kunder, 
men också viktigt för att företaget ska fungera på ett bra 
sätt, inflikar Michel.

–Vi tror starkt på vår nya satsning på Nora golfklubb, 
kalasexpressen i Pershyttan och golfrestaurangen på Kårsta, 

säger Diana. 

– I Pershyttan har vi den historiska miljön, både i själva 
Kalasexpressen och i området. På Nora golfklubb har vi en 
fantastisk miljö vid kanten av Norasjön och på Kårsta finns 
idag många i vår tidigare kundkrets från vår tid på Mell-
ringe golfklubb.

nora golFrestaurang 
och kalasexpressen
Dianas lunch & catering AB är ett nygammalt restaurang-
företag som från och med i år driver både restaurangen 
vid Nora golfklubb och Kalasexpressen i Pershyttan. 
Företaget, som leds av Diana Daoud, övertog golfrestau-
rangen redan i augusti förra året, så Kalasexpressen är 
årets nytillskott av restauranger i Noraområdet.
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Detta är en annons

Nora golfrestaurang och Kalasexpressen redaktio-
nell annons ( helt uppslag) ska ligga vid Nora-ar-

tikeln)

Kalasexpressen
Njut av en vällagad måltid, en smörgås och en kall 
öl eller en kopp kaffe med hembakat bröd i den 
unika restaurangvagnen från 1927 i det vackra kul-
turreservatet Pershyttan beläget ett par kilometer 
utanför Nora.

Vi tar också emot beställningar för sällskap upp till 
sjuttio personer och bussresor t.ex. i samband med 
visningar av Lockgrufvan och Hyttan.
Fullständiga rättigheter finnes.

Kalasexpressen: 
Maj: 
lördag - söndag  11.00-17.00 
Juni-Augusti: 
tisdag - söndag  11.00-17.00 

nora golfrestaurang
lågsäsong  08.00-16.00 
högsäsong  08.00-20.00

Telefon: 0587-120 00

Mer information på:
www.noragolfklubb.com

Tåget som endast går till ditt välmående!

Golfrestaurangen ringar vackert in gården till
sammans med de andra byggnaderna på klubb
husområdet. Från serveringen kan du blicka 
ut över det öppna landskapet och se hela 14 av 
banans 18 hål. Inomhus ryms ca 60 sittandes 
gäster och på verandan lika många till.
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 Efter nästintill 40 år på tronen och närmare 30 
produktioner i bagaget har Örebros revykung 
både nått och passerat pensionsåldern. Nya 
uppsättningen Gilla Hjalmar är den 28:e i 
ordningen och, om Peter Flack själv får be-
stämma, långt ifrån den sista. Men han hade 

lika gärna kunnat bli svenskalärare.
I slutet av fjolåret fick säkerligen en och annan Örebroa-

re hjärtat i halsgropen när Peter Flack och hustrun Marie 
Kühler höll presskonferens och deklarerade att det nu var 
slutspelat på Nya Parkteatern. Med hänvisning till sviktande 
biljettförsäljning och ökande konkurrens ämnade Peter Flack 

och hans ensemble lämna teatern. 
– Nu har vi omförhandlat det kontraktet vi hade. Genom 

att hyra ett år i taget blir inte åtagandet längre lika tungt för 
oss. Som pensionär har man ju ingen garanti. Så länge jag är 
frisk och kry håller jag gärna på, men man vet inte hur länge 
det varar. Nu tar vi ett år i taget, säger Peter Flack. 

ny HjalMarrevy i HöSt 27september har den nya Hjal-
marrevyn Gilla Hjalmar premiär på Nya Parkteatern i Öre-
bro. I föreställningen tar Hjalmar emot publiken på torget i 
Viby, Hjalmars eget kungarike. Peter och hans medskribenter 
har kommit en bit i manusprocessen, stommen är utmejslad 

reportage4you: peter flack
text maRkus Qvist foto mats tuResson illustRation majk

heLa SVerigeS 
mr Örebro
reVykungenS 40 år på Tronen

man blir inte profet i sin egen hemstad. 
om ordspråket stämmer är peter flack 
undantaget som bekräftar regeln. 
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dröMMar under uPPväxten Det var 
långt i f rån självklart att Peter skulle 
jobba i nöjesbranschen, även om han 
tidigt förstod vad han var skapt för. 
Uppvuxen på Väster i Örebro märkte 
en ung Flack tidigt av förmågan att 
få omgivningen att skratta. En liten 
exhibitionist gjorde sig påmind in-
uti Peter och den yttrade sig genom 
komiken.  Det var dock aldrig tal om 
att ägna sig åt humorn som yrke. I 
bästa fall som något vid sidan av ett 
rekorderligt arbete. 

– Jag tänkte bli svensklärare, efter-
som jag tyckte att jag kunde uttrycka 
mig hyggligt i språket. I min gene-
ration fick man höra att man skulle 

skaffa sig en ordentlig utbildning, och 
sen gjorde man det i överenskommel-
se med föräldrarna, minns Peter.

Peter uPPträdde Mycket under 
skoltiden men var långt ifrån klassens 
clown, inte alls den där eleven som sa 
roliga saker. Under uppväxten var han 
blyg och tillbakadragen, direkt kopp-
lat till sin självbild; med krulligt rött 
hår stack Peter ut. Klasskamraterna 
hade rakt hår och Peter vattenkam-
made sig för att se ut som de andra. 
Men allt krullade ihop sig igen. 

– Däremot var det kul att framträda 
i skolan. På roliga timman var jag all-
tid involverad, förberedde eller skrev 
ihop någonting kul, säger Peter.

under gyMnaSietiden började Peter 
med amatörrevyer. Revyn har alltid följt 
honom och han minns mycket väl var 
det kommer ifrån. Peters fascination över 
att uppträda snappades upp av fadern 
som tog med sonen på cirkus. En klassisk 
cirkus med clowner, elefanter och tigrar i 
manegen. Allt utspelades i ett stort blått 
tält. En överväldigande upplevelse för 
den tioårige Peter.

En tid efter cirkusbesöket cyklade de 
båda förbi ännu ett stort blått tält, varpå 
Peter tiggde och bad om att få besöka 
även den här cirkusen. Cirkusen var i 
själva verket Knäppupprevyn Spectacle. 

– Jag minns att det bara sa klick. Det 
var så otroligt roligt. Precis där började 
intresset för revy. Genom åren tror jag att 
jag såg allt som Knäppupp gjorde. Mina 
föräldrar måste tyckt jag var en plåga, för 
semestern var bokstavligen upplagd efter 
Knäppupps turnéplan, minns Peter.

i artonårSåldern träFFade Peter 
Birgitta Götestam och de blev tidigt 
ett par. Peter hade påbörjat resan mot 
ett liv som svenskalärare med studier 

i filmvetenskap på Stockholms Uni-
versitet som initial kurs. Birgitta fick 
jobb på Riksteatern där studerande på 
Universitetets teaterhistoriska institution 
fick möjlighet att praktisera som regias-

»Staffan var världens snällaste 
och trevligaste människa.«

och ensemblen är i det närmaste spikad. 
Han skriver det mesta materialet själv, 
tillsammans med Marie och Monica 
Forsberg. När repetitionerna startar ska 
allt vara klart. Allt utom huvudkaraktä-
ren Hjalmars manus.

– Det är alltid extra kul att vara aktuell, 
därför skriver vi in i det sista. Mina Hjal-
marmonologer brukar vara färdigskrivna 
så nära inpå premiären som möjligt. Då 
har jag en grundstomme och idé om 
ungefär vad det kommer att handla om. 
Under produktionens gång har vi även 
öppningar där vi med kort varsel kan läg-
ga in nytt material, när det händer något i 
samhället, säger Peter. O

naMn Erik Peter Flack
ålder 66 år, 
FaMilj Hustru Marie, barnen Amanda och 
Simon samt Paul (från tidigare äktenskap)
bor i Örebro
intreSSen Fotboll, Trav, Bandy
Favoritbok Fallet Collini av Ferdinand von Schirach
FavoritFilM It’s a wonderful life från 1946, 
med James Stewart av Frank Capra

Fakta
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sistenter. Peter fick förfrågan om att vara 
regiassistent på Birgittas föreställning. 
Föreställningens regissör och författare 
visade sig vara ingen mindre än Staffan 
Westerberg. 

– Staffan var världens snällaste och 
trevligaste människa. Han tog sig 
verkligen an mig som ny och ung i 

branschen och han var oerhört teater-
kunnig, det var som att gå i skolan. En 
verkligt fantastisk människa, berättar 
Peter.

Det var vägen in i nöjesbranschen 
för Peter. Därefter tog ödet, slumpen 
eller vad man vill över. Han hoppade 
runt som regiassistent, turnéledare och 
skådespelare. Det ena gav det andra, 
och den där filmvetenskapen försvann 
liksom bara bort.

I slutet av 60-talet startade en regio-
nal avdelning för Riksteatern i Örebro, 
Riksteaterns Örebroensemble. Detta 
nära inpå starten av Hjalmar Bergman-
teatern, där Örebroensemblen också 

startade sin verksamhet. Birgitta sökte 
och fick jobb. Peter, som nu var inne i 
Riksteaterns ruljans, likaså. Han av-
ancerade från regiassistent till regissör 
och satte upp barnteaterpjäser. Något 
han trodde sig vara ämnad att ägna sig åt. 

– Efter en tid ville jag sätta upp något 
annat som omväxling. Jag fick resurser 

till att göra en fars av en fransk förfat-
tare som hette George Feydeau, Herrn 
går på jakt, en riktig smälla-i-dör-
rarfars. Pjäsen blev en framgång för 
Örebroensemblen och jag ”upptäcktes” 
väl lite av Riksteatern som regissör, 
berättar Peter.

FörSta revyn – rädda HjalMar 
blev Peters första professionella tillika 
första Hjalmarrevy. Uppsättningen spe-
lades på Örebros gamla teater. Teatern 
var sliten och användes inte längre som 
teaterlokal. Den räddades till sist och 
restaurerades till den fina teater den är 
idag. Vid tiden för invigning uppstod 

en konstnärlig kollision mellan Kul-
turnämndens vilja och Örebroensem-
blens ambitioner. Kulturnämnden ville 
prompt att teatern skulle öppnas med 
en pjäs av Hjalmar Bergman medan 
Örebroensemblen på egen hand ville 
avgöra hur teatern skulle öppnas. 

– Det blev lite stiltje ett tag, och det 
utnyttjade jag. Jag föreslog helt enkelt 
en nyårsrevy för Kulturnämnden. Och 
fick kommunen att satsa 400.000 kr. 
Det var jag, Birgitta och ytterligare 
två killar som skrev manus. Förutom 
amatörerna i uppsättningen lånade vi 
även in två proffs, Hans Wahlgren och 
Lissi Alandh. 

HjalMarS FödSel I ett revyinslag 
skulle en figur stå på Hindersmässan i 
Örebro, mitt i januari, och sälja någon 
typ av produkt som realistiskt sett inte 
finns till försäljning i januari månad. 
Figuren skulle dessutom vara närking 
och produkten han sålde skulle vara ro-
lig att uttala på närkingska. I-ljuden låg 
nära till hands, och vitsippor innehåller 
två i. Och det blev Peter som fick spela 
karaktären, som döptes till Hjalmar.

–När vi gjorde den här gubben var jag 
orolig för hur publiken skulle reagera. 
Vi hade bara publik från Örebro. De 

» Jag älskar att jobba 
inför levande publik«

O
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skulle kunna tycka att vi driver med 
dem, att vi roar oss på deras bekostnad. 
Men det visade sig bli alldeles tvärtom, 
de skrattade något fruktansvärt åt den 
här gubben som stod och skrek om sina 
vitsippor. Där och då föddes Hjalmar, 
berättar Peter.

Förutom grå kostym, röda hängslen, 
röda strumpor, sandaler, blårandig 
slips och så skulle han dessutom ha 
peruk. Uppdraget att ta fram Hjalmars 
huvudbonad föll på ett perukmakeri i 
Stockholm. Resultatet skickades i ett 
kuvert. När det öppnades hade peruken 
kommit i kläm och en tofs skapats 
uppå hjässan. Någon fick snilleblixten 
att låta tofsen vara. 

inga Planer På att lägga av 
Framgången med revyerna i Örebro 

genererade positiv rikspress, och under 
dryga tre år bar det återigen av till 
Stockholm i början av 80-talet. Peter 
och Birgitta gick skilda vägar och han 
träffade Marie Kühler från Lasse Küh-
lers dansskola. Idag är Peter och Marie 
ett sammansvetsat radarpar, både på 
och utanför scenen. 

Än så länge har Peter inga planer på 
att lägga Hjalmar på hyllan. Så länge 
orken finns där och så länge publiken 
kommer så finns inte ambitionen att 
göra något annat. 

– Jag har levt ett fantastiskt liv och 
jag är oerhört tacksam för det. Och 
skulle publiken säga att jag är för gam-
maldags eller passé – och den dagen 
måste ju komma – ja, då är det bara att 
säga ’nu är det slut’. 

Den absoluta tjusningen med arbetet 

för Peter är mötet med publiken.
– Jag älskar att jobba inför en levan-

de publik.  När människorna sitter i 
salongen med dyra biljetter och höga 
förväntningar, då måste du leverera. Du 
kan inte slarva, du kan inte ge 75%. När 
de lämnar föreställningen med känslan 
av att de fick vad de förväntade sig, då 
kan du vara nöjd. Och det är en utma-
ning som börjar om på nytt inför varje 
föreställning, kväll efter kväll. Belö-
ningen är publikens skratt. Då känner 
man att det är detta jag är ämnad att 
syssla med, avslutar Peter. v
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Spännande reSmål: Kroatien
text och foto resenären

 Efter en bilfärd genom södra 
Sverige, Tyskland, Österrike 
och Slovenien når vi vårt första 

resmål i Kroatien, Opatija. Staden ligger 
vackert vid havet i Kvarnerregionen på 
östra sidan av Istrien cirka en mil väster 
om hamnstaden Rijeka. Opatija är pre-
cis så vackert och trevligt som informa-
tionen berättade i de guideböcker vi läst 
innan vår semester. Staden som ligger 
på sluttningen av berget Ucka (1401 

meter över havet) och enda ner till vat-
tenlinjen är vacker, välkomnande och 
har en lagom rogivande lugn puls.

Opatija har varit semesterort sedan 
slutet av 1800-talet. Efter det att järn-
vägen från Ljubljana till Rijeka var klar 
bestämde dåvarande chefen för det öster-
rikiska järnvägsbolaget att Opatija skulle 
bli ett semestermål. Hotell byggdes och 
planteringar och promenader anlades. 
Mycket av detta är stommen i Opatija 

än idag. Resterna av det habsburgska 
riket och Opatija som överklassens 
semesterort vid förra sekelskiftet gör sig 
påmind i både byggnader och atmosfär. 
När man promenerar längs den långa 
strandpromenaden, sitter på något av 
stadens caféer eller om man bor på något 
av de historiska hotellen kan man förstå 
att denna plats under lång tid har varit 
uppskattad som en själens viloplats och 
en plats där man kan njuta av havsklimat 

norra kroatien  Lugn och behaglig solsemester i vackra Opatija. Här har havets naturliga stränder ersatts av en flera kilometer lång sten- och betongpromenad.

semester i 
kroatien
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tija på vår väg till det slutliga målet, 
Vodice i södra Kroatien. Upplevelsen av 
Opatija gav dock mersmak. Vi åker gär-
na dit igen, och då kommer vi att stanna 
längre för att uppleva mer av staden och 
dess omgivningar i Istrien.

Från Opatija fortsatte vår resa söderut 
mot Vodice, en liten kuststad mitt emel-
lan städerna Zadar och Split. Den första 
delen av resan gick på landsvägen längs 
kusten. Det var en vacker och krokig 
resa i långsam takt. Efter cirka en och en 
halv timme valde vi att fortsätta färden 
på den nybyggda motorvägen en bit inne 
i landet. Motorvägarna i Kroatien, som 
går som bokstaven T genom landet är av 
högsta klass som gör att bilresan blir till 
en behaglig och snabb del av semestern. 

Vårt slutmål i Kroatien, den lilla 
kuststaden Vodice, med historiska anor 
ligger vackert vid havet med den vackra 
och karga övärlden utanför. Det är inte 
svårt att förstå att Vodice utvecklats till 
en mycket populär turistort. Turismen är 

stor, men på ett småskaligt vis. Avsakna-
den av mängder med turistanläggningar 
och storhotell är tilltalande. I Vodice är 
det de små lägenhetshotellen (Apartma-
ni) som dominerar. Detta gör att staden 
känns mera som en ”riktig” stad, trots att 
mängden turister klart överstiger antalet 
bofasta under sommarperioden. Turis-
terna domineras av inhemsk turism från 
inlandet, andra delar av f.d. Joguslavien, 
samt av Österrikare och Tjecker. Men 
för den som känner sig glad av att se en 
och annan skandinav på semestern så 
kunde man höra både svenska, norska 
och danska då och då, vid poolen, stran-
den och vid restaurangbesöken.

En mycket positiv upplevelse från 
Vodice, och hela Kroatien, var hur rent 
och snyggt det var. Människorna är 
trevliga och glada, även om Kroaterna 
inte har det så lätt med engelskan. Det 

och de uppfriskande bergssluttningar-
nas behagliga vind. Just denna njutning 
delas med historiska besökare som kung 
Oskar II, Tysklands kejsare Wilhelm II, 
Österrike-Ungerns kejsare Franz Josef, 
tonsättaren Gustav Mahler, författaren 
Anton Tjechov, kompositören Giacomo 
Puccini och den amerikanska dansaren 
Isadora Duncan.  Alla dessa har tillbring-
at semesterperioder i Opatija.

Vi gjorde ett stopp på tre dagar i Opa-

»kroatien har snabbt blivit ett av 
svenskarnas favoritresmål för den 
sköna familjesemestern«

adriatiSka Havet Utsikt från Opatija

Hotel kvarner Hotell med historiska anor.

oPatija Stadens barnvänligaste stranddel.

längtan Inte en fotbollsplan så långt ögat kan nå.

Hotel oPatija Hotellparken.

Fakta Kroatien:
kroatien På kroatiSka: Hrvatska
HuvudStad: Zagreb
antal invånare: 4,5 miljoner
religion: Romersk-katolskt kristna ca 
88% av befolkningen
tidSSkillnad: Samma tid som i Sverige
SPråk: kroatiska, i Istrien även Italienska. 
Många pratar tyska eller engelska.
valuta: 1 kuna (HRK) 0 100 lipa = ca 
1,17 SEK
PriSer: Kroatien är MYCKET billigare att 
turista i jämfört med Sverige och Italien 
och lite billigare jämfört med Grekland.
viSuM: Inte för EU-medborgare.
kliMat: Varmt och soligt (juli och augusti, 
mycket varmt och torrt)

Resa hit:
Med bil genom Europa (vårt val). Då 
har du möjlighet att se mycket. När du 
väl har kommit ner i Tyskland så är det 
motorväg hela vägen till södra Kroatien 
(helt fantastiskt).
tåg: Genom Europa till bl.a. Rijeka eller Zag-

reb

tågbil: Ta med bilen ombord på tåget från 

Hamburg till Rijeka.

Flyg: Reguljärt direkt bl.a. till Split.

cHarter: Massor med alternativ hos de flesta 

resebolag (flyg, buss, tåg och bilpaket)

tiPS innan reSan: Läs en guidebok (vi kan 

rekommendera Vagabonds: Kroatien).

O
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som verkligen satte sig i minnet var att vi 
inte vid något tillfälle under de dryga 14 
dagarna i varken såg eller upplevde några 
berusade eller störande personer. Krimi-
naliteten i Kroatien är mycket låg. 

För den som bara vill njuta av sol, bad 
och mysiga restaurangbesök är Vodice 
fullt tillräckligt. Vill man se lite mer 
av landet så finns det mycket på lagom 
köravstånd. Såväl städerna Zadar, Sibenik 
och Split ligger på lämpligt avstånd för 
en dagstur och är väl värda ett besök. 
Öarna Brac och Hvar ligger också inom 
lagom räckvidd.

För oss var ändå den stora höjdpunkten 
besöket i nationalparken Krka. Parken 
omger floden med samma namn. Floden 
är den stora sevärdheten med sin fallhöjd 
på 242 m längs den 72,5 kilometer långa 
sträckan. Fallen är många och ett av de 
större nås genom en båtfärd från staden 
Skradin. 

En annan härlig upplevelse var fors-
paddling nära staden Omis, några mil 
söder om Split. En naturupplevelse av 
imponerande slag samtidigt som padd-
lingen gav spänning och var lagom fysisk 
krävande. Att man även blev nerstänkt 
från topp till tå var bara skönt i den här-
liga sommarvärmen. För barnen var detta 
verkligen något minnesvärt, även om de 
av säkerhetsskäl fick sitta på botten av 
gummibåten. Höjdpunkten var när de 
som ville fick hoppa i vattnet och flyta 
med hjälp av flytvästarna genom en av 
de mindre forsarna. Det var en fantastisk 
upplevelse!

För oss är resan till Kroatien ett mycket 
positivt semesterminne. Vi kan inte ute-
sluta att vi åker dit igen, trots att vi nor-
malt strävar efter att se nya platser varje 
resa. Kroatien har blivit en favorit, främst 
på grund av klimatet, det underbara 

Adriatiska havet, naturen, att det kändes 
tryggt och säkert att röra sig på olika 
platser och i olika sammanhang. v

Saker vi minns!

• Lugnet och friden under morgonjog-
gingturen längs strandpromenaden i 
Vodice. 

• Det underbara vädret.
• Havet och stenstränderna.
• Den goda maten och den goda inhem-

ska ölen (och svårigheten att få kall 
mjölk till de barn som ville ha).

• Floden Krka och dess vattenfall.
• Tryggheten bland idel glada och trev-

liga människor såväl på dagen som på 
kvällen. 

• Den smidiga resan på fina motorvägar 
genom Tyskland, Österrike, Slovenien 
och Kroatien.

eFterMiddagSPulS Södra stranden kokar.

Floden krka En av Kroatiens många floder. Väl värd att besöka.

Södra Kroatien, Vodice

Södra Kroatien, Krka nationalpark

vodice I gryningen. Lugnet är påtagligt under morgonpromenaden.

nöjda turiSter William, Annmarie, 
Simon och ”Resenären”.

Floden krka Fiskrika vatten.

MySigt Stadens trånga gränder.

O
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Ville Matilde, vårt lägenhetshotell i Vodice

Södra Kroatien, Brela

Sol ocH bad Personliga ministränder. StrandcaFé Fika, njut av utsikten. lägenHeter Egen våning vid havet.

Poolanläggningen När havet var för salt.radHuSgata Praktiskt för oss som tog bilen.

En kulturhistorisk gärning på ett modernt sätt.
Underhållande läsning och underfundiga bilder.
Boken om officersmässen vid regementet i
Örebro. Foto Johan Ardefors, text Einar Lyth
Beställ boken från Johan Ardefors, bok@oneday.se
070-520 52 89

Inte bara för bokhyllan

380 kr
+ev porto

Stillbilder och filmproduktioner
för företag.

Fotograf Johan Ardefors
070-520 52 89
www.oneday.se
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SuSanne ceLik, 18
TenniSLÖfTe

Örebrotalangen4you: susanne celik
text och foto mats tuResson

artonåriga SuSanne celik från Örebro är redan en av 
Sveriges främsta tennisspelare. Just nu går hon på tennis-
gymnasiet i Kramfors, men väljer att ladda upp på hemmap-
lan i Lillåns tennishall innan hon ska inleda en tuff period 
med tävlingar i Turkiet. Där ska hon spela fem turneringar 
på lika många veckor.

I Örebro är det Frank Sjöström som är Susannes tränare. 
Han är stolt över sin adept.

– Jag tror stenhårt på att hon kommer att lyckas, säger han. 
Susanne Celik började spela tennis redan som 5-åring. 

Storasyster spelade och Susanne fick följa med systern och 
föräldrarna till Backahallen och Örebro tennisklubb. Ganska 
snart märktes det att hon både gillade och hade fallenhet för 
tennisspel. 

vid elva årS ålder gick Susanne över till Lillåns tennis-
klubb och i samband med Örebro läns distriktsuttagning till 
Kalle Anka Cup kom hon och hennes föräldrar i kontakt med 
Frank Sjöström. Han kunde hjälpa henne vidare i satsningen.

Som 11-åring lyckades hon inte ta sig vidare till Kalle 
Anka-finalen i Båstad, men från och med året efter gick hon 

till final varje år. Som 15-åring nådde hon Sverigefinalen, 
men besegrades av sin träningskamrat och dubbelpartner 
från tennisakademin i Kramfors som hon hade blivit knuten 
till tidigt. 

Susannes ambition och mål att bli professionell tennisspe-
lare är mycket stark och tydlig. För henne är tennisen redan 
en mycket stor del av hennes liv, det är i stort sett det enda 
som gäller. 

– Jag har dock inte bråttom, det får ta den tid det tar, men 
jag ska bli tennisproffs! Susanne säger det utan minsta kaxig-
het, istället utstrålar hon målmedvetenhet och eftertanke.

Susanne Celik framhåller hur viktig familjen har varit, 
och fortfarande är, för hennes karriär. Det kostar mycket tid, 
engagemang och en del pengar. Hon har även fått viss hjälp 
av några få sponsorer.

det är tydligt att Susanne spenderar mycket tid på sin 
tenniskarriär. Möjligheten att umgås med vänner är begrän-
sad, men det menar hon är ett medvetet val. Den lediga tid 
hon har från skola, träning och spelande använder hon för att 
bara vara hemma och umgås med familjen.

Med tre sm-guld och ett silver på merit-
listan är Susanne Celik, 18 år, redan ett 
av Sveriges hetaste tennislöften. Hon är 
fast besluten att bli tennisproffs och har 
siktet inställt på nästa utmaning. 
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För Susanne kan en skol-/träningsdag se ut enligt följande;
07.00-08.00 Fysträning (styrka och uthållighet)
08.00-09.30 Tennisträning
10.00-11.45 Skola
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Skola
14.00-16.00 Tennisträning
16.00-17.00 Fysträning (styrka och uthållighet)
Ca 1 vilodag per vecka

SuSanne läSer ett gyMnaSiePrograM inriktat på hälsa, 
idrott och ledarskap. Hon läser på distans och har en indi-
vidanpassad skolgång som möjliggör hennes tennissatsning. 
Den treåriga utbildningen ska enligt planen ta tre och ett 
halvt år.

I år ser Susanne en möjlig chans att slå igenom ordentligt i 
sitt tennisspel. Om det sker kommer möjligen hennes tids-
schema för skolgången justeras lite, men det är inget som 
bekymrar henne. Hon utstrålar samma målmedvetenhet även 
när det gäller livet vid sidan om tenniskarriären. 

– Det får jag ta igen senare i så fall, konstaterar hon lugnt.

På SuSanne celikS MeritliSta så här långt finns bland 
annat tre SM-guld, de senaste från i februari tidigare i år 
vid inomhus-SM, där det blev både singel- och dubbelguld 
i U21-klassen. 2012 tog hon guld i inomhus-SM i klassen 
flickor 18 år. Hon spelade även SM-final utomhus 2012, 
men fick då nöja sig med silvermedalj. 

Susanne spelar både singel- och dubbeltennis men föredrar 
singelspel. 

– Jag gillar att ta ansvar och fatta beslut själv, säger hon.

I Turkiet väntar en rad så kallade Future-turneringar (eller 
10 000-dollarturneringar). Genom att spela så många sådana 
turneringar som möjligt, och där göra bra ifrån sig, skapas 
chanserna att få gå vidare i tennishierarkin till större turne-
ringar. Målet är att gå så långt man kan komma och då är det 
betydligt större prissummor än 10 000 dollar som gäller. v

Susanne Celik, 18 år
uPPvuxen ocH bor: 
Mellringe, Örebro
FavoritFilM:   
Tv-serien One Tree Hill
Favoritbok:   
Böckerna om Harry Potter och Twilight
FavoritMat:   
Plankstek från pappas restaurang.
vad gör jag oM FeM år?  
Spelar på WTA-touren

Frank Sjöström
tenniStränare:  
Frank Sjöström, Lillåns tennisklubb
Rickard Hansson, Kramfors tennisklubb

Manager/coacH: 
Caxton Njuki, Nyköping 

Fakta

Vi är stolt sponsor till Susanne Celik!
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Grattis Örebro Hockey!
Den 23 oktober 2012 spelade Örebro 
hemma mot Malmö. Vid den match-
en hade några av oss från Turon 
Media förmånen att lyssna på Peter 
Andersson som besökte oss i logen 
strax innan matchstart.

Peter berättade då om den plan som han och laget hade för denna säsong, 
bland annat hur man mer taktiskt än året innan skulle satsa krafterna rätt 
och därmed lyckas med målet att ta sig till Elitserien. Några av oss reagerade 
lite avogt till detta, för visst är det väl så att man i alla lägen ska ge allt. Peter 
förtydligade att det inte handlade om att inte göra sitt yttersta, utan mer om 
att det måsta satsas det där lilla extra vid rätt tillfälle. 
– Det handlar om att spela smartare helt enkelt, förklarade Peter.

När matchen började hade vi snabbt glömt det Peter Andersson berättat. För 
oss var det en självklarhet att Örebro skulle vinna varenda puck, varje när-
kamp, varje tackling och framförallt matchen. Så blev det inte, Malmö vann. 
Lite besvikna lämnade vi hockeyarenan den gången. 
Nu är säsongen över säsongen över och nu är alla förlorade matcher glömda. 
Vi vet alla hur det gick, det blev en berusande seger och en plats i Elitserien 
nästa säsong. Vi har alla anledning av att vara stolta över vårt ishockeylag, 
Örebro Hockey.

Örebro4you önskar er ett framgångsrikt första år i Elitserien 2013/2014!
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kultur4you: Valborg
foto daniel heiniemi

i vårt näroMråde är nog valborgs-
mässofirandet mest förknippat med 
Majbrasan eller Valborgsmässoelden, 
körsång, vårtal och kanske lite fyrver-
kerier.
Många träffas säkert över en middag i 
glada vänners lag för att därefter ta en 
promenad ner till det närmaste Val-
borgsfirandet.

varFör Firas valborg?
På Nordiska museets hemsida kan 
man läsa följande:

valborgSMäSSoaFton

På kvällen på valborgsmässoafton 
hälsar vi våren välkommen genom att 
samlas kring valborgsmässobålen och 
sjunga vårvisor. Tal hålls till våren och 
skålar utbringas.

valborg

Helgonet Valborg, som har namnsdag 
den 1 maj, har gett namn åt denna 
afton. Hon var en anglosaxisk furste-
dotter som missionerade i Tyskland på 
700-talet där hon så småningom blev 
abbedissa. 

valborgSMäSSoeldar

Sederna kring Valborg är dels inhem-
ska, dels av tyskt ursprung. Valborgs-
mässoeldarna tändes ursprungligen för 
att jaga bort både rovdjur och överna-
turliga varelser innan djuren den 1 maj 
släpptes ut på bete för första gången 
under våren. Omkring eldarna fördes 
oväsen – man sköt, slog på trummor, 
skramlade med grytlock och skrek. 

I Tyskland trodde man att häxorna 
hade häxsabbat på valborgsmässoafton 
och därför tände man bål i det fria för 
att hålla dem på avstånd. Valborgsmäs-
soeldarna koncen-
trerades till Uppland och angränsande 
landskap dit de troligtvis införts av 
tyskar. Först på 1800-talet spred sig 
seden över landet. I västsverige är i 
stället påskeldar alltjämt vanliga.

Sjunga Maj

Sista april var det i sydsverige sed 
bland ungdomen att bära maj i by eller 
sjunga maj. Ett följe drog från gård till 
gård och sjöng en majvisa och satte 
en grönskande kvist, maj, i takfoten 
på stugan. Som tack för uppträdandet 
skulle majsångarna ha matvaror till ett 
gille.

idag är det universitetsstäderna som 
bjuder på det intensivaste valborgs-
firandet. I Uppsala och Lund har 
studenterna sedan lång tid tillbaka firat 
vårens ankomst med såväl sillfrukost 
med nubbe som körsång och mösspå-
tagning.

tradition SoM lever kvar 
I Dala-Floda har man fortfarande en 
tradition med valborrar. Valborrar är 
utklädda personer som helst ska vara 
”fulare än trollen” och föra oväsen vid 
eldarna. Traditionen lever kvar från en 
tid då man trodde på häxor och troll 
som skulle skrämmas bort inför våren 
och sommaren. v

VaLborgS-
mäSSoafTon
Den SiSTa apriL!
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fÖrSTa 
maJ
dagen eFter valborgsmässoafton har vi 
i Sverige helgdag. Första maj har varit 
allmän helgdag i Sverige sedan 1939. 
Första maj-firandet har sin grund i ar-
betarrörelsens demonstrationer i slutet 
av 1800-talet. Under många år var det 
främst arbetarrörelsen och politiska 
partier på vänsterkanten som demon-
strerade och högtidlighöll första maj.
Under andra världskriget fick första 
maj en mer nationell karraktör, då 
manifesterade Socialdemokrater och 
borgerliga nationell enighet genom att 
gå tillsammans i ”Medborgartågen för 
Sveriges frihet och oberoende” (Källa: 
Wikipedia)

FörSta Maj var fram till 2005 den 
enda så kallat borgerliga helgdagen 
(borgerlig i bemärkelsen profan eller 
icke-kyrkelig, då den inte sammanfaller 
med Svenska kyrkans kyrkoår).(Källa: 
Wikipedia)

Sedan 2005 är även Sveriges national-
dag en borgerlig allmän helgdag.

Idag har första maj till del utvecklats 
till att vara en dag för en mängd olika 
aktiviteter och demonstrationer. I likhet 
med Socialdemokrater och Vänster-
partister så genomför även borgerliga 
partier demonstrationer på olika platser 
i landet. Kanske är detta ett gott tecken 
som tyder på att det gamla klasstänkan-
det är på väg att försvinna, första maj 
kan ju annars upplevas som en riktig ”vi 
och dom-dag”.

det verkar ockSå vara allt mer van-
ligt med andra typer av aktiviteter, till 
exempel vårmönstringskorteger med 
fina bilar eller motorcyklar.

För de flesta är det sannolikt så att för-
sta maj bara är en dag då man är ledig 
och njuter av att våren har kommit. v

kultur4you: fÖrsta Maj

www.tdstore.se

L & P tshirts - Special Edition
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fÖrSTa 
maJ Äntligen är den här!

STUDENTEN
Självklart är Tema Klasskort 

med och fotograferar.

269 84 Båstad • Växel 0431-44 56 00 • info@temaklasskort.se • www.temaklasskort.se

HAMMARBY BRUK
NORA AB SWEDEN

Box- & spiltgaller • Fotskrapa • skvallerspegel • Husgrundsventiler

HAMMARBY BRUK NORA

besök vår hemsida www.hammarbybruk.com

kontakt 019 - 22 20 22 • info@hammarbybruk.se
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Spännande reSmål: Kroatien
text och foto resenären

För att Humorsverige 
skulle få uppmärksam-
het runt premiärfirandet 
annonserades det ut att 
kungen, som givetvis är 
hedersordförande, skulle 
vara på plats. Men i sista 
stund sparkas kungen från 

premiärfesten.
– Det kommer att bli fokus 
på honom och inte på 
Humorsverige, säger Les-
ter Hjerdt, Humorsveriges 
informationschef. v

Kungen hoppar av 
Humorsverige
Kungen hoppar av Humorsverige eftersom 
Lester Hjerdt är rädd för att uppmärksam-
heten ska riktas mot honom istället för mot 
Humorsveriges premiärfirande.  

Vi vet vad helvetet – livet – handlar 
om, och vet därigenom vad som 
behövs regleras och ses över i sam-
hället. Tyvärr har vi dock varken ork, 
pengar, lust eller tid. Rösta på nåt 
annat. v

Kp föreslår istället sänkt stöd för 
ämnen såsom statsvetenskap och 
retorik, av två anledningar – man 
behöver ingen kunskap för att bli 
politiker, och man bidrar definitivt 
inte till samhällsnyttan. v

Det enda 
arbetarpartiet
Katastrofpolitik. Rein-
feldt har rätt, det finns 
bara ett arbetarparti. 
Kp:s partiledning har 
allesamman krälat i 
dyn, slitit stussen av sig 
och handgripligen tor-
kat skit ur överklassens 
onämnbara.

Heta nyheter från en helgalen front - Sverige skildrat som ett enda stort skämt

Sänk studie
stödet för slö
studier
Katastrofpolitik. “Sänk 
det ekonomiska stödet för 
slöstudier”. Svenskt nä-
ringsliv menar att utbild-
ningar inom humanistis-
ka ämnen inte bidrar lika 
mycket till samhällsnyt-
tan, och att studiestödet 
därmed borde sänkas.

 EXTRA - Zlatan Ibrahimovic full på träning!*

Illustration Mikael Stenström



låt dig inte luras av det komiskt 
klingande namnet. Det blir inte 
mycket roligare här än någon 
annanstans. Kanske rentav lite trå-
kigare. Vad är det då för mening, 
undrar du. Tja, som med så myck-
et annat här i livet – ingen alls. 
Mycket nöje (och lycka till med 
det)!

PS. Du har säkert redan hunnit 
reta upp dig på flertalet rader här 
ovan. Mitt råd till dig: se inte så 
förbannat allvarligt på saker och 
ting. Försök skratta åt skiten. Det 
är ändå bara en tidsfråga innan 
du börjar grina igen. DS.

Lester Hjerdt

1. Han är trevlig.
2. Han blir glad som en liten flicka 
när du ringer.
3. Bilen är inne på service. Han 
ringer dig och radar med allvarligt 
tonläge upp samtliga 20 brister på 
bilen och vad detta kostar att åtgär-
da. Du suckar och ger klartecken 
för reparation. En kvart senare 
ringer han och meddelar att bilen 
är klar.
4. Han minns dig sen sist.
5. Han är schysst, du får lånebilen 
gratis som plåster på såren. Allt du 
behöver göra i gengäld är att tanka 

upp den efter användning. Först i 
efterhand hör du talas om ”fem fria 
mil”.
6. Ingen i din omgivning har aldrig 
någonsin, över huvud taget, hört 
talas om så dyra reparationer vid så 
många upprepade tillfällen.
7. Efter att du godkänt reparation 
av samtliga 20 brister och lagt på 
luren, ringer han återigen upp med 
ett par-tre allvarliga fel som även 
dessa måste åtgärdas pronto. Du 
ger tummen upp även för dessa och 
precis innan luren läggs på hörs ett 
rungande jubel i bakgrunden.

8. Han får det att låta som att bilen 
självdör inom ett par timmar om 
inte vindrutetorkarna byts ut. Och 
du tror honom.
9. Bilen går alltid lite sämre efter 
service.
10. Efter reparationen kollar du 
upp honom på Facebook och hittar 
följande inlägg: ”Blåste precis ski-
ten ur en vakuumhjärna. Som att 
plocka fjädrar från en disillusione-
rad jämmerhöna utan varken ben 
eller näbb. Så jävla skönt med extra 
slantar till helgen.” v

En bilmekaniker blåser dig i alla väder. Det finns dock de som 
är värre än andra. Här en lista att spara på tecken som tyder på 
att du blir överslätad av din hjälpsamma verkstadsman.

Tio misstankar om att din 
bilmekaniker blåser dig

gilla oss på 
facebook
nya uppdate-
ringar varje 
vecka.

L E S T E R L E D A R E N

 EXTRA - Zlatan Ibrahimovic full på träning!*

*Rättelse
Förlåt, FÖLL på träning skall det 
vara. Vi ber om ursäkt. 

Katastrofpartiet – partiet med Krut 
i masKineriet och sKit i Käften 
(vanligast är ju annars tvärtom). 

Välkommen till Humorsverige!
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hjärngyMpa4you

5 till 1
5 poäng 4 poäng 3 poäng 2 poäng 1 poäng

sång och 
musik 

En mångsidig 
artist

Född 1948 och hette Turesson innan 
han fick sin styvfars efternamn

Var medlem i grupperna Maniacs, 
Solar Plexus och Made in Sweden

Vann den svenska melodifestivalen 
både 1969 och 1988

Spelade den manliga huvudrollen i 
musikalen ”Chess” både i London och 
Stockholm

Judy min vän och Stad i ljus var hans 
vinnande melodifestivallåtar

geografi

Ett litet land

Drygt 400 000 invånare bor på en 
yta på 316 kvadratkilometer

Har bytt ut liran mot euro. Fram till 
1973 var det pund som gällde

Korsriddarna i Johanniterordern fick 
denna ögrupp år 1530. Huvudstaden 
heter Valletta

Var under andra världskriget utsatt för 
en av krigets största belägringar med 
sitt strategiska läge i Medelhavet

Var tidigare brittisk koloni. Ögruppen 
är belägen cirka 9 mil söder om 
Sicilien

litteratur

En författare

Debuterade 1895 med Vildmarks- 
och kärleksvisor som bara sålde i ett 
par hundra exemplar

I diktsamlingarna om Fridolin hade ett 
poetiskt alter ego skapats

Satt med i Svenska Akademien 
från 1904

Fick nobelpriset postumt 1931 Denne Erik Axel skildrade sitt födelse-
landskap Dalarna

sport

Tidigare världs-
rekordhållare

Viktoriastipendiat 1985 Satte ett gång världsrekord på 
Stockholms stadion

Är idag programledare i TV, där han 
»följer...«

Fick frågan om hur brett han har 
hoppat som mest i en numera klassisk 
Kurt Olsson-intervju

Har fått framgångsrika efterföljare i 
Stefan Holm och Kajsa Bergkvist

underhåll-
ning

TV-julkalender

Händelserna utspelade sig i staden 
Valleby

Sångerskan Amy Diamond spelade 
rollen som isprinsessa

Stadens polismästare ville helst bara 
spela teater

Fick barn att öppna luckor 2006 Tioåringarna Lasse och Maja löste 
brotten

sverige runt

Ett landskap

Gullvivan är landskapsblomma och 
hasselmusen är landskapsdjur

Författaren Hjalmar Bergman och 
fotbollsspelaren Mattias Jonson 
kommer härifrån

I ett av länen i landskapet var Sigvard 
Marjasin landshövding under 5 år. 

I väster finns Kilsbergen som fortsätter 
in i Värmland och Västmanland

Örebro är den största staden

Historia

Ett krig

Väpnad konflikt mellan Ryssland och 
en koalition bestående av Storbritan-
nien, Frankrike, Osmanska riket och 
Sardinien.

Ett nytt yrke såg dagens ljus: krigskor-
respondent.

Ryssland angrep Turkiet för att man 
ville ha kontroll över Svarta havet. 
Pågick 1853-1856

Florence Nightingale gjorde en stor 
insats för att förbättra den usla vården 
av sjuka och sårade

Kriget utspelade sig på halvön Krim i 
Svarta havet

Filmveten-
skap

En svensk film

En ingenjör Cederqvist som är expert 
på tidmätning är huvudperson

Förlagan till filmen var Ivar Lo-Johans-
sons novell Kvinnofabriken

Utspelar sig i en textilfabrik på 
40-talet

Inspelad 1981 och Lasse Hallström 
regisserade

Magnus Härenstam spelar ingenjö-
ren som förför flickorna som arbetar 
på fabriken

Krysset

1 14 11 17 5 18 15 6 2

6 13 10 3 2 16

15 9 9 17 2 9 6 7

9 14 9 7 8

17 11 2 12 14 10 5 7 6

7 3 10 17 11 17

3 6 7 9 3 14 6 7

6 7 9 6 9

4 10 7 8 15 18 2 10 14

Skicka krysset med din lösning till

Turon Media

Turon AB

Box 42

601 02 Norrköping

Skriv namn och adress och deltag 

i utlottningen av 3 st vinster från 

www.tdstore.se

Svaren publiceras på www.orebro4you.se

Oftast gula>

Får man inte 
i onödan>

L E E N D E

M
ed sin tid>



recept4you
foto daniel heiniemi

KycKlinginnan-
lårfilè med Kanta-
rell- och mozza-
rellafyllning

Detta behövs till 4 personer: 
8 kycklinginnanlårfileér
500 g kantareller
125 g mozzarella
2 msk torkad timjan
Smör eller olja till insmörjning 
av form + Smör till stekning av 
kantareller
Salt & svartpeppar 

couscoussallad
Couscous till 4 personer:
500 g körsbärstomater
300 g champinjoner
250 g sparris
250g ruccolasallad
1 röd paprika
1 rödlök
3 msk olivolja (lite till stekning 
av grönsaker)
2 msk röd balsamvinäger
Salt & svartpeppar  

Kall sås
3 dl matlagningsyoghurt
6 soltorkade tomater
1 msk salvia
Salt & Peppar efter smak.

Gör så här: 
Sätt ugnen på 200° C
Stek kantarellerna i smör på med-
eltemperatur tills de fått en fin färg. 
Ställ stekpannan med kantarellerna 
åt sidan. Skiva mozzarellaosten till 
8 skivor. Vik upp kycklinginnanlår-
filéerna och lägg på lite kantareller, 
1 skiva mozzarella och lite salt och 
svartpeppar. Vik ihop de fyllda 
innanlårfiléerna och lägg dem i en 
smord gratängform. Strö över lite 
timjan på kycklingen. Ställ in kyck-
lingen i ugnen i ca 25 min.
Skär champinjoner, sparris och 
paprika i medelstora bitar. Skiva 
rödlöken. Stek grönsakerna i lite 
olja i en stekpanna tills de fått en 
fin färg.
 Gör såsen medan grönsakerna 
steker. Häll yoghurten och små fina 
bitar av de soltorkade tomaterna 
i en skål. Krydda med salvia, salt 
och svartpeppar.  Ställ den färdiga 
såsen i kylen.
 Koka couscousen. Skär körsbärto-
materna till halvor. När couscousen 
är klar tillsätts de stekta grönsaker-
na, körsbärstomaterna, ruccolasal-
lad, olivolja, balsamvinäger och 
salt. Blanda ingredienserna väl. 

 När kycklingen är klar läggs 
den upp tillsammans med 
couscoussalladen och den kalla 
såsen. Smaklig måltid!

äppeldröm 
Detta behöver du till ca 6 per-
soner: 
5 stora äpplen
2 dl vispgrädde
2 dl ljus sirap
2 dl strösocker
2 dl hasselnötskärnor
500 g vaniljglass
100 g smör
1 msk farinsocker
Smör till stekning 

Gör så här: 
Häll vispgrädde, sirap och strö-
socker i en kastrull. Koka upp 
och låt sedan koka  på svag vär-
me i ca 10 min. Ta av kastrullen 
från plattan, tillsätt smör och 

hasselnötskärnor. Låt smeten 
svalna tills den blir ljummen och 
lite tjock som kola. 
Skala och skär äpplena i 
klyftor. Stek äppelklyftorna i en 
stekpanna, tillsätt farinsocker. 
Stek dem tills de fått en fin 
gyllenbrun färg. Låt svalna till 
de har blivit ljumna.
Fördela de stekta äpplena i t 
ex ett martiniglas. Häll över lite 
kolasmet över äppelklyftorna 
och tillsätt en kula vaniljglass.

i detta nuMMer  får du ta del av en smakfull kycklingrätt med 
kantareller. Kycklingen passar utmärkt till kantarellerna där moz-
zarellaosten ger en god sälta.
Äppeldrömmen är speciellt utvald till de som tycker om riktigt 
söta efterrätter. Äpplena ger dock en viss syrlighet vilket ger 
desserten en perfekt kontrast till  kolans sötma. Jag hoppas du 
kommer att uppskatta min matspalt. 

Smaklig måltid

Kycklinginnanlårfilé med kantarell och mozzarellafyllning 
serverad med varm couscoussallad
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leDare
det föRsta numRet

För oss har en önskan gått i uppfyllelse, vi har 
äntligen fått möjligheten att producera och ge ut 
tidningsmagasin med lokalt innehåll i Örebroom-
rådet. Det går inte att känna annat än glädje och 
stolthet i en stund som denna. Samtidigt är det 
spännande att vänta på responsen. En tidning är ju 
ingen riktig tidning om det inte finns människor 
som vill läsa den. Just känslan av att få arbeta med 
något som andra förhoppningsvis vill ta del av och 
kommer att gilla, har varit själva drivkraften för 
oss.
Varför då göra ytterligare en ny papperstidning i 
detta cyberålderns tidevarv?  Helt enkelt för att 
vi upplever ett behov hos människor att få läsa 
mer om saker  i vår närhet som intresserar oss. Vi 
är också övertygade om att många upplever att 
läsandet är både enklare och trevligare när man 
kan sitta i soffan i sin favoritställning och läsa en, 
i jämförelse med en laptop eller padda, närmast 
viktlös tidning. Trots en tid med globala nätverk, 
internet och snabba färdmedel som tar oss runt 

jordklotet, så har vi människor ett starkt behov av 
att kunna identifiera oss med en omgivning som är 
greppbar. Att finnas i ett tydligt sammanhang ger 
oss harmoni och en bra grund att verka och växa 
utifrån. Orebro4you vill vara en liten del i att beri-
ka dig som läsare med både artiklar och annonser 
som till stor del har lokal koppling. Innehållet 
skall präglas av ämnen som är intressanta och mer 
fördjupande.
Efter detta första nummer väntar vi naturligtvis 
med spänning på er reaktion. Vi välkomnar gärna 
synpunkter, för det är genom din feedback som vi 
kan utvecklas. Vi tar gärna emot idéer på framtida 
innehåll. Vad vill just du läsa om? Vad vill du helst 
se när du bläddrar i Orebro4you? Samtidigt som 
vi gärna vill uttrycka oss och skriva om saker som 
ligger oss varmt om hjärtat så är det ni läsare som 
skall vägleda oss i vad nästkommande nummer 
skall innehålla. Självklart finns Orebro4you även 
som webbtidning. v

Du håller i din hand det första numret av Örebros 
senaste tillskott på tidningsmarknaden. Vi vill ge 
er ett läsvärt tidningsmagasin med lokalt innehåll.

www.orebro4you.se

Vad vill du läsa om?
Hör av dig om du har några 
intressanta tips.
epost: 
red@orebro4you.se

www.turondesign.se

Mats Turesson
redaktör


