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Så ﬁxar du
klimatsmart
till julbordet

JULENS FESTER
SOM INGEN
VILL MISSA

NYHETER 10

MAT 18–19

NÖJE 20–21
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SMS & MMS: 0730 – 120 830

Östermalmsnytt
ﬁrade 40 år på
Östermalm

Fanjunkarbostaden
kan bli hundcentrum
Djurgårdsparet Lars och
Barbro Rydéns förslag
väckte stans intresse.
NYHETER 5

STÖKIGT. Kommissarie Peter Ågren på Citypolisen vill ha bort traﬁken från Stureplan under festnätterna. Det tror han ska minska
våldsbrotten.

Hett derby på plan
och i bloggosfären
I helgen tar sig utbrytarna Djurgårdshof an moderklubben Djurgården.
SPORTEN 16

26
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+OLL Pµ ®STERMALMS BOSTADSMARKNAD

N N Vi Östermalmsbor älskar att snacka bostäder! Säg den fest
där det inte diskuteras miljonklipp och brakförluster. Från och
med nu hjälper Östermalmsnytt dig att hålla koll på bostadsmarknaden. Genom att varannan vecka presentera färsk statistik
från den lokala bostadsmarknaden.

MEDELPRISER

52 752

Kronor

N 1:or ............................................. 1 781 028 kr
N 2:or ............................................. 2 913 632 kr
N 3:or ............................................ 5 216 489 kr
N 4:or.............................................7 210 539 kr
N 5+:or......................................... 11 663 402 kr

Kvadratmeterpriset i snitt
på Östermalm just nu.
Siffran är baserad på utropspriser.
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TID PÅ MARKNADEN
N Medel ................................................. 33 dagar
N Längsta............................................. 180 dagar
N Kortaste.................................................... 1 dag
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BRA ATT HA KOLL PÅ
N Högsta pris per kvadratmeter ....................................99
010 kr
N Lägsta pris per kvadratmeter .................................... 29
839 kr
N Största lägenheten ....................................................
441 kvm

Statistiken som är framtagen för Östermalmsnytt av Booli bygger på

N Minsta lägenheten ........................................................
18 kvm
N Antal höjda utropspriser .....................................................5
st
N Antal sänkta utropspriser .................................................
13 st

uppgifter från drygt 1 000 svenska bostadssajter som bostadssökmotorn

Nu vill Citypolisen
stänga av Stureplan

Booli dagligen indexerar.

Här håller du koll på
bostadsmarknaden
Nytt i Östermalmsnytt.
BOSTAD 26

Förslag: Ingen traﬁk från klockan 00 till 06 varje fredags- och lördagsnatt
Brukar du ta taxi hem från Stureplan på natten? Det lär bli
svårt om Citypolisen får som de vill. Nämligen stänga av all
trafik från midnatt till 6 på morgonen varje fredags- och lördagsnatt. Allt för att minska våldet och olyckorna i området.

– När trafiken är i gång blir miljön stressig och upphaussad. Det är folksamlingar, köer och bilar överallt. Det blir
friktion mellan folk och toleransen är låg, säger Peter Ågren
på Citypolisen.
NYHETER 4

Sanna vår fiskmästare erbjuder!

FÄ L TÖV E R S T E N

Anders vår köttmästare erbjuder!

Gravad rödingfilé

Lammkotletter

Odlad i Danmark, salt, socker,
peppar,dill

Sverige, i skivor

Pris per kg

298.00

Pris per kg

Tips: Servera med vår goda ansjovissås

Varmt välkommen
till Sveriges bästa
matglädjebutik!

Sverige

Lingongravad lax
Pris per kg
Tips: Prova på julbordet

Låt sjuda i 30min med lagerblad, kryddpeppar, lök och vitpeppar

349.00

Snabbt, gott & enkelt! Färdigt för pannan

Schweizerschnitzel
Svenskt skinkinnanlår, ost, skinka,
ströbröd, salt, peppar

Lax med olivröra

Öppet:

Hos oss hittar du alltid
färska skaldjur!

Odlad i Norge, Philadelphiaost
oliv, kesella, oliver

Pris per kg

Stek i ugn 150-175°C ca 15–20min

239.00

59.90

Pris per kg

Snabbt, gott & enkelt! Färdigt för ugnen

Sabis butik vid Fältöversten hittar du här:

med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel

Rå Nibble julkorv

Nyhet!
Odlad i Norge, salt, socker,
peppar, lingon, konjak

209.00

Tips: Servera gärna med vår egen potatisgratäng och rödvinssås

Stekes 3min på skinnsidan och 1min på köttsidan

Pris per kg
Hos oss hittar du alltid
svenskt hängmörat kött!

189.00

Bryn i panna och sen in i ugnen 200° ca 5-6 min
Tips: Servera med klyftpotatis, gräddsås med lök

ÖSTERMALMSNYTT
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Hundliv i drömhuset
Barbro och Lars har planer för Fanjunkarbostaden vid Kaknäs
Hundar och hundägare
i massor. Kan det vara
något för den gamla
Fanjunkarbostaden vid
Kaknäs?
Ja, det tycker i alla fall
stans tjänstemän som
vill se Djurgårdsparet
Barbro och Lars Rydén
– och en massa hundar
– i huset i Kaknässkogen.

SÅ TYCKER VI …

Är det bra med
traﬁkförbud på
Stureplan?

Emma Siewert, 23, bartender och servitris,
Valhallavägen:
– Jag tycker att det är dåligt,
det kan bli svårt att ta sig
hem då.

Barbro och Lars Rydén bor på
Djurgården, inte så långt från
Fanjunkarbostaden och har
länge funderat på vad som ska
hända med huset som fått stå
och förfalla.
Nu kan de få chansen att
starta en hundverksamhet mitt
i Kaknässkogen vid Hunduddsvägen.
– Det är tänkt som ett aktivitetscentrum, säger Barbro
Rydén som tycker att läget är
perfekt. Och på Gärdet finns
gott om hundar.

Per-Erik Selking, 40,
utbildare, Ängsskärsgatan:
– Det är bra att få bort personbilar och kanske taxibilar. Men bussarna tycker jag
ska vara kvar.

Hundverksamhet året om

Deras vision är att samla en
mängd olika hundverksamheter på samma plats. De vill
erbjuda hundträning under
varma och ljusa förhållanden,
inomhus och utomhus – året
om. Tanken är att det ska erbjudas kurser, veterinärkvällar,
friskvård och mycket mer.
Barbro som arbetar med
utbildning har tidigare tränat hästar men övergick efter
ett tag till hundar. Hon tränar
också aktivt i flera hundsportgrenar. Lars är civilekonom
och specialiserad på fastigheter
och renoveringar.
Östermalmsnytt har ett flertal gånger skrivit om den öde
gården och området har nyligen gjorts i ordning. Marken
har sanerats från blyförorening-
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HUNDENTUSIASTER. Lars och Barbro Rydén med hundarna Mega, 9, och Pzingo, 1.

ar och en äng med vägar, broar,
bäckar och fördämningar har
kunnat återskapas.
Stadens tjänstemän ser
positivt på att Fanjunkarbostaden rustas upp och i ett
par år fanns planer på att en
4h-gård skulle flytta in. Men
finansiärerna uteblev och
tjänstemännen fick börja om
letandet efter en verksamhet
våren 2008.

nomförbar och ambitionen är
att hitta en långsiktig ägare.
Förslaget om att upplåta Fanjunkarbostaden för hundträning och café presenteras för
exploateringsnämnden den 11
december. En mötesplats för
hundintresserade och hundägare för både inom- och utomhusträning har tidigare saknats i Stockholmsområdet.
Natalie Nordenswan

Måste hitta ägare

Nu är man angelägen om att
hitta en verksamhet som är ge-

08-545 870 73
natalie.nordenswan@
direktpress.se

FOTO: FREDRIK JOHANSSON

ALM
tror är från hemtjänsten.
ra dagar senare märker
att hans plånbok och
elknippa är borta.
PPARGATAN
dag den 2 februari
ckan 12.40
d. Ett par i 90-årsåldern

esök av en man som säatt han ska kontrollera
net. De går tillsammans
köket och kontrollerar
net. Paret misstänker efatt en annan person har
inne i lägenheten eftersmyckeskrinet som stod
len är tömt.
NGEDEVÄGEN
dag den 2 februari
ckan 09.00
. En 85-årig kvinna har

ollator parkerad i trappt. När hon ska använda
på morgonen är den
a.
ERMALMSTORG
dag den 2 februari
ckan 02.00
handel. En man är på väg

när han plötsligt får ett
i sidan så att han ramlar
ull.
HAR DU ETT NYHETSTIPS?

Tipsa oss!
Sms/mms:
0730-120 830

LGRUPP!
malmsnytt.
70 70

LÄMNAD ÅT SITT ÖDE. Fanjunkarbostaden vid Kaknäs står öde och förfaller. Plåtförstärkningarna för dörrar och fönster har
inte hindrat vandaler att ta sig in.
FOTO:CHRISTINE HENNI

$RÃMHUSET FÃRFALLER
Fanjunkarbostaden vid Kaknäs står övergiven
Stora skuggans 4 H-gård
skulle ta över Fanjunkarbostaden vid Kaknäs.
Men planerna sprack när
ﬁnansiärerna uteblev.
Nu står ödehuset och
förfaller...

Fanjunkarbostaden påminner om en liten herrgård
med flyglar där den ligger
mitt i Kaknässkogen vid
Hunduddsvägen. Men sedan
många år står husen igenbommade och övergivna.
Läget är perfekt, några kilometer från city men ändå
mitt i en lantlig idyll med hästar betande runt hörnet. Här
bodde fanjunkaren i anslutning till en militär skjutbana
som lades ner för nio år sedan. Sedan dess har området
sanerats från blyföroreningar
och Kaknäs ängar återställts
till sitt tidigare naturliga skick
– en fuktäng med vägar, broar,
bäckar och fördämningar.

ingick också att Fanjunkarbostället skulle renoveras
och ”få en publik användning i kombination med bostad och bidra till att göra
Kaknäsområdet lockande för
allmänheten”. En viss tillsynsfunktion skulle också
ingå i arrendet och arrendatorn skulle bekosta upprustningen.
Många var intresserade av
att ta över bostaden. Kafé, galleri, vandrarhem, naturskola,
lekplats, vagnsmuseum...
Förslagen var skiftande och
de sökande så många att de
poängsattes. Flest poäng fick
Stora skuggans 4 H-gård som
ville satsa på kultur, hälsa,
hantverk och naturkunskap
vid Kaknäs som ett komplement till Stora skuggans
djurhållning.
Allt detta går att utläsa ur
gatu- och fastighetskontorets
tjänsteutlåtande från 2005.
Inte mitt bord...

Många intresserade

I gatu- och fastighetskontorets planer för Kaknäs ängar

Men sedan dess har handläggarna pensionerats eller slutat. Gatu- och fastighetskon-

”Vi har utsett en
projektledare som
bland annat ska
ägna sig åt att hitta
en ny arrendator.”
toret har gått i graven och ur
askan har trafikkontoret och
exploateringskontoret uppstått och saken är inte lätt att
reda ut. ”Kolla med fastighetskontoret”, föreslår någon. Men där hänvisar man
till exploateringskontoret
som i sin tur hänvisar till
Djurgårdsförvaltningen.
– Vi ansvarar inte för området vid Kaknässkogen och
Hundudden. Det är Stockholms stads mark, upplyser
Djurgårdsförvaltningen. Försök med trafikkontoret...
Men trafikkontoret bollar frågan tillbaka till exploateringskontoret. Där
utför växeltelefonisten rena
detektivarbetet och letar rätt
på en handläggare för Öster-

malm/Djurgården. Äntlig
ska vi få svaret...
Men så enkelt var det in
Handläggaren hänvisar t
Stefan Eriksson, chef f
exploateringskontoret/i
nerstaden.
Varför står den ﬁna Fanju
karbostaden tom?

– Stora skuggans 4 H-gå
har inte klarat av att leva u
till sitt åtagande. När vi uts
4 H var finansieringen in
klar. 4 H hade räknat m
att externa finansiärer sku
ställa upp men så blev d
inte.
Vad händer nu när ni inte h
någon arrendator?

– Vi har utsett en projek
ledare som bland annat s
ägna sig åt att hitta en ny a
rendator eller tomträttsinn
havare till Fanjukarbostade
Det kan bli en av de tidiga
intressenterna eller en h
ny. Vi hoppas att det ska va
klart i vår.
Christine Henn
08-545 870
christine.henning
direktpress

Östermalmsnytt 2008-02-09

DETTA HAR HÄNT
✔ 2005 beslutades att
Fanjunkarbostaden skulle
renoveras och ”få en publik
användning”.
✔ Det beslutades att Stora
Skuggans 4 H-gård skulle ta
över bostaden.
✔ Men 4 H-gården ﬁck problem med ﬁnansiärer och
ärendet föll mellan stolar
både här och där.
✔ 2008 utsågs en projektledare med uppdrag att hitta
en ny arrendator eller tomträttsinnehavare.

Nick Törnquist, 73, pensionär, Kampementsgatan:
– Det låter bra. Det rensar
upp och gör att traﬁkolyckorna minskar.

Anna Rappe, 29, stasvetare, Källskärsgatan:
– Om polisen gör den bedömningen att det är nödvändigt, då är det bra.

Christin Jensen, 53,
taxichaufför, Brantingsgatan:
– Nej, det är inte ett bra
förslag. Folk går redan nu
bort från Stureplan för att få
tag på en taxi, det blir ingen
skillnad.

