
klinch med bråkmakare 
i tunnelbanan.  

En eldsjäl med civil-
kurage, kan man tycka. 
Eller en tant som lägger 
näsan i blöt. Det händer 
att ungarna på gården 
käftar tillbaka: "du är 
inte min mamma!" Och 
även vuxna grannar har 
någon gång tyckt att hon 
har lagt sig i sådant som 
hon inte har med att 
göra.  

Så varför lägger hon 
sig i? Janina skakar på 
huvudet och spärrar upp 
ögonen som om hon 
själv tyckte att det vore 
ett litet mysterium.  

– Jag kan inte blunda. 
Jag får väl en kniv i 
ryggen en dag i tunnel-
banan. Så är det med 
mig! skrattar hon. 

Men så blir hon 
allvarlig:  

– Det är viktigt att 

Någon prasslar i 
rabatten, någon 
plockar bort skrot ur 
pappersinsamlingen 
och någon ryter åt 
busen som sladdar på 
gångvägen. Chansen 
är stor att det är 
Janina Eriksson, 
gårdstomte på västra 
gården.  

På en liten grön planta i 
det mörka hörnet utan-
för porten till Torsten 
Alms gata nummer 80 
lyser en pärla rött: ett 
smultron – en av de 
sista mörka dagarna i 
november. Och böjd 
över plantan och de 
andra magra växterna i 
rabatten står Janina 
Eriksson med klargula 
plasthandskar.  

– De är för allas ögon 
att njuta av, säger hon 
om blommorna hon 
pysslar om.  

Året om syns Janina i 
rabatterna på västra 
gården. Vid källar-
trappen har hon drivit 
upp en klematis, mellan 
klippblocken på hus-
längans baksida har hon 
planterat akleja och 
ända bort i backarna 
intill Hövdingastigen, 
på vägen mot tunnel-
banan, har hon tryckt 
ner frön i jorden. Ibland 
betalar hon plantor och 
frön med egna pengar, 
ibland får hon ersättning 
från Hyresgästföre-
ningen och vid något 
tillfälle har hon också 
fått lökar från 
Stockholmshem.  

Janina Eriksson skrev 
kontrakt på sin lägenhet 
i Örnsberg den 16 mars 
1982, samma dag som 

hennes första barn 
föddes. Hennes familj 
tillhörde de första som 
flyttade in i de då helt 
nybyggda husen.  

– Då var det ingen 
som öppnade käften för 
någon. Jag är från Polen 
och där pratar alla med 
varandra, så jag tyckte 
det var konstigt. Så jag 
satte mig med barn-
vagnen på gården och 
ropade åt alla. Stäm-
ningen blev snart bättre.  

Janina har fortsatt att 
värna om området. Hon 
är en som bryr sig. Hon 
inte bara piffar upp 
rabatterna och rensar 
metallskrot ur pappers-
insamlingen, hon hojtar 
till barn som klättrar på 
cykelförrådet och säger 
ifrån på skarpen om 
någon kör bil för fort på 
gården. Ja, hon drar sig 
inte ens för att gå i 

Janina – gårdstomten med civilkurage 
Detta händer i 
vinter: 
 
9 feb: Årsmöte kl 19.00 i 

lokalen 
 
Med reservation för ändringar 
 
Mer detaljerad information finns 
på hemsidan och på anslags-
tavlorna i området i samband 
med evenemangen. 
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Janina Eriksson på västra gården är inte rädd för att ta itu med problem.  
– Någon måste reagera, det är människans plikt, säger hon.  

man aldrig stänger sig själv, 
man måste hela tiden 
utvecklas, läsa, lära sig mer. 

Hur vågar hon? Är hon 
inte rädd? 

– Man ska inte bara säga 
"hallå" med pipig röst, man 
ska ryta till. Och så ska man 
hålla lite avstånd så att man 
har plats att försvara sig.  

 
Av Katarina Bjärvall 
Foto: Jenny Morelli 



– Bara efter ett 

par dagar ringde 

det en dam på 

Kungsholmen 

som hade precis 

en sådan jag 

ville ha, med 

kartong och allt. 

Grannarna.se – vad finns i 
ditt kvarter? 
Varför gå till grovsop-
rummet med gamla grejer 
när du kan ge dem till din 
granne? På webbplatsen 
grannarna.se kan vi köpa, 
sälja saker och ge bort 
saker – oss grannar 
emellan. 

Över 5000 annonser finns 
just nu på webbplatsen 
www.grannarna.se som 
täcker nästan hela Stock-
holm. Här i Örnsberg finns 
det i dag tjugo annonser om 
bland annat kattmat, tomte 
till julafton, mjölkskummare, 
riskokare, fågelbur, böcker 
och en tvättmaskin. Och ökar 
man omkretsen till att gälla 

hela Hägersten och 
Liljeholmen går det att hitta 
ännu mer prylar: vad sägs 
om ett par Flamencoskor i 
storlek 38? Men då får man 
ta sig ända till Gröndal. 

Annonsplatsen 
grannarna.se startades i våras 
av de tre söderborna Olof 
Mathé, Ted Valentin och 
Martin Sylwan som tröttnade 
på att det slängdes så mycket 
bra grejer där de bodde. Och 
lika trötta var de på att de 
själva hade massa saker de 
egentligen inte behövde. 

– Det som är skräp för dig 
kan ju vara värdefullt för 
någon annan, säger Martin. 

Själv har han annonserat 
efter en köttkvarn. 

– Bara efter ett par dagar 
ringde det en dam på 
Kungsholmen som hade 
precis en sådan jag ville ha, 
med kartong och allt. Hon 
kom åkande med bussen och 
levererade kvarnen. Det var 
toppen, säger Martin. 

Grannarnas uppgift är att 
hjälpa till att minska på 
misshushållningen med nya 
eller gamla grejer i vårt eget 
närområde enligt devisen 
"varför gå över ån efter 
vatten". Dessutom vill 
Grannarnas upphovsmän 
skapa ökad kontakt grannar 
emellan. Och man kan 
annonsera saker gratis vilket 
gör att det går att hitta saker 
som inte finns på Blocket där 
det inte lönar sig att 
annonsera ut till exempel 
broschyrer om orter i hela 
Sverige.  

Små socioekonomiska 
ministudier kan dessutom 
bedrivas av den special-
intresserade. Vad bort-
skänkes respektive önskas i 
de olika stadsdelarna? Eller 
varför inte så här innan jul: 
var i Stockholm är man mest 
givmild? Som det ser ut i dag 
så lutar det faktiskt åt 
Hornstull: här skänker man 
bort hela tjugosex saker. 
Östermalm skänker bort sex 
saker saker och vi i 
Hägersten: arton. I Bromma 
blåser det lite snålare, där 
bortskänkes en enda sak. En 
sängram i Södra Ängby – 
fast då är den i och för sig 
från DUX. 

 
Av Jenny Morelli 

På kartan kan du se vad som finns där du bor. 
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När Iraks kristna firar jul 
doftar julmaten kanel, 
nejlika och kardemumma. 
Hana i närbutiken Örnen 
bjuder läsarna på några av 
sina bästa julrecept:  

Doftande rostbiff 
En enkel rätt som sprider 

juldoft ända ut i trapp-
uppgången.  

 
1 stor rostbiff, ca 1-1,5 kg 
kardemumma 
kanelstänger 
nejlikor 
citron 
tamarind 
vitlök 
Salt 
 
Gnid in rostbiffen med 

kardemumma. Stick små hål 
i den och stick in nejlikor 
och små bitar av kanel-
stänger i hålen så att biffen 

blir taggig som en igelkott. 
Blanda en marinad av citron, 
pressad vitlök, salt och 
tamarind (finns hos Örnen) 
och häll över biffen. Linda 
den i folie och låt stå i 150 
graders ugnsvärme i 1-2 
timmar. Köttet är klart när 
köttermometern visar 60 
grader. Skär köttet i tunna 
skivor. 

 
Kubba i 
hommoussoppa 

Äggformade köttknyten i 
kikärtssoppa – den viktigaste 
julrätten för Iraks kristna.  

 
Deg 
200 gram köttfärs 
4 dl kokt ris 
 
Fyllning 
500 gram köttfärs 
2 gula lökar 
salt 

kanel 
paprikakrydda 
svartpeppar 
 
Soppa 
2 liter buljong 
300 gram kikärtor (från burk 
alternativt blötlagda och 
kokta) 
salt 
svartpeppar 
 
Kör 200 gram köttfärs 

och ris i mixer till en deg. 
Stek resten av köttfärsen, 
löken, kryddorna och 
saltet. Dela degen i klickar, 
forma varje klick till ett 
ägg, peta in en stor klick 
fyllning i varje och smeta 
till ytan. Koka upp en 
kastrull med buljong, 
kikärtor, salt och peppar. 
Lägg i knytena och koka 
dem i 15 minuter. Servera 
dem i soppan. Delikat! 
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Saba Tekeste, 
mellangården, 
40 år, 
assistent 
 
 
 
1. Vi firar 
hemma med 
familjen och 
äter god 
eritreansk mat! 
 
2. Jag önskar 
mig en snygg 
och elegant 
tröja. 
 

Kristina 
Åström,  
låghusen, 
31 år, 
ekonomi-
biträde 
 
1. Jag är 
hemma med 
familjen och 
myser, äter 
julmat, tittar på 
Kalle Anka och 
öppnar 
julklappar. 
 
2. Körkort! 

Olle Eriksson,  
östra gården,  
5 år, 
går på dagis 
 
 
 
1. Vi åker till 
mormor och 
morfar i 
Karlskoga. 
 
2. Ett fiskespö. 

Gun Aronsson,  
mellangården, 
75 år, 
pensionär 
 
 
 
1. Jag är 
hembjuden till 
några ung-
domar men vill 
helst sitta 
hemma och titta 
på Kalle Anka.  
 
2. En bättre 
värld och en 
stekpanna.  

1. Hur firar du 
jul? 
 
2. Vad önskar 
du dig i jul-
klapp? 
 

Johan Barud, 
västra gården, 
18 år, 
studerande 
 
 
 
1. Vi firar 
hemma med 
familjen med 
köttbullar, 
potatis och 
korv. 
 
2. En egen bil – 
en Mercedes. 

Vadar-5:an 

Varma kryddor i irakisk julmat 

Provkökets 
kommentarer: 
 
Det räcker inte att 
blanda ris och köttfärs 
med händerna, det 
måste mixas (annars 
blir det ris och köttfärs-
soppa med kikärtor). 
Låt fyllningen svalna 
lite innan ni gör 
knytena, annars är det 
lätt att bränna sig. 
 

/Amatörkocken Jonas 
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Ordförande  Ingrid McGowan  08-6585598  
Kassör  Sigvard Gustafson  08-6463518  
Sekreterare  Ulla Ask  08-184889  
Ledamot  Annabel Ronnehed  08-7090004  
Ledamot  Marianne Halvarsson  08-184834  
Suppleant  Anna Sjunnesson  08-197135  
Suppleant  Lotta Lagermalm  08-7443153  
Suppleant  Michael Boström  070-4519221  
Suppleant  Bengt-Ove Kihl  08-194196 
 
Lokalen, Öb38  Jonas Högström 08-841231 
Vävstugan, TA96 Lotta Lagermalm  08-7443153 
Bastu, Öb36  Jonas Högström  08-841231 
Fotolabbet, Öb38  Richard Gelin  08-189696 
Vadarnytt  vadarnytt@vadaren.se 

Kontakter 

Lokaler i området 
I vårt område har Hyresgästföreningen flera lokaler som alla 
boende, medlemmar eller inte, kan använda.  
 
”Lokalen” 

På Örnbacken 38 finns en lokal som används till barnkalas, 
pingisspel, möten, yoga, studiecirklar, breakdanceträning, 
pysselkvällar och mycket annat. Man kan även låna 
bord och stolar om man skall ha gäster hemma. 
Köket är nyutrustat med porslin, 18 
kuvert. Lokalen kostar 50 kr att hyra.  
Kontakta Jonas Högström, 08-841231. 
 

Fotolab 
   I lokalen på Örnbacken 38 finns även ett 
fotolab med mörkrum, förstoringsapparater, 
framkallnings- och sköljningskärl. Vätskor 
och papper får man hålla med själv. 
Ansvarig är Richard Gelin, 08-189696. 
 

Bastu 
I källaren bredvid lokalen finns en bastu med 

plats för fyra personer. Liten ”relax-hörna” för 
två och dusch finns också. Bastun bokas hos 
lokalansvarige och kostar ingenting att 
använda. 

 
Vävstuga 
   På gaveln till Torsten Alms gata 96 
finns en vävstuga med flera vävstolar. 
Det finns även en tvättmaskin där man 
kan färga tyg eller kläder. På söndags-
kvällar finns det oftast någon från 

vävgruppen där, annars går det bra att ringa Lotta Lagermalm, 
08-7443153, för mer info. 

Vadarnytt 
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Postadress 
Vadarnytt 
c/o Jonas Högström 
Örnbacken 8,  
126 51 HÄGERSTEN 
 
E-post 
vadarnytt@vadaren.se 
 
Hemsida  
www.vadaren.se 
 
Reportrar 
Katarina Bjärvall 
Jenny Morelli 
 
Layout 
Jonas Högström 
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I all iver att få ut förra numret 
glömde vi helt bort att tacka 
förra redaktionen för väl utfört 
arbete. Stort tack Till Renée 
och Anna för alla år ni gav ut 
Vadarnytt! 

/redax 
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