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nyheter

Trapphusen är fulla av konst
Stor satsning på lokala konstverk i de nya hyreshusen i Johannelund.
Ilkka Pärni och Kerstin
Hedman är två av de lokala konstnärerna som
har smyckat trappuppgångarna på Redskapsvägen.
Att gå på den nya bostadsgatan är som att
blicka in i ett konstmuseum.
Konstnärsparet och västerortsborna Ilkka Pärni och Kerstin Hedman har fraktat sina konstverk
i regnsnöovädret som föll över
Stockholm samma dag som det
var dags för upphängning i trapphusen på Redskapsvägen.
Konstverken var väl inslagna
så de klarade färden från ateljén
bra. Husen är en del av det nya bostadsområdet Johannelunds trädgårdsstad som växer fram mitt
emellan Vällingby och Hässelby.
Tavlorna, som är målade på en
tapetliknande duk, klistrades upp
på väggarna på samtliga våningsplan.
De har fått varsin trappuppgång, Kerstin Hedman nummer
40 och Ilkka Pärni nummer 38,

Ilkka Pärni och Kerstin Hedman visar hur Ilkkas konstverk kommer att se ut på väggen.
och har gjort sex målningar var,
en till varje våningsplan.
De jobbar båda i samma anda,
i så kallad nonfigurativ stil, men
har ändå olika stilar.

– Jag gillar idén med att man
ska kunna se konstverken utifrån
gatan. Det är spotlights på väggarna som belyser dem när det är
mörkt. Det är ovanligt stora föns-

Se många fler modeller på: Slindborg.jetshopfree.se
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+ TANDPROBLEM?

Läs mer på vår hemsida

vaccindirekt.se

Kom till oss – vi hjälper Dig!

TELEFON 08-36 26 70

VaccinDirekt i Gamla Stan,
Hammarby Sjöstad och nu
också i Vasastan:
- erbjuder alla typer av vaccinationer och resemedicinsk rådgivning.
- har specialutbildade
läkare och sjuksköterskor.
- har stor vana av att tryggt
vaccinera barn och ”spruträdda”
- följer Socialstyrelsens
regler om läkarbemanning
och journalföring.
- har generösa öppettider,
även kvällar och lördagar.

08-37 40 20
Julgransgubben

Drop-in vid Ny!
OdenPraktiken
Må-to 10-19, fr 10-17,
lö 10-15. Odengatan 80,
vid Vasaparken ca 300 m
västerut från Odenplan.

Drop-in vid
SlussenPraktiken
Må-to 10-19, fr 10-17,
lö 10-15. Slussplan 7, ca
250 m norr om Slussens
T-baneuppg (Första huset i
Gamla Stan).

Drop-in vid
SjöPraktiken

Må-to 11-19, fr 11-16,
lö 10-15. Hammarby Allé 66
Alltid med läkare på plats, i Hammarby Sjöstad. Ta tvärerbjuder vi också hälsokon- banan eller buss 74 till hpl
Luma. Med bil, kör (tullfritt)
troller och läkarintyg.
Södra Länken till Hammarby
Enligt DN (april 2012)
Sjöstad, följ Hammarby Allé
har vi dessutom de mest
västerut.
förmånliga priserna.
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från Åkermyntan
(Preem-macken)
är i år hos oss
från den 8/12.
Hemkörning 70:i Bromma och
Västerort.

Caféet

Handla för 100:i butiken så
bjuder vi på
kaffe i caféet
(gäller samma dag)

Azalea

på stam
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G:a Växthusen vid T-Åkeshov

Bromstensvägen 174, 163 55 SPÅNGA • Telefon 08-36 26 70
ÖPPET: Vardag: 8.00-21.00, Lördag, Söndag & Helgdag: 10.00-16.00

www.vasterortdjursjukhus.se

I katastrofsituationer hänger allt på att agera
snabbt. Sms:a LÄKARE till 72970 så skänker du
50 kr eller gå in på
lakareutangranser.se för
att ge din gåva. Tack.

Exempelvis, 495:- för Twinrix mot hepatit A och B.
Det blir alltså både tryggare och mer ekonomiskt,
att välja en äkta vaccinationsbyrå.

+ BOKA TID?

VÄNTETIDS
GARANTI
PÅ AKUTBESÖK

linda.dahlin@mitti.se
tel 550 552 68

Ännu en äkta
vaccinationsbyrå!

Din NÄRAKUT för hund och katt!

Vi erbjuder veterinärer med specialistkompetens
inom kirurgi och medicin, välutrustad operationsavdelning,
egen avdelning för tandproblem, avancerat laboratorium,
ultraljud och digitalröntgen.

l Linda Dahlin

En katastrof sker på en sekund.
Vi kan skicka en operationssal
inom några timmar.

kista galleria &
skärholmen centrum
08-740 40 50
www.party-land.se

AKUTBESÖK?

Foto: Chris Anderson

ter i trapphusen, så att konsten
ska få synas, säger Ilkka Pärni.
Michael Cocozza är vd för Botrygg, som byggt husen. Han har
gjort sig känd för sitt konstintres-

allt för julfesten
tomtedräkter
från 159:-

+

se och för att bostadsbolaget ofta
satsar på konst.
När Botrygg byggde de nya husen i Johannelund bjöd han i första hand in lokala konstnärer från
västerort för att göra konsten i
trapphusen.
Förutom Ilkka Pärni och Kerstin Hedman har även Jim Axén,
Olle Borg och Karin Ögren, verk i
trappuppgångarna 28–40.
Finns det inte en risk att
konstverken blir förstörda av
till exempel klotter?
– Sedan 1995 har vi inte haft
några problem med klotter eller
annan skadegörelse av våra andra
uppsatta konstverk. Det är rätt
märkligt egentligen, men jag tror
att folk har respekt för att man lyfter miljön och att det är fint där
man bor.
– Vi anser att det är lönsamt
att satsa på konst i husen, då visar man sin ståndpunkt mot sina
kunder – att de är värdiga att ha
den här miljön, säger Michael Cocozza.
I januari väntar en invigning av
konstverken då hyresgästerna och
konstnärerna bjuds in.

Alla typer av vaccinationer. Friskintyg & hälsokontroller

Öppet: Mån 11–18, tis-fre 10-18, lör-sön 11–16
Tel 37 40 20 • www.facebook.com/froknolkruka

