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Från nybakad
student till föreståndare
Helena Pedone är bara
21 år men redan nyckelperson
på Konditori Princess.

Om maten ska tysta mun
måste magen få prata!
Här finns utbudet,
smakerna och gemenskapen.

Barnskötaren som
halkade in i skobranschen
Det sägs att slumpen inte är
någon tillfällighet och kanske
är det så.

Här finns allt du behöver
Ett ställe, alla ärenden.
Precis så tycker vi att det ska vara.

Hur kommer framtidens
Lidingö Centrum att se ut?
Vi frågar Ann Nagel
och Roland Rothman om deras tankar.

Mumsig, mustig och mysig
höstmat!
Konsten att skapa något som
faktiskt alla sinnen uppskattar.

Fly in i biomörkret
Kvartersbio. Bara namnet gör
att det smakar popcorn i munnen.

EN DEL AV ÖN är utgiven av
Lidingö Centrum Företagarförening
Ansvarig utgivare: Ann Nagel
Text: Kicki Unge
Foto: Jann Lipka, Jesper Florbrant
Produktion: Edison Reklam 08-579 335 00
För inköpsställen se: www.lidingocentrum.se
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel
och slutförsäljning.
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Mysigaste mössa

Från nybakad
student till
föreståndare
Helena Pedone är föreståndare och personalansvarig på
Konditori Princess. Ett arbete som kräver karaktär, både
när det gäller att motstå färska kokostoppar och impulsen
att trycka på snoozeknappen när väckarklockan ringer.
en nyckelperson på
jobbet. För Helena är det inte konstigt alls.
Efter gymnasiet ville hon börja jobba direkt.
Och mycket. På Princess dök möjligheten
upp och hon tog den utan att tveka. Nu, ett
och ett halvt år senare, har hon fått nya
arbetsuppgifter och ansvarsområden.
Och hur mycket hon än trivs här, drömmer hon om att en gång bli journalist. Dels
för att hon gillar att skriva men också för att
hon älskar att upptäcka nya saker. Hon har
ett härligt driv, är intresserad och engagerad. Bra egenskaper när man vill ta sig fram
i yrkeslivet.

Bara 21 år och redan

21-åringar är mest.
Gillar mode, musik, god mat och att träffa
vänner. Och att resa. Förra vintern åkte

Annars är hon som

hon iväg med kompisar på långresa till
Australien och Thailand, och även om det
innebar en del strapatser som till exempel
möten med mindre mysiga ormar och andra
djur, är det en resa hon alltid kommer att
minnas.
Skulle hon välja ett av länderna för att
bosätta sig i blir det Australien, för människorna, klimatet och för att det kändes lite
som hemma.
Hennes stil är klassisk men

inte åt det strama hållet. Malene Birger är en favorit, så det
blir alltså lite sött och bohemiskt också i en
lagom skön blandning med det enkla. Precis
sådana plagg man hittar hos både saracecilia
och byus. Hon tycker att kläder är viktigt för
att de snabbt signalerar lite av vem man är.
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n från byus

med smycken
Vardags- eller festfin
från Lidingö Guld

Skinnjackan med stort

S från saracecilia

Samma sak med inredning. Hon bor fortfarande hemma men när hon flyttar tror hon
det blir en del mörkt trä och lite varma,
dova färger på i alla fall några väggar. Vitt
överallt är inget alternativ för denna tjej
som vet var skåpet ska stå.
Smycken är också ett sätt att visa vem
man är tycker Helena och precis som med
kläder gäller enkelt och klassiskt även här.
Men några få undantag finns; ”Pilgrim är
kanske inte det mest klassiska, men jag
gillar det ändå. Man måste ju ha några otippade favoriter också och de passar alltid till jeans, klänning och till allt däremellan.”

Shopping med Helena från Princess
Namn: Helena Pedone
Ålder: 21 år
Gör: Föreståndare och personalansvarig
på Konditori Princess.
Hobby: Vara med vänner, skriva, läsa, äventyr.
Bäst med hösten: Ta det lugnt, dricka te
för att hålla värmen.
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Om maten ska tysta
mun måste magen
få prata!
Hungrig eller lite småsugen? Ta med eller sitta här? Bråttom
eller njuta i timmar? Ät dig runt jorden eller låt de svenska
mattraditionerna mätta din mage. Här finns utbudet, smakerna och gemenskapen. Enjoy!

Coop

Ekologiskt och närodlat är en hjärtefråga för
butikschef Eva Axberg. Det syns i hyllorna.
Överallt hittar du KRAV-märkta alternativ
till det mer traditionella sortimentet. Och
märken som Saltå Kvarn och andra regionala fabrikat får ta stor plats. I både köttdisken och bland frukt och grönt är inriktningen också tydlig; ju lokalare desto bättre.
Du hittar till och med närproducerad glass
här, Järnaglass. Den saknar helt och hållet
livsmedelstillsatser och innehåller bara äkta
råvaror, kan det bli bättre? Hemlagade luncher och middagar finns också. Välj mellan
kött, fisk och vegetariskt och tillbehör som
till exempel bulgur eller matvete. Nyttigt
och vettigt för dig som inte hinner eller vill
laga själv. Frallor, limpor, brytbröd, lantbröd
och alla tänkbara konditorivaror bakas
också på plats. Med goda ingredienser som
både magen och miljön tycker om.

Jernet

Restaurang. Bar. Lunchhak. Mötesplats.
AW-ställe. Jernet finns ofta med som ett
självklart alternativ när magarna kurrar
här på ön. Och på andra sidan bron också
för den delen. Inte konstigt alls. Här finns
maten och stämningen. Och servicen. Det
är en kvarterskrog med ambitioner och
traditioner. Här används inga halvfabrikat,
för Anne och Åsa som nu driver Jernet är
det genuina en hederssak. Inriktningen
är husman utan krusiduller. Så långt det
är möjligt och beroende på typ av råvara
väljer de färskt, ekologiskt eller närproducerat. Säsongsvariationerna avspeglar sig i
menyn och på en griffeltavla dyker det upp
spontanare som är ren och skär köksglädje.
Vinlistan är både bra och
varierande.

Konditori Princess

Slink in på morgonkvisten vid 7-snåret och
njut en kaffe med en färsk fralla eller, ljuvliga tanke, en nybakad bulle. En garanterat
bra start på dagen. Eller kika in för en matig
lunch, en favorit är avokado med skagenröra och rökt lax, en annan är hälsotallrik.
Eller köp gott bröd. Surdegslimporna går
som smör, precis som valnötslimporna och
fruktbrödet. Allt här är bakat med kärlek
i det egna bageriet i Stockby, helt utan
onödiga tillsatser och konserveringsmedel.
Självklart finns också tårtor, chokladpraliner, kakor och allt annat du kan tänkas vilja
beställa eller njuta av på plats. Och vill du
vara lite kontinental kan det vara bra att
veta att du kan bli serverad ett gott glas
vitt här. Eller en skummande öl till den där
räksmörgåsen som inte går av för hackor.
Kaffe och te i alla former och smaker finns
förstås också, precis som det anstår ett äkta
konditori.

Skeppet

En 14 meter lång disk fylld av goda ostar,
smarrig fisk, säsongens bästa skaldjur, kött
och vilt. Det är Skeppet det. Tilläggas kan
nybakat bröd och ett nästintill gigantiskt
utbud av fräscha frukter och grönsaker med
allt från äpplen till ätbara blommor. Det
känns inte riktigt som en matbutik i vanlig
mening och det är det inte heller. Matparadis passar bättre. Eller ännu bättre, färskvaruparadis. Här packas köttet av yrkesmän
med tillsammans över hundra års yrkeserfarenhet. Och du kan beställa det du saknar,
det mesta brukar gå att få. Personalen är
kunnig, så fråga på. Service är nämligen
ett ledord här. Och jodå, det finns spagetti,
frysta köttbullar och påsar med bakmixer
också, totalt rör det sig om cirka 20 000
artiklar. Plus catering. Men det är nog ändå
mest för den där långa och välfyllda färskvarudisken och för avdelningen med frukt
och grönt som man går hit. Ett tips är därför
att inte ha bråttom när du handlar här. 14

meter mat av toppklass kräver sin runda tid
av uppmärksamhet och engagemang.

Skeppets Bakficka

Här ses man för en espresso eller en latte.
Eller för att luncha. Sushi, pajer, mackor
och hemlagad husman finns alltid på menyn
precis som GI-sallader och vegetariskt. Atmosfären är skönt avslappnad och inbjuder
både till informella möten och till kompisfika. Allt går självklart också att få med i
påse eller mugg. Bra catering finns också,
prata med gänget här inne så får du snabbt
förslag på färdiga menyer. Självklart kan du
också sätta ihop din egen. Och det spelar
ingen som helst roll om du behöver mat för
en eller flera hundra. Bakfickan fixar!

Tehuset Java

Du som trodde att Tehuset Java säljer te har
helt rätt. Men visste du att de också säljer
underbara porslinskoppar, olivoljor, doftljus,
choklad, konfektyr, body lotion, espressomaskiner, marmelad, servetter, necessärer,
honung och mycket, mycket mer? Gå in
och låt dig inspireras. Här finns kaffe och te
du aldrig tidigare smakat, många ekologiska.
Här finns också presenterna du önskar att
du hade upptäckt tidigare. Ge bort eller ge
dig själv. Och bli inte förvånad om du går
ut härifrån med helt andra saker än de du
hade i huvudet när du gick in. Det är helt
enkelt svårt att låta vissa saker stå kvar
på hyllorna. Fågelklockan till exempel. En
väggklocka som varje timme ger ifrån sig
fåglars originalläten inspelade i den fria naturen. Lätena tystnar vid mörker och sätter
igång igen när det ljusnar. Och vem faller
inte pladask för Mariemkkohanddukar eller
handkräm från Crabtree & Evelyn? Du kan
också komma hit på teprovning. En skön
och lagom långsam höstaktivitet kanske?
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Meyers Relish finns i smakerna
rödlök och tomat. Perfekt till såser
och dressingar. Pris 39 kr
(ord. pris 59 kr). Erbjudandet gäller
t o m 24/11. tehuset java

Fransk moussetårta Versailles med
äppelkompott och svartvinbärspannacotta.
Design Birgitta Larsson. 8 bitar. Pris 250 kr.
Konditori Princess

Låt det
smaka!

Kaffe och bulle. Liten svart
kaffe och kanelbulle. Pris 20 kr
(ord. pris 31 kr)
pressbyrån

En krog, alla möjligheter! After work
fredagar 16–21 En trappa upp.
Festvåning samt catering/take away.
jernet bar & matsal

Handdoppad minibiskvi med
chokladtryffel och mandelbotten.
Pris 10 kr/st. Erbjudandet gäller
t o m 30/11.
Konditori Princess

Matbröd Bonjour. Välj mellan olika sorter. 360–490 g.
Pris 49 kr/2 st (Jmf.pris 50–68:06/kg). Erbjudandet
gäller t o m 1/1 2012. coop
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Kusmi: Detox, BeCool och Boost. Funktionsteer
från Kusmi. Nu specialpris på 250 gramsburkar!
Pris 198 kr (ord. pris 285 kr). Erbjudandet gäller
t o m 24/11 eller så långt lagret räcker.
Tehuset Java

Även hösten passar bra för en
riktigt god fiskrätt. Vill du ha hjälp
med menyn, fråga oss!
skeppet

Frukostpaket. Liten svart kaffe,
fralla, minute maid juice och DN.
Pris 39 kr (ord. pris 76–86 kr)
pressbyrån

Skogens vilt ligger färdig i vår
välfyllda färskvarudisk. Bara att
välja och vraka! skeppet

Räksushi; 5 räknigri och 4 makirullar. Pris 79 kr.
Barnsushi; 8 bitar. Pris 65 kr. skeppets bakficka

Tack alla kunder för den här säsongen!
Den 29 oktober packar vi ihop men är
tillbaka igen första advent med massor
av julsaker såsom kransar, godis,
nötter, granar m m. Välkomna då!
vasatorgets frukt & grönt
Höstsallad ca 450 g: Caesarsallad. Pris 59 kr.
Rostbiff- eller skagensallad. Pris 69 kr.
skeppets bakficka
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För män med koll !
victor från Skeppet
Nevadajeans. Finns i 5 olika tvättar. Pris 399 kr. dressmann
Tröja från Holebrook i mjuk merinoull. Pris 845 kr. båthuset
Jacka från Hope med dunfoder och ribbade mudddar med hål för
tummarna vid ärmslut. Pris 3.900 kr. Halsduk och mössa i härlig
ull/cashmereblandning från Day Birger et Mikkelsen. Halsduk. Pris 799 kr.
Mössa. Pris 499 kr. byus

Checkmönstrad skjorta i 100 % egyptisk bomull.
Finns i ett flertal färger. Pris 499 kr. V-ringad tröja
i 100 % merionoull. Finns i ett flertal färger. Pris 399 kr.
dressmann

Herrcardigan från Day Birger et Mikkelsen.
Pris 999 kr (ord. pris 1.299 kr). Erbjudandet
gäller t o m 13/11. byus

Halsduk från Amanda Christensen finns
i flera färger och ränder. Pris 498 kr.
butik grön

Boss herr kronograf. Limiterad X-lander
racing team. Pris 4.995 kr.
lidingö ur

Gucci Guilty, pour homme. Eau de toil, 50 ml.
Pris 640 kr. Eau de toil, 30 ml. Pris 495 kr.
After shave, 50 ml. Pris 530 kr. Deo stick.
Pris 300 kr. Gudruns Hörna

Peak Performance Klondyk parka.
Finns i både dam och herrstorlekar.
Pris 4.000 kr. intersport
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Allt för barnkalaset finns på Ka

Barnskötaren
som halkade in
i skobranschen

Stora och färgg

lada klockor på

Bästa träningsklädern
Det sägs att slumpen inte är någon tillfällighet och kanske
är det så. Sandra Lönneborg var barnskötare men såg
en dag en lapp på dörren till en skobutik att de behövde
personal. Det var 14 år sedan.
av Sandras liv. Hon
jobbade som sagt med barn under många
år, men då barngrupperna blev större och
större och det samtidigt drogs ner på personal, tyckte hon att det var dags att göra någonting annat. Och då såg hon alltså lappen
på dörren. Skobutiken, som då ännu inte
tillhörde Jarméus, sökte personal och hon
blev anställd. Idag, 14 år och 4 barn senare,
är hon butikschef och trivs jättebra.
Karena Lek är en självklar favorit bland
butikerna i centrum. Med fyra tjejer mellan
1 och 7 år är den affären ett hav av möjligheter, Brio och Barbie har varit stadiga
favoriter genom åren. De två äldsta tjejerna
har också fått egna klockor som Sandra
hittade på Lidingö Ur, en butik med ”ett
bra och brett sortiment för både vuxna och

Barn är en stor del

barn och där de dessutom är duktiga på alla
slags reparationer”.

Lidingö Ur

a på Intersport

för Sandra är de mycket mer än bara en
mormor och morfar. Hon pratar med dem
nästan dagligen och de spenderar mycket
tid tillsammans, bland annat i sommarstugan i Hälsingland som faktiskt också blir
till en vinterstuga där tre generationer åker
nedför i Järvsöbacken.
att träffa alla människor. ”Alla är glada och härliga att möta. Jag
tycker om människor och mötet med dem.
Och visst finns det dagar som är mindre bra
än andra, men då får man anstränga sig lite
mer. Det blir ju inte roligare än man gör sig.”

Bäst med jobbet är

låter stressigt med så
många barn och heltidsjobb som butikschef? Hör på det här då. Sandra springer en
del. Inte av stress utan för att motionera.
Oftast går hon upp 05.45 flera gånger i veckan för att springa cirka 6 kilometer. Hon har
deltagit i olika lopp och när det här skrivs
har hon Lidingöloppet framför sig.
Hon tränar också på SATS och därför blev
Intersport ett naturligt val när hon skulle
shoppa. ”Träningskläder, löparskor och skor
till inomhusträning kan man helt enkelt
inte få för mycket av. Och alltid finns något
nytt och fint.” Sandras mamma och pappa
bor i Käppala och är gärna barnvakter, men

Tycker du att det

Shopping med Sandra från Jarméus
Namn: Sandra Lönneborg
Ålder: 38 år
Gör: Butikschef på Jarméus
Hobby: Träna, springa, läsa böcker, resa.
Bäst med hösten: Att få tända ljus och ta
fram fleecefilten.
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SL-kort, nya klackar, plåster,
nytt lås… här finns allt du behöver!
Ett ställe, alla ärenden. Precis så tycker vi att det ska
vara och vi hoppas att du håller med. Så förutom all
skön shopping hittar du också en massa olika typer av
service här. Bra och bekvämt, eller hur?
Annas väskor
Det här är ett utmärkt ställe att gå till när
du är ute efter en snygg väska. Eller ett par
exklusiva skor från Johnston & Murphy.
Men här finns också kemtvätt, skrädderi
och skomakeri – allt det där som gör att
favoriterna därhemma består. Det är äkta
hantverk och gedigen kunskap som gör
snyggt och rent, som piffar upp och skyddar. Och ibland är det rena rama underverk
som sker. Gammalt blir nytt och vintage
känns mer rätt än någonsin. Så här i kommande slasktider är såklart gummisulor
rena rama drömmen för de flesta skor.
Och för dig. Det blir både mindre halt och

mindre kallt. Impregnering är också något
både skor och jackor önskar sig. Och när du
tänker kemtvätt, tänk mer än bara ömtåliga
plagg. Mattor och duntäcken behöver också
lämna hemmets trygga vrå ibland. Och
trasiga handväskor, de som hänger längst in
i garderoben, ge dem en ärlig chans!
Apotek Hjärtat
Vem tänkte förut tanken på att shoppa loss
i ett apotek? Nu är det fullt möjligt. Apotek
Hjärtat är ett fullserviceapotek vilket betyder att man kan hämta ut receptbelagda
mediciner här, men att man faktiskt också
kan gå in här och bara strosa runt ett tag.

Det vimlar av sköna, roliga och bra produkter. Bland annat gångstavar, vitaminer,
mineraler, droppar, tabletter, piller mot förkylningar och sköna strumpor för dig som
står och går mycket. Och så finns det rena
rama skämma-bort-dig-själv-prylarna; hudkrämer, badoljor, hand- och fotvårdssaker
och allt annat som kan vara bra om du vill
vara fin från topp till tå. Och såklart kunnig personal. Fråga om magsår, skrubbsår
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och om läkemedel, boka tid eller titta bara
in. Här finns också alltid goda råd, kloka
rekommendationer och en kundklubb som
ger dig bonuspoäng och specialerbjudanden.
Du kan också lämna in gamla och utgångna
läkemedel här. Bekvämt för dig och bra för
miljön. Öppet alla veckans dagar.
Handelsbanken
Vad gör de på banken efter tre? Nu behöver
du inte undra längre. Handelsbanken i Lidingö Centrum erbjuder kvällsöppet för alla
drop-in-kunder till kl. 19.00 tisdagar och
torsdagar, övriga dagar till kl. 16.00. Självklart går det alltid också att boka en tid som
passar. Banken är enligt Mia Hiljebäck som
är kontorschef en fullsortimentsbank med
tjänster som exempelvis placeringsrådgivning, finansiering, försäkringar, leasing, kort
och private banking. Handelsbanken värnar
om det personliga och de flesta beslut tas
på kontoret, nära kunden. Det är också den
lokala ambitionen som gör att banken har
ett stort kontorsnät runtom i Norden. All
business is local som det så klokt heter.
Lidingö Låsservice
En låssmed? Ja, och väldigt mycket mer.
Efter snart 75 år på Lidingö har de flesta
hus och kvarter haft med företaget att göra.
Så blir det när tre generationer hjälper till
med allt inom trygghet och övervakning.
Och pratar man med Joacim Persson, en av
delägarna, får man lätt en känsla av att det
kan bli både en fjärde och en femte generation. Intresset och engagemanget för branschen är stort vilket också avspeglar sig i
produktutbudet. Cykellås, hänglås, nycklar,
gallergrindar, säkerhetsdörrar, avancerade

passage- och larmsystem, lås till båtar och
motorcyklar och värdeskåp för pengar, papper och annat du är rädd om. Allt finns här,
även brandskydd. Vill du att de kommer ut
och ser över säkerheten hemma hos dig?
Inga problem. Tillsammans hittar ni rätt
lösning för ditt hem och med lite tur får du
också en lugnare sömn på köpet.

Life
Blir det hemma-SPA-väder till helgen? Ladda upp här. Om du vill ha naturlig hudvård
vill säga. Här finns Dr Hauschka, Weleda,
Kneipp och andra märken som förstår att
möta huden på hudens egna villkor. Det
blir helt enkelt bäst så. Annars är vetekudden en höstfavorit. Perfekt vid ömma eller
trötta muskler, nackspärr, förkylning eller
allmän frusenhet. Men insidan vill också
ha höstmys. Köp te efter humör och njut
tillsammans med nötter, gojjibär, torkade
aprikoser och olika bars. Här finns också
kosttillskott för att stärka, förebygga, lindra
och rena. Kör en kur eller gör det till en
daglig vana. Är du osäker på hur och vad?
Hälsorådgivare finns alltid på plats. Och
gå gärna med i kundklubben. Det kostar
ingenting men ger massor. Bland annat får
du bonus på allt du handlar samt medlemstidning och fördelaktiga erbjudanden direkt
hem i brevlådan. Dumt att missa, eller hur?
Mustafa Frisören
Har man varit på ön i över 35 år är det inte
konstigt att man har stammisar. Och det
har Mustafa. Kundkretsen är lika blandad
som stor, inte sällan klipper Mustafa alla tre
generationer i en familj. ”Jag klipper alla
mellan 1 och 100 år och älskar det. Att se
farfar eller mormor och sedan barnbarnet
sätta sig i stolen är ju som en resa bara det.”
Det permanentas, slingas och färgas, om det
nu inte bara är topparna som ska hyfsas till.
Det handlar om att lyfta fram det vackra,
både i färg och i form. Att skapa och att
göra människor glada. ”Kunden bestämmer
såklart men ibland lägger jag mig i. Men det
handlar mycket om att lyssna och tolka,
att förstå vad kunden vill ha. Speciellt ungdomar är ganska bestämda i sin smak, då
gäller det att jag har full koll på hur de har
tänkt.” Här kan du också ta hål i öronen,
man gör det med hjälp av guldstift som är
en säker och väl beprövad metod. Självklart
hittar du också produkter här; schampo,
balsam och allt du kan önska inom styling,
allt av välkända kvalitetsmärken. Vad snygg
du kommer att bli!
Pressbyrån
Låt inte de 1 200 svenska och internationella tidskrifterna vara ett ensamt skäl
för att gå hit. Inte lottoraden, SL-remsan,
tågbiljetten, chokladkakan, glassen, pocketboken eller frimärket heller. Nej, gå hit
också för att till exempel äta frukost. Kaffe
och bulle 20 pix. Lägg till 19 kronor så blir
bullen en fralla och du får också juice och
ett purfärskt nummer av DN. Eller fick du
huvudvärk eller blev krasslig på annat sätt,
bara sådär? Kom hit. Här finns receptfritt
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för folk i farten. Och presenter. Vad sägs
om värdebevis för påfyllning av mobiler,
presentkort för Spotify, SF Bio, iTunes och
Spend on? Och längtar du plötsligt efter en
grillad med bostongurka eller en kokt med
bröd rekommenderar vi raska och raka steg
hit. Ett hörn av Pressbyrån är nämligen lite
av en gammal korvmoj åtminstone om man
tittar till utbud och smak. Och det gör man
ju gärna, eller hur?

SEB
Robert Ekelund, Lidingöbo och sedan 7
år kontorschef på SEB Lidingö, har som
mål att banken ska bli ”Banken på Ön” .
De vill vara det självklara valet för både
privat- och företagskunder. Alla på kontoret
har ett stort Lidingöhjärta, de gillar sin
hemmamarknad och engagerar sig lokalt.
Bland annat stöttar de Kvinnor och Företag,
Nyföretagarcentrum, skridskobanor och
flera av öns föreningar och idrottsklubbar.
”Vi vill vara den bästa lokala banken med
storbanken i ryggen. Ju bättre vi känner
våra kunder desto mer kan vi göra för dem.
Det ska löna sig att vara kund hos oss.”
Låter det bra? Tveka då inte att gå in till
SEB i Lidingö Centrum eller kontakta dem
via e-mail eller telefon.

Hela denna bilaga är en annons från Lidingö Centrum
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Cardigan från Prêt. Finns även
i färgerna brun eller grå. Pris 799 kr
(ord. pris 999 kr). Erbjudandet gäller
t o m 31/10. mingla
20 % rabatt på alla The Bridge
väskor. Erbjudandet gäller
t o m 4/11. annas väskor

Höstmode för
					 henne
Kavaj från Hunkydory. Pris 2.199 kr
(ord. pris 2.499 kr). Erbjudandet gäller
t o m 30/11. saracecilia

Höstförlovning? Stort utbud av
Schalins vackra ringar. Solvind 0,40ct.
Skimra 0,24ct. lidingö guld
Kofta It’s an Anni. Pris 1.195 kr (ord. pris 1.495 kr).
Erbjudandet gäller t o m 30/11. saracecilia

Boots Illusion från Ash. Finns i färgerna svart och taupe skinn. Pris 1.615 kr
(ord. pris 1.795 kr). 10% rabatt på hela vårt Ash-sortiment mot uppvisande
av denna sida! Erbjudandet gäller t o m 30/11. svan lidingö

Especially Escada. Eau de parfum, 50 ml. Pris 680 kr.
Eau de parfum, 30 ml. Pris 490 kr. Body Lotion,
120 ml. Pris 320 kr. gudruns hörna
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Väskan Gwyneth från Ash. Finns i färgerna svart och taupe
mocka. Pris 1.665 kr (ord. pris 1.850 kr). 10 % rabatt
på hela vårt Ash-sortiment mot uppvisande av denna sida!
Erbjudandet gäller t o m 30/11. svan lidingö

Dunjacka från Luhta. Finns även i färgerna
svart och röd. Pris 2.499 kr. mingla

Tag Heuer F1 dam kronograf i stål
och svart cheramic. Pris 12.900 kr.
lidingö ur

Pannband. Pris 79:50 kr.
Scarf. Pris 199 kr.
Lindex

Kabelstickad v-ringad tröja från
Ralph Lauren. Finns i färgerna
brun eller beige. Pris 1.999 kr
(ord. pris 2.299 kr). Ridbyxa från
Ralph Lauren. Finns i färgerna
brun, beige och svart.
Pris 2.899 kr (ord. pris 3.100 kr).
Erbjudandet gäller t o m 12/11.
mibbis

sophie från saracecilia
Byxor Saint Tropez. Pris 649 kr. Blus Hunkydory.
Pris 1.499 kr. Väska Campomaggi. Pris 4.900 kr.
saracecilia
Jacka Jofama by Kenza. Pris 2.795 kr. Halsband Day.
Pris 699 kr. Vantar Odd Molly. Pris 799 kr. byus

Hela denna bilaga är en annons från Lidingö Centrum
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Mer mode för HENNE

Exklusiva silversmycken ti Sento Italien.
Lidingö Guld

Peak Performance Klondyk parka.
Finns i både dam och herrstorlekar.
Pris 4.000 kr. intersport

UGG Bailey button finns i färgerna
chestnut, svart och choklad
i damstorlekar. Pris 2.200 kr.
Jarméus skor

Ring 18K rödguld med 1 briljant 0,35ct.
Pris 16.500 kr. Ring 18K rödguld med
flera briljanter 0,45ct. Pris 34.200 kr.
Marie Nathorst Juvelerarfirma

Blank jeans. Pris 799 kr (ord. pris 999 kr).
Erbjudandet gäller t o m 13/11. byus

tin-tin från mingla
Rutig kavaj från Prêt. Pris 1.999 kr. Linne från Prêt.
Pris 399 kr. mingla
Byxa från Lexington. Pris 1.495 kr. butik grön
Halsband från Snö of Sweden. Pris 499 kr. mibbis
Skärp från Hunkydory. Pris 999 kr. Väska från
Campomaggi. Pris 3.995 kr. saracecilia

Hela denna bilaga är en annons från Lidingö Centrum
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Hur kommer framtidens
Lidingö Centrum att se ut?
Lidingö Centrum ska växa. Det ska bli större, grönare
och skönare. Ingenting är klubbat och klart men på ritborden ligger skisser och i olika instanser väntar beslut
på att fattas. Ärendet har varit ute på remiss bland boende här på ön och Lidingö Centrums företagarförening
har såklart sagt sitt.
Ann Nagel, ordförande i Lidingö
Centrums företagarförening, ni vill att
nuvarande centrum och Torsvik ska sammanlänkas. Ert remissvar stöder alltså
alternativ A. Varför?
Vi anser att handeln på ön inte tål att
spridas utan tvärtom måste koncentreras.
Området i och omkring nuvarande centrum
och Torsvik ger oss möjlighet till detta.
Det blir en naturlig stadskärna som kan
stå starkare i konkurrensen mot aktörer
på andra sidan bron. Det kommer att
kunna skapas ett större och bättre utbud av
handel, service och kultur samt trivsamma
mötesplatser och gröna oaser. Det ska bli
ett promenadstråk där den som önskar kan
shoppa, ta del av annat utbud eller bara
sätta sig ner och vila.
Roland Rothman, vice ordförande, fyller i:
Vi vill skapa en stadskärna med handel,
kultur, restauranger, mötes- och aktivitetsplatser som till exempel skridskobana,
boulebanor, jätteschack, aktivitetsyta för
barn och naturliga viloplatser. Gränserna

·

·

mellan konst, arkitektur, design, handel
och mode har blivit mer flytande och så ska
också vara här. Området ska vara levande
och fungera långt fler timmar på dygnet än
butikernas öppettider. Vi vill också införliva
det nya centrumet i ”Hälsans Ö” – fysisk,
psykisk och social hälsa, bland annat genom
att i området kunna erbjuda välmående och
relationer på olika sätt.
Vad anser ni, Ann och Roland, är viktigt
för att få det hela att bli så bra som
möjligt?
Vi behöver ha lättillgängliga matställen
med bra mat.
Koncept som fungerar och är lokalt
förankrade.
Kedjeföretag med stort lokalt engagemang/
personal.
En komplett butiksmix för alla åldrar.
Vi tror också att det är viktigt att tänka
i 24-timmarstermer och att vara flexibla
när det gäller att till exempel bevara och
utnyttja gamla byggnader. Många köpcenter

·
·
·
·
·

Roland Rothman och Ann Nagel

idag är opersonliga och där har vi en stor
fördel om vi går varsamt fram. För vi precis
som de flesta Lidingöbor vill att det ska bli
snyggt och smälta in i den omkringliggande
bebyggelsen.

Hela denna bilaga är en annons från Lidingö Centrum
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Det är detaljerna
SOM GÖR DET
Vattenfalls phalaenopsis med kruka.
Pris 299 kr (ord. pris 428 kr).
Erbjudandet gäller t o m 6/11.
Buketten

Fleeceplädar. Pris 149 kr/2 st (ord. pris 99 kr/st).
Erbjudandet gäller t o m 24/12 eller så långt lagret räcker.
hemtex

Värm ditt 		
				 hem
Nyhet! Bose SoundLink. Trådlös mobilhögtalare.
Pris 2.995 kr. expert
Gratängform från Gerbera. Finns i flera
färger. Pris 498 kr. Kökshandduk från
Linum. Pris 85 kr. butik grön

Ljuslykta (exklusive ljus). Pris 319 kr (ord. pris 359 kr).
Erbjudandet gäller t o m 12/11. båthuset
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Audio Pro LV2. Living LV2 är fullaktiva,
digitala högtalare med en inbyggd,
trådlös mottagare som gör musiklivet
mycket enklare att leva. Finns i svart
och vit. Pris 6.995 kr. expert

Löpare. Pris 149 kr/2 st
(ord. pris 99 kr/st). Erbjudandet
gäller t o m 24/12 eller så långt
lagret räcker. hemtex

Fixa fint
snabbt!
Marin bordslampa.
Pris 495 kr (ord. pris 545 kr).
Erbjudandet gäller t o m 12/11.
båthuset
Miniphalaenopsis i glaskruka. Pris 129 kr
(ord. pris 199 kr). Erbjudandet gäller t o m 6/11.
Buketten

Hela denna bilaga är en annons från Lidingö Centrum
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Mumsig, mustig
och mysig
höstmat!
Ta in lite skog i köket! Ätbart eller som vackra
bordsdekorationer. Tänd en brasa eller massa
ljus. Häll upp ett glas rött och njut av konsten att
skapa något som faktiskt alla sinnen uppskattar.

Champinjonsoppa med
färska örter
4 personer

2 liter färska champinjoner (400 g)
1 finhackad gul lök
50 g smör
1 msk vetemjöl
1 liter hönsbuljong (eller grönsaks
buljong)
1 dl vispgrädde
1 äggula
finhackad persilja, citrontimjan
eller salviakajennpeppar
1–2 tsk pressad citron
Salt och peppar efter smak

set Java
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genomskinliga. Strö över vetemjölet
Låt fräsa någon minut till. Häll på
buljongen och låt sjuda i 20 minuter
på svag värme under lock. Ta soppan
från värmen. Blanda grädden och
äggulan med 1 deciliter av soppan.
Häll tillbaks detta i soppan. Tillsätt
färska örter, kajennpeppar och citron.
Värm soppan försiktigt och servera.
Gärna med nybakat bröd.

Börja med att skära svampen på
längden i halvcentimeter tjocka
skivor. Fräs svampen på medelgod
värme i 10 minuter under omrörning. Strö sedan över lökhacket
och fortsätt fräs tills lökbitarna blivit

Kantarelltoast
4 personer
4 dl färska gula kantareller
4 dl grädde
2 st schalottenlök
4 st toast
4 msk hackad persilja

Skär bort kanterna på ett vanligt
toastbröd. Stek brödskivorna i
smör tills de blivit gyllenbruna och
spröda. Lägg brödskivorna på
papper att torka ett ögonblick. Lägg
upp svampblandningen på brödet.

Dela och rensa kantarellerna.
Finhacka schalottenlöken. Lägg
en klick smör i stekpannan och låt
det få lite färg. Lägg i svampen och
salta och peppra lite. Tillsätt lök och
hackad persilja. Häll på grädden
och låt koka ihop till en stuvning.

Tips från Roland, Synsam
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Mustig köttgryta
med rotfrukter
4 personer

500g nötkött av rostbiff eller innanlår
1 stor rödlök
2 msk smör
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
2 dl porter
1 dl matlagningsgrädde
1 köttbuljong
1 msk soja
1 bit kanel
1 msk hackad, färsk rosmarin
1 morot
1 potatis
1 palsternacka
150g kålrot
10g rotselleri
1 msk smör
1 msk vetemjöl

Skär köttet i strimlor. Hacka löken. Bryn
köttet i smör och lägg över det i en gryta.
Salta och peppra. Fräs löken någon minut.
Blanda ner i grytan. Tillsätt porter, grädde,
smulad buljongtärning, soja, kanel och
rosmarin. Koka på svag värme under lock
ca 15 min. Skär morot, palsternacka,
kålrot och rotselleri i fina strimlor. Fräs dem
i lite smör. Lägg rotfrukterna i grytan. Vispa
ut mjölet i grädden och rör ner det. Koka
under lock 10-15 min, tills köttet och grönsakerna är mjuka. Smaka av med salt och
peppra om det behövs. Servera grytan
med kokt potatis och rårörda lingon.

Tips från Håkan, Skep
pet

Skaldjurssoppa med limecréme
4 personer

1 palsternacka
1 morot
2 vitlöksklyftor
1-2 msk olivolja
6-8 skållade tomater
1 msk tomatpuré
1 påse saffran
2 dl vitt vin
5 dl fiskfond
2 dl skalade räkor
8 blåmusslor

arena Lek
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LIMECRÈME
2 dl creme fraiche
1 st lime
lite salt

Skala och skär rofrukterna i centimeterstora bitar. Hacka vitlöken. Fräs i
olivoljan, tillsätt tomater, tomatpuré
och saffran. Häll i fiskfond och vitt vin.
Låt koka i cirka en timme. Späd med
litet mera vin och fond om det behövs.
Smaka av med salt och vitpeppar och
någon tesked socker. Mixa alltsammans. Skölj och rengör musslorna
noga, lägg dem i soppan och låt koka
tills musslorna är klara, cirka 10 min.
Lägg i räkor i soppan alldeles före servering. Toppa soppan med en matsked
limecrème.

Blåbärssorbet med Skogsbärsås
4 personer

5 dl blåbär
1 dl vatten
1 dl socker
1 tsk rivet citronskal
1 msk citronsaft
1 äggvita
SKOGSBÄRSÅS
½ dl utspädd blåbärssaft
½ dl socker
1 msk rödvinsvinäger
20 g frysta eller färska lingon
Kör blåbären till en puré i mixer.
Blanda socker, vatten och citronskal
i en liten kastrull och koka sockerlagen i ca 10 minuter. Blanda blåbär,
sockerlag och citronsaft i en skål
och ställ i frysen tills blandningen är
halvfryst. Tag ut den och vispa med

med elvisp så den blir pösig. Vispa
äggvitan till hårt skum och blanda
med sorbetmassan. Ställ tillbaka
i frysen i minst 2 timmar. Vispa
sorbetmassan igen 1/2 timme innan
serveringen och ställ den tillbaka i
frysen.
För att laga såsen så börjar du
med att koka saft, socker, vinäger
och lingon på hög värme i ca 2
minuter. Sila bort lingonen och
låt såsen svalna i ca 30 minuter.
Skeda upp sorbeten i portionsglas
och servera med såsen.

Tips från Ce
cilia, saracec
ilia
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		 Härliga

presenter ...
Code Handle. Kodlås för
altandörrar och fönster.
Pris 1.590 kr (ord. pris 1.855 kr)
Lidingö Låsservice

Vetekudden finns i flera färger. Pris 179 kr
(ord. pris 225 kr). Erbjudandet gäller t o m 12/11.
Life
Rabatterade priser på schampo och inpackning
från Lóreal. Pris 269 kr (ord. pris 389 kr).
Erbjudandet gäller t o m 4/11.
Mustafa Frisören

Halva priset på bio! 4 filmer för halva
priset. Gäller måndag till torsdag. Giltigt
3 månader från första biobesöket. Gäller
ett besök per föreställning. Pris 65 kr.
biograf grand
10% på alla Samsonite resväskor. Lättaste
och starkaste någonsin. Finns i flera färger
och storlekar. Pris från 2.899 kr. Erbjudandet
gäller t o m 4/11. annas väskor
Brandpaket med trådlöst seriekopplade
brandvarnare från Housegard.
Paketpris 998 kr (ord. pris 1.347 kr)
Lidingö Låsservice
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Alltid hos Synsam! Bågar från 0 kr vid
köp av kompletta par. synsam

Alla som blir helkunder och öppnar ett Månadsspar för sina barn
får en säl eller en spargris. De 10 första kunderna får 500 kr som
startpott i månadspremie. Erbjudandet gäller t o m 31/10. seb

... och andra
nödvändigheter

Bli Klubb Hjärtat-medlem! Som medlem får
du personliga erbjudanden, råd och tips för
bättre hälsa och större välbefinnande. Du får
även 3 % bonus på alla dina inköp (ej recept)
apotek hjärtat

Handtvål. Pris 25 kr. Duschgel.
Pris 36 kr. Kroppslotion. Pris 55 kr.
Finns även i reseförpackning á 19 kr/st.
apotek hjärtat

Bättre tider på Handelsbanken Lidingö!
Något av våra tre bankkontor har öppet till
19.00 måndag–torsdag. Välkommen! Läs
mer på www.handelsbanken.se/lidingo
handelsbanken

Boken Mera halv åtta hos mig. Pris 169 kr (ord. pris 199 kr).
Erbjudandet gäller t o m 2/11. akademibokhandeln
Välj mellan toalettpapper 6-pack, 672g och hushållspapper
4-pack, 568g. Pris 49 kr/2 st (Jfr.pris 36:46–43:13/kg).
Erbjudandet gäller t o m 1/1 2012. coop
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Numera är det Glenn Larssons son Emil
som har tagit över pappans uppgifter på
Biograf Grand i Lidingö Centrum.

Fly in i biomörkret
och vidare in till
en annan värld.
att det
smakar popcorn i munnen. Här på Grand i
Lidingö Centrum har Glenn Larsson skött
ruljansen sedan starten. Han är såklart en
sann filmälskare och njuter helst av filmer i
genren drama. Och det spelar ingen roll om
de är italienska, holländska, tyska, japanska
eller engelska, gillar man film så gillar man

Kvartersbio. Bara namnet gör

det mesta, även om två favoriter är Antonias
värld och Fotboll för Buddha.
Biografen har två salonger med 119
respektive 21 platser och man övergår nu
successivt till den nya 3D-tekniken som
ännu mer än tidigare kommer att fastslå att
”Film är bäst på bio”. Höstens filmer går för
fullt och har du ännu inte sett Jägarna 2
eller Woody Allens Midnatt i Paris, skynda
dig innan de går ner.
Men det finns också mycket annat att se
fram emot. En ny Svensson Svensson är på
väg liksom en ny Johnny English. Och för
de små blir det både Nalle Puh och Tintin.
Framemot jul dyker också Alvin och gänget
2 upp liksom Happy feet 2. Stora filmer för
små människor. En annan och helt given
succé som också kommer lagom till jul är
The Stig-Helmer story. Lasse Åberg gör det
igen och det är vi många som är glada för.
Kan man skratta bort julmaten som sätter
sig kring magen tro?
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Lego och Duplo. Pris 449 kr
(ord. pris 549 kr). Erbjudandet
gäller t o m 6/11 eller så långt
lagret räcker. karena lek

Barnbågar från Dora och SvampBob. Alltid med
Synsams barngaranti. Pris 490 kr. synsam

Om barnen

		 själva

Vinteroverallen från Molo är vind- och vattentät
och har hög andningsförmåga. Finns i flera härliga
färger i storlekarna 74–140 cl. Pris från 1.399 kr.
liten på ön

					 får välja!

Viking Chilly med Gore-tex finns
i färgerna svart och lila i storlek
28–35. Pris 900 kr. Svart
i storlek 36–41. Pris 950 kr.
jarméus skor

SARA

Välj bland flera filmer
i butiken. Pris 199 kr/2 st.
Hemmakväll

Radiostyrd bil ”Blixten McQueen”. Batterier säljs
separat. Pris 249 kr (ord. pris 379 kr). Erbjudandet
gäller t o m 6/11 eller så långt lagret räcker.
karena lek
Ullunderställ från Molo. 100 % merionoull. Finns
i storlekarna 86/92–146/152. Pris underställ tröja
349 kr. Pris underställ byxa 279 kr. Vid köp av en
overall från Molo får du köpa ett ullunderställ
(tröja + byxa) för 399 kr. Erbjudandet gäller t o m
13/11. liten på ön

Pälsväst Aya Naya. Pris 649 kr. Kjol Aya Naya.
Pris 449 kr. Top Aya Naya. Pris 269 kr. Kofta Aya
Naya. Pris 429 kr. Strumpbyxor Aya Naya.
Pris 189 kr. liten på ön
Kängor Kavat. Pris 1.000 kr. Jarméus skor
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Hemmakväll*
Hemtex
H&M
Intersport*
Jarméus Skor*
Jernet Bar & Matsal
Karena Lek*

Mingla
Mibbis
Mustafa Frisören
Pressbyrån*
saracecilia*
SEB
Skeppet*
Skeppets Bakficka*
Synsam
Systembolaget
Svan Lidingö
Tehuset Java*
Vasatorgets Frukt
& Grönt*

Konditori Princess*
Vardagar 10-19 Lördagar 10-16
*Söndagsöppet se hemsidan Livs: Alla dagar 8-21
www.lidingocentrum.se

