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Rådsved

Grannar vaknade av höga smällar
Tre bilar brann på Hagsätravägen i Rågsved. Karolina Donaire bevittnade
bränderna tillsammans
med sin familj och hon
beskriver situationen som
väldigt skrämmande.
l Vid 01.30-tiden natten mot
tisdag i förra veckan vaknade grannar vid Rågsvedsområdet av höga smällar.
Det var airbags i brinnande bilar som stod parkerade

längs Hagsätravägen bredvid Askersundsgatan som
smällde av.
Karolina Donaire är bosatt längs med vägen och
hon fångade bränderna på
film.
– Vi låg och sov, ungefär
01.40 vaknade vi av ett stort
muller. Jag trodde att det var
en bomb.
Karolina Donaire berättar
att även sambon och barnen
vaknade av ljudet.

– Barnen var jätteledsna.
När Karolina Donaire tittade ut genom fönstret såg
hon vad det hela rörde sig
om.
– Vi såg genom gardinerna att det var helt rött som
i eld. När vi tittade igenom
fönstret såg vi att det var en
bil som brann, så vi ringde
112 och meddelade vad som
hände.
Hon beskriver upplevelsen som skrämmande.

Ungefär
01.40
vaknade vi av
ett stort
muller. Jag
trodde att det
var en bomb.

Karolina Donaire.

– Det var en helt vidrig lukt
och väldigt skrämmande att
vakna upp till det.
Polisen meddelar att en
anmälan är upprättad gällande skadegörelse genom
brand.
Polisen har ingen information om omfattningen på
skadorna.
Anna-Stina Ericson
anna-stina.ericson@mitti.se
tel 08-550 552 63

På morgonen fotograferade förbipasserande de brända bilarna på Hag
sätravägen. 
Foto: Läsarbild

Foto: tv4

Lennart Svahn har 115
olika äppelsorter.

Fyra äpplen
att tillaga
Duvbos äppelmästare
Lennart Svahn – med 115
sorter äpplen i sin trädgård, tipsar om fyra vanliga
sorter som passar bra till
must, mos, bak- och matlagning:
Aroma
Saftig, söt
och aromrik
smak. Togs
fram i Skåne
på 40-talet
men nådde marknaden
först på 1970-talet. Mognar i slutet av september.
Bra att torka eftersom det
tar lång tid för köttet att bli
brunt.

av frukten. Efter plockning städar de och gör fint under träden. Foto: Åsa Sommarström

Plocka först …

Här hittar du träd där
du kan plocka äpplen
Tipsen kommer från fruktkartan.se
och aktavara.org, där fler platser och
andra fruktträd går att hitta.
Söderort
Flera träd nära korsningen Skebo
kvarnsvägen-Örbyleden.
Bakom förskolan Äppelängen vid
Örby slott.
Ljusgula äpplen mellan Limdetorps
vägen och Johanneshovsleden.
Vid Magelungsvägen i höjd med
Skrattmåsvägen.
Erik Segersälls väg i höjd med Grå
gåsens förskola.
I skogen vid lekparken vid Juvelerar
vägen finns ett äppelträd med ljusgröna äpplen. Trädet är precis bredvid
gångbanan.
Äppelträd i branten ovanför för
skolan vid Kärrtorpsplan.
I den lilla parken bakom korsningen
Malmövägen/Ulricehamnsvägen.

… musta sen

Och här kan du göra
must av dina äpplen
Söder om stan
Gamla Enskede musteri.
Tullinge musteri, Botkyrka.
135 äpplen, Tyresö.
Villa Berglidens musteri, Haninge.
Äppelblommans musteri, Södertälje.
Mobila musterier
Pomme pomme.
Ingrid Maries Mobila Musteri.

Minna Finn mustar äpplen i ett
mobilt musteri vid Herrängens gård.

Cox orange
Svagt söt och
lite kryddig
ton. Har sitt
ursprung i
England, och
började odlas i större utsträckning i Sverige under
slutet av 1800-talet. Mognar i oktober.
Ingrid
Marie
En saftig sort
med frisk
smak som
ursprungligen
kommer från Danmark
men har odlats i Sverige
sedan 1940-talet. Mognar
i slutet av oktober.
Åkerö
Ett fast,
saftigt och
syrligt äpple
uppkallat
efter Åkerö
slott i Flen, där det äldsta
trädet (vilket kan vara från
1600-talet) växer. Mognar
i slutet av september.

Källa: Lennart Svahn,
uppslagsverket Svenska
äpplen.

Mattias Celinder bloggar under namnet Kostymbagaren.

Gamla Enskede

Fastighetschefen
som tävlar
i bakning i tv
Mattias Celinder är fastighetschefen som brinner
för bakning.
Nu visar Gamla Enskedebon upp sina färdigheter
i tv-rutan, som en av deltagarna i tävlingen Hela
Sverige bakar.
l Mattias Celinder från
Gamla Enskede är tv-aktuell
på onsdagar i programmet
”Hela Sverige bakar” i TV4.
– Det får jag nog skylla
på barnen. När de var små
och man vaknade tidigt på
morgnarna så ville jag göra något meningsfullt med
den extra tiden man var vaken. Då började jag baka, säger han.
Mattias Celinder 
a rbetar till vardags som affärs
områdeschef på fastighetsbolaget Atrium Ljungberg.
Han berättar att en av tjusningarna med bakning är
just för att det är så annorlunda från hans vanliga jobb.
– Att få arbeta med händerna, och skapa något kreativt. Det uppskattar jag med
bakning, berättar han.
I samband med att
MattiasCelinder upptäck-

te bakningen startade han
bloggen Kostymbagaren.
– I mitt jobb har jag ganska konservativ klädsel,
och tänker att kostymen
är rätt synonymt med mig.
Jag tänkte att det nog inte var
så många som bakade i kostym och därför myntade jag
det.
Att vara en av deltagarna i
Hela Sverige Bakar beskriver han som en genomgående positiv upplevelse. Även
om inspelningsdagarna
ibland blev lite långa.
– Vi spelade in ett program
om dagen, och det var jobbigare än vad jag trodde. Men
det var fantastiskt kul att få
träffa elva andra baknördar.
Såhär med facit i hand var
det bara väldigt roligt, säger
han.
Mattias Celinder utlovar
ett brett utbud av bakverk
i programmet, men bakar
själv helst sötsaker.
– Ja, det får jag sannerligen
hoppas. Annars går det väl
åt pipsvängen det här.
Anna-Stina Ericson
anna-stina.ericson@mitti.se
tel 08-550 552 63

