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nyheter

Marikas villa vigs åt kulturen
l Disponentvillan i Nyfors kan bli kulturnav som Prins Eugens villa var
Förra året köpte konstnären Marika af Trolle
tillbaka sitt barndomshem – Disponentvillan i
Nyfors. Nu vill hon göra
huset till en knutpunkt
för kultur. Redan till hösten blir den ett av flera
besöksmål i en alldeles
ny konstrunda.

Tyresöborna till ett alldeles nytt
kulturevenemang.
Hon och konstnärskollegerna
Greger Ahlberg, Miguel Escribano
och Ebba Strid Udikas jobbar via
nybildade föreningen Konstrundan på att Tyresö ska få en egen
dito.
Planen är att redan till november bjuda in till en mindre konstrunda. Det är föreningens sätt att
bidra till kommunens nya evenemang ”Kultur i höstmörkret”.
– Haninge har en, Värmdö har
en, Roslagen har en och till och
med lilla Älta har en. Nu är det hög
tid att även Tyresö får en konstrunda, säger Ebba Strid Udikas,
ordförande i föreningen.

Efter 32 år i Frankrike ville konstnären Marika af Trolle flytta hem
till Sverige igen.
Hon bodde först i en lägenhet
familjen haft länge och tänkte att
hon väl hittar någonstans där hon
och hennes dotter kan slå sig ner,
så småningom.
Så, en kväll när hon blev bjuden
på middag, fick hon höra att hennes barndomshem, Disponentvillan i Nyfors, var till salu.
– Det var en nästan osannolik
tur, säger hon.
Marika af Trolle bodde

i Disponentvillan från det att hon var ett
år tills hon fyllde tolv.
När hon åter fick tillträde till det
kulturminnesmärkta huset gav
hon sig upp på vinden, där hon till
sin stora förvåning hittade en koffert med sina gamla skolböcker i.

Föreningen Konstrundan har

Greger Ahlberg, Marika af Trolle, Miguel Escribano och Ebba Strid Udikas organiserar kommunens nya
konstrunda. Om vädret tillåter blir Disponentvillan ett av besöksmålen.
Foto: Sofia Ekström

Personen som ägde Disponentvillan före Marika hade i samband med den planerade utdragningen av VA till Nyfors ansökt om
att få stycka av tomten och bygga
nytt, men det har varit helt oin-

tressant för Marika. Hon vill i stället bevara naturen och göra huset
till en knutpunkt för kultur, lite
som prins Eugen gjorde med sin
konstnärskoloni vid Prinsvillan
runt förra sekelskiftet.

– Jag känner många musiker
och andra kulturmänniskor, så jag
hoppas att det ska kunna bli lite på
det viset, säger hon.
Redan det här året hoppas dock
Marika af Trolle kunna bjuda in

redan bokat upp 20 verksamma
konstnärer med anknytning till
Tyresö till höstens runda som ska
arrangeras på en handfull platser.
Marika af Trolles Disponentvilla
i Nyfors är en av dem, om vädret
tillåter.
– Vi börjar i ett mindre format.
Nästa år blir det kanske större och
vid en annan tidpunkt, säger Ebba
Strid Udikas.

l Johanna Schalk
johanna.schalk@mitti.se
tel 550 551 35

Thailand är närmare än du tror.
Avnjut det allra bästa från det thailändska
köket i en mysig miljö på lunchen eller kvällen.
Bra kvalité och många specialrätter ex. anka, oxfilé m.m.

Säsongens
utemöbler är
här!

Dagens Asiatiska Buffé

79:-

Ingår: 8 olika rätter, sushi, sallad,
bröd, paj, frukt, måltidsdryck, kaffe

Mån–Fre kl. 10–14

Välkommen

Lunchkuponghäfte 10 st kuponger 710:-

Extrarabatt för avhämtning på kvällar. Fullständiga rättigheter.

Vard 10–18, lörd 10–16, sön 12–16 www.holmgrens.eu
Vendelsövägen 17, Tyresö. 08-712 35 95

Boka gärna bord på tel 798 50 80
Öppet: Må-To 10-21, Fr 10-22, Lö 12-22, Sö 12-21
Industrivägen 14, Tyresö
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Först till kvarn

Priser som inte kommer igen...
HUSBILAR

OCH

HUSV

AGNAR
®

TYRESÖ
SYMASKINER
Nya & beg. industrioch hushållssymaskiner
samt service,
delar & tillbehör
Vintervägen 2, Tyresö
Tel. 08-712 61 40
Fax: 08-712 61 40
Mobil: 070-996 41 91
petar@tyresosymaskiner.se
www.tyresosymaskiner.se

FESTPRISER HUSBILA
R

Nordic Puppy -02
Bürstner A 532 Fiat -98
CI Autoroller 15 P -04
Elnagh Sleek 540 -98
Bürstner I 574 Elegance
-00
Hobby Siesta T 650 AK
FSC -06
Home-car C581 -07
LMC 7305 ti Lib. Merced
es -05
Hobby T 650 AK FLC -10
Rapido 7087 F -07
Frankia FF2 -10
Hobby Van 55 ES -12
Hobby 75 TL Exclusive
-12
Hobby Van Exc. 60 KL -12
Hobby D 690 GQSC -10
Hobby 750 ELC -08
Dethleffs Esprit I 7870
-09
Concorde Car ver I 742 L
-07
Concorde Charisma I94
0 M -08

ord. 195.000:ord. 199.000:ord. 269.000:ord. 269.000:ord. 299.000:ord. 380.000:ord. 409.000:ord. 495.000:ord. 519.000:ord. 529.000:ord. 599.000:ord. 656.000:ord. 931.000:ord. 741.000:ord. 669.000:ord. 729.000:ord. 739.000:ord. 1.279.000:ord. 1.795.000:-

nu 185.000:nu 179.000:nu 259.000:nu 219.000:nu 279.000:nu 370.000:nu 399.000:nu 469.000:nu 499.000:nu 499.000:nu 589.000:nu 599.000:nu 849.000:nu 641.000:nu 639.000:nu 699.000:nu 699.000:nu 1.179.000:nu 1.645.000:-

Stockholms Husbil & Husvagnscenter har blivit ett med Forsbergs Fritidscenter.

Stockholm • Saluvägen 3, Arninge centrum, tel. 08-756 67 60, öppet: mån-tors 10-18, fre 10-15, lör stängt, söndag 11-15

forsbergsfritidscenter.se

