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nyheter

Nu samlar sig
Täbys författare
l Nytt författarsällskapet ska skriva antologi
För att peppa varandra
och för att hitta nya
sätt att nå ut har elva
författare nu bildat
gruppen Täbyförfattarna.
– Vi är kolleger, inte
konkurrenter, säger
Kristina Svensson.
Det är lördageftermiddag och kön
till kafédisken är lång. Kaffetrend
och hembakat är svårslaget.
Vid ett högt bord mitt i vimlet
på Viggbyholms stationscafé sitter
sju kvinnor och pratar intensivt.
På bordet bland koppar, tallrikar
och bullkanter ligger böcker och
anteckningsblock.
I Täbyförfattarna ingår ännu
så länge elva personer men alla
kunde inte vara med denna gång.
Gruppen bildades i januari och
det här är deras andra möte.
de flesta bor i

Täby eller har
 ågon annan koppling till komn
munen.
– Vi pratade om en Täbyantologi förra gången, säger gruppens

intitativtagare Kristina Svensson.
Har ni sovit på saken?

– Det är en bra idé, säger AnnaCarin Collin. Vi borde ha något
som håller ihop den. Ett tema eller
en plats till exempel.
De börjar spåna. Någon föreslår
att novellerna skulle kunna haka
på varandra geografiskt, n
ågon
annan att ett föremål kan vara
i centrum för alla noveller eller
kaféerna i Täby eller ett ström
avbrott.
Initiativtagaren Kristina Svensson har tidigare startat föreningen
Egenutgivarna.
– Jag tror mycket på kraften i att
vara flera, att samarbeta. Jag ser
inte andra författare som konkurrenter om läsarna, utan som kollegor. Våra läsare hinner läsa många

Kreativa människor
kan skapa magi och
dessutom bli ett lyft
för kulturlivet i Täby.
Kristina Svensson

fler böcker än vad vi kan skriva så
bättre att slå ihop läsarskarorna
och sprida varandras verk.
Samtalet går vidare om olika
typer av samarbete med Täby

kommun, och försäljning på
Karby gårds julmarknad.
– Jag skulle vilja att vi skapade
en plattform, där vi kan bjuda in
författare men också folk utanför författarsfären. Människor
som inspirerar. Vem som helst ska
kunna komma och lyssna, säger
Birgitta Backlund.
Alla enas om a
 tt

det är en mycket
bra idé och fler idéer blir det innan
mötet är slut – för den här gången.
– Drar man ihop ett gäng kreativa människor så kan magi uppstå. Vi som deltar kan få fler kollegor och sprida våra böcker till
fler läsare. Om det samtidigt råkar
bli ett lyft för kulturlivet i Täby så
blir jag inte ledsen, säger Kristina
Svensson.

l Eva Cloarec

Författarsällskapet Täbyförfattare har hittills elva medlemmar. De
pratar nu om att tillsammans skriva en Täbyantologi. Foto: Eva Cloarec

eva.cloarec@mitti.se
tel 550 550 74

Alltid öppet till 22!

Nästäppa?

Lider du av icke-allergisk nästäppa?
Chordates näsbehandling finns nu tillgänglig i Kista

Vår behandling via näsan förmodas stimulera nervsystemet
och slemhinnan och pågår under cirka 20 minuter. Om du är
intresserad bokar du en läkartid och behandling via vår
hemsida www.chordate.com. Vi nås på email
klinik@chordate.com eller telefon 08/400 115 46.

www.chordate.com

Ansiktsbehandling
Frans & Bryn-färgning
Vaxning, Fotvård
Manikyr m.m.

Djursholms - Ekeby
Tel: 08-755 33 30

Silvana Frank
Diplomerad Hudterapeut

www.silvanafrank.se

mammas
grill & thai wok
EnhagsvägEn 2 vid sT1 • TEl 758 80 50

Phad Met Mamoung

Kycklingwok med grönsaker
och cashewnötter.

Phad Thai

Biff med wokade risnudlar, ägg,
grönsaker rostade jordnötter
och böngroddar.

3.200:rabatt

på terrassmarkisen
Family Design
5x3 meter

Upp till

1.200:rabatt

när du motoriserar
din nya fönstermarkis

150 gr Superstar
hamburgare
Tunnbrödsrulle

med hemlagat mos, kokt eller
grillad med sallad och lök.

• Utnyttja rotavdraget
• 5 års garanti
• Snabb leverans 10 arbetsdagar
• Kostnadsfritt hembesök
• Arbetsområde hela Stockholm

 08-511 710 51
 08-540 688 80

www.rjmarkis.se

49:Gäller 10/3-15/3

29:-

www.mammasgrill.se
Ring för avhämtning
08-758 80 50
Öppettider:
mån-fre 9.00-22.00
lör-sön 11.00-22.00

AniCura Djursjukhuset Albano
Öppet vardagar 7-22, helger 10-22.
Bokning telefon 08-505 304 00
Välkommen till oss i Danderyd!
www.djursjukhusen.se

