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WENDELIN MEDIA är en renodlad affärspartner 
med inriktning på Content Marketing & Ämnes
orienterade Tematidningar som distribueras 
i ledande Svensk Dagspress. Vi arbetar med 
värdeskapande redaktionellt innehåll och berikar 
våra läsare med intressanta artiklar och reportage 
med välkända profiler och ledare. När våra annons
örer växer och gör fler affärer har vi uppfyllt vad 
WENDELIN MEDIA verkligen står för.

Med tidningen PENSIONÄREN fokuserar 

vi på olika resmål, seniorboende, tand-

läkare och kirurgi. Vi berättar också om 

hur man går till väga efter att man för-

lorat någon älskad. Vi rekommenderar 

er att läsa Björn Ranelids fina reflektion 

över åldrande på sidan 12.

Vi önskar dig trevlig läsning  

och återvinn gärna din tidning  

eller lämna den vidare ...

Henriette & Philip Wendelin

 FOTO: JACK MIKRUT

Ålderdom utan fattigdom

Christina Tallberg,

ordförande PRO

Äldrefattigdom är något vi borde ha läm-
nat bakom oss, istället så ökar den. För tio 

år sedan hade antalet fattiga pensionärer ökat 
till 125 000, idag finns det 225 000. PRO arbetar 

hårt med frågan med målsättningen att ingen  
pensionär ska ha en inkomst som ligger under fattigdomsgränsen.

En ojämlik arbetsmarknad och arbetsliv, ett trygghetssystem som 
idag inte erbjuder tillräckligt skydd och en välfärd som inte räcker 
för våra äldres behov, är några av orsakerna bakom den negativa 
utvecklingen, vilka sedan ytterligare förstärks i pensionssystemet.

Skillnader i lön på arbetsmarknaden leder till skillnader i pen-
sion. Arbetare har lägre pension än tjänstemän. Kvinnor har lägre 
pension än män. Andra faktorer som kan leda till en låg pension 
är arbetslöshet, till exempel på grund av funktionsnedsättning, 
studier, eget företagande samt kort tid i Sverige under det yrkes-

verksamma livet. För att motverka denna utveckling så behövs det 
omfattande reformer på arbetsmarknaden, och i trygghets- och 
pensionssystemet.

Majoriteten av de pensionärer som har lägst inkomst är kvinnor och 
med de kunskaper som finns om arbetsmarknaden och pensions-
systemet så är det lätt att se att problemen inte försvinner utan  
riskerar att förvärras.

Vi ser en direkt koppling mellan dålig ekonomi och sämre hälsa och 
välbefinnande. Alldeles för många känner en stor oro inför att ens 
livssituation kan förändras. I vardagen så är det många som drar sig 
undan, man har helt enkelt inte råd med aktiviteter som inte hand-
lar om direkt överlevnad. Arbetet med att i grunden förändra syste-
men är viktiga och minst lika viktigt är vårt arbete med att bidra till 
en social gemenskap, ingen ska ensam behöva bära de utmaningar 
ålderdomen kan innebära.

Behöver du eller din anhörig en paus? 
Då är du välkommen till Malmö stads trygghetshotell.

Här får du möjlighet till 
avkoppling, god mat, trevligt 
och personligt bemötande 
av omtänksam personal.

Hos oss kan du boka rum mellan 1–14 dagar 
från och med det år du fyller 67.  

Du kan även boka vistelse dagtid utan övernattning. 
Vi berättar mer när du bokar.

Bokning telefon 040-34 91 71

MALMÖ STADS TRYGGHETSHOTELL 
Rudbecksgatan 1, 216 17 Limhamn

Läs mer om trygghetshotellet på 
www.malmo.se/trygghetshotellet

Det lilla hotellet 

med det stora

hjärtat!



Vill du träffa samma tandläkare,  
tandhygienist och tandsköterska varje år?

Tycker du att dina barn skall få samma 
goda tandvård som du?

Uppskattar du personligt engagemang 
och hög servicenivå?

Känner du en trygghet i att all behandling 
sker på ett och samma ställe?

VÄLKOMMEN TILL 
TANDLÄKARNA KOCKUM & KOCKUM

Eslöv I Hörby I Landskrona I Malmö I Tollarp I Örkelljunga 
www.kockumochkockum.se Telefon +46(0)40 6116684
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Idén till Stärkevästen fick han när han jobbade 
som massageterapeut.

 – Jag insåg att de flesta kunders ryggpro-
blem berodde på dålig hållning. När jag då tit-
tade på befintliga västar på marknaden märk-
te jag att de var obekväma eller skavde. Så jag 
ville utveckla en väst med högre kvalitet, helt 
enkelt, säger Arvid Forsman.

Stärkevästen är tillverkad i ett mjukt mate-
rial och är följsam med kroppen. 

– En väst ska inte tvinga upp hållningen, 
Stärkevästen ger istället en lätt påminnelse om 
vilken position ryggen ska befinna sig i. Det 
handlar om att lära om muskelminnet.

Västen sätts på som en ryggsäck och spänns 
fast med ett band över magen. Axelremmarna 
justeras så att de ger ett lätt tryck över axel-
partiet vilket gör att man naturligt faller bak 
med axlarna istället för fram. Västen ska helst 
bäras ovanpå en t-shirt. Det tunna materialet 
gör att västen andas och det känns knappt att 
man har den på sig.

– Vi rekommenderar att man har på sig 
västen ett par timmar om dagen, till exempel 
på jobbet eller när man är ute och promenerar. 
Till en början räcker det med en halvtimme, 
eftersom många kan få lite träningsvärk. Det 
handlar ju om muskler som inte är så vana vid 

att arbeta. Sakta men säkert så programmeras 
dock hjärnan om så att den lär sig att arbeta i 
den positionen, säger Arvid Forsman.

Vem är det då som kan ha nytta av  
Stärkevästen?
– Egentligen alla som har problem med ihop-
sjunken hållning. Många har idag stillasittan-
de arbeten som gör att de lätt får problem med 
ryggen.

Äldre är en grupp som ofta får problem 
med ryggen. Många seniorer upplever att 
ryggen blir ihopsjunken och trött, inte minst 
när de är ute och promenerar. Även här skul-
le således en väst vara väl värd att investera i, 
menar Arvid Forsman.

– Muskelminnet är färskvara men med 
västens hjälp man få både bättre hållning och 
mindre smärta. Dessutom är det större chans 
att uppnå långsiktiga förbättringar om man 
använder västen.

För att Stärkevästen ska ge så bra resultat 
som möjligt är det viktigt att kombinera med 
träning.

– All träning som på något sätt aktiverar 
och stärker ryggen är att rekommendera. Men 
det är samtidigt svårt att med enbart träning 
programmera om muskelminnet. Därför är 

kombinationen väst och träning absolut bäst. 
Stärkevästen har nyligen blivit utvärderad 

av Dala Sport Academy med goda resultat.
– Bland annat har man kunnat se bätt-

re tider och bättre syresättning när västen 
använts under löpning. Det är många som 
uppger att de är nöjda med västen, säger 
Arvid Forsman.  

Läs mer på starkevasten.se

Ryggen är vår vän. 
Därför är det viktigt att 

ta hand om den. Det vet 
Arvid Forsman som har 
utvecklat Stärkevästen, 
en innovativ hållnings-
väst som hjälper trötta 

ryggar att få tillbaka styr-
ka och balans.

VÄSTEN AXLAR BÖRDAN

”Pensionärerna är i stora drag nöjda 
med sin egen ekonomi men man är 

betydligt mer pessimistisk över utsik-
terna för den svenska ekonomin.”

Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF

HÄLSA Regelbunden träning stärker balansen 
hos personer med demens och leder till mins-
kat hjälpbehov. Detta visar ny forskning kring 
friskvård och hälsa för personer med demens 
som är gjord vid Umeå universitet

Välkommen till
 en värld av 
upplevelser

info@scandorama.se • scandorama.se • 040-600 00 00

        Bordeauxkryssning 
               HOLLANDSKRYSSNING

Rhen-& Moselkryssning
                       Seinekryssning med Paris

 D� au� yssning

 

Fler restips

eller boka hos 
din resebyrå

Följ oss och våra 
guider på:

Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai

Ett bekvämt sätt att resa! 
D
 ro� yssning 

Följ med på en storslagen kryssning längs Europas vackraste 
vindal. Här erbjuds avkoppling, lugn och ro, storslagna natur-
scenerier, härliga matupplevelser och trevligt sällskap. 
Kryddat med portvinshus, spanska Salamanca, Unesco-
pärlan Porto och huvudstaden Lissabon. I denna fullmatade 
11-dagars resa med en hänförande kryssning ombord på 
eleganta och moderna Douro Spirit ingår det mesta, eller 
vad sägs om 10 olika utfl ykter/arrangemang med Scandorama- 
guide, helpension inklusive vinpaket under kryssningen, två 
härliga middagar inklusive vin på hotellet i Estoril.

11 dagar, 18/4
Stockholm/Göteborg/Köpenhamn 

 21 495:-
I priset ingår: Flygresa till Lissabon t/r, fl ygskatter och 
fl ygplatsavgifter, busstransfer fl ygplatsen - hotellet t/r, 
bussrundresa med inhemsk turistbuss, fl ygplansmåltider, 
3 övernattningar i dubbelrum, 7 övernattningar i dub-
belhytt, 10 frukostar, 6 luncher, 9 middagar, vinpaket 
till samtliga luncher och middagar, Scandoramaguide, 
samtliga Scandoramautfl ykter och arrangemang.

2 000:-
RABATT

boka senast
15/2

med avdragen rabatt

Douro Spirit: Nytt, modernt och 
elegant fl odkryssningsfartyg 
med mycket hög komfort och 
utmärkt service. Njut av pano-
ramavyerna från den trevliga 
loungen, koppla av i poolen på 
soldäck, sov gott i de ombo-

nade hytterna, umgås och skäm 
bort dig med god mat.

- alltid med guide

D
 ro� yssning 
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Förbättrar din hållning

Motverkar problem i 
rygg och nacke

Stretchar ut 
bröstmuskulaturen

076-77 60 777
www.starkevasten.se

”

PRIVAT TANDVÅRD
Leg.Tandl KRISTIAN HELLGREN

Specialist i tandlossningssjukdomar
Implantatbehandlingar sedan 1994

www.specialistkliniken.nu 

Stortorget 13   |   252 20 Helsingborg   |   042 - 14 00 75

Baltzarsgatan 37, 2 vån   |   211 36 Malmö   |   076-634 86 14

Vi är en oberoende,fristående privat specialisttandvårdsklinik utan några 
lojalitetskopplingar till vare sig implantatföretag eller utom ägda tandvårs
bolag. Detta garanterar Dig som patient en opartisk och enbart på vårt  
odontologiska kunnande och vår långa yrkes erfarenhet baserad bedöm
ning av Ditt vårdbehov och bästa möjliga terapier inom tandlossningssjuk
domar och implantatbehandlingar. 

Kristian Hellgren,  
specialisttandläkare, Parodontolog.

– Det här huset kommer bli en riktig snackis 
som verkligen kommer att synas, säger Alex-
andra Gedda, sälj- och marknadsansvarig på 
Bonum.

Kungsliljan ska byggas på tomten som den 
nu nedlagda Katarina Kyrka ligger på. Kyrkan 
måste rivas och därför håller Bonum en riv-
ningsceremoni tillsammans med Svenska Kyr-
kan och kommunen den 10 februari.

– En kyrka är ju inte vilken byggnad som 
helst så därför vill vi göra det på ett trevligt 
och värdigt sätt. Dessutom planerar vi att åter-
vinna så mycket av kyrkan som möjligt, till 
exempel finns det planer på att använda det 
vackra kyrkoglaset till något, samt att använda 
taket till våra miljöbyggnader.

Precis som Bonums andra seniorboenden 
kommer Kungsliljan ha olika mervärden och 
tjänster knutna till boendet.

– Bonumvärden som finns tillgänglig för de 
boende har möjlighet att erbjuda olika typer av 
tjänster, till exempel städning och handling. 

– Lägenheterna är också planerade uti-
från forskningsrön gällande vad som är vik-
tigt för att seniorer ska få en bekväm och 
trygg bostadsmiljö. Det innebär bland annat 
att lägenheterna inte har några trösklar, att 
bostaden är tyst och ljus och att det finns fle-
ra ljuskällor.

Alla hus har också en gemensamhetslokal 
som de boende kan boka.

– Den är till för spontana möten men kan 
också användas som festlokal. Det finns dess-
utom en övernattningslokal som man kan 
boka om man får besök.

Enligt Alexandra Gedda uppstår ofta trevlig 
stämning och mycket aktivitet i Bonumhusen.

– Det är alltid väldigt roligt att komma ut 
och besöka föreningarna. Vissa anordnar till 
exempel gemensam stavgång och vinprov-
ningar och andra anordnar bouleturnering-
ar och fågelskådning. Vi märker att det ofta 
är aktiva och livsbejakande människor som 
söker sig till Bonum.

– Bonum blir ett sätt för människor att dels 
bo kvar hemma längre och del en möjlighet 
att flytta till områden som de kanske inte haft 
möjlighet att flytta till tidigare. Vårt koncept 
är således något som tilltalar väldigt många, 
det märks på det stora intresset och söktryck-
et. Det är också uppskattat att vi förvaltar våra 
hus. Det skapar trygghet eftersom att vi då 
finns hos de boende hela tiden.

Nyligen fick Bonum klartecken att påbörja 
bygge av ett nytt hus i Åkarp. Ett mycket gläd-
jande besked, menar Alexandra Gedda.

– Åkarp är på många sätt ett perfekt sam-

hälle för vårt koncept. Många som har bott där 
länge men som inte längre kan bo kvar i hus vill 
ändå gärna bo kvar i området, säger hon.

Även i Västra hamnen i Malmö byggs snart 
ett Bonumhus. Brf Ankaret kommer få ett 
kanonläge vid Masttorget, med fem minuters 
promenad till havet.

– Det blir ett spännande hus med 44 lägen-
heter, säger Alexandra Gedda.

Bonums seniorboen-
den har på kort tid kom-
mit att bli mycket efter-

traktade. Konceptet  
riktar sig till personer 

som är 55+ och för när-
varande ser man fram 

emot flera nya projekt i 
Skåne. Brf Kungsliljan på 
Håkanstorp är ett aktuellt 

exempel. Det på börjas 
under våren och blir hela 

elva våningar.

BONUM BYGGER FÖR AKTIVA SENIORER
BILD: VISUALISERA

DANS FÖR HÄLSAN   En forskargrupp 
vid Karlstads universitet ska i nytt forsk-
ningsprojekt öka kunskapen om dan-
sens innebörd och betydelse för äldre.

5 000
Så många pensionärer ska Veteranpoolen  
rekrytera i hela landet de närmaste åren.

Brf Kungsliljan på Håkanstorp.
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LIVRÄNTA var en tidigare be-
nämning på pension, idag an-
vänds benämningen mest i sam-
band med ersättning till följd av 
arbetsskada.

Trygghetshotellet är tillgängligt från och med 
det år som man fyller 67. Dock ska man inte 
ha något vårdbehov. Här får man förutom 
helpension tillgång till exempelvis dator med 
internetuppkoppling, fot- och hårvård till 
självkostnadspris, friskvårdsaktiviteter, säll-
skapsrum och bibliotek.

Carl-Gustav Nilsson har bott på Trygghets-
hotellet flera gånger sedan han blev ensamstå-
ende för något år sedan. För honom är det en 
stor glädje att få komma hit, som ett avbrott i 
ensamheten. 

– Allting är jättebra och personalen och 
maten kan verkligen inte klaga på, säger han.

Gertrud och Jan Lidén får sitt badrum 
totalrenoverat. Därför bor de några veckor på 
Trygghetshotellet tills att arbetet är färdigt. 

– Vi har goda vänner som bott här tidigare 
som trivdes så vi tyckte det passade bra att tes-
ta på. Här är verkligen en fantastisk miljö och 
trevlig stämning, säger Jan.

Dessutom passar de på att testa lite av de 
aktiviteter som erbjuds på Trygghetshotellet.

– Vi har varit med på sittgympan så gott 
som varje dag, säger Gertrud.

Carl-Gustav Nilsson tycker om den trev-
liga stämningen som ofta uppstår gästerna 
emellan.

– Vi har haft riktigt roliga stunder vid mid-
dagsbordet. Det serveras inte vin men man får 
gärna ha med sig själv, säger han.

Trygghetshotellet satsar också mycket på 
välfärdsteknik, det vill säga moderna redskap 
och lösningar som underlättar och förgyller 
vardagen för äldre människor. 

– Till exempel anordnar vi teknikverkstad 
där man får lära sig hur man använder smart-
telefon och padda, vilket är mycket uppskat-
tat, säger Eva Thulin.

Nu under hösten investerade Trygghetsho-
tellet i systemet jDome, en slags virtuell cykel-
tur där en motionscykel kopplas samman med 

Google Streetview. Systemet gör det möjligt 
för användaren att på digital väg cykla vilken 
sträcka i världen som helst, något som bidrar 
till både bättre hjärnkapacitet och fysik.

– Många väljer att cykla på platser som man 
känner igen från sitt liv och det blir en trevlig 
upplevelse som bidrar till positiv social samvaro.

Jan Lidén tycker det är roligt att cykla i jDo-
me och demonstrerar hur han tar en runda 
längs med Rudbecksgatan.

– Häromdagen tog vi en tur i Sydney, där vår 
son bor. Vi fick adressen, knappade in den och 
cyklade längs han gata. Det var riktigt kul efter-
som vi inte hade sett det tidigare, säger han.

SATSAR PÅ VÄLFÄRDSTEKNIK
Malmö Stads 

Trygghets hotell har 
kommit att bli ett popu-
lärt alternativ för senio-
rer som söker gemen-
skap, avkoppling och 

återhämtning.
– Våra gäster kommer 

av olika anledningar.  
Vissa söker social  

samvaro medan andra  
kanske får sin lägenhet 
renoverad och således 
behöver ett tryggt stäl-

le att bo på under tiden, 
säger Eva Thulin,  

sektionschef.

Jan Lidén tar en virtuell cykeltur.Eva Thulin, sektionschef Malmö Trygghetshotell.

138 000
Så många svenska pensionärer bodde utomlands och 
fick pengar från Pensionsmyndigheten under 2014.

KARLSHAMN-KLAIPEDA
KAPELLSKÄR-PALDISKI

KÖPENHAMN-OSLO

DFDS.SE

HOLIDAY
VILNIUS
En av Europas
billigaste
huvudstäder

SNABBASTE
VÄGEN TILL
ESTLAND

SPARA
25%
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Infl ytande. Valfrihet. Livskvalitet.

PENSION ÄR ETT HELTIDSARBETE,

BARA LITE ROLIGARE.
Resor, yoga, boule, vinprovning, bokcirklar och mästerskap i allt 

från skidor till golf. Det är inte så konstigt att seniorer säger 

att tiden inte räcker till. Berika livet tillsammans med 270 000 nya 

medlemsvänner. Roligare pension – det är vårt mål! 

Smultrondamen122x176.indd   1 2016-01-25   14:30:45

Vi har 25 års erfarenhet av  
tandimplantatbehandlingar.

Vi arbetar endast med vetenskapligt  
väldokumenterade implantatsystem.

Vi utför även nageltunna porslinsfasader  
i fronten för högvärdiga estetiska lösningar.

TANDIMPLANTAT

Friisgatan 31  |  214 21 Malmö  |  Telefon: 040-97 57 57  |  Fax: 040-30 56 27

www.malmoimplantatgrupp.se

MALMÖ IMPLANTATGRUPP

Trots mer än 20 år i branschen älskar vi fortfarande att pressa priser på 
marknadsledande produkter! Vi vill fortsätta att vara den lokala 
optikern där du har störst valfrihet och alltid känner dig välkommen.

Svårt att välja optiker? Testa oss, vi har troligen stadens bredaste 
sortiment. Dessutom har vi valt att prispressa både enkla glas samt de 
absolut bästa. Hos oss är det du som väljer!

Stort utbud med små priser

Barnsligt förtjusta i glasögon

1695:-1195:-

1395:-

Svårt att välja optiker? Testa oss, vi har troligen stadens bredaste 

Stort utbud med små priser

Gino 
Vega  395:-

Svårt att välja optiker? Testa oss, vi har troligen stadens bredaste 

Stort utbud med små priser

Utförs av optiker legitimerade av Socialstyrelsen. (VÄRDE 395:-) 

ELLER

Välj mellan att få 500:- rabatt vid köp av kompletta glasögon eller en gratis synundersökning för 
glasögon (ej för linskontroll). Inget köptvång. Intyg, recept, remiss etc. debiteras. 
Gäller t.o.m. 2016-03-05 

500:-    RABATT VID KÖP AV GLASÖGON
Boka en

tid redan 
idag!

Utförs av optiker legitimerade av Socialstyrelsen. (Utförs av optiker legitimerade av Socialstyrelsen. (Utförs av optiker legitimerade av Socialstyrelsen. (Utförs av optiker legitimerade av Socialstyrelsen. (Utförs av optiker legitimerade av Socialstyrelsen. (Utförs av optiker legitimerade av Socialstyrelsen. (Utförs av optiker legitimerade av Socialstyrelsen. (Utförs av optiker legitimerade av Socialstyrelsen. (Utförs av optiker legitimerade av Socialstyrelsen. (Utförs av optiker legitimerade av Socialstyrelsen. (Utförs av optiker legitimerade av Socialstyrelsen. (Utförs av optiker legitimerade av Socialstyrelsen. (Utförs av optiker legitimerade av Socialstyrelsen. (Utförs av optiker legitimerade av Socialstyrelsen. (Utförs av optiker legitimerade av Socialstyrelsen. (Utförs av optiker legitimerade av Socialstyrelsen. (Utförs av optiker legitimerade av Socialstyrelsen. (Utförs av optiker legitimerade av Socialstyrelsen. (

GRATIS   SYNUNDERSÖKNING 

Dubbelslipade
Pris från:

1600:-700:-
Progressiva
Pris från:

1900:-
Enkelslipade
Pris från:

NU: Gratis synundersökning 
eller 500 kr rabatt Se kupong nedan

Kvalitet & service till rätt pris!

För öppettider se www.glasogonmagasinet.se

MALMÖ Södra Förstadsgatan 121, Tel: 040-828 88
LANDSKRONA Borgmästargatan 18, Tel: 0418-41 18 30
LUND Lilla Tvärgatan 7, Tel: 046-13 99 98
HELSINGBORG Bruksgatan 25, Tel: 042-18 38 88 
HÄSSLEHOLM Frykholmsgatan 8, Tel: 0451-80 000
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KUNGLIG 70-åring 30 april 2016 
fyller kung Carl XVI Gustaf 70 år. 
Nu kommer fotoboken, från Histo-
risk Media, som skildrar regentens 
långa och händelserika liv.

Scandorama har 15 års erfarenhet av att 
arrangera flodkryssningar.

−Vi var väldigt tidigt ute med dessa 
kryssningar. Vi inledde med att anordna 
Donaukryssning och Rhen-& Moselkryssning 
och efterhand som intresset har ökat har även 
vi fyllt på vårt utbud, säger Jeanette Larsson.

Flodkryssningarna riktar sig i första hand 
till åldersgruppen 55 plus.

−Vi vänder oss till dem som har fått nog av 
charterresor och som vill uppleva någonting helt 
nytt. Detta är ett otroligt bekvämt sätt att resa 
och man får en semester som innehåller allt.

Under tiden som man förflyttas har man 
möjlighet att njuta av enastående naturscener 
och på kryssningsbåten, som håller mycket 
hög klass, kan man gotta sig med god mat och 
dryck samt trevligt sällskap.

NIO OLIKA KRYSSNINGAR
I dag erbjuder Scandorama totalt nio olika 
flodkryssningar, som utöver tidigare nämn-
da kryssningar innebär Dourokryssning, 
Hollandskryssning, Rhônekryssning, Sei-
nekryssning med Paris, Östersjökryssning 
med Sankt Petersburg och sist men inte 
minst nyheterna för i år – Elbekryssning och 
Bordeuxkryssning.

−På varje kryssning ingår naturligtvis även 
strandhugg där resenärerna får möjlighet att 

upptäcka området och särskilt intressanta 
platser med buss. 

Man kan välja att åka på en kortare kryss-
ning på fem dagar och för dem som vill vara 
ute lite längre finns alternativ upp till 13 dagar.

Kryssningsresenärerna tar sig till sina res-
pektive destinationer antingen med buss eller 
flyg från Kastrup, Arlanda eller Landvetter, 
allt anordnat av Scandorama.

PÅLÄSTA GUIDER
Scandorama har funnits i 36 år och resebola-

get har genom åren byggt upp ett kontaktnät 
för att resenärerna ska få bästa möjliga upple-
velse på sin semester.

−Dessutom är våra guider en enorm styr-
ka för oss. Det finns alltid en Scandoramagui-
de med på alla våra resor som förstärker upp-
levelsen med sin stora kunskap om området. 

De kan berätta saker om sevärdheter, tra-
ditioner och historia som inte går att läsa sig 
till, säger Jeanette Larsson.

Intresset för  
flod kryssningar har 

ökat på senare år.
−Jag tror att människor 

har insett att detta är ett 
underbart sätt att kombi-

nera lugn och ro med  
fantastiska upplevelser, 
säger Jeanette Larsson, 
marknadschef på rese-

bolaget Scandorama.

KRYSSA PÅ EUROPAS FLODER

På flodkryssningen Seinekryss
ning med Paris kan man bland 
annat njuta av Normandies 
pärlor Deauville, Rouen och 
Honfleur.

En nyhet för i år är Elbekryssningen som går genom det forna Östtysklands undersköna landskap.

Så många över 65 
år kan tänka sig att 
göra ett karriärbyte, 
visar en undersök-
ning från Pfizer.

24
%

Flytta in bland palmer & olivträd

Världens grönaste 55+ boende 
Här bor du tryggt med en grön och inbjudande oas utanför din dörr. Bovierans hjärta och självklara 
mötesplats är den unika vinterträdgården med exotiska växter från hela världen. Trädgården blir en 
plats där man kan umgås och koppla av tillsammans.

Försäljning pågår: Falun, Sala, Skövde & Örebro Kränglan 
Kommande projekt: Borgholm, Karlstad, Kalmar, Borstahusen – Landskrona, Oskarshamn, 
Stenungssund, Strängnäs, Svedala, Södertälje,  Trelleborg, Viken-Höganäs, Växjö & Ystad

Intresserad?
Fyll i intress

eanmälan för

den ort du ä
r intresserad

 av 

och läs mer på

www.bovieran
.se

eller kontakt
a oss

på info@bovieran.seVinterträdgård

För dig som
 vill 

  njuta av li
vet! 
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– Tandlossning, eller parodontit, är en kro-
nisk, inflammatorisk sjukdom av smygande 
karaktär och ofta märker man inte av den för-
rän det är för sent, säger Anna Cynkier Wer-
theim, tandläkare på Praktikertjänst och spe-
cialist inom parodontit.

Även om tandlossning vanligtvis är ett 
bekymmer som uppstår i vuxen ålder 

finns det genetiska varianter av sjukdomen 
som debuterar redan i tonåren.

– Alla ungdomar går dock på regelbundna 
kontroller och de som befinner sig i riskzonen 
brukar vanligtvis fångas upp i tid.

Hur vet man då om man ligger i riskzonen 
för att drabbas? Enligt Anna Cynkier Wer-
theim är den viktigaste åtgärden att regelbun-
det gå till tandläkare och tandhygienist.

– Om man väl upptäcker tandlossningen 
i tid så är den inte svår att behandla. Det är 
alltid lättare att behandla i ett tidigt stadium. 

Noggrann skötsel av tänderna är en viktig 
förebyggande faktor.

– Tandborstning gör att den så kallade bio-
filmen på tänderna avlägsnas. Men det gäller 
också att regelbundet använda tandtråd, eller 
tandstickor, för att komma åt tändernas mel-
lanrum. Det är där bakterierna trivs som bäst. 

Tänderna är en del av kroppen och tand-
lossning har koppling till andra sjukdomar i 
våra kroppar.

– Vi vet att obehandlad tandlossning har 
ett samband med till exempel hjärt- och kärl-
sjukdomar och tandlossning och diabetes har 
uppenbara kopplingar till varandra, säger 
Anna Cynkier Wertheim.

Hur ofta bör man gå till tandläkaren?
– Minst en gång om året men det är individu-
ellt och i vissa fall behöver man komma oftare.

Vilka alternativ har man som patient om 
man har utvecklat tandlossning?
– Behandla om det inte har gått för långt. 
Behandlingen innebär intensiv rengöring av 
tänderna både hos tandläkare/tandhygienist 
och hemma. Vid avancerad parodontit kom-
pletteras den inledande delen med kirurgisk 
behandling. Är tandlossning för långt gång-
en återstår implantatbehandling som är väl-
beprövad och etablerad form av behandling.

Tandvårdens kunskaper och tekniker 
utvecklas kontinuerligt. Just nu finns det 
mycket som talar för probiotika och dess häl-
sofrämjande effekter.

– Allt mer pekar på att probiotikan kan 
vara ett vapen också mot tandlossning. Forsk-
ningsresultat visar till exempel att de goda 
bakterierna skapar bättre förhållanden i tand-
köttet. Forskningen kring probiotika är fortfa-
rande i ett tidigt skede men vi ser fram emot 
att lära oss mer om dess potential, säger Anna 
Cynkier Wertheim.

Under de senaste 
decennierna har äldres 

hälsa blivit allt bättre. 
Det innebär samtidigt 
att fler äldre har kvar 

sina egna tänder högre 
upp i åldrarna, vilket 
i sin tur leder till ökat 

behov av tandvård. Inte 
minst behandling av 

tandlossning.

VIKTIGT ATT FÖREBYGGA TANDLOSSNING

VISSTE DU ...?
Tandköttssjukdomar (parodon-
tit) är kroniska, bakterieorsaka-
de inflammationer som påverkar 
tandkött och tandfästet.

Parodontit är bland de mest före-
kommande sjukdomarna:

40% av vuxna i Sverige har 
någon grad av parodontit

15% av vuxna i Sverige har svår 
parodontit

Undersökningar visar att paro-
dontal sjukdom även har samband 
med allvarliga hälsotillstånd.

Källa: Praktikertjänst
Anna Cynkier Wertheim,  
tandläkare på Praktikertjänst.

YNGSTA PENSIONÄRERNA 
hittar vi i Frankrike där  
pensionsåldern är 62 år. 

Drygt var fjärde svensk oroar sig för hur ekonomin 
ska gå ihop när man blir pensionär, visar en Sifo-

undersökning beställd av Collectum.

RÄCKER PENGARNA

Britt

Slipp urinläckage. Knipträna dig fri!
Graviditet

Under graviditeten utsätts din kropp för barnets 
växande tyngd, vilket påverkar och försvagar 
bäckenbottenmuskulaturen. En svag muskulatur 
och uttänjda strukturer ger dåligt stöd till 
bäckenets organ, vilket ökar risken för urinläckage, 
inkontinens och framfall. För det mesta kan dock 
problemet avhjälpas enkelt med knipträning.

Klimakteriet

Liksom alla kroppens muskler försvagas även 
muskulaturen i bäckenbotten med åldern. Det kan 
t ex börja med att du känner av det när du nyser, 
skrattar, hostar eller är fysiskt aktiv. Då kan det 
vara skönt att veta att det aldrig är försent att börja 
knipträna!  

60–70% av de kvinnor som  
kniptränar blir hjälpta 

Genom att regelbundet träna upp din bäckenbotten- 
muskulatur kan du förhindra risken att drabbas av 
alla dessa besvär. En effektiv 
och naturlig träningsmetod 
är att använda knipkulor. 

Med knipkulorna kan du 
både förebygga besvär och 
effektivt träna upp en redan 
förlorad styrka i knipet. 

Beställ en 

gratis kniptränings-

guide idag på

www.belladot.se

 
Sexolog VÄLKOMMEN AT T STÄLL A FRÅGOR OCH  
DISKUTERA PROBLEM DIREK T MED VÅR SE XOLOG, PÅ  
SE XOLOG@BELL ADOT.COM. 

B E L L ADOT H IT TAR DU PÅ AP OTE K OC H HÄL SO B UTI K E R . 



Välkommen till  
en kostnadsfri  
informationskväll 
om åderbråck!

www.kirurgi-centrum-oresund.se

Tid: Måndag 29 februari, kl 19.00-20.00 • Måndag 7 mars, kl 19.00-20.00

Plats: Klinikens lokaler på Roslinsväg 18, Malmö

Kirurgicentrum Öresund är en hög- och helspecialiserad klinik för 
utredning, rådgivning och behandling av alla typer av åderbråck  
och kärlbristningar. Vi erbjuder som en av få kliniker i Europa alla 
moderna behandlingstekniker mot åderbråck, men utför även min-
dre kirurgiska ingrepp på hud och underhud. Du finner oss centralt  
i Malmö på Roslinsväg 18. Välkommen!

Carl  
Henrik  

Schelp.

Antalet platser begränsat, därför obligatorisk anmälan på  
tel 040-26 51 00 eller maila till kirurgi.centrum.oresund@gmail.com

Kärlkirurg Carl Henrik Schelp förklarar vad åderbråck 
är, när man får det, varför och hur man idag kan behandla 
dessa effektivt, tryggt och skonsamt med marknadens 
modernaste tekniker. Deltagare på seminariet erbjuds 
gratis konsultation och undersökning med ultraljud hos 
vår kärlkirurg.
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När som helst står en liten pojke på tå inom 
mig och blickar genom mina ögon ut över 
världen. Han har hängselbyxor på sig och han 
är blåögd och har rågblont hår. 

Den lille pojken och jag blandar våra åldrar 
i en centrifug som står i tvättstugan när mam-
ma tvättar. Mangelstocken rullar fram och till-
baka under tyngden av tjock marmor och bly i 
maskinens block. Lakan och örngott skall vara 
släta och fina när vi nattar födelsedagen.

Ibland krymper jag jordklotet till en fotboll 
av femmans storlek med snörning och gum-
misblåsa som andas in och ut genom en snodd. 
Jag rullar bollen invid mina fötter på den sto-
ra gräsmattan i Atleparken i Malmös östra del. 
Humlorna landar på klöverblommornas mär-
ken och lyfter med nektar på fötterna.

Ingenting är omöjligt för ett barn och 
sommarlovet har stora armar och omfam-
nar tusentals små flickor och pojkar i Sveri-
ge. Många av oss har nycklar kring halsen till 
lägenheten när mamma och pappa arbetar. 

Varje nyckel passar i låsen av trygghet, kär-
lek och ett sinnelag som möjligen bekymrar 
sig om det skall bli chokladpudding eller ska-
lad och tärnad frukt med grädde till efterrätt på 
söndagen. Mamma kallar den Tutti Frutti som 
pastillerna eller Little Richards berömda sång.

Flygplatsen är kvar på Bulltofta och planen 
lyfter och landar i mitt huvud. Spårvagnen har 
en sexa i pannan och rullar på Sallerupsvägen. 
Bussen skall alltid vara värre och tar en elva 
mellan ögonen. 

Biografen Grand vid Drottningtorget visar 
matinéer och den trettonde december rullar 
en vagn som dras av två starka hästar. På flaket 
sitter årets lucia och hennes vitklädda tärnor.

      
Jag går nio år på Rörsjöskolan och prästen 
Mårten Werner står svartklädd som en korp i 

predikstolen och breder sina vida vingar över 
barn, föräldrar och lärare på avslutningsdagen 
innan sommarlovet börjar. 

1956 slår en knut på gummiblåsan till bol-
len och byter plats på siffran 5 och 6 så att 
det plötsligt är nyårsafton 1965. Sex månader 
senare flyttar familjen Ranelid från Sallerups-
vägen 32 F till Per Albin Hanssons väg 50 A. 
Det avståndet är längre än till månen för mig. 

Jag är några år över tjugo när jag får mitt för-
sta barn. Det är sonen Alexander. Jag är gift 
med en mörkhårig skönhet som heter Carina 
och vi bor på sjutton kvadratmeter i ett rum 
med sovalkov och pentry på John Ericssons 
väg i Malmö.   

Jag studerar filosofi, litteraturvetenskap, 
svenska, pedagogik och religionsvetenskap på 
Lunds universitet och blir sedermera adjunkt 
på läroverket i Ystad.

Då har jag gift mig för andra gången. Mar-
gareta är skolsköterska och kommer från Upp-
sala och talar således rikssvenska. I vårt första 
möte på Malmö Nations dansafton undrade 
hon försynt vad jag sade när hon inte förstod. 

Margareta föder två barn. Agnes och 
August blir till av kärlek. Atomuret tickar inte 
och saknar betydelse för glädjen och lyckan. 
Hundra år ryms i en människas pupill.   

Den trettonde februari 2016 har Margareta 
och jag varit ett par i fyrtio år. Våra föräld-
rar är döda och jag har mist min enda syster 
Mona. Min broder Håkan har födelsedag den 
femte januari. När han tecknar och målar låter 
han barnet inom sig hålla i pensel och ritstift. 

Jag skriver, tänker och talar varje dag. Min 
trettiofjärde bok släpps i mars i år. Jag har 
skrivit cirka 800 essäer, krönikor och artiklar 
och fullbordat åtminstone 3500 framträdan-
den inför publik. Förmodligen har jag nått 

cirka sju miljoner människor med mina ord 
i tal och skrift.

Jag har aldrig ställt in ett framträdande 
sedan 1983 och jag har inte varit sjukskriven 
en enda dag under trettiosju år. Jag tackar för-
synen, men det gäller att akta kroppen som 
ett tempel. Hjärta, hjärna och lungor kan inte 
köpas för pengar.

Orden låtsas vara döda där de ligger som 
svarta lamm på ett vitt papper. När vi läser 
dem reser de sig upp på bakbenen och vand-
rar vart de vill i världen. Bokstäverna har ing-
en ålder och de är fullkomligt viktlösa. 

Margareta är ett år yngre än jag i sin biolo-
giska ålder, men hon har en liten flicka i själen 
som knyter remmarna på små balettskor. Hon 
kan stå på tå och sträcka sig efter kakburken i 
barndomshemmet.

Kärleken har världens största händer och 
den behöver inget visum, pass eller åldersin-
tyg när den reser omkring på jorden. Barnbar-
nen är blommor i våra ögon som slår ut även 
på vintern. De klarar sig utan vatten och jord 
och de är mänsklighetens äldsta perenner.

Jag vägrar att ta ordet i min mun och 
att skriva det här, ty det har ingenting med 
mitt arbete som författare och talare att 
göra. Ordet börjar på bokstaven p och slu-
tar på ett r. Det innehåller fyra vokaler och 
fem konsonanter. Låt det bli en enkel rebus 
att lösa. 

Banker, försäkringsbolag och en viss myn-
dighet som administrerar våra skatter och 
pengar betraktar den konstlade gränsen mel-
lan yrkesaktiva individer och de äldre som en 
helig urkund. 

De gör siffrorna 6 och 5 till ett heligt tal 
och låter dem lysa i neon även under dagen. I 
total solförmörkelse förvandlas de till mytis-
ka väsen.

Människan bär sina års-
ringar på utsidan av krop-
pen, men träden gömmer 

dem inom sig. Små barn 
skriver sina liv på baksi-

dan av ögonen långt inn-
an de lärt sig bokstäver-
na och hållit i en penna. 

Ett årtusende på jorden är 
stoft i evigheten. 

    Svängningsmaximum 
hos atomer har ingenting 

att göra med de mänsk-
liga kropparnas och fram-

för allt själarnas levande 
ögonblick. Den interna-

tionella atomtiden räknas 
inte i människans längtan, 

kärlek och minne.

Märkligt nog räknas inte munnen som en del av kroppen och omfattas därför 
varken av hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd eller hälso- och sjukvårdslagen. 
I våra grannländer har man däremot en helhetssyn på kroppen. Munhälsa är inte 
heller jämlikt fördelad i samhället. En tredjedel av landets kommuner tar sällan eller 
aldrig upp frågan om munhälsan vid bedömningen av biståndsbehoven för äldre. 

Många äldre tvingas stå ut med dålig tandhälsa dels för att det satsas för lite på 
förebyggande åtgärder, dels för att egenavgifterna är för höga. Om munhälsan inte 
sköts, får det allvarliga konsekvenser för hela hälsotillståndet och medför dessutom 
stora kostnader för samhället. 

För inte så länge sedan firade vi Munhälsodagen. Men firandet borde fått anstå tills 
bristerna inom tandvården avhjälpts och vi fått en jämställd tandvård. SPRF kräver 
en jämlik tandvård och att munhälsan ingår i den allmänna sjukvården med dess 
högkostnadsskydd.

Som medlem i SPRF, Sveriges Pensionärers Riksförbund kan du vara med och påverka vill-
koren för äldre och delta i våra lokala aktiviteter. Du får SPRF-tidningen 6 nr/år med aktuell 
information och debatt, möjlighet till förmånlig juristhjälp, bra försäkringar, reserabatter hos 
SJ och många andra förmåner via Smart Seniorkortet som ingår i medlemsavgiften. 

Specialerbjudande för nya medlemmar: 
Medlemsavgift endast 100 kronor för hela 2016. Anmäl dig genom att skicka in  
kupongen eller kontakta oss via kansli@sprf.se eller telefon 08-702 28 80. Det går  
också bra att anmäla intresse för medlemskap via vår hemsida www.sprf.se.

Ja, jag vill prova medlemskap i SPRF 
och betalar in 100 kr på  
Pg 13 36 83-3 eller Bg 5982-4763

Förnamn och efternamn

Personnummer 10 siffror

Adress

E-post

Postnummer

Telefon

Posta talongen till:
SPRF Svarspost
20275452
110 30 Stockholm
Så bjuder vi på portot

Skicka gärna mer information

Inte störst, men kunnig och vass i äldrefrågor
Tänder en del av kroppen Kom med i SPRF

www.sprf.seJöran Rubensson
Förbundsordförande i SPRF

Björn Ranelid, en av våra mest hyllade och folkkära författare,  
delar med sig av reflektioner om liv, åldrande och kärlek. 

ÄLDSTA PENSIONÄRERNA 
hittar vi på Island och i Norge 
där pensionsåldern är 67 år.

285 000
svenskar bokar en charterresa i januari. Det totala värdet 
överstiger 2,3 miljarder kronor, enligt en undersökning 
från Fritidsresor.
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Att träna upp musklerna i bäckenbotten med 
knipträning är det bästa sättet att förebygga 
inkontinens. Och inte bara det:

– Knipträning kan också hjälpa dig att få 
kraftigare orgasmer, säger Sylvia Lidén Nord-
lund, sexolog på Belladot.

Ca 500.000 svenska kvinnor lider av urin-
läckage. Det är särskilt vanligt efter klimakte-
riet. De vanligaste typerna av inkontinens är 
ansträngningsinkontinens och trängningsin-
kontinens. 

Den första innebär att du läcker några 
droppar när du skrattar, hostar, lyfter tungt 
eller anstränger dig på annat sätt, medan den 
andra innebär att du måste kissa plötsligt och 
snabbt gå på toaletten.

Men de flesta typer av inkontinens går att bota 
genom att öva upp muskulaturen i bäcken-
botten och slidan. Du tränar genom att kni-
pa ihop och lyfta upp bäckenbottenmusklerna 
så mycket det går, hålla kvar i några sekunder 
och sedan slappna av i tio sekunder innan du 
upprepar samma sak igen.

Upp emot 70 procent av alla kvinnor som 
kniptränar blir bättre eller helt bra.

Effektiv träning med knipkulor
Knipträningen kan bli ännu bättre med 

hjälp av knipkulor. Kulorna är små tyngder 
som du för upp i slidan och vikten innebär 
att musklerna måste jobba hårdare. Dessutom 
kan de vara en hjälp för att veta vilka muskler 
det är du ska använda.

– Det kan vara svårt att hitta musklerna 
inne i slidan och det är lätt att knipa fel. Men 
om du inte kniper på rätt sätt när du använder 
knipkulor, då trillar kulorna ut. Om du använ-
der knipkulor så fungerar de som ett kvitto på 
att du kniper rätt, säger Sylvia Lidén Nordlund.

Kan du tipsa om vad man ska tänka på när 
man letar hyreslägenhet?
– Börja med att ställa dig i bostadskön och sök 
sedan brett. Vi ser en ökning av personer som 
ställer sig i kö hos oss, men som inte aktivt 
söker bostad. De ställer sig i kön som en för-
säkring inför framtiden, för att ha valmöjlig-
heter när det blir aktuellt.

Det råder bostadsbrist – finns det hyreslä-
genheter för Boplats Syd att förmedla?
– Under 2015 förmedlade vi 4505 lägenheter, 
vilket är fler än någonsin tidigare. Vi kan inte 
förmedla bort bostadsbristen, men vi kan se 
till att förmedling sker på ett rättvist sätt och 
att samma villkor gäller för alla sökanden.

Hur lång tid tar det att få en lägenhet 
genom er?
– Det beror på vad du söker. Under förra året 
var den genomsnittliga kötiden drygt tre år. 
Kötiden för seniorboende var längre, närmare 
5 år. Men den som är beredd att kompromissa 
om läge eller hyra kan få en lägenhet betydligt 
snabbare än så.

Några avslutande ord?
– Vi förstår att för den som behöver en bostad 
är varje dag i kön en dag för länge. Det är där-
för aldrig för tidigt att ställa sig i vår kö.

Före och efter år noll gäller alltid i varje ögon-
blick av ditt och mitt liv. Alla handlingar som 
du utför sker alltid i presens. Du kan aldrig 
skapa och göra någonting i det förflutna eller 
i framtiden medan ögonblicket råder. Då gäl-
ler endast här och nu. 

Vi skickar meddelanden till varandra över 
hela jordklotet med ljusets hastighet, men 
handen och hjärnan måste stillna emellanåt 
innan de öppnar skalen till bokstäverna.

Jag har en ålder som författare och en som 
människa. I den förstnämnda är jag knappt 
torr bakom öronen och i den andra orkar jag 
springa en mil om dagen. 

Konsten och litteraturen, musiken och 
dansen föds i varje sekund överallt på jordklo-

tet år efter år. De har ingen riktig ålder, men 
de behöver näring varje dag. 

Nu vaknar den lille gossen i mig. Han har 
tagit fel på sin födelsedag och tror att han skall 
få tårta och presenter i dag. Jag måste trösta 
honom och säga att han får vänta ännu några 
månader fram till tjugoförsta maj.

Då firar vi att han blir sju år och skall börja 
första klassen i livets skola eller är det tredje, 
artonde eller femtiofjärde bemärkelsedagen? 
Vi enas om att han är världens yngste morfar 
och farfar, ty så kan det vara i litteraturens och 
sagans värld.

Björn Ranelid, den fjärde januari 2016.

Sol, ljus och värme. Året runt. Bra 
service, trevliga människor och massor 
med aktiviteter. Dessutom bra golf.

Utomhus var det mörkt, kallt och 
tråkigt. Robert hittade hemsidan 
www.scandinavianvillage.se. Där må–
l ades bilden av ett liv i paradiset upp. 
Inte särskilt trovärdigt, tyckte Roberts 
hustru Anne. Men Robert skaffade 
mer information. Den ökade deras 
intresse och de beslöt sig för att testa 
informationen mot verkligheten. Tre 
veckor senare kom Robert och Anne till 
Scandinavian Village i Thailand. 

I en liten universitetsstad vid kusten 
en dryg timme söder om Bangkok ligger 
Scandinavian Village. Medlemmarna 
– som själva äger anläggningen och som 
måste tala ett skandinaviskt språk och 
vara minst 50 år – har under tio års tid 
skapat sig en tillvaro som innehåller 
de fl esta sorters service, socialt liv 

och aktiviteter som resvana och kvali-
tetsmedvetna nordbor kan önska sig.  
Några bor där nästan året runt. Andra 
bara under några semesterveckor. Men 
de fl esta bor där större delen av vintern. 
Och kallar det sitt paradis!

Aktivt och roligt liv
Här lockas man att leva ett aktivt liv 
med motion i många olika former. För-
utom Thailands antagligen längsta pool 
(130 m) fi nns det ett välutrustat Fitness 
Center och många motionsaktiviteter. 
För golfspelare fi nns ett tiotal bra 
golfbanor i närheten, med specialavtal 
som ger låg green-fee. Men det fi nns 
också många sociala och kulturella 
aktiviteter, som gör livet trevligt för 
medlemmarna i Scandinavian Village.
Robert och Anne upptäckte att verk-
ligheten för en gångs skull överträffade 
deras förväntningar. – Scandinavian 
Village är verkligen en oas för roliga 

aktiviteter och trevligt umgänge i skönt 
klimat. Och det är också lätt att ta 
sig till härliga öar eller världsstaden 
Bangkok, liksom till andra delar av 
Asien, säger Anne. För Robert var det 
golfen som var den stora överraskning-
en: – Det är toppen att lätt kunna ta sig 
till jättebra golfbanor och spela med 
trevliga kompisar så ofta man vill, säger 
Robert. Att det dessutom fi nns så mycket 
annat kul att göra är ett extra plus. 

Bytte mörker och kyla mot sol och 
värme
En dryg vecka efter deras första möte 
med Scandinavian Village och medlem-
marna där, beslöt Robert och Anne sig 
för att köpa en lägenhet. – Vi ser fram 
emot att under delar av året fl y från 
mörker och kyla för att kunna njuta av 
sol, ljus, värme och ett aktivt liv med 
trevliga människor. Helt enkelt leva ett 
liv i paradiset!

Paradis för aktiva 50+

Robert. Att det dessutom fi nns så mycket 

… Krister Hjelm, chef för 
Boplats Syd, Skånes största 
bostadsförmedling med över 
50 anslutna fastighetsägare.

Sylvia Lidén Nordlund,  
sexolog på Belladot.

ETT ÖGONBLICK ...

GLÖM INTE  
KNIPÖVNINGARNA

INFO
Boplats Syd är en regional bostadsförmed-
ling som förmedlar lediga hyresrättslägen-
heter i flera skånska kommuner, däribland 
Malmö, Lund och Helsingborg.  Ett 50-tal 
fastighetsägare, såväl privata fastighetsä-
gare som kommunala bostadsbolag, är 
anslutna. Lägenheterna förmedlas i ett 
transparent och tydligt system efter kötids-
ordning, utan förtur eller genvägar.  Boplats 
Syd ägs av Malmö stad.

Björn Ranelid,  
författare.

IRRITATION Svenskar är känsligare för  
odiskreta och högljudda mobilvanor än  
resenärer från andra länder, visar Expedias/
Egencias globala undersökning Mobile 
Study 2016.

MÄNNEN SKYDDAR SIG  Det är vanli-
gare att män har återbetalningsskydd 
för sin tjänstepension än att kvinnor har 
det. Störst är skillnaderna när man är 
pensionär, visar statistik från AMF.
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En oförglömlig upp-
levelse för alla sinnen.

Sedan drygt 20 år till-
baka arrangerar familje-

företaget Hello Africa 
gruppresor till Sydafrika 

med ett personligt enga-
gemang som förstärker 

det totala helhetsintryck-
et för resenärerna.

Makarna Lillemor och Uno Johansson bod-
de och arbetade i Sydafrika under fyra år på 
1970-talet.

−Vi jobbade på ett hantverkscentrum i 
Zululand på uppdrag av Svenska kyrkans mis-
sion. Jag jobbade som administratör och Lille-
mor som vävlärare. Det var en upplevelse som 
gjorde att vi idag har en mycket stor del av våra 
hjärtan kvar i Sydafrika, säger Uno Johansson.

1994 återvände Uno till landet, då i rollen 
som fredsövervakare i samband med de för-
sta fria valen.

−Det var då som jag insåg att det Sydafri-
ka borde vara ett fantastiskt resmål för turis-
ter förutsatt att valet gick i den riktning som 
jag önskade. Min önskan infriades när Nelson 
Mandela valdes till president och det var då 
som vi bestämde oss för att satsa på ett rese-
bolag med fokus på Sydafrika.

44 GRUPPRESOR
Sedan 1995 har Hello Africa arrangerat 44 
gruppresor till landet.

−Vi har aldrig haft ambitionen att göra 
företaget stort utan vi bestämde redan från 
början att vi hellre skulle hålla en nivå så att 
vi skulle kunna klara det själva inom familjen, 
vilket vi har gjort. 

Under de första 20 åren guidade Uno och 
Lillemor under resorna men förra året tog 
dottern Anna Björk över som reseledare.

−Eftersom vi alltid har vänt oss till yng-
re pensionärer i första hand så har det 
varit mycket uppskattat att vi har guidat på 
svenska. Det har gett resenärerna en känsla 
av trygghet.

”SYDAFRIKA RUNT”
Gruppresan som kallas ”Sydafrika runt” är en 
16-dagars resa, där allt utöver dryck och fick-
pengar är inkluderat i priset.

Under resan besöker sällskapet bland 
annat Kapstaden, Godahoppsudden, vindi-
striktet Stellenbosch, Krugerparken, Swa-
ziland och sist men inte minst det ställe där 
makarna Johansson arbetade på 1970-talet – 
Rorkes Drift i Zululand.

Där kan resenärerna bland annat köpa 
konsthantverk av mycket hög klass, delta i en 
gudstjänst samt få en unik insikt i hur livet på 
landsbygden fungerar.

−Temat för resorna är djur, natur, kultur, 
mat och vin. Våra resor är mycket heltäckande 
och erbjuder något utöver det vanliga.

SKRÄDDARSYDDA RESOR
Intresset för gruppresan ökar för varje år.

−Vårt goda rykte sprider sig från mun till 
mun och vi märker att allt fler vill upptäcka 
Sydafrika på nära håll. Därför är vår ambition 
att utöka antalet gruppresor inom en över-
skådlig framtid.

Utöver populära ”Sydafrika runt” erbjuder 
Hello Africa även skräddarsydda resor.

−Vi sätter samman olika paket efter önske-
mål. Eftersom det inte finns någon guide med 
på dessa resor är det dock en fördel om rese-
närerna har varit i Sydafrika tidigare så att de 
känner till lite om området de befinner sig i, 
säger Uno Johansson.

DESTINATION SYDAFRIKA

På gruppresan Sydafrika runt så 
besöks bland annat Kapstaden.

En av gruppresans höjdpunkt är besöket i 
Krugerparken där resenärerna får möjlighet 
att se ”the big five”.

KALLT & GOTT Kombinationer som sött 
och salt eller sött och beskt, är en fortsatt 
het trend och Sia glass hänger på med 
kreativa nya smaker som RödbetaPepper 
och RabarberIngefära.

FISKELYCKA Fisk är en bra källa till protein, 
selen, jod, vitamin D och vitamin B12. Kock-
en Tina Nordström samarbetar med Findus 
i syfte att inspirera till fiskelycka i köket.

En riktig bostadsförmedling

Det är inte när du verkligen behöver
en lägenhet som du ska ställa dig 
i kö, utan långt tidigare.

Kanske redan idag?
Boplats Syd är en kommunal bostadsförmedling som 
förmedlar tusentals  lediga hyreslägenheter, däribland 
senior- och trygghetsboende såväl som nyproducerade 
lägenheter i fl era skånska kommuner. 
    Lägenheterna förmedlas i ett tydligt och transparent 
system efter kötidsordning, utan förtur eller genvägar.

Besöksadress: Lejonetpassagen,  Stortorget 8 i Malmö
www.boplatssyd.se,  info@boplatssyd.se, 040-34 24 50



Energiska Pia Mariah 
lever ett aktivt liv. Under 
fl era år har hon både 
lyckats undvika morgon-
stelhet och bibehålla sina 
rörliga leder. Hemlighet-
en är Movizin, med tre 
naturliga extrakt.

Pia Mariah älskar att dansa. Sedan 
några år tillbaka arrangerar hon 
olika danskurser och events. En 
klar favorit är en återkommande 
powerdancefestival.
- Det är långa dagar. Jag springer 
runt och håller ordning på allt och 
försöker samtidigt delta i så många 
dansarrangemang som möjligt. 
Det gäller att orken räcker till och 
att lederna hänger med. Dans är 
krävande för kroppen och jag är ju 
inte helt ung längre, säger hon med 
ett leende.
 Pia Mariah vill ge sina leder 
bästa tänkbara stöd, så att de bi-
behåller sin naturliga rörlighet och 
smidighet länge. Dessutom vill 
hon slippa morgonstelhet och ha 
energi som räcker till för allt hon 
vill göra.
 - Därför väljer jag Movizin. 
Nypon, ingefära och boswellia är 
en lyckad kombination tycker jag.  

Hur hårt och länge jag än dansar 
är jag aldrig stel på morgnarna. Jag 
känner mig vital och full av energi 
och lederna säger aldrig nej. Det 
känns tryggt. 
Pia Mariah berättar att det var 
hennes man som rekommendera-
de Movizin.

- Han springer mycket och han 
tyckte att det var viktigt att vi båda 
äter ett kosttillskott som bidrog till 
att bibehålla våra leders naturli-
ga funktion. Man är ju inte äldre 
än man känner sig – och så länge 
kroppen inte säger nej är det lätt 
att vara ung i sinnet också. 

Steen Lerdrup läste en artikel om Movizin 
och bestämde sig för att prova. Det är han 
både glad och tacksam för idag.

INGEFÄRA
Ett gammalt kinesiskt talesätt lyder: 
”Äter man ingefära varje dag får apo-
tekaren dö av hunger”. Ingefära är en 
gammal ört som används mycket i Asi-
en och Afrika. Ingefära innehåller så 
kallade gingeroider som kan bidra till 
att bibehålla ledernas naturliga rörlig-
het och motverka morgonstelhet.

MOVIZIN COMPLEX innehåller tre aktiva växter som bidrar 
till att bibehålla ledernas naturliga rörlighet och smidighet.

NYPON
Välkända för att bibehålla hälsosamma 
och naturligt rörliga leder. 

De röda bären innehåller dessutom 
C-vitamin som bidrar till normal kolla-
genproduktion som har betydelse för 
broskets normala funktion.

BOSWELLIA
Kådan från detta träd har länge an-
vänts i bland annat Indien för att un-
derstödja ledernas naturliga rörlighet 
och smidighet. 

Boswellia anses mycket dyrbar och 
tros vara en av de gåvor som de tre 
vise männen bar med sig.

MOVIZIN COMPLEX  
BRA FÖR DINA LEDER!

- Jag var tveksam... i dag 
rekommenderar jag Movizin till alla

Att sitta stilla är inte Steen Led-
rups melodi. Denna 54-åriga lä-
rare har alltid fullt upp. När han 
inte undervisar i skolan står träd-
gårdsarbete och renoveringspro-
jekt på schemat. Och fotboll med 
kollegorna naturligtvis.
 - Att ta hand om min kropp är 
en självklarhet, säger Steen. Sär-
skilt noga är jag med min dagliga 
dos Movizin med nypon, ingefära 
och boswellia som jag äter för att 
bibehålla mina leders naturliga 
rörlighet och smidighet.
 Steen berättar att han kräver 
mycket av sin kropp. Huset vedel-
das och han både, klyver, staplar 
och bär in veden själv.

- Kroppen får inte säga nej helt 
enkelt, konstaterar han med ett 
skratt. Då blir livet inte bara trå-
kigt, det blir kallt i huset också!
 Steen läste om Movizin i en tid-
ning och fast han var lite skeptisk 
bestämde han sig för att prova. 
Idag har han rekommenderat det 
till alla sina kollegor i fotbollslaget.
 - Rörliga och smidiga leder är 
en fråga om livskvalitet. Jag stop-
par inte i mig vad som helst, men 
Movizin tror jag verkligen på.  Att 
ingefära bidrar till att motverka 
morgonstelhet ser jag som en extra 
bonus. Ibland e� er en hård fot-
bollsmatch är det skönt att få lite 
hjälp på traven.

Bidrar till broskets 
normala funktion

 Nöjd kund garanti3 x stöd för dina leder Slut med stela morgnar
Movizin innehåller ingefära som inte 
bara bidrar till att bibehålla dina leders 
smidighet utan också mot-
verkar morgonstelhet 
och ger extra energi 
och vitalitet.

Movizin innehåller C-
vitamin som bidrar till 
normal kollagenbildning 
och understödjer broskets 
normala funktion.

Movizin innehåller nypon, ingefära 
och boswellia. 
En skräddarsydd trippel av välkända 
ört- och växtextrakt som var och en 
bidrar till att bibehålla dina leders 
normala rörlighet och funktion.

smidighet utan också mot-
verkar morgonstelhet 

Om du mot förmodan inte är nöjd 
med Movizin kan du utan kostnad 
byta den mot vår produkt 
Carti� ex, som 
kanske passar 
dig bättre.

Och ung i sinnet är hon Pia Ma-
riah. Hon berättar leende om för-
ra veckans powerdance-event där 
människor i alla åldrar dansade till 
Queens ”We Will Rock You”. 
 - Det var ett inferno av heta 
rytmer, sprättande ben och glada 
ansikten.

POWERDANCE  Pia Mariah dansar varje dag och upplever aldrig problem med morgonstelhet.

 - Jag är tacksam att Movizin finns. 
Nypon, C-vitamin och boswellia 
för att bibehålla rörlighet och smi-
dighet, ingefära för energi och mot 
morgonstelhet, och lite vitamin D 
för att bibehålla musklernas funk-
tion. Det är den perfekta kombina-
tionen för mig!

 RING: 0223 50 03 50
  Mån-tor 8-16
  Fre 8-14:30
        Du betalar endast för lokalsamtal.

 ONLINE: www.wellvita.se

PROVA MOVIZIN FÖR HALVA PRISET!
Beställ Movizin Complex 
via vår leveransservice.

Just nu 119:- kr för 
45 dagars förbrukning
- 180 tabletter.

OBS! Ingen bindningstid eller förskottsbetalning!
HÄR BOR VI  Wellvita AB • Industrigatan 83 • 25232 Helsingborg

DU KAN 
LITA PÅ OSS!

Wellvita har mer än 
30 års erfarenhet 
och över 100.000 

nöjda kunder

-Så håller jag mina 
 leder rörliga och smidiga

PIGG 
OCH 

RÖRLIG
Lederna säger 
aldrig nej, och 

Pia Mariah busar gärna 
med sin älskade hund ute i trädgården

ANNONSANNONS
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– Även om åderbråck i regel är ofarliga kan 
de ge upphov till olika former av besvär. Med 
nya skonsamma behandlingsmetoder kan 
man idag tryggt och effektivt behandla dessa 
med ett långvarigt resultat, säger Carl Henrik 
Schelp, kärlkirurg vid specialistkliniken

Kirurgicentrum Öresund i Malmö.

Åderbråck kallas på fackspråk ”varicer” och 
betraktas som ett oskyldigt medicinskt till-
stånd. Ungefär 20–30 % av den vuxna befolk-
ningen, både kvinnor och män, drabbas av 
någon form av åderbråck, oftast på underbe-
net. Åderbråck kallas de utvidgade och sling-
riga ådror som ligger direkt under huden.

– Man vet att åderbråck både fysiskt och 
psykiskt kan vara obehagliga, smärtfulla och i 
mer sällsynta fall leda till mer allvarliga loka-
la problem, bland annat med återkommande 
ytliga blodproppar, klåda, eksemtendens och 
svårläkta bensår. I takt med ökande utbred-
ning upplever många tyngd- och spännings-
känsla i benet. De är ofta ömma och svullna 
i varma perioder eller på kvällen. Nattliga 
kramper är också ett vanligt besvär. 

Riskfaktorer för utveckling av åderbråck är 
en kombination av ärftlighet, stillastående och 
stillasittande arbete, till viss del övervikt och 
hos kvinnor graviditeter. Välfungerande klaf-
far i de ytliga venstammarna börjar med tiden 

”läcka”, vilket medför att blodet delvis flyter 
i ”fel riktning”, vilket i sin tur gör att tryck-
et i venstammarna ökar. De mindre venerna 
under huden motstår inte detta tryck och blir 
utvidgade och slingriga. Det är dessa vi ser 
direkt under huden. 

Kirurgicentrum Öresund erbjuder som en 
av få kliniker i Europa alla moderna behand-
lingsmetoder mot åderbråck. 

– Alla operationer och behandlingar utförs 
av specialistläkare i kärlkirurgi med stor erfa-
renhet av åderbråcksbehandling. Indikation 
för operation kan vara både medicinsk, före-
byggande eller rent kosmetisk. Med hjälp av 
en tunn kateter kan vi idag försluta de sjuka 

venerna från insidan. En behandling tar mellan  
20 och 40 minuter och utförs i lokal bedövning. 
Vid dessa skonsamma behandlingsformer 
behövs varken narkos eller sjukskrivning. Vi 
använder moderna tekniker som laser, steam 
(vattenånga), radiofrekvens och medicinskt 
lim, säger kärlkirurg Carl Henrik Schelp.

Han är en av de mest erfarna i världen när 
det gäller medicinsk limbehandling av åder-
bråck och har belönats med pris för detta.

Val av behandlingsmetod avgörs efter en 
grundlig ultraljudsundersökning av kärlen i 
benet. 

– På så sätt får varje patient en individu-
ellt anpassad och skräddarsydd behandling. Vi 
har lång erfarenhet men kort väntetid.

Historiskt sett har  
åderbråck ansetts vara 

ett kosmetiskt problem, 
ett tecken på åldrande. 
Idag vet vi bättre än så.

”ÅDERBRÅCK ÄR MER ÄN BARA ETT KOSMETISKT BESVÄR”

Carl Henrik Schelp, Kirurgi
centrum Öresund i Malmö.

UPPREPAD SUCCÉ  Ystad Saltsjöbad 
blev åter Årets Hotell, Årets Spahotell och 
Årets Hotellkök. Nu byggs ny restaurang, 
Sandskogens Värdshus, med Årets Kock-
finalisten Daniel Müllern som delägare.

LYXIG ÖVERNATTNING Renaissance  
Malmö Hotel hamnar på listan över  
Sveriges bästa lyxhotell TripAdvisors  
årliga Traveller’s Choice Awards 2016.

Låna av den du känner bäst. Dig själv!

Infoträff 
i Malmö

9 februari
Äger du ditt boende och är över 60 år? Grattis, med Hypotekspension®

kan du plocka ut pengarna från din framtida försäljning redan idag 
– utan att sälja din bostadsrätt eller villa. Lite som att låna av dig själv.

r du en av Sveriges alla ”miljonärer” som inte kan ta 
del av förmögen heten för att  pengarna är låsta i ditt 

boende? Det är för dig vi  startade Hypotekspension®.

Det trygga lånet för pensionärer
Under tio år har vi hjälpt över 10 000 livsglada pensionärer 
att frigöra sina egna pengar. De har fått ut en bra slant 

utan att behöva sälja sitt hem.
Du kan se det så här: Hypotekspension® � yttar 

pengarna i ditt boende till en plats där de 
 verkligen hör hemma. I din plånbok.

Så får du ut 478 000 kronor
Idén med Hypotekspension® är lika enkel som trygg. 

Säg att du har en bostadsrätt värd 1 400 000 kr. Du är 
75 år. Då kan du max ta ut 37 % av  bostadens värde, 

518 000 kr, som  Hypotekspension®. Du har redan ett lån 
på, säg 40 000 kr, det löser vi åt dig. Då får du ut  478 000 kr 

att göra det du vill för. Bra, inte sant?

Inga räntor? Inga amorteringar?
Du betalar varken räntor eller amorteringar så länge du bor kvar. 
Räntan läggs till lånebeloppet och betalas först 
när du väljer att lösa lånet. Du får behålla lånet 
livet ut. Och vår skuldfrigaranti skyddar dig om 

 bostadens värde skulle minska.  
Vad vill du göra för dina pengar? 
Bestäm du. Det är din tid nu. H

E
M

Se hur mycket du kan få ut, gå in på 
hypotekspension.se eller ring 040-30 40 70.

2.000

Nya upplevelser, inte nya utgifter. 



Ur aut voluptatur 
aut ad quibus, om-
nimaio officitas sin 
consed eaquis di

Eliquatat. Xero tem rest, cusl cime 
plit, autatquos re cus, cus.Rit hil il 
incit modipsunto dit esciis nonsequi 
con cus.
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BORDERSHOP 1 DAG
*Feb: 6, 20......................................ord pris 450:-
*Mars: 5, 12, 18, 19, 22, 30............ord pris.450:-

*RES 4 PERSONER, BETALA FÖR 3!
*Gäller för Bordershopsavgångar i feb & mars
om samtliga 4 namn finns med i samma bokning!

ULLARED 1 dag
Feb: 7, 12, 17, 22, 28
Mars: 4, 15, 23 ord pris: 200:- Nu endast *100:-
*Gäller för Ullaredsavgångar i januari-mars!

ULLARED 2 dagar - Med hotellnatt
16/4, 5/8, 25/11 ......................................fr: 895:-

DRAGÖR-VINFESTIVAL 1 dag 23/4............450:-
DRAGÖR & STRÖGET
-VINPROVNING & SHOPPING
1 dag 13/2, 27/2, 19/3, 21/5........................560:-
ROSTOCK - MINIWEEKEND
2 dgr 11/3, 1/4, 13/5, 7/10.........................1295:-
BURG - DANS & VINPROVNING
5/3,16/4, 22/10, 12/11, 26/11....................1195:-
BURG CENTRUM -EXKLUSIV
VINPROVNING & SHOPPING
2 dgr 9/4, 20/5, 23/9, 1/10.........................1195:-
KRAKOW 6 dgr 24/4, 21/8.........................5095:-
KRYSSNING & DANS till Larz Kristerz, Birka  

2 dgr 26/4....................................................995:-

HOLLAND 5 dgr, 30/4................................4995:-
RIGA-KRYSSNING 5 dgr 5/5......................3995:-
GARDASJÖN 8 dgr 7/5, 30/9......................6995:-
HILDESHEIM, WESER & HARZ
4 dgr 15/5, 22/5.........................................3595:-
ITALIEN & RIMINI 10 dgr
21/5, 28/5, 13/8, 20/8, 27/8.......................7295:-
ITALIEN & RIMINI
17 dgr 21/5, 20/8.....................................11495:-
HEIDELBERG MED SPEYER &
SWARZWALD 6 dgr 25/5............................5495:-
BERLIN 4 dgr
26/5, 4/8, 15/9, 13/10................................2995:-
BERLIN - Volbeat på Zitadelle
Spandau 3 dgr 6/6....................................2995:-
KROATIEN 10 dgr 11, 18/6........................6990:-
STOCKHOLM-MONSTERS OF ROCK  
med Black Sabbath & Volbeat
3 dgr 8/7................................................... 2495:-
GULDRIKET -INLANDSBANAN
6 dgr 14/7..................................................6995:-
ÖLAND - HKH Kronprinsessans
födelsedag 2 dgr 14/7..............................1995:-
BAO -Benny Andersons orkester
Sofiero Slott 22/7..........................................749:-
NORSKA FJORDAR MED
HURTIGRUTEN 5 dgr 31/7.........................5795:-

www.kristianstadbuss.se

040-630 01 08 Med det lilla extra!
044-12 40 65

Beställ vår  
nya katalog!

Låt römmen bli sann -Boka DIN resa idag!

Hållplatser: Malmö, 
Lund, Krstd, m.fl

KROATIEN -Sol & bad 10 dagar

Vackra Rimni  
10-17 dagar! -Se allt som ingår!
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VårOmtanke Höjdrodergatan 15, 212 39 Malmö. Tel. 040-213 266
anne@varomtanke.se        www.varomtanke.se

VårOmtanke är ett privat och familjärt assistansbolag. 
Vi har erfarenhet av personlig assistans sedan 1994.

VårOmtanke finns för att förenkla vardagen för vuxna samt barn/
ungdomar som är i behov av personligassistans. 

Tillsammans med dig och utifrån våra värderingar, omtanke, ansvar, tillit 
samt kompetens, skapar vi din assistans så att det blir en vanlig dag.

VårOmtanke vill vara det mest seriösa assistansbolaget.
Syna oss gärna, vi agerar korrekt. Kunder, medarbetare och 
myndigheter ska kunna förlita sig på att vi använder 
resurserna på ett riktigt sätt. 

Vi Vet!

00%
Personlig assistans
1

I år händer det mycket spännande på Kristian-
stad Buss. I februari flyttar vi till nya fräscha 
lokaler i byggnaden alldeles här intill Heden-
torpsvägen 9 i Kristianstad. Detta ser vi som en 
liten nystart och det ger oss även större möjlig-
heter att ta emot besök av alla våra härliga rese-
närer och samarbetspartners, i lugn och ro. Ta 
er tiden, eller om ni bara har vägarna förbi, att 
titta inom och prata resor med oss!

 
Kristianstad Buss har expanderat så pass 
mycket den senaste tiden att vi nu förutom ny 
lokal, även har grundat en renodlat resebyrå 
som heter Kristallresor. Givetvis kommer vi att 
behålla vår höga kvalité, serviceanda och sam-

ma duktiga personal. Kristianstad Buss kom-
mer att finnas kvar och stå för transporterna.

 
Tillhör ni en grupp eller förening?
Beställ vår populära gruppresekatalog som är 
fullspäckad med färdiga paketresor både inom 
Sverige och ut i övriga Europa! Ni vet väl om att 
vi även kan skräddarsy er resa? Ingen resa är för 
lång eller kort, för stor eller liten för oss! Vi hjäl-
per er att göra just er drömresa till verklighet! 
Bläddra, läs och låt dig inspireras av katalogen. 
Hoppas vi ses på kontoret eller i bussarna!

 
Med vänliga hälsningar
Phong Orrgren med personal!

NYTT ÅR OCH NYA DRÖMMAR!

FÖRETAGSFAKTA

Kristianstad Taxi & Buss AB är ett 
högkvalitativt serviceföretag med 
huvudkontor i Kristianstad och en 
filial i Malmö. 

Företaget grundades år 2002 av 
Phong Orrgren. Vi har idag över 100 
anställda och omsätter cirka 60 mil-
joner. Vi inriktar oss på beställnings-
trafik samt att arrangera in- och utri-
kesresor. 
Företaget startade med 3 fordon 
men har expanderat i väldig fart. Vår 
vagnpark består för närvarande av 
cirka 70 fordon. 

Vi har ett brett utbud av olika for-
donstyper så som person bilar och 
bussar från 8 passagerare upp till 
fullutrustade turist bussar för 59  
passagerare.
040 - 630 01 08  
044 - 12 40 65 
www.kristianstadbuss.se
www.kristallresor.se

Italien och Rimini.

Gruppresor, dags-
resor, flerdagsresor, 

kryssningar, teaterresor, 
eventresor, shopping-

resor & trans porter – 
Kristianstad Buss har 

resorna för alla.

SKÖNA TONER  Med albumet ”Postcard 
From A Painted Lady” i ryggen ger sig Kikki 
Danielsson nu ut på sin egen turné - den 
första på 25 år.

ÅRETS MEST SÅLDA  titel från Bonnier-
förlagen var Leif GW Persson Bomb-
makaren och hans kvinna med en  
försäljning på drygt 200 000 exemplar.



08-458 00 00 | www.sunbirdie.se
info@sunbirdie.com

Kickstarta våren med 
en Mid eller Long Stay!
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4 veckors Long Stay från 6.495:-

Beställ mer inspiration:
Allt om Long Stay!
Beställ online, ring 08-458 00 00 
eller maila till katalog@sunbirdie.com

Beställ mer inspiration:
Allt om Long Stay!
Beställ online, ring 08-458 00 00 
eller maila till katalog@sunbirdie.com

LONG STAY-RESOR  

TILL 8 LÄNDER – MED  

ELLER UTAN GOLF

FRANKRIKE

ITALIEN

MAURITIUS

PORTUGAL

SPANIEN

SYDAFR IKA

THAILAND

USA

  LONG   
   STAY!

Hemma bra men borta bäst...
Hemma bra men borta bäst...
Hemma bra men borta bäst...
Hemma bra men borta bäst...
Hemma bra men borta bäst...
Hemma bra men borta bäst...
Hemma bra men borta bäst...
Hemma bra men borta bäst...
Hemma bra men borta bäst...
Hemma bra men borta bäst...
Hemma bra men borta bäst...
Hemma bra men borta bäst...
Hemma bra men borta bäst...
Hemma bra men borta bäst...

www.sunbirdie.se

LONG   Allt om

Upptäck Long Stay och Mid Stay! Gör som tusentals andra svenskar – byt regn, rusk, 
vinterstormar och snöskottning mot en längre tids sol och härligt umgänge med likasinnade. 

Under en Long Stay (4 veckor eller mer) eller Mid Stay (2-3 veckor) med Sunbirdie bor du alltid 
riktigt bra, med service av svensktalande personal och mängder av aktiviteter och upplevelser 

att välja på – till exempel fri golf om du så önskar. Städning, wi-fi  och byte av lakan och 
handdukar ingår, så att du kan njuta av din nya, lyxiga vardag. 

Ovan är några smakprov ur vårt program – totalt 27 resmål i 8 länder... 

Hitta ditt drömliv 
på Algarve-kusten

LONG STAY (28 nätter) från 6.495:-
Inklusive fri golf från 8.995:- 

MID STAY (14 nätter) från 4.695:-
Inklusive fri golf från 6.995:- 

Upptäck södra Portugals underbara 
Algarvekust i vår.  Välj mellan fyra char-
miga destinationer utmed kusten i olika 
prislägen – alla med riktigt bra boenden 

nära hav, restauranger och kultur och 
med fri golf på fl era banor för den som 
önskar komma i form inför säsongen.

Golf, mat och vin 
i underbara Italien

LONG STAY (28 nätter) 
Inklusive fri golf från 11.595:-

MID STAY (14 nätter) 
Inklusive fri golf från 7.195:- 

Möt våren i Italien! Italien behöver väl 
knappast någon närmare introduktion, 
men tänk på hur underbart det skulle 
vara att möta våren här i kulturens, 

matens och de vackra byggnadernas land. 
På våra resmål i Rom och Venedig ingår 
alltid fri golf, och hundar är välkomna!

Hav, golf och kultur 
i solsäkra Spanien

LONG STAY (28 nätter) från 6.695:-
Inklusive fri golf från 6.995:- 

MID STAY (14 nätter) från 4.895:-
Inklusive fri golf från 4.995:- 

Sunbirdie har nu hela 10 härliga resmål 
i Spanien! Prisvärda boenden, mat i 
världsklass och möjlighet till unika 

kulturupplevelser gör Spanien till vårt 
absolut största resmål, vilket kanske inte 

är så konstigt. Söker du prisvärda 
golfresmål har du verkligen hittat rätt!

Sol, bad och värme
i leendenas Thailand
LONG STAY (28 nätter) från 10.495:-

Inklusive golf från 16.595:- 
MID STAY (14 nätter) från 5.795:-

Inklusive golf från 9.795:- 

Söker du verklig värme rekommenderar 
vi en längre vistelse i Thailand, med alla 
transporter inkluderade! På våra resmål 
fi nns alla förutsättningar för en resa som 
sänker pulsen och öppnar sinnena för 

allt det härliga som livet har att erbjuda 
– med eller utan drömgolf!
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a med hun
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www.axelssons.se

Vi har funnits i Lund sedan 1870-talet då vi 
tillverkade kistor i eget snickeri. Verksamheten 
har sedan dess utvecklats och idag är vi Lunds 
enda privatägda, auktoriserade fullservicebyrå. 

Hos oss får du hjälp hela vägen med hur 
du vill utforma ditt avskedstagande. 

I samband med ett dödsfall uppstår en 
rad praktiska saker att ta itu med. Vi erbjud-
er juridiska tjänster till stöd för bland annat 
bouppteckning, arvskifte, testamente och 
försäkringar.

I takt med den digitala utvecklingen så har 
en rad nya tjänster utvecklats. Vid behov så 
hjälper vi dig att navigera på nätet. 

På vår hemsida länkar vi till olika nya 
sajter som till exempel:

Familjesidan.se Här hittar du dödsannonser 
för nyligen avlidna personer, men även för 
dödsfall tillbaka i tiden. Inför en begravning 
kan du se var begravningen äger rum, kon-
takta begravningsbyrån och få information 

om hur du kan beställa blommor och anmäla 
dig till minnesstund.

Minnesrummet.se. För att kunna hål-
la minnet levande upprättar många idag en 
minnessida på Internet. Det finns flera tjäns-
ter för detta. En av dessa är Minnesrummet. 
Begravningsbyrån öppnar en minnessida på 
sajten. Sidan är oftast öppen för alla anhö-
riga och vänner som vill tända ett ljus eller 
skriva ett minnesord, var i världen man än 
befinner sig.

Hur gör jag nu, är en skrift särskilt framta-
gen för anhöriga som precis mist någon. Du 
får skriften av oss på begravningsbyrån och 
den delas även ut på många vårdboenden 
och avdelningar på sjukhus. Du kan även 
ladda hem skriften via vår hemsida.

Du hittar oss i Lund, Lomma  

och på nätet:

www.axelssons.se

Tack vare vår stora och mångåriga erfarenhet kan vi på 
Axelssons Begravningsbyrå ge dig den bästa möjliga hjälp 
för att forma ett avskedstagande utifrån dina önskemål. 

LUND
Huvudkontor och Juridisk avdelning
Getingevägen 1
Vxl 046 211 20 50
Mail: info@axelssons.se
Mail: juridik@axelssons.se

LOMMA
Strandvägen 98
Tel: 040 41 40 80
Mail: lomma@axelssons.se

Axelssons Begravningsbyrå är auktoriserad  
av Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF).

Företaget startades 2011 i Karlstad och 
finns sedan 2013 också i Skåne, närmare 
bestämt i Ängelholms och Lunds kommu-
ner. Den 1 februari startar Agaten Hem-
tjänst även sin tredje enhet i skånska orten 
Staffanstorp.

– Det finns inte så många utförare i just 
Staffanstorp och därför tycker vi det är bra 
att vi kan vara etablera oss där, säger Karin 
Wictor, enhetschef Lund.

Som privat aktör har Agaten möjlighet att 
utöver traditionell hemtjänst enligt LOV, 
också erbjuda hushållsnära tjänster.

– Vissa kunder väljer att först anlita oss 
för hushållsnära tjänster och sedan när de 
kanske behöver lite mer hjälp i vardagen och 
det blir aktuellt med bistånd så kan vi såle-
des också erbjuda hemtjänst.

– Det innebär en trygghet för kunden att 

det då blir samma personal som också utför 
hemtjänsten. När de tar det steget så vet de 
vilka vi är helt enkelt, säger Carina Rasmus-
son, enhetschef Ängelholm.

Just kontinuiteten, det vill säga att kun-
den regelbundet träffar samma personal, 
är en av Agatens stora styrkor. Därför job-
bar man med så kallade kontaktmanna-
team, som minimerar antalet personal per 
kund.

– Det är vår högsta prioritet eftersom det 
är mycket viktigt för kunden, säger Karin 
Wictor.

– Självbestämmande och att kunderna 
har möjlighet att påverka sin egen situation 
är en annan mycket viktig faktor. De kan 
alltså själv välja hur och när insatserna ska 
genomföras och på så sätt kan vi skräddarsy 
ett upplägg för varje kund.

Dagens äldre, och i synnerhet de 40-talister 
som nu går i pension, kommer att vilja bo kvar 
hemma längre i allt större utsträckning. Att 
kunna erbjuda både hemtjänst och hushållsnä-
ra tjänster är således ett bra sätt att möta också 
framtidens behov, menar Karin Wictor.

– Många kan uppleva att det saknas en del 
inom det kommunala biståndet och då är det 
bra att vi kan erbjuda bredare alternativ, säger 
hon.

Vad har Agaten på gång i vår?
– Nu ser vi fram emot att starta vår verk-
samhet i Staffanstorp den 1 februari. Vi 
jobbar nu med att gå ut och informera i 
kommunen och ta kontakt med bistånds-
handläggare, så att kunder har möjlighet att 
vända sig till oss.

Läs mer: www.agatenhemtjanst.se

Agaten Hemtjänst  
startar i Staffanstorp
Finns även i Lund och Ängelholm
Agaten Hemtjänst är det lilla företaget som erbjuder 
kontinuitet där kund och närstående är högsta priori-
tet. Personalen är den viktigaste resursen för att möta 
unika behov och tillsammans skapar Agaten trygghet 
och glädje i kundens närhet. Målet är att kunden ska 
klara sin vardag helt utifrån egna önskemål.

Carina Rasmusson, Haleh Mehdizadeh och Karin Wictor på Agaten Hemtjänst.
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NIO TOMTER I
STAFFANSTORP

Vikhem är en ny del av STAFFANSTORP där 

alla invånare ges möjlighet till ytterligare 

livskvalitet; strosa i motionsspåret, fi ka på 

torget eller leka i parken med mera. Med tiden 

kommer Vikhem att bidra med upp till tusen 

nya invånare i kommunen och alla ni hälsas 

hjärtligt välkomna till Staffanstorp för att vara 

en del av vårt framtida samhälle!

Här fi nns möjlighet att bygga 1- 1 ½- SAMT 2- 

PLANSHUS med puts- eller tegelfasad.

Storleken på de 9 TOMTERNA är mellan 522-

863 KVM.

Läs mer på 

www.eksjohus.se/staffanstorp

Eller kontakta:

Eksjöhus Försäljningskontor i Malmö

Peter Olsson, peter.olsson@eksjohus.se

Tel: 046 – 13 40 70

LB SeniorNya hus. Ny katalog 
www.lbhus.se

LB Senior 103
I det här huset kan du trivas länge. Här är det lättstädat och tröskelfritt, vitvarorna har bekväm arbetshöjd och dörröpp-
ningarna är breda. Med entré och uteplats under tak är det här ett hus där man enkelt rör sig mellan inne- och utemiljöer. 
Huset har en charmig snedvägg som ger vardagsrum och matplats en inbjudande prägel, den öppna planlösningen gör 
att kommunikationen mellan husets olika rum är god. Huset har ett kopplat garage med ett generöst tilltaget förråd som 
standard. Som tillval fi nns möjlighet till inglasat uterum.

För mer information eller offert kontakta:

Skåne väst - Mikael Westergren, 0705 53 36 10, mikael.westergren@lbhus.se
Skåne öst - Paul Bondesson, 0708 11 81 13, paul.bondesson@lbhus.se

Unna dig bekvämlighet
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Våren är på väg, men visst känns den just nu 
ganska långt borta? 

I väntan på vår och sommar är kanske en 
Long Stay eller Mid Stay det optimala alter-
nativet. Antingen du brinner för golf, tennis, 
kultur eller är mer intresserad av ett avslapp-
nat vardagsliv i ett härligt klimat med prisvär-
da restauranger att upptäcka.

Tidigare var Long Stay ofta riktat mot rejält 
prismedvetna golfare, med halvdant boende och 
begränsade golfmedlemskap, men researrang-
ören Sunbirdie ville ändra på det, när de star-
tade sin verksamhet. Genom att erbjuda bättre 
boenden och en högre service rakt igenom har 
företaget på bara fem år växt till Europas största 
arrangör av Long Stay golfresor och man har idag 
även ett gediget program för den som inte spelar 
golf. Då har man i stället aktiveter som tennis, 
yoga, vandringar, kulturella upplevelser, språk-
lektioner och mycket annat på programmet.

– Vår målsättning är att erbjuda de bäs-
ta kombinationerna av boende, roliga och 
omväxlande aktiviteter, god service och inspi-
rerande miljöer – alltid i ett så fördelaktigt kli-
mat som möjligt, säger Jonas Abrahamsson, 
VD för Sunbirdie.

LONG ELLER MID STAY?
Sunbirdie har nyligen lanserat något de kallar 
”Mid Stay”, vilket är samma koncept men under 
kortare tid. Detta har verkligen slagit väl ut, 

med en tillväxt på nära 600% inför våren 2016.
– Många ville stanna kortare tid, då de 

ännu inte var redo att vara borta en hel 
månad. Vi förhandlade då fram oerhört pris-
värda paket på 2-3 veckor, som verkligen har 
slagit igenom på marknaden, säger Jonas 
Abrahamsson. Något som också har blivit väl-
digt populärt är att kombinera två eller flera 
Mid Stay-perioder på olika resmål till en läng-
re vistelse med stor variation.

NY LYXIG ”VARDAG”
Med fri ankomstdag och en hyrbil har man full 
frihet under sin resa och man slipper anpassa sig 
till fasta ankomstdagar och schemalagda trans-
porter. Dessutom betalar Sunbirdie resegaranti 
till Kammarkollegiet, vilket ger en större säkerhet. 

Oavsett du vill vara borta två veckor eller 
två månader, finns alltså prisvärda möjlighe-
ter att njuta av värme, sol, golf och gemenskap 
redan nu under tidig vår.  Söker du kombina-
tion av kultur, sol och golf kanske Rom, Vene-
dig eller Provence kan locka och är det tropisk 
värme du söker, finns flera alternativ i Thai-
land.  Med tio resmål i Spanien, fem i Portu-
gal, tre i Sydafrika och ett i Florida finns en 
enorm variation av resmål och boenden.

Låt dig inspireras på Sunbirdies hemsida 
www.sunbirdie.se och planera för hur våren 
skulle kunna bli lite soligare, varmare och roli-
gare.

HEMMA BRA MEN BORTA BÄST!

Den största svensk-franska fastighetsbyrån på 

FRANSKA RIVIERAN

+46 (0)8 511 60 919 +33 (0)4 92 98 92 54        contact@wretmanestate.com

www.wretmanestate.com

Nice | Takvåning | Öppen planlösning
122 m² | Söderläge | 1 280 000 €

Mougins | Gångavstånd | Sydvästläge
114 m² | Terrass 50 m² | 700 000 €

Cannes | La Croisette | Penthouse
2 sovrum | Sydvästläge | 1 650 000 €

Antibes | 800 m till stranden | 68 m²
2 terrasser | Mycket ljus | 395 000 €

Nice | Härlig utsikt | 2:a på 53 m²
Balkong | Söderläge | 320 000 €

Vence | Villa på 280 m² | 5 sovrum
4 badrum | Söderläge | 1 900 000 €

Cannes | Centralt | Sydvästläge
2 sovrum | 2 badrum | 1 060 000 €

Cap d’Antibes | Modern nybyggd villa
4 sovrum | 4 badrum | Unikt objekt

Antibes | Havsutsikt | Stor terrass
56 m² | Fin fastighet | 375 000 €

Cannes | Carré d’Or | Bästa läget
88 m² | Högst upp | 745 000 €

Cannes La Croisette | Centralt läge
 Totalrenoverad | 2 sovrum | Terrass

Le Cannet | Centralt vid gamla stan
Högst upp | 3 sovrum | 499 000 €

Nice Carré d’Or | Översta våningen
123 m² | Tre terrasser | 1 175 000 €

Tourrettes/Loup | 1800-tals stenhus
Havsutsikt | 7 sovrum | 1 500 000 €

Nice | Takvåning | Öppen planlösning
122 m² | Söderläge | 1 190 000 €

Montauroux | 5 sovrum | Söderläge
2309 m² tomt | Fin villa | 880 000 €

5 kontor på Franska Rivieran: Cannes, Nice, Antibes, Fayence-området & i inlandet bakom Nice.
Vi är 16 medarbetare på plats som bor & arbetar på Franska Rivieran & känner till området från St Tropez till Italienska gränsen utan & innan.

Vi erbjuder tusentals objekt & utför en skräddarsydd sökning med fokus på era önskemål.

GRÖNA MACKOR ”Att äta bröd är ett enkelt  
sätt att bli mer klimatsmart. Bröd ger lite svinn, 
både vid odling och tillverkning.” Det säger Ulf 
Sonesson, docent i livsmedelsvetenskap.
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Costa Calida.

Provence.

Mar Menor.

Onyria Palmares, Portugal.

Med nya rese-
trenden Long och Mid 

Stay njuter tusentals 
svenskar varje år av 

sol, golf, roliga aktivite-
ter och en social sam-
varo med likasinnade.



Rosa 
Bussarna

Äventyr i 
128 länder & 
6 världsdelar

Visst blir goda viner bättre med åren? Att resa och uppleva 
äventyr tillsammans har ingen åldersgräns. Men ibland är det ju 
skönt att umgås med människor som har mer livserfarenhet än 
andra. Samma äventyr som på alla andra resor, lika roligt men 
möjligen aningen bättre – så beskrivs 50+ resorna. 

Centralamerika 50+

Mexiko, Belize, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica & Panama.
24 feb 2016, 5 veckor, 38 900:-
24 feb 2017, 5 veckor, 39 900:-
Tillval: Kuba, 8 dagar 11 900:-

Peru runt 50+

25 okt 2016, 3 veckor, 25 900:-

Sydafrika-Namibia 50+

14 okt 2016, 3 veckor, 29 900:-

Sydcentralafrika 50+

Zimbabwe, Sydafrika, Swaziland 
& Lesotho.

  okt 2017, 4 veckor, 30 900:-

Indokina 50+

Vietnam, Kambodja, Laos 
& Thailand. Tillval: Burma.

29 nov 2016, 6 veckor, 37 900:-

Cykelresa i Vietnam 50+

31 okt 2016, 20 dagar, 28 900:-
7 nov 2016, 20 dagar, 28 900:-

Nyårssafari & Zanzibar 50+

Kenya, Tanzania & Zanzibar.
28 dec 2016, 18 dagar, 27 900:-

NYHET! 
Cykling & vandring i 

Burma & Thailand 50+

1 feb 2016, 20 dagar, 30 900:-
11 nov 2016, 20 dagar, 31 900:-

20 okt 2016, 17 dagar, 25 900:-

NYHET! Upptäcktsresa
 i Sri Lanka 50+

50+resor
äventyr tillsammans har ingen åldersgräns. Men ibland är det ju

Ytterligare 
30 resor för alla 
åldrar finns på 

vår hemsida

Se hemsidan för uppdaterade datum och priser • Flyg ingår i alla resor • Flygskatter tillkommer
Besöksadress: Hagagatan 5 i Stockholm • Tel 08-673 25 20 • info@rosabussarna.com
facebook.com/RosaBussarna • instagram.com/RosaBussarna • www.rosabussarna.com

Vi fl yger till 
Afrika med
Ethiopian

Våra resor går 

ungefär samma 

tid varje år

Äventyr för oss 

mitt i livet



Vill du vara bland de första att välja lägenhet ska du bli bosparare i Riksbyggen. Läs mer på  
riksbyggen.se/bospar eller ring 020-45 45 45.

Bonum utvecklar och förvaltar seniorboende samt erbjuder hjälp i vardagen. Vi är en del av Riksbyggen. 

Ett hem att längta till

Vi bygger hus med ljusa, öppna och välplanerade lägenheter och 
skapar hem fyllda med både trivsel och umgänge. Gemensamhets-
lokal och övernattningslägenhet finns i alla våra föreningar och vår 
Bonumvärd finns till hands med ett tjänsteutbud du kan förgylla 
vardagen med. 

Att bo i ett Bonumhus innebär frihet att uppleva det viktiga i livet – 
idag och lång tid framöver. 

Läs mer på bonumseniorboende.se eller ring Camilla Lundström 
040-10 94 41 eller camilla@bonumseniorboende.se

Bonum seniorboende är inte bara lägenheter att bo i, utan hem att leva i. Ett 
hem ska inte bara uppfylla dina behov, det ska också uppfylla dina önskningar.

Projekt  
i Skåne

Just nu har vi flera projekt i Skåne:

Försäljning pågår i Limhamn, Båstad, 
Malmö, Hjärup och Dalby. 

I vår startar vi försäljning i Höganäs 
och Västra hamnen i Malmö. 

Planering pågår i Åkarp och etapp 2  
i  Båstad. 


