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Mässan som är

CAMPARNAS
HJULAFTON

Jackpott-vinnaren
Lars snurrade hem

1,5 MILJONER

Garnkalas!

Anna färgar
för hand
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avspark!

Milan och Ulla spelar gåfotboll – och fikar – med Elfsborg

+

TILL FOTS OCH PÅ SPÅRET I VACKRA WALES / GLAS MED FÄRG
TV-BAGARENS SMARRIGA KAKOR / BILAGA: VINSTBLADET

Välkommen
Är det din tur att
bli miljonär i höst?
OKTOBER MÅNAD är verkligen en

högtidsstund ute i skog och mark. Det
finns förhoppningsvis svamp att plocka
och älgjakten har kommit i gång i hela
landet. Personligen ser jag fram emot
att få äta en riktigt krämig trattkantarellsoppa i höstmörkret.

Innehåll Kombi nr 10

Welcome to Wales!
Följ med Kombis vandrande reporter längs den vackra
kusten och upplev naturen, historien och kulturen.
Sidan 14

I MÅNADENS NUMMER får du träffa vår
senaste Superjackpottvinnare Lars.
Alla lotter du har under ett kvartal är
med i Jackpottdragningen och ger dig
chansen att vinna upp till tio miljoner
kronor. Med andra ord; de lotter du har
i denna, novembers och decembers
omgångar ökar chansen att det är just
du som får snurra på hjulet nästa gång.
Jag håller tummarna för att det är vi
som ses i januari!
FÖR OSS PÅ Kombispel är det dock

viktigt att många har chansen att vinna.
Det gäller både våra mindre vinster och
storvinsterna. Därför ger vi dig år efter
år störst chans att bli miljonär, jämfört
med alla andra prenumerationslotterier
i Sverige. Varje vecka har vi en ny miljonvinst i potten och en gång per kvartal är
det Superjackpotten som hägrar.
DU MISSAR VÄL INTE att Vinstbladet har
fått ett nytt utseende denna månad?
Jag vill rikta ett särskilt tack till de
kunder vi intervjuat per
telefon i sommar och
till dem som kom till
vårt kontor. Det är tack
vare era synpunkter och
förbättringsförslag
som nya Vinstbladet
blivit så här bra. Fler
nyheter är också att
vänta i vinter!

SEMESTERHEM PÅ HJUL
Mässan Elmia Husvagn
Husbil är årets höjdpunkt
för campingfolket.
Sidan 6

EKOVÄNLIG STICKNING
Anna Strandbergs färgade
ekogarner säljs till butiker
över hela världen.

FUNKTION I FIN FORM
Signe Persson-Melin har
förskönat våra hem
sedan 1955.

Sidan 10

Sidan 23

… MER INSPIRERANDE LÄSNING:
Läs om Elfsborgs gående fotbollsspelare, möt en lycklig Jackpottvinnare, baka
en smarrig rotfruktskaka – och glöm inte korsordet!

Kombi
Jonas Lindholm
lotteriföreståndare
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”Detta kom
lägligt till
pensionen”
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Lars Landin
Ålder: 65 år.
Bor: Örebro.
Gör: Biblotekarie vid Örebro
universitetsbiblioteks musikavdelning.
Familj: Sonen Erik, 19 år och
dottern Anja, 17 år.
Intressen: Lyssna på musik,
favoriten är argentinsk tango.
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LARS LANDIN ÄR aningen nervös, och inte
undra på det. Han ska just snurra på Kombispels nya Superjackpotthjul och har chans
att vinna tio miljoner kronor.
En vän har följt med till Stockholm, men
Lars båda barn är ännu helt ovetandes
om vad som är i görningen denna soliga
augustidag.
Första snurret – hjulet hamnar på en
stjärna vilket betyder att Lars får snurra en
gång till. Spänningen stiger. Hjulet stannar
på 1,5 miljoner och Lars har svårt att förstå
att detta är verkligt.
– Det började med att jag vann en extralott i Kombilotteriet, där jag varit med
i ungefär sju år, och det var med den vinstlotten jag hamnade här.
Med konfetti i håret och en check
i famnen, omgiven av ballonger och jubel
i lokalen, ler han in i kameran.
– Detta blir en bra pensionsförsäkring,
säger Lars som går i pension i december i år.
Och då kommer han ha tid att resa också.
– Jag har varit i Paris och skulle vilja ta
med barnen till Rom. Jag har också en dröm
om att åka till Buenos Aires men jag har inte
riktigt fattat det här än.
– Jag ska i alla fall börja med att betala en
städfirma för storstädning hemma, jag har
en katt så det blir mycket hår överallt.
Barnen ska få en del också. De vet ingenting än, så jag ska gå och ringa dem nu.
Dottern lär skrika högt i luren.
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Kombinytt
Maj-Lis vann fjällresan!
Grattis Maj-Lis Nilsson som vann Kombis limericktävling och
med det en weekend på Storsätra fjällhotell i Grövelsjön.
–Tack! Vi hade
några otroliga
dagar i Grövelsjön min man
och jag. Vi njöt
för fullt av den
vackra naturen,
det fina vädret
och den fantastiskt goda maten
på det trevliga
hotellet.

Motornytt!

MÅNADENS LÄSARBREV
Hej Kombi, hur intressant som helst med era reportage
om olika företag och människor, fortsätt med det!
Läste tidigare om mannen som samlade på gamla läskflaskor och nu senast om doftgranen Wunderbaum.
Inte visste jag att det fortfarande var så stort att det
produceras 35 000 granar om dagen.
Hälsning
Iréne Hasselberg-S
Svar: Hej Iréne!
Visst får man veta mycket spännande och intressant
genom att läsa Kombi. Och det är precis så vi vill att det
ska vara. Stort tack för att du tog dig tid att skriva till
oss. Ett skraplottpaket kommer med posten!

VW:s eldrivna konceptbil I.D.
kan komma att ingå i bildelningstjänsten We.

Skriv till Kombi!

Publicerade insändare belönas
med 50 kr i skraplotter. Mejla till:
tidningenkombi@kombispel.se eller
posta till Kombi, 113 94 Stockholm.

Sex frågor till Carla Lomakka, blivande fotograf

Äger du en bil? Handen på
hjärtat, hur många timmar i
veckan rullar den? De allra
flesta bilar står parkerade
större delen av tiden. Ett inte
särskilt effektivt utnyttjande
av jordens resurser. Många,
inte minst i större städer, har
börjat lösa sina bilbehov genom olika typer av bildelning.
För är det verkligen hugget
i sten att bilen du kör när du
behöver den måste ägas och
användas bara av dig?
Volkswagen är ett av de
bilföretag som insett att
många svarar nej på den
frågan. Nästa år lanserar
företaget bildelningskoncep-

tet We, en ”kundplattform
för mobilitetstjänster”. Via
en app i sin telefon bokar
kunden en bil (eller en liten
skoter) som täcker hennes
eller hans behov just vid det
tillfället. Alla fordon som
omfattas av We-konceptet är
100 procent eldrivna och utsläppsfria. Lanseringen nästa
år gäller Tyskland. 2020
utvidgas We till storstäder i
övriga Europa, Nordamerika
och Asien.
Även andra företag är på
väg in i bildelningsbranschen.
Bland annat har Mazda, DB
(den tyska järnvägen) och Lidl
inlett ett samarbete.

12 för

50:Spara 10:-

Nu med EXTRA vinstchans!

Lotteriet arrangeras av organisationer i arbetarrörelsen till stöd för ideell verksamhet.

Carla Lomakka är elev på
Nordens Fotoskola och i höst
praktiserar hon bland annat
på tidningen Kombi. I det
här numret har hon tagit
bilderna till reportaget om
garnfärgning.
Hur kommer det sig att du vill
bli fotograf?
– Jag älskar att berätta, för
mig är fotografi ett sätt att
beröra och beskriva med bild.
Berätta om fotoutbildningen
på Nordens Fotoskola.
– Det är en treårig yrkesutbildning i bildjournalistik och
redaktionell bild. Det sista året
är enbart praktik.
Vad lär du dig under praktikperioderna?
– Jag får testa hur det är att
vara ute i arbetslivet, samtidigt som jag fortfarande har
handledning och en trygghet
från skolan.
I det här numret har du fotograferat Anna Strandberg,
som färgar garn. Brukar du

FOTO: FREDRIK SWARTLING

Dela bilen med flera

”Fotografi är ett sätt
att beröra med bild”

själv sticka eller virka?
– Jag tycker om att sticka,
men jag stickar bara långa
sjalar och filtar utan något
som helst mönster. Det är ett
sätt att koppla av.
Vad gör du när du inte fotograferar?
– Jag är en riktig filmnörd och
går mycket på bio. Senaste
filmen jag såg var And breathe
normally, regisserad av Ísold
Uggadóttir.

VINNARE av boken Balkan – mat, människor och minnen
som tävlades ut i Kombi nr 8 blev: Monica Trulsson, Malmö,
Ingela Sundelin, Uppsala, Aina Johansson, Luleå. Grattis!
Det rätta svaret: Adriatiska havet.

Namn:
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Vid köp av 12 st Femman från Kombispel betalar du endast 50 kr. Du får 10 kr i rabatt. Inlösen hos
ditt närmaste ATG-ombud som hanterar kuponginlösen. Erbjudandet gäller till den 30 november
2018. Till butiken: Inlöses av ClearOn, tidigare Kuponginlösen.

magasinet kombi

10 2018

RE

VINNA

0:0
0
00

10

”Jag började
räkna nollor”

BERÄTTAT FÖR: JONAS REHNBERG FOTO: JOHAN LINDVALL

”JAG HAR VUNNIT SM-guld i brottning och kommit

sexa i VM, men aldrig vunnit på lotteri. Så när jag
fick brev om vinsten från Kombilotteriet blev jag lite
chockad och trodde först det handlade om reklam.
Sedan läste jag det igen, började räkna nollor och
tänkte ’det måste vara något fel, det kan ju inte
stämma’. Så jag ringde lotteriet och fick det bekräftat.
Jag höll vinsten lite hemlig först. Här i Osby vet de
flesta vem jag är eftersom jag brottats på elitnivå
i fjäder- och lättvikt. Jag har flera SM-medaljer, varav
ett guld från 1970, en sjätteplats från VM i Edmonton,
en sjundeplats i EM, ett NM-silver och en förnominering till München-OS 1972.
Vinsten kom jättelägligt. Vi kunde åka till Sardinien
med en av våra döttrar och hennes man. I höst åker
vi till Spanien med vår andra dotter. Det är skönt att
resa utan att behöva vända på varje krona. Och att
kunna gå på restaurang här hemma i Sverige när man
känner för det.
Det känns också bra att ha en reserv hela tiden.
Om något skulle gå sönder vet man att man har råd
att fixa det.”
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Lars Borg
Ålder: 74 år.
Bor: Osby i Skåne.
Gör: Har jobbat som golvläggare
och vaktmästare. Nu pensionär.
Familj: Fru, två döttrar, fem
barnbarn.
Intressen: Bowling och den
lokala idrottsföreningen.
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Robert Bobrzak och Jarek Tatol tar en selfie i mässans
värsting, Concorde Centurion 1165 GSI. Det blir inte
lyxigare än så här: 11,7 meter lång, 2,5 meter bred,
3,8 meter hög. Väger 18 ton. Den som har B-körkort
utfärdat före 1996 eller C-körkort får köra den. Priset?
6,4 miljoner kronor fullt utrustad.
– Men den är nästan för stor, krävs ju specialtillstånd
för en del campingplatser, säger Robert.

HUSDRÖMMAR

på hjul

Drömmen om det perfekta campinglivet
börjar i Jönköping.
På den årliga mässan Elmia Husvagn
Husbil finns allt från avloppsrensare
för 30 kronor till den allra lyxigaste husbilen för över sex miljoner.
150 företag ställde ut i år och i mässhallarna vimlade 34 500 besökare
som under fem dagar spanade in alla nyheter.
Kombis reportageteam var där.
TEXT: STEFAN JOHANSSON FOTO: STEFAN NILSSON
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I aktern på den gigantiska Concorde Centurion
finns ett garage som rymmer till exempel en
Mercedes SL 63 AMG Cabriolet. Praktiskt.
Kombis reporter provligger sängen
i sovrummet i Concorde Centurion.
Känslan är snarare lyxhotell än husbil.

Med touchpanelen
intill sängen i
Concorde Centurion
styrs belysning
och TV.
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Stort ärende på liten
plats. Porta Potti
Quebe 335 är den
portabla toaletten
med spolfunktion.
Töms när man
kommer till en
riktig toalett
eller tömningslatrin.
Pris cirka
1 500 kronor.
Kabe, en av marknadens största, lockar med en specialbyggd Hacienda 880 TDL
med takterrass. ”Men vi gjorde den bara för mässan, för att visa på möjligheterna”,
säger man på Kabe. Pris utan terrass: mellan 1,5 och 2 miljoner.

Minihusvagnen RC
Mini Camper 260.
250 centimeter
lång, 120 bred och
140 hög. Väger bara
750 kilo och kan
alltså dras även av en
mindre bil. Lyfter du
av ”huset” har du en
vanlig släpvagn.
Pris: 32 800 kronor.

Fler och fler tillverkare
erbjuder solceller som
extra energikälla till sina
husvagnar och husbilar.

Växelspak? Nej, en vaskrensare för
köket i husbilen eller husvagnen.
Pris: 29,90 kronor på Biltema.
–Vad tror du?
Får vi plats här?
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”Jag älskar det här livet”
De verkliga entusiasterna nöjer sig inte med en dag inne på mässan,
utan bor på campingen alldeles intill.
– Det är tradition, säger Karl-Gustaf Johansson. Vi i det här gänget
träffas här varje år.

V

INDEN TAR I och gråsvarta
moln drar in över campingen
vid Vätterns strand i Jönköping
den här fredagskvällen. Det
börjar regna småspik när Karl-Gustaf
Johansson, 70, reser sig, lyfter sin öl och
höjer rösten:
– Skål för husbilen, skål för friheten!
Det här är nästan viktigare än
bröllopsdagen eller julafton för husbilsfolket: först en hel dag på mässan Elmia
Husvagn Husbil, sedan fest i en allé av
husbilar och husvagnar på mässcampingen.
Här vid långbordet snackas det
om allt man sett på mässan – de nya
husvagns- och husbilsmodellerna och
alla nödvändigt onödiga prylar och
tillbehör.
Sedan får det väl regna hur det
mycket det vill. Det här gänget har ju
huset med sig.
Alla har noga studerat husbilsnyheterna inne på mässan hela dagen.
Några funderar på att byta upp sig.
Gänget är medlemmar i McLouisklubben, alla har en husbil av det
märket.
Karl-Gustaf Johansson och hans fru
Ann-Christin kör tusen mil om året.
– Jag gick i pension och ville se Sverige. Klart det blev husbil, säger han.

Karl-Gustaf Johansson
skålar för årets höjdpunkt.
– Jag körde buss i 20 år,
sedan gick jag i pension och
köpte en husbil, säger han.

BERTIL OCH ERNA Ingvast sitter bredvid

och är lika entusiastiska.
– Jag älskar det här livet, säger
Bertil, 77.
– Vi har varit tillsammans sedan
1960 och haft … ja, nog är det tio
husvagnar, säger Erna, 76. Med husbil
gör man som vill. Åker iväg när andan
faller på. Allt finns ju i husbilen, man
behöver ju inte packa och greja.
Bertil och Erna älskar rallycross och
tar sitt sju meter långa och lite mer
än två meter breda rullande hus till
tävlingar i hela Sverige.
– Det är jag som kör. Gubben har fått
magasinet kombi
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Bertil och Erna Ingvast tar en korvtallrik.

lite dålig syn, säger Erna. Fast ibland
tror han fortfarande att det är han
som kör.
– Äh, säger Bertil. Men, men … jag
körde ju alltid förr, så det är svårt att
vänja sig vid att sitta bredvid.
Bengt och Ingela Olsson rullar runt
i Europa med sin Carthago Malibuhusbil som är sprillans ny.
– Härifrån kör vi till Portugal och

– Frihet är att köra husbil och stanna precis
där man vill, säger Bengt och Ingela Olsson.

Spanien och övervintrar, säger Bengt,
70. Han och Ingela, 72, är ute 250 dagar
om året. Ingela dokumenterar ”äventyren” i sin blogg www.ourvantastictravels.blogspot.com.
– Vi fick inte tågluffa när vi var unga
för det fanns inte då. Det tar vi igen nu,
säger Bengt. Vi är lediga 52 veckor om
året. Pensionen trillar in varje månad
och vi bara njuter. ●
9

Med en bakgrund som grafisk
formgivare har Anna Strandberg
öga för färg och form. Med hjälp
från en före detta kollega får
färgerna fantasieggande
namn som Stephanie says,
Skye och Blushing.
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Anna Strandberg
Ålder: 41 år.
Bor: I lägenhet på Gärdet i
Stockholm.
Familj: Maken Gunnar, sönerna
Vilhelm och Bo.
Gör: Driver ekogarnföretaget
Dandelion yarns.
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Den flammiga effekten har
blivit lite av ett signum för
Dandelion yarns. Ofta färgar
Anna bara 1,5 kilo av en nyans,
ibland drygt det dubbla.

Annas garner ger
EKO ÖVER VÄRLDEN
När Anna Strandberg insåg att de ekologiska ullgarner som hon
älskar var allt annat än miljövänligt färgade tog hon härvorna i
egen hand. Fem år senare säljs hennes ekogarner världen över.
TEXT: CHRISTINA BILD FOTO: CARLA LOMAKKA

J

UST SOM VI ska börja smutta på
vår nybryggda espresso dånar
en gigantisk vattenkaskad rakt
ner i källarlokalen. I alla fall
låter det så.
– Hela husets avloppsrör går igenom
just här. Men man vänjer sig, säger
Anna Strandberg och skrattar åt
Kombiteamet som helt tappat fokus på
intervju och fotografering.
Med eller utan ljudeffekt – att hitta
en företagslokal med överkomlig hyra
är inte lätt i Stockholm och Anna är
mer än nöjd med de två stora rummen
som hon hållit till i sedan april.
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– När jag började färga garn för fem år
sedan hade jag bara ett litet pentry i en
etta, så det här känns verkligen lyxigt!
Med den nya lokalen, på promenadavstånd från Globen, kan hon hålla en
handfull kokkärl i gång samtidigt och
har rejält med plats för både torkning
och lager av garnhärvorna.
HUR HAMNADE då en grafisk formgivare

här, i en källare, omgiven av sylt- och
marmeladgrytor?
Som så ofta med företagande började det med ett behov av något som
inte fanns att köpa – i det här fallet

naturfärgat garn av ekologisk ull.
– Att hitta eko-ull var inte svårt, men
det fanns inga naturfärgade garner,
bara ofärgade och fabriksfärgade, förklarar Anna.
Anna gjorde efterforskningar och
hittade en fin eko-ull från Patagonien
och GOTS-certifierade amerikanska
färgpigment. GOTS står för Global
Organic Textile Standard och är en
internationell märkning för kläder och
textil som omfattar både sociala och
miljömässiga krav.
– Exakt vad pigmenten innehåller
vet jag inte, men jag har märkt att
11

Den ofärgade härvan läggs
i färgbadet, som består av
GOTS-certifierat pigment
och citronsyra, i två timmar.
Sedan värms det sakta till
80 grader under 30 minuter.
Ibland har beställarna
önskemål om en specifik
färg men oftast skapar
Anna sina egna kulörer.

Härvorna
tvinnas innan
de packas för
leverans.

”Ibland blir det inte alls som jag tänkt, men det
kan bli lyckat ändå.”
mycket är utvunnet ur växter, jag känner ju igen dofterna.
Färgningsmetoden är rakt igenom
miljövänlig.
– Om jag gör rätt är vattnet helt klart
när färgningen är färdig och både vattnet och citronsyran kan återanvändas
till nästa färgbad.
NYANSERNA SKAPAR Anna genom att
blanda olika pigment – och hyllor, kärl
och torkställningar i lokalen prunkar
av garnhärvor i indigoblått, isigt pistagegrönt, fuchsia och chokladbrunt.
Härvor som om någon dag ska skickas
till garnbutiker i Sverige, Storbritannien, Finland, Italien, USA och Kanada.
Även om produktionen är småskalig
finns en växande och medveten kundgrupp som vill ha miljöcertifierade
garner, trots att priset blir högt.
– Både garnbasen och pigmenten
är dyrare så man kan nog med all rätt
kalla det här för lyxstickning. Men
jag brukar tänka att det är ju både en
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hobby och något som blir ett plagg
– som man dessutom kan använda i
många, många år.
För att garnbutikerna ska kunna visa
upp vad man kan göra av garnet designar Anna också egna modeller som
hon stickar upp och skickar ut. En del
av jobbet som hon njuter av – men allra
roligast är kreerandet av nya färger.
– Ibland blir det inte alls som jag
tänkt, men det kan bli lyckat ändå.
Som när jag skulle göra en solgul färg
och läste fel på receptet. Det blev den
här, ”Dirty gold”, som blivit en av mina
bästsäljare, säger Anna och visar upp
några varmt currygula härvor.
TROTS ATT ANNAS hobby förvandlats

till heltidsarbete är stickentusiasmen
starkare än någonsin. Och helst stickar
hon till sig själv.
– Just nu håller jag på med islandströjor med hästmönster till mina söner
som är sex och elva år, men normalt
stickar jag bara till mig själv. Jag ego-

stickar ungefär en tröja i månaden. Det
är som meditation för mig!
Stickningen är alltid inom räckhåll,
till och med på tunnelbanan och det
händer ofta att någon kommer fram
och vill prata om handarbetet.
Enligt Anna är stickare världens mest
inkluderande grupp. Den som är sugen
på gemenskap kring nystan och nålar
ska inte vara rädd för att ta kontakt med
andra entusiaster, anmäla sig till en kurs
eller besöka ett stickkafé menar hon.
– Det spelar ingen roll vem man är,
ålder, kön eller vad man tycker politiskt,
alla är välkomna. Det är en väldigt
vänlig stämning bland stickare. ●

Kom igång!
Annas bästa tips för dig som vill börja
sticka eller få ny inspiration.
➞ Instagram: Många stickare är duktiga på Instagram och aktiva med att
kommentera i varandras flöden. Här får
du lätt nya kontakter och inspiration.
➞ Stickkafé: Fråga i din närmaste
garnbutik, det finns garanterat något
lokalt stickkafé där du är välkommen.
➞ Lyssna: Podden Stickkontakt drivs
av tre stickfantaster. Nytt avsnitt varannan vecka.

magasinet kombi

10 2018

Inspiration
BRUKSVÄNLIG BURK
Praktisk, snygg och
diskmaskinstålig. Burken
från Kostabodas serie
Bruk rymmer 170 cl,
Artglassvista.se, 449 kr.

Kombiits!
favor

MULTIKULÖRT
Effektfull mot till exempel ett vitt kök är
taklampan från Globen Lighting, 3 497 kr.

GLASKLART

Gör en djupdykning i köksskåpen
och leta fram de gröna 70-talsglasen
och den röda 60-talskaraffen. Eller
köp nytt. Färgat glas är nämligen
hetare än hett just nu.

FÄRGCHOCK
Morgonjuicen smakar garanterat
sötare i Lagerhaus färgglada glas,
249 kr för 6 st.

AV: CHRISTINA BILD

MATERIALKONTRAST
Lika delar sött och
salt i bordslampa från
Byrydens.se, 1 129 kr.

UPPLYSNINGSVARA
Många ljusstakar
på middagsbordet
ger maffig mysstämning, och till
det här priset kan
man ösa på. Finns
i flera färger hos
Rusta, 50 kr/st.

GRÖNT FÖR DET GRÖNA
Vacker även utan blommor
är Bloomingvilles vas,
Kitchentime.se, 419 kr.

RAFFIGT RÄFFLAT
Vaser från Åhléns,
99, 199 resp 149 kr.
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50-ÅRSJUBILAR
Tapio Wirkkalas designklassiker Ultima Thule
fyller 50 år i år och Iittala
firar med att för första
gången göra glasen i färg.
Tvåpack, 20 cl, 358 kr.
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Vackra, vänliga

WALES

Den har utsetts till världens vackraste vandringsled. Kombis reporter
Cenneth Sparby har vandrat delar av den 140 mil långa kuststräckan
Wales Coast Path – och tog ångtåg när han behövde vila fötterna.
TEXT OCH FOTO: CENNETH SPARBY

Vandra lätt och välj Wales
vilda kustväg. En prisad led
som sträcker sig från Chester
i norr till Chestow i söder.

Manchester
Anglesey
Chester
Mount Snowdon

Criccieth
Aberdaron

Porthmadogh
Portmeirion

Aberdovey

ENGLAND
Aberystwyth
Aberaeron
Cardigan

WALES

Chepstow
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Res historiskt med ång
lok och tidsenliga vagnar. Då kan
du också smidigt
ta dig från kusten upp
i bergen.

R

EDAN EFTER DRYGT en timme
med tåg från Manchester kan
man ana Wales skönhet, med
bergskedjan Snowdonias mäktiga toppar i väster och det ständigt
närvarande havet.
Ön Anglesey allra längst i väster bjuder på dramatisk klippkust, med halvön
Holyhead som den mest spektakulära.
Vår vandring längs Wales Coast Path
börjar i den lilla kustbyn Criccieth på
Llanhalvön söder om Anglesey, för att
följa kusten söderut mot Portmeiron
och Harlech.
Vi har stämt träff med Dion Jones,
som arbetar som park ranger med just
Wales Coast Path.
Han ansvarar för att skapa nya
ledsträckningar och se till att lederna
håller hög standard och är väl skyltade.
– Visst känns det kul att leden uppmärksammats, och bland annat prisats
i en guide av Lonely Planet som världens
vackraste vandringsled förra året.

Dion bor själv här i närheten, med
kustleden ett par hundra meter från
huset.
CRICCIETH ÄR EN klassisk badort i norra

Wales, med vilsam strandpromenad,
färgglada stenhus och en mäktig borg,
högt ovan havet, som vakar över det
lilla kustsamhället.
Wales sägs ha världsrekord i antal
medeltida borgar, där fyra av dem
dessutom finns med på Unescos världsarvslista.
Det här är också det område i Wales
där walesiskan har starkast fäste – kelternas gamla språk.
Följer man kustleden västerut når
man efter några timmars vandring
byn Aberdaron på sydspetsen av
Llanhalvön. Det är en av kustens mer
natursköna platser, där en tur ut till
nationalparken Bardsey Island är ett
måste. Ön är inte många kilometer i
omkrets och är ett populärt mål för
pilgrimsvandrare. De gamla klosterruinerna från 400-talet lockar besökare
att hålla keltiska ritualer och ceremonier under sommarmånaderna. Färjan
över tar dessutom bara en kvart.
VYN FRÅN CRICCIETH CASTLE bjuder på

flera av topparna i Snowdonia national
park och även mäktiga Mount Snowmagasinet kombi
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Wales Coastal Path har
tydlig ledmarkering.
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Wales bjuder på
en rik historia
och mängder av
minnesmärken.

Blomsterprakt i mängd,
klimatet gör att växterna trivs.

På vandring med
Dion Jones, park
ranger och guide.

Njut av ostron
och champagne
efter en dag
längs stigarna.

Bergsbyn Betws-Y-Coeds
tågstation, nära Mount Snowdon.

don i nordöst. Berget når närmare
1 100 meter över havet.
– Snowdon är snudd på ett heligt
berg att bestiga för oss walesare. Högst
i Wales, och god tvåa i Storbritannien –
efter skotska Ben Nevis.
Den mer bekväme kan ta tåget
nästan ända upp. Klassiska Snowdon
Railway Line öppnade redan i slutet
av 1800-talet, berättar Dion medan vi
vandrar österut mot Black Rock Sands.
Solen värmer skönt och får den
vidsträckta stranden med sand och
klappersten att skimra i guldgult. Men
bara för en kort stund, för strax drar
regnmolnen in och får oss att dra på
goretex-jackorna.

Dofter av salt hav och tång följer oss
längs den smala stigen. Landskapsidyllen förstärks av åldriga ”summercottages” ett stenkast från havet, med
prunkande trädgårdar och frodig
murgröna.
FRÅN DEN LIVLIGA kuststaden Porth-

madogh kan man resa med ånglok och
gamla sekelskiftesvagnar upp i bergen,
med Ffestiniog och Welsh Highland
Railways.
Smalspåriga järnvägar finns lite
här och var längs kusten, där de flesta
byggdes under mitten av 1800-talet
för att transportera kol från gruvorna i
bergen ut till fraktskeppen vid kusten.

”Leden prisades i en guide av Lonely Planet som
världens vackraste vandringsled förra året.”
16

Nuförtiden är de populära turistattraktioner, och en god hjälp för kustvandrare som vill vidare mot högre höjder.
Under promenaden längs den långa
bron över en av havsvikarna har vi järnvägsspåret på en armlängds avstånd.
Ångvisslan hörs på långt håll och vi
stannar till för att kolla röken och
lokförarens tidsenliga klädsel när tåget
passerar.
Bara några kilometer från Porthmadog ligger märkliga Portmeirion. En
konstruerad by, med klar känsla av Sydeuropa. Arkitekten Clough W
 illiamsEllis skapade i slutet av 20-talet en alldeles egen dröm i regniga Wales, med
staden Portofino som förebild.
Ett stycke Italien med smala bygränder, ståtliga kyrkor och renässansslott.
Vi fortsätter sedan på egen hand
söderut, för Dion ska sätta upp fler
ledskyltar i området innan arbetsdagen
magasinet kombi
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Wales sägs ha världsrekord i
antal medeltida borgar, fyra
av dem finns dessutom med
på Unescos världsarvslista.
Denna ligger i Conwy.

Fakta

är slut. Portmeirion har egen station,
och eftermiddagståget mot Aberdovey
är ett behagligt sätt att färdas vidare på
längs kusten.
Det tar nästan två timmar att resa
den närmare fem mil långa sträckan.
För det lilla eltåget tar god tid på sig,
med många stopp vid platser som
ibland endast består av en handfull
hus – och inget mer. Vi följer med på
kartan och stavar oss igenom de något
tungvrickande namnen: Llandanwg,
Llannenddwyn, Llwyngwril ...
I ABERDOVEY TRIVS kitesurfarna. Seglen
syns på långt håll och vindarna skapar
rejäla vågor med vitt skum, som sveper
upp på den finkorniga sandstranden.
Huvudgatan längs med havet bjuder
på pastellfärgade stenhus, med små
hotell, restauranger och kaféer. Strax
ovanför breder de gröna kullarna ut sig,
som gjorda för vandring med vida vyer.
Vi har bokat logi på Seabreeze. Ett
mysigt hotell med prisad bistro, där det
är tätt mellan borden.
Kökschefen Jason Griffiths satsar på
lokala råvaror. ”Slow food” på walesiskt
vis helt enkelt.
Han övertygar oss om att pilgrimsmusslor med blomkålspuré, nykokt
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krabba, havsabborre med kryddig
cous-cous och timjansgrillad lammfilé
är väl värt att satsa på för två hungriga
vandrare.
– Lammet är från en fårfarmare ett
par kilometer härifrån, och skaldjuren
hämtade jag i morse hos en av fiskarna,
säger han med ett belåtet leende.
I morgon tar vi tåget vidare några
mil, för att sedan fortsätta vandringen
till kustsamhället Aberaeron. Wales
Coast Path sägs vara ännu vackrare just
där. Är det möjligt? ●
– Här finns de bästa vågorna,
säger Lisa Wordley och Lisa Smith
som har surfkurser i Aberdovey.

UNIK LED BINDER SAMMAN KUSTEN
➞ Wales Coast Path går från Chester i norr till Chepstow i söder – en
sträcka på närmare 140 mil. Det är lätt
att kombinera vandringen med tåg
och buss. Gott om logi längs vägen,
med både bed-and-breakfast och små
personliga hotell. Ladda ner en Wales
Coast App och få med dig nyttig fakta
och kartor i mobilen.
Mer info: www.visitwales.com
www.walescoastpath.gov.uk
www.walescoastapp.com
RESA DIT
➞ Flyg till Manchester, Birmingham,
London eller Bristol med SAS, Easyjet
eller Norwegian. Alla städer har smidiga tågförbindelser vidare till Wales.
Väljer du att fokusera på norra Wales är
flyg till Manchester ett smidigt val, där
man sedan kan fortsätta med tåg till
Chester och ledens början.
RES RUNT PÅ VÄRDIGT SÄTT
➞ Tågsträckan från Criccieth/Porthmadog söderut mot Aberdovey och
Machynlleth är minst sagt naturskön.
Järnvägen följer kusten och de milslånga sandstränderna.
Welsh Highland Railways är en annan
tågnjutning med ånglok från kuststaden Caernarfon vid Menai Strait genom
Snowdonia till Porthmadog. Likaså Vale
of Rheidol Railway från Aberystwyth,
som tar dig upp till spektakulära ”Reidol
Valley” och ”Devil´s Bridge”.
Mer info: www.walesonrails.com
www.festrail.co.uk
www.rheidolrailway.co.uk
SKÅDA WALES FRÅN SNOWDON
➞ Se till att ha några dagar över efter
kustvandringen för att besöka Snowdonias nationalpark, med en bestigning av det 1 085 meter höga Mount
Snowdon som ett absolut måste. Den
idylliska bergsbyn Betws-Y-Coed är en
god startpunkt.
Mer info: www.eryri-npa.gov.uk
www.betws-y-coed.co.uk
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Till vardags driver hon hantverksbageriet Feldts Bröd &
Konfekt i Halmstad tillsammans med maken Johan. Hon
har också tiotusentals följare på nätet och syns ofta i TV4.
Nu kommer konditorn My Feldts första bok och ur den
bjuder hon Kombiläsarna på ett par härliga kakrecept.
RECEPT: MY FELDT FOTO: LINDA LOMELINO UR BOKEN: BLÅBÄRSSNÅR, ÄPPELSKRUTT OCH RABARBERSKUGGA (BONNIER FAKTA)

Baka en härlig
rotfruktskaka
Vinn!

”Alla vet att
man kan baka kakor
på grönsaker, men vi gör
det ändå alldeles för sällan.
Just rödbetor har en otrolig
sötma! Inte så mycket nyttigare
kanske, men det blir saftigt
och gott. Du kan också testa
att byta ut rödbetorna mot
samma mängd blåbär
eller lingon.”

Vi har tre exemplar av My
Feldts nya bok ”Blåbärssnår,
äppelskrutt och rabarberskugga” som vi lottar ut
bland dem som svarar rätt
på frågan:
Vad kallas det mörka
råsocker som framställs av
sockerrör från Mauritius?
1. Corcovadosocker
X. Orinocosocker
2. Muscovadosocker
Mejla svaret tillsammans
med ditt namn och adress
till vinn@kombispel.se. Döp
mejlet till ”Bakbok”.
Eller skicka ett vykort till
Tidningen Kombi, ”Bakbok”,
Box 995, 162 12 Vällingby.
Senast den 31 oktober vill vi
ha ditt svar.

18

magasinet kombi

10 2018

Rödbetskaka med
karamelliserade valnötter och solrosfrön
1 kaka
Ingredienser:
60 g valnötter
80 g solrosfrön
210 g grovt riven rödbeta
160 g neutral olja, t ex d
 ruvkärnolja
150 g siktat dinkelmjöl eller
vetemjöl
8 g bakpulver
en knivsudd finkornigt
oraffinerat havssalt
100 g ägg (ca 2 st)
225 g mixat rårörsocker
KARAMELLISERADE
VALNÖTTER
45 g rårörsocker
120 g valnötter
Gör så här:
1. Blötlägg valnötterna och
solrosfröna till kakan. Låt dra
i 5–8 timmar.
2. Värm ugnen till 175 grader
med varmluftsfunktion.
3. Sila av valnötterna och solrosfröna. Hacka nötterna grovt.
4. Smörj och mjöla en avlång
bakform, cirka 1 ½ liter.
5. Blanda rivna rödbetor, valnötter, solrosfrön och olja i en
bunke. Blanda mjöl, bakpulver
och salt i en annan bunke.
6. Vispa ägg och socker tills
det är vitt och pösigt. Vänd
försiktigt ner mjölblandningen
i äggvispet. Tillsätt sedan
rödbetsblandningen och rör
försiktigt ihop smeten.
7. Häll smeten i formen och
grädda mitt i ugnen i cirka
45 minuter. Känn efter med
en sticka så den inte är kladdig i mitten – baka i så fall i
ytterligare några minuter. Ta
ut kakan och låt svalna. Kakan
är nästan ännu godare dagen
efter, men vira i så fall in den i
ett bakplåtspapper och förvara
i rumstemperatur över natten.
8. Karamellisera nötterna:
Smält sockret i en stekpanna
under omrörning på medelvärme. Vänd ner valnötterna
och rör om så att de täcks av
karamellen. Lägg nötterna
på ett bakplåtspapper och låt
svalna. Hacka nötterna grovt
och strö dem över kakan före
servering.

Morots- och
zucchinikaka
1 kaka
Ingredienser:
70 g grovt riven zucchini
70 g grovt riven morot
45 g olivolja
zest från 1 lime
135 g mixat rårörsocker
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”Varje år sätter
jag två zucchinifrön
i jorden och det ger mig
massor av zucchini, mycket
mer än jag hinner använda i maten
och då passar det utmärkt att riva
ner lite i en morotskaka. Du kan så
klart utesluta zucchinin och endast
använda morötter också. Receptet
är anpassat till en springform, cirka
16 cm i diameter. Vill du baka
kakan i en vanlig springform
behöver du dubbla
receptet.”

100 g ägg (ca 2 st)
105 g siktat dinkelmjöl eller
vetemjöl
5 g bakpulver
3 g malen kanel
3 g finkornigt oraffinerat
havssalt
FÄRSKOSTKRÄM MED LIME
200 g tjock naturell yoghurt,
10 %, eller
200 g färskost
30 g florsocker
zest från 1 lime och några
droppar limejuice
Gör så här:
1. Förbered färskostkrämen
genom att låta yoghurten rinna

av i en sil med linneduk
eller i ett kaffefilter i minst 12
timmar i kylen.
2. Värm ugnen till 175 grader
med varmluftsfunktion.
3. Tryck ner ett bakplåtspapper
i en springform, cirka 16 cm i
diameter.
4. Krama ur zucchinin med
händerna så du får bort vätskan. Blanda de rivna grönsakerna med olja och limezest i
en bunke.
5. Vispa socker och ägg i en
bunke tills det är luftigt och
pösigt. Blanda dinkelmjöl,
bakpulver, kanel och salt i en
annan bunke.
6. Vänd försiktigt ner mjöl-

blandningen i äggvispet
med en slickepott. Vänd ner
grönsakerna försiktigt så att
så mycket luft som möjligt
behålls i smeten. Häll smeten
i formen.
7. Grädda kakan i mitten av
ugnen i cirka 40 minuter eller
tills den är genomgräddad –
känn efter i mitten med en
baksticka.
8. Ta ut kakan och låt svalna.
9. Lägg den avrunna yoghurten
eller färskosten i en bunke tillsammans med florsocker, zest
från ½ lime och limesaft. Vispa
ihop med en elvisp. Bred ut
krämen på kakan och riv över
resterande limeskal.
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Varje torsdag samlas gänget på Borås Arena,
hemmaplan för allsvenska Elfsborg. Att de får
spela på den arenan har ett symbolvärde, det
visar att det är en viktig aktivitet för klubben.

Vinnarskallar
med grått hår

Klockan tolv varje torsdag är det träning för
spelarna i Elfsborgs walking football. Visst är
det i grunden ett socialt projekt, men ingen
vill förlora när bollen väl är i rullning.
TEXT: TOMAS ERIKSSON FOTO: PATRIK OLSSON

E

TT ”JAAAAAAAAA” ekar mellan
läktarna på Borås Arena, IF
Elfsborgs hemmaplan. 68-åriga
Ulla Lindéns skott har retligt
sakta rullat över den tänkta mållinjen
mellan två stolpar utställda på arenans
konstgräsmatta. Händer upp i luften.
En kram delas ut, 72-årige Milan Ilic ger
en high five. För även om dessa mogna
fotbollsspelare träffas av sociala skäl,
så blir de, som ledaren Jan Ryrlén säger,
”som 16-åringar när bollen rullats ut”.

MEN LÅT OSS ta det från början. Många
seniorer lever ett ensamt liv – kanske
har deras partner gått bort, kanske har
deras vänner isolerat sig. Samtidigt
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känner de sig inte hemma i de sysselsättningar som kommuner eller
föreningar erbjuder.
I England och Holland har fotbollen
en viktig roll i samhället, och det var
här man kom på att fotbollsplanen är
en plats där många känner sig hemma.
Men få 60- eller 75-åringar vill älga
de 110 meterna från hörnflagga till
hörnflagga i 90 minuter, inte heller
glidtackla eller tacklas, så nya regler
krävdes. Det ledde fram till det som
i dag är walking football.
Det spelas på en plan som är 42x21
meter, man får inte springa eller
tacklas och inte skjuta högre än höften
för att nämna några regler. 55 år sattes

Jan Ryrlén tog
med sig idén
efter ett besök
hos storklubben
Benfica.

som lägsta ålder. Det blev en succé.
I England finns i dag runt 650 klubbar
organiserade i lokala seriesystem.
I Holland finns 350 klubbar.
I BORÅS ÄR IF Elfsborg en idrottsklubb
med ett stort socialt engagemang. Inom
verksamhetsområdet Vi Tillsammans,
driver klubben bland annat projekt
för att få fler att spela fotboll och att få
unga arbetslösa ut i arbetsliv.
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Ulla Lindén går på kraft.
Försvararen kastar sig
undan i ren förskräckelse.

”Det vanligaste nybörjarfelet är att folk
inte kan låta bli att springa.”

Verksamhetsansvarige Jan Ryrlén
hade vid ett besök hos den portugisiska
storklubben Benfica sett deras arbete
med walking football, så när Borås
kommun frågade om Elfsborg kunde
göra något för ensamma äldre, kunde
han direkt lansera en idé. Efter några
annonser i tidningen och mun till
mun-marknadsföring mönstrade han
sitt första lag i april i år. Några gamla
fotbollsspelare fanns med, men också
flera som aldrig spelat en match eller
idrottat alls.
DET ÄR TORSDAG, klockan är tolv. Det
är helig walking football-tid. Inne på
konstgräset på Borås Arena väntar ett
tjugotal ivriga fotbollsspelare. Vanligtvis brukar de möta Elfsborgs A-lag i
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På träningen blandas
gamla fotbollsspelare
med männskor som
aldrig spelat fotboll
eller idrottat. Alla har
lika kul, för walking
football är i första hand
en social företeelse.
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Ingemar Barkas Gustafsson har
kvar tekniken från tiden i division 3
i slutet av 1960-talet.

Såhär glad är
Milan Ilic när
det är torsdag
och match på
Borås Arena.

”Det är roligt att träffa folk och när bollen
kommer ut händer något magiskt.”
spelargången, men i dag vilar ungtupparna efter gårdagens match mot
Motala i Svenska cupen.
De yngsta på planen är runt 60, de
äldsta upp emot 80 år. Sju av dem är
kvinnor. I väntan på order om uppvärmning och lagindelning delas
kramar och handslag ut.
Ulla Lindén är pionjär i gruppen,
som den första kvinnliga ledaren. Hon
har en idrottsbakgrund som landslagsspelare i basket och elitspelare i
fotboll, och är dessutom mamma till de
allsvenska spelarna Sara Lindén (Kopparberg/Göteborg, 17 landskamper)
och Anna Lindén (Dalsjöfors).
– Runt 35 personer tränar med oss,
allt fler är tjejer. Och av alla de som
kommit hit en gång är det ingen som
har slutat, berättar hon.
Hur roligt är det då att spela walking
football?
– Hundra! Av hundra!! Och även om
det är ett socialt projekt är man ju en
tävlingsmänniska, man går i gång lite
när det blir match.

22

SPELARNA DELAS UPP i fyra lag, några

och eleganta genomskärare ses lika
ofta som att någon drattar på ändan.
Domaren har mycket lite att göra, utom
att då och då blåsa av för att någon
springer.
– Det är det vanligaste nybörjarfelet,
att folk inte kan låta bli att springa,
berättar Jan Ryrlén.
Milan Ilic är väldigt spelsugen, vill
hela tiden ha bollen. Även han har varit
med från start och har en bakgrund
som division 6-spelare och domare på
distriktsnivå. Sin sista utematch dömde
han för fyra år sedan.
– Det här är jättekul. Det är roligt
att träffa folk och när bollen kommer
ut händer något magiskt. Och hjärnan
hänger med. Men inte kroppen, säger
han och skrattar.
Efter en timmes spel startar det som
många ser som dagens viktigaste övning. Nej, inte stretching, utan det kaffe
med mackor och bakverk som serveras
i puben på Borås Arena. Curamus, en
stiftelse som startats för att hjälpa unga
företagare i Sjuhäradsbygden, drar sitt
strå till den sociala stacken genom att
bjuda på fikat.

ledare hoppar in så att det blir sex
personer i varje lag, som reglerna säger.
Spelet blåses i gång. Snygga vrickningar
varvas med rejäla luftsparkar, sulfinter

JAN RYRLÉN POÄNGTERAR att det är
den sociala insatsen som är viktigast
för fotbollsklubben Elfsborg. Men han

ser andra fördelar med arbetet med
walking football.
– Vi hoppas förstås att det ger fler
åskådare på våra matcher och att våra
sponsorer gillar det vi gör, säger Jan
Ryrlén.
Än så länge är Elfsborg Sveriges enda
etablerade walking football-klubb.
Fler klubbar runt Borås är på gång,
men även andra fotbollslag vill ta efter,
enligt Jan Ryrlén.
– Många kontaktar oss och jag vet
att Malmö FF och IFK Göteborg vill
pröva. Jag har en dröm om att a-laget
en dag möter IFK på Borås Arena och
våra walking football-lag spelar förmatchen. ●

Walking fotboll – här är
några av reglerna

➞ Matchen spelas med sex spelare per
lag på planen.

➞ Planens storlek är 21 x 42 meter.
➞ Alla spelare måste hålla ett avstånd
på minst tre meter från målet under
matchen.
➞ Tackling och fysisk kontakt är
förbjuden.
➞ Spelare måste alltid gå, enligt definitionen ”alltid ha en fot på marken”.
Om en spelare springer, tilldelar domaren motståndarna bollen.
➞ Domaren kan utesluta en spelare
för verbalt missbruk eller oschyst
spel. En annan spelare kommer då att
ersätta utesluten spelare.
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Kulturkoll

TEXT: CHRISTINA BILD

Långlivad estetik
Signe PerssonMelin med två
varianter av
Barca, ovala
stengodsskålar.

Tekannan och kryddburkarna,
designade för H55-utställningen,
blev succé direkt. Klubbat på
nätauktion för 2 200 kr.

ATT ÅLDER BARA ÄR en siffra är Signe

Persson-Melin ett levande bevis på.
För drygt tre år sedan släppte hon nya
servisen SPM för Rörstrand och ett år
senare aluminiumkandelabern Salut
för Byarums bruk. Inte illa när man
passerat 90.
Ett stillsamt pensionärsliv är inte
Signe Persson-Melins melodi – och
inte heller att se bakåt. Genom åren
har hon arbetat i allt från lera och glas
till betong, eternit, tenn och brons och
designat för bland annat Höganäs keramik, Svenskt tenn och Design House
Stockholm.

Redan som tonåring bestämde hon
sig för att bli keramiker och utbildade
sig på Kunsthåndværkerskolen i Köpenhamn och Konstfack i Stockholm.
Det kommersiella genombrottet kom
med buller och bång under H55, Slöjdföreningens Helsingborgsmässa, där
hon visade kryddburkar med vit glasyrtext och korklock. En djärv design som
genast slog igenom. Hennes formspråk,
då som nu, balanserar mellan det rustika och eleganta och hon ger varken
avkall på estetik eller funktion.
Många av Signe Persson-Melins produkter har blivit långlivade storsäljare,

som glasen Ruben och burkarna Sill
i kvadrat för Kosta Boda, servisen À
la carte för Rörstrand liksom en rad
produkter i glas och kork för Boda
Nova, ett företag som hon var med om
att grunda 1971. Boda Novas företagsidé var att erbjuda formgivna vardagsprodukter för det dukade bordet: glas,
porslin, köksprodukter och bestick. En
inriktning och stil som låg helt rätt i
tiden från start och blomstrade under
åtskilliga år. ●
ar
21 oktober vis
PS: Till och med
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designmus
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Signe Persson-Melin på nätauktion

Tekanna med kopparhandtag, Rörstrand,
utrop 4 000 kr.
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Kvadratserien gjordes
i flera storlekar och varianter, utrop 1 500 kr.

Gallerskål av stengods,
1996, klubbad för
6 400 kr.

Pokalen ingick i debutkollektionen för Boda
Nova 1971, utrop
1 500 kr.

Tekanna med värmeställ, Boda Nova,
designad 1971, klubbad
för 350 kr.
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MJÖLKAS
AV MONGOLER
SVENSKA
KUNGAR
FÖRR
ANTIOXIDANT

FÄBODENS
FLICKA
GIFT I
B LYHAGEL
BOKDEL

ETT ÄR
EN KORT
STUND
NYTT
IBLAND

VINSTER

De fem först öppnade rätta
lösningarna vinner 4 st Femman
och 4 st Glädjelotten. Skriv ordet
från de gula r utorna på ett vykort och
posta till K
 ombispel, Box 995,
162 12 V
 ällingby senast den 31 okt.
Eller mejla vinn@kombispel.se, döp
mejlet till Kombikryss okt, och glöm
inte att skriva ditt namn och din adress.
Vinnare och lösning hittar du på
hemsidan: kombispel.se/kombi.

Vinn!
Vinsterna
skickas ut
per post.
Vinnare Kombikrysset augusti 2018:

KRAFTEN
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HÖVLIGT
TILLTAL?
GÖR PIK?

ÄR VARANER
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GJORDE
ET I UFO

DET ÄR
LÖST I
FILMEN
BRUKAR
EN TUB

ETT
SÄTT
ATT LETA

SES
NYFIKNA

KALLAS
KNATTE
MINDRE
ANKARE

AVGÖR
VISS
ORDNING

VARA
UTAN
BARRZON
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JAGAR
NATTETID

GÖR
MÅNGA
TILLGÅNGAR
MUSIK

SÅSOM
EN SÅG

ÄR FINKORNIGA

magasinet kombi

ÄR JU
KUFAR
ÖPPNAR
ÖGONEN

ÄR
KALLE A.
O. ALEXANDER L.

ÄR FÅRPÄLSEN
ÄR
VALSEN

PRECISERAR
STRÄNG

KAN EJ
SÄMSTA
BUDET
ORD

Jan Stark, Storvreta, Pia Sjödin, Domsjö, Berit
Hagblom, Nybro, Sven-Olov Johansson, Söderbärke, Birgitta Ödegaard, Åtvidaberg.
Efterfrågad lösning augusti 2018: MEKANIK.
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Som du ser har Vinstbladet fått ett
nytt utseende. Det är ni kunder som
kommit med förslag och önskemål
till ändringarna. Det tackar vi för!
Det är speciellt två nyheter jag vill
lyfta fram. Det första är att veckans
vinst för respektive lotteri ligger kvar
hela månaden.
Det andra är att vi inför tre varuvinster som får ligga kvar under
längre tid, som man kan samla på.
Just nu är det bestickset Flora, glas
Essence och påslakanset Lauderdale
som kommer att finnas som vinstval
en tid framöver.
Dessutom har vi, som du kanske
redan noterat, ändrat ordningen
i Vinstbladet. Först presenterar vi
dragningslistan och sedan kommer
vinsterna längre bak.
Sören Björding
Inköps- och
logistikansvarig
på Kombispel

Mer
lättläst!
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!
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På gång

TEXT: MARTIN ENGQVIST
OCH INGER SUNDELIN

OKTOBER I NÄSSJÖ
Ingenjörskonst från förr visas i
Nässjö denna Ångans dag: dels
någon raritet ur Järnvägsmuseets
stall, dels den gamla pinnstolsfabrikens ångmaskin från 1900.
Mer info: www.nassjo.se.

Hemtrevligt i Halmstad

Tareq Taylor lagar mat på
scenen under Bomässan.

➞ HALMSTAD 19–21 oktober.
Händiga hallänningar – och för
all del alla andra med intresse
för hus och hem – bör ta sig
till Bomässan i Halmstad Arena
denna helg. Här kan besökarna
shoppa, spana in trender och
träffa kända profiler som stjärnkocken Tareq Taylor som lagar
mat och antikexperten Knut Knutsson som värderar dina
antikviteter. Mer info: www.bomassa.se.

Från New Orleans
till Nynäs

Peter Lind and the
Caberet Orchestra
spelar gammal jazz
med glimten i ögat.

TRÄNINGSHELG

Svettig helg
➞ ÖSTERSUND
13–14 oktober.
Gillar du att ta
det lugnt på
helgerna? Då
kan du sluta läsa
ra vekhet
här. BoosterSmärta är ba oppen.
kr
r
sund är inget för
som lämna
latmaskar, utan
en träningshelg i Östersund med ett fullspäckat
program. Bara att titta i schemat gör en andfådd.
Vad sägs till exempel om träningspass med namn
som Bodyattack och Jumping Hit & Run?
Det finns i och för sig Saunayoga också.
Mer info: www.boostersund.se.

magasinet kombi

10 2018

good times” utlovas och publiken på Kafé
Radiokakan i Nynäshamn kan vara så gott
som säker på att få höra ”When the saints
go marching in” och andra klassiker.
Mer info: www.visitnynas.se. ●
FOTO: MATHIAS HANSSON

➞ NYNÄSHAMN 17 oktober. Peter Lind and
the Caberet Orchestra gör en musikalisk
tidsresa till jazzens barndom och det tidiga
1900-talets New Orleans. Ensemblens
”sedvanliga blandning av garv, glamour och

BOKFESTIVAL

Nordlig bokfest
➞ KIRUNA 13–18 oktober. Kiruna
Bokfestival är precis vad det låter som.
Sex dagar späckade med innehåll för
bokälskare. På kvällarna får besökarna
chansen att lära känna några av Sveriges
mest intressanta författare lite närmare
när de slår sig ner på scenen, till exempel Stina Wollter, Håkan Nesser, Fatima
Bremmer och Jonas Hassen Khemiri.
Mer info: www.kirunalapland.se.

FOTO: BOMÄSSAN

14

Ångans
dag!

BOMÄSSA

”Kul och galet,
som vi vill ha det”
➞ Hallå där Johan
Björkman, verksamhetschef
på Kokpunkten i Västerås
som för tredje året i rad
arrangerar SM i vattenrutschbana. Vad i hela
världen är det?
– Det var faktiskt min idé att
anordna en tävling som går
ut på att åka så snabbt som
möjligt i vattenrutschkana.
Det är en kul och lite galen
grej, precis som vi vill att vårt
varumärke ska uppfattas.
Hur går tävlingen till?
– Först är det kvaltävlingar i
Kalmar, Skara, Uppsala och
här i Västerås där de 100
snabbaste åkarna går vidare
till finalen här på Kokpunten
den 21 oktober. Då blir det
en utslagstävling där vinnaren i varje heat går vidare.
Hur ser finalbanan ut?
– Vi har en 77 meter lång
täckt vattenrutschkana med
en fallhöjd på 14 meter.
Det som är speciellt med
den är att den har två banor
parallellt. Som gjort för
utslagstävlingar.
Vad krävs för att anordna
ett svenskt mästerskap?
– Det här är inget officiellt
SM, utan mer ett skojigt
initiativ från oss. Men vi för
naturligtvis samtal med
Simförbundet och de har
inga invändningar.
Vad får vinnaren?
– Äran i första hand. Vi tror
att många drömmer om att
få bli mästare i någonting.
Men vi har också många
fina priser, till exempel
övernattning och middag
på Steam Hotel och Spa här
i Västerås.
Brukar du själv åka vattenrutchkana?
– Absolut. Jag har två barn
på sex och tio år och vi
brukar ofta gå hit och tävla.
Jag brukar vinna över dem.
Än så länge. ●
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VI SKA DELA UT ÖVER 232 MILJONER!

99:-

TA CHANSEN DU OCKSÅ

Förast

Erbjudandets
totala värde:

* 400:-

end

* Fakturaavgift tillkommer med 25 kr.

1 st Drömreselott

2 st biobiljetter

ÄR DU VÅR NÄSTA VINNARE?

Gå med redan idag så får du 2 biobiljetter!
Snabbast svarar du på kombispel.se/bio

Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund.

Beställ NU på kombispel.se/bio
ring 08-5800 1234 eller skicka in svaret via svarskortet

3

SVARSKORT

JA TACK, Jag vill självklart vara med i Drömreselotteriet med chans att vinna min drömresa. Inom 7 arbetsdagar får jag en
bekräftelse och är sedan med i 4 dragningar i en månad. Jag betalar bara 99 kr* för välkomstpaketet och får 2 SF biobiljetter - utan
extra kostnad. Därefter får jag en ny lott varje månad för 200 kr*. Prenumerationen har ingen bindningstid och jag väljer själv när jag
vill avsluta min möjlighet att vinna drömresan.

Namn:

Frankeras ej
Mottagaren betalar
portot

1810DAKOM

Gatuadress:
Postnummer:
Telefonnummer:

Postort:

(Underlättar vid snabbt besked
om storvinst)

E-post:

Fyll i svarskortet, posta redan idag! Snabbast svarar du
på kombispel.se/bio eller ring 08-5800 1234
*Fakturaavgift tillkommer med 25 kr. OBS! Erbjudandet gäller en gång per person, längst till 2018-12-31 och dig som är fyllda 18 år och bor i Sverige.
Din premie får du cirka 5 veckor efter att din betalning registrerats, vid slutförsäljning kan premien komma att ersättas av liknande vara. Personuppgifterna du lämnar här kommer att användas för att fullgöra kundåtaganden, för marknadsföring samt för att leva upp till lagar och regler. Kombispel
i Sverige AB är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Förmånstagare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet
(SAP) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU). Mer om detta, fullständiga och allmänna villkor samt vinstplan, kan du läsa om på https://www.kombispel.se/allmanna-villkor.

Drömreselotteriet
/Kombispel
SVARSPOST
20076706
162 21 Vällingby

