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Skandaler och
digerdöd på teatern

Kulturtips lämnas på www.mitti.se.
Gå in under Tipsa oss i menyraden och fyll i formuläret.

RENÄSSANSSÅNG Dramaten-kören

Romeo & Julia Kören tar sig an en
skandalös klassiker i renässans
konserten Decamerone på Vallentuna teater på torsdag. Konserten
Romeo och Julia Kören.
består av ett urval av Giovanni
Boccaccios noveller och handlar om
ungdomar som flytt digerdöden i Florens för tio dagars isolering
i kärlekens tecken. Konserten startar klockan 19.

Jessica Frestadius säljer bröd och bullar bakom den anonyma fasaden i Roslags Näsbys gamla stationshus.

Foto: Urban Wedin

Anna Wilson
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Kulturreporter

Premiär för nytt
galleri i helgen
Konst Den 19 oktober är det dags för det nystartade

Galleri Freja att slå upp portarna. 13 konstnärer ställer
ut skulptur, textil, målningar, fotografi mellan klockan
11 och 17 i galleriet på Skördevägen 9.
– Att lilla Vallentuna skulle få ett galleri, det är kors
i taket. Just nu känns det underbart, säger Peter Sherman, ordförande i konstnärsföreningen i Vallentuna.

Mazariner och prinsessbakelser går åt fort på Smörkransen i Åkersberga där Linda Olofsson arbetar.

Jenny Strid och Åsa Agréus Ahlbäck fikar gärna i Täby
kyrkby med sina barn efter besök i lekparken.



Foto: Henrik Jansson

En fika vid Roslagsbanan
Vid Roslagsbanans stationer finns en hel radda med
fik. Två av dem till och med inhysta i gamla stationsbyggnader.
Längs rälsen bjuds allt från Budapestbakelser till
surdegsbröd och mazariner.
Läge för riktigt höstmys alltså.

Kårsta
Kårsta del Sol
Ekskogen
Lindholmen
Hökeriet
Granby gård

Att ta tåget, byta miljö och dessutom få en ny fikaupplevelse är
en enkel höstutflykt för alla som
bor längs Roslagsbanan. Det finns
nämligen fullt av kaféer, konditorier och serveringar alldeles nära
stationerna. Och då har vi ändå
inte räknat med alla dem som
ryms inne i de olika centrumen
längs med banan.
Åk till Täby kyrkby till exempel.
Varmt och gemytligt och mycket folk är det på Kardemumma en
vanlig fredagsförmiddag. Det doftar kaffe och bröd och i en monter
står lockande tårtor med gräddfluff, fruktig gelé och rosagrönblåa smäckra marsipantäcken.
I den relativt lilla lokalen sitter
folk i alla åldrar. Mammor med
barn, ett par pensionärer och någon tonåring.

Molnby
Ormsta
Vallentuna
Stenugnsbageriet
Biscotti
Bällsta

Kragstalund
Täby kyrkby
Kardemumma
Visinge

Ensta

– Vi har många traditionella
bakelser som Budapest och Napoleon. Många uppskattar det,
särskilt de äldre, säger Astrid Vikström som varit kassabiträde här
i fem år.

surdeg som sötdeg i vackra och
lockande formationer och färger.
Och så några stolar och bord.
– En del kommer in bara för att
köpa bröd på väg till eller från tåget, andra slår sig ner och tar en
fika när de missat tåget, berättar
hon.

Läckerheterna som d
 öljer sig där
inne är dock inte så lätta att se
från perrongen eftersom rutorna
är repiga. Husväggen ser dessutom ruffig ut och på fasaden finns
ingen riktig skylt.
Hon berättar att de har stammis– SL äger huset och vi har sagt
ar som kommer in ett par
till flera gånger. Jag har till och
timmar varje morgon
med erbjudit mig att själv
och även de som välmåla om men inget
jer att sitta och jobba
hjälper,
suckar
vid något av borden.
Jessica.
Fyra
stationer
Utanför de sudlängre bort står Jesdiga fönstren passica Frestadius vid sin
serar tågen mot
glasdisk i Brödboden.
Österskär. Kliver
Hon och hennes man
man på ett sådant
öppnade kaféet i Rosså kan man stiga
lags-Näsby för drygt ett
av i Åkersberga
år sedan.
och då är det nära
Napoleonbakelser finns
Här finns också såväl vid Roslagsbanan.
till Smörkransen

som funnits här sedan 1984.
Sofie Andersson ochRebecca
Zetterström kommer ofta hit med
sina bebisflickor Izabell och Molly.
– Vi ses säkert här ett par gånger
i veckan, säger Sofie Andersson.
Då tar de ”det vanliga”, nämligen caffe latte.
– Det är lite lugnare här än mitt
inne i centrum, förklarar Rebecca deras val av fik. Personalen är
trevlig dessutom.
En av de trevliga är Linda Olofsson som har jobbat här i sju år.
– Mest poppis är prinsessbakelsen och mazarinen, berättar hon.
Hon konstaterar att det är
många barnfamiljer som tycker
om att komma dit.
– De allra första gästerna kommer redan halvsju på morgonen
för att dricka kaffe på väg till jobbet.
Turen går vidare och nu undrar
vi spänt hur Solbrännan i Österskär ter sig en småmulen höstdag.
Häng med!
l Eva Cloarec
eva.cloarec@mitti.se
tel 550 550 74

Tibble
Roslags-Näsby
Näsby café och
brödbod
Enebyberg
Djursholms Ekeby
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”En del kommer in bara för
att köpa bröd på väg till
eller från tåget, andra slår
sig ner och tar en fika när
de missat tåget.”
Astrid Vikström

