
Dubbdäcksförbud 
även nästa vinter
Politikerna i miljö- och hälsoskyddsnämnden tycks eniga. 
Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan bör fortsätta. Vänstern 
och Miljöpartiet vill helst utöka förbudet till hela stan och 

Socialdemokraterna kan tänka sig en dubbdäcksavgift.
Dubbdäcksförbud är den i särklass mest effektiva metoden, 
konstaterar miljöborgarrådet Ulla Hamilton (M). NYHETER 4

OSSIE OCH CESAR SPRIDER VARDAGSGLÄDJE

FO
TO

: K
AR

IN
 N

IL
SS

O
N 

Ossie och Cesar Sierra i Kioskholmen på Hornstull har spritt glädje bland sina stammisar i över fyra år. Här med Noel Guillemain.

Här blir det 13 
radhus på taket
 NYHETER 6

Reimers kanoter 
tvingas till fl ytt 
 NYHETER 12

Vi i Sjö stad-
en har råd att 
köpa egna 
böcker.
Läsare vill inte slösa skattepeng-
ar på ett bibliotek i Hammarby 
sjöstad.   TYCK OM 50-51

SÖDERPROFILERNA 8

EN DEL AV DIREKTPRESS

Från bäver 
och Bops 
till grönvitt

Nödvändigt 
vetande på 
Södermalm

SIDAN 19

SPORTEN NYHETER

SIDAN 14

ÅRGÅNG 9.

Skjutdörrsutställning

Fri frakt vid köp över 500:-
 Gäller inom Stockholmsområdet

elfa classic inredning

ballingslov.se

www.jarnhornan.se

Södermannagatan 44 & 46
Tfn 08-640 42 01
Öppet: vard 9.00-18.00
lördag: 11.00-16.00
1450 kvm i 3 plan
lörd: 11.00-16.00, sön 12.00-16.00

NUMMER 19.  15-21 MAJ 2010. 

Knep för 
kök att
trivas i

BOSTAD

SIDAN 26

Sommarfi lmerna 
du inte vill missa 
 NÖJE 22-23
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Säsongens sista träningsveck-
or går i grönvitt tecken i En-
skedehallen på Gullmarsplan. 
Pingisklubben Enskede Bops 
fi ck för några veckor sedan 
grönt ljus från Hammarby 
alliansförening för att få bli 
en del av Hammarby. Men de 
grönvita inslagen på bord-
tennisträningen är ingen ny-
het.

– Jag la märke till att fl er och 
fl er av våra spelare kom till trä-
ningen i Hammarbytröjor. Då 
väcktes tanken på att vi kanske 
skulle kunna bli Hammarby 
Bordtennis. Vi har ju många 
spelare som bor på Söder och i 
söderförorterna, säger Mattias 
Drotz, ordförande.

Idén har stötts och blöts i 

klubben en tid och i höstas 
hade de en omröstning. Med 
stark majoritet röstade med-
lemmarna ja till ett namnbyte.

Jan Lundqvist är ordföran-
de för Hammarby alliansför-
ening. På deras årsmöte för 
några veckor sedan behand-
lades Enskede Bops ansökan 
om att få bli Hammarby Bord-
tennis.

”Ska vara familjekänsla”

– Vi har varit restriktiva med 
att ta in nya medlemsfören-
ingar. Det ska vara en famil-
jekänsla. Men när det gällde 
Enskede var det inga tvek-
samheter. De har en bred 
ungdomsverksamhet som vi 
tycker är viktigt, vi har haft 

bordtennis i föreningen tidi-
gare, och de har en bra lokal 
förankring på Söder och i 
söderförorterna.

Samma klubb med sitt 
säte i Solna, hade de fått bli 
medlemmar?

– Nej, förmodligen inte. 
Och vi säger faktiskt nej till 
de fl esta. Vi får några ansök-
ningar varje år.

För Enskede fanns det fl era 
anledningar att byta identitet. 

– Enskede har haft en väl-
digt bra bredd men vi har haft 
svårt att behålla de duktigaste 
spelarna i 13-årsåldern. De har 
gått vidare till Spårvägen och 
Ängby. Vi tror att det blir lätt-
tare att locka till oss duktiga 
tränare och spelare som en 
Hammarbyförening, säger 
Mattias Drotz.

Han tror också att det blir 

lättare att locka till sig spelare 
som vill börja med pingis när 
klubben heter Hammarby. Det 
är många som har ett stort 
Hammarbyhjärta i upptag-
ningsområdet.

Inga sponsorer

– Vi tror också att det kan bli 
lättare att locka sponsorer. I 
dag har vi ingen. Men vi har 
en väldigt stor och bra ung-
domsverksamhet. Vi har över 
100 barn som tränar här fl era 
gånger i veckan.

Två av dem är Paul Wuil-
mart och Emil Simon. De trä-
nar fem respektive fyra gånger 
i veckan och älskar att spela 
pingis. Paul tycker att det är bra 
att hans klubb har bytt namn.

– Nu får vi coolare match-
tröjor. De gamla var lite tön-
tiga, med en bäver på. Jag tror 
också att vi kan växa lite.

Han och Emil ser också 
fram emot att vara med och 
måla om träningshallen grön 
i sommar.

Per Cornell
08-545 873 84

per.cornell@direktpress.se

SPORTEN 15
SPELARE är klara för nästa säsong med 

svenska mästarna Hammarby bandy. 

Målkungen Patrik Nilsson samt fl era an-

dra stjärnor blir kvar. Noterbart är att tre 

spelare fl yttas upp från juniorlaget.

TIPSA VÅR REPORTER  
Per Cornell
Telefon: 08-545 73 84 

E-post: per.cornell@direktpress.se

■ ■ Hammarby har fått sin 17:e 

medlemsförening. Enskede Bops 

blev Hammarby Bordtennis för någ-

ra veckor sedan. 

– Bra, nu får vi coolare tröjor, säger 

spelaren Paul Wuilmart.

Nytillskott i Bajenfamiljen

”Nu får vi coolare 
matchtröjor. 

De gamla var lite 
töntiga, med en 

bäver på.”

FAKTA  Bajare är vi allihop
HAMMARBYS 17 MEDLEMSFÖRENINGAR
■ Hammarby Bandy

■ Hammarby Bordtennis

■ Hammarby Boule

■ Hammarby Bowling

■ Hammarby Boxning

■ Hammarby Damfotboll

■ Hammarby Fotboll

■ Hammarby Friidrott

■ Hammarby Goalball

■ Hammarby Handboll

■ Hammarby Innebandy

■ Hammarby Orientering

■ Hammarby Rodd

■ Hammarby Rugby

■ Hammarby Skidor

■ Hammarby Speedway

■ Hammarbyveteranerna

MER  Tre SM-guld
■ Hammarby bord-

tennis skördade sto-

ra framgångar på 

1950-talet. 1953, 

1955, 1956 tog Ham-

marby SM-guld. 

Därefter försvann 

föreningen.

GRÖNARE TRÖJOR PÅ ANDRA SIDAN. Paul Wuilmart, tidigare i Enskede Bops, numera i Hammarby Bordtennis. FOTO: KARIN NILSSON


