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STRÅKET

Brommaplan

FAKTA

En knutpunkt
En rondell, ett torg, Brommaplan
är en knutpunkt där många vägar
möts. Byggdes bland annat för att
förena Bromma flygplats med
Ulvsunda industriområde.

I kvarteren kring denna gamla knutpunkt där tåg, bussar
och bilar möts ligger många dolda pärlor att upptäcka.
Text MILENA BERGQUIST Foto ANN LINDBERG

Tunnelbanestationen invigdes
1952. Berndt Hellebergs installation Fågel med ägg från 1969 finns
att beskåda.
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I kyrkan vid Brommaplan hålls
kurser i konsten att leva.
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1. FRU ÅBERGS HUNDSALONG
Sedan fyra år är Fru Åbergs
hundsalong den klart hetaste
salongen för Brommas lurviga
voffsingar. Den diplomerade
hundfrisören fru Sandra Åberg
klipper vardagsfrisyrer på alla
raser och blandningar. Här går
mjukhet före stränga frisyrregler.
Klienterna kan också få ett bad
och klorna klippta.
Brommabågen 5.

2. SUSHI BAR KIRIN

I 12 år har det lagats sushi i det
lilla köket en halvtrappa ner.
Folk lär åka från hela stan för
att köpa med sig från Sushi Bar
Kirin. ”Jag tror att vi är så
populära för att vi alltid har
dagsfärska råvaror och för att
vi har så kul när vi jobbar,
säger kökschefen Wichan Norio
Khongmuang.
Drottningholmsvägen 430.
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3. FINESS KONDITORI

Betongglasväggen, mosaikborden
och de små lustiga rundryggade
stolarna är kvar i original på
detta anrika fik från 1957.
Stammisarna på Finess konditori
mumsar nybakade mazariner,
wienerkammar och Sarah
Bernhardt-bakelser. Tårtorna
har fått en läcker touch av
bröderna Ibrahim.
Kvarnbacksvägen 133.

4. FÖNSTERHANTVERKARNA
Låt gediget hantverk få kosta.
I längden lönar det sig mångfaldigt. Mie Wennerholm och hennes
kollegor på Fönsterhantverkarna
är experter på husets ögon och
de renoverar gamla fönster på
riktigt sätt. Just gamla fönster är
alltid värda att bevara eftersom
de tillverkats av kärnvirke av en
kvalitet som inte längre finns.
Stopvägen 78.

5. KÄLLAN

Källan är en oas för alla eko
vänner. Här finns allt man
behöver utom toapapper.
Färska grönsaker, ägg, ost,
kyckling, choklad, smink, nötter,
rengöring … Dessutom raw foodbollar, smörgåsar och ofta värmande soppor. Och stans kanske
godaste chokladtårta?
Tunnlandsvägen 58.

Lugnets allé 5, 120 65 Stockholm
info@hemmiljo.se • www.hemmiljo.se
tel. 020-10 00 15

Fasta priser på städning med nöjd kund-garanti!
Hemstädning pris per tillfälle
Vårt timpris är 185 kr efter skatteavdrag.
1 rok 370 kr
2 rok 462 kr
3 rok 555 kr
4 rok 647 kr

Case No 1:

CANADAKÖKET

I en serie om fem nya kök

VALDOR

Slät lucka i rough ek
Behandlad med järnvitriol
Stomme: CArl bäckström
Kärna av massiv gran med ulTRAmatt YTA

Canadaköket
öppettider:
måndag–fredag 10.00–17.00
Lördag 11.00–15.00
Adress:
engelbrektsgatan 14, stockholm
Telefonnummer: 08 – 510 661 60
www.canadakoket.se

5 rok 740 kr
6 rok 832 kr
7 rok 925 kr

Priserna på hemstädning är endast
uppskattade. Du får ett exakt pris
efter vi gjort en bindningsfri provstädning hos dig.

Alla priser är efter RUT-avdrag på
50% som görs direkt på fakturan.

Flyttstädning
1-50 kvm
1500 kr
51-70 kvm
30 kr/kvm
71-100 kvm
25 kr/kvm
101kvm-uppåt 20 kr/kvm
Storstädning
1-50 kvm
1200 kr
51-70 kvm 1450 kr
71-100 kvm 1700 kr
101-150 kvm 2000 kr
151-200 kvm 2400 kr
201-250 kvm 3000 kr
251-300 kvm 3700 kr

Fönsterputs
1 rok 450kr
2 rok 550 kr
3 rok 650 kr
4 rok 700 kr
5 rok 800 kr
6 rok 850 kr
7 rok 950 kr
Priserna avser
4 sidiga fönster,
har du andra
kontakta oss för
pris.

