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e-post: sodermalm@familjensjurist.se

Vi har öppnat på Södermalm!

Vi hjälper dig med alla frågor inom familjejuridik.

www.familjensjurist.se 

Gift? Skild? Sambo?
– Skapa trygghet för hela familjen

Även skadeståndsrätt, asylrätt, fastighetsrätt m.m.

Magnus, Sara, Joachim, Carina, Anne-Lee, Anette 

Välkommen till vårt kontor!

Magnus Ladulåsgatan 46, Södermalm
Tel. 08-709 85 30

Drop in sol
Sola för halva priset alla dagar fram till 14.00

Välkommna nya och gamla solkunder!!

20:- brukar räcka! 
Prisexempel: 10:-/8 min

Ni hittar oss på nya och fräscha 
Drop in sol

på Långholmsgatan 12, 
(öppet 06.00-22.00) med 13 st nya maskiner.. 

NYA RÖR..
Var vänliga och följ solråden samt 

rekommenderade soltiden som fi nns 
uppsatta på solariet!!

Även stå-solarier

SÖDERMALM

Söderbon Johan Wendt 
sa upp sig från sitt jobb 
för att ge gymnasieele-
ver gratis mattehjälp. 
Varför?

– Skolan funkar inte 
perfekt för alla elever. 
Jag vill hjälpa dem, säger 
Johan. 

Johan Wendt arbetade som 
civilingenjör men bestämde 
sig för att sluta och i stället 
starta eget företag med stöd-
undervisning i matte för gym-
nasieelever. 

– Mina föräldrar är lärare 
och jag har alltid fått mycket 

stöd hemifrån men vet att alla 
inte har det. Jag brinner för det 
här, säger Johan.

I mitten av april öppnar 
”Mattecentrum” i Stockholms 
fria gymnasiums lokaler på 
Hagagatan. Skolan lånar ut ett 
klassrum i utbyte mot att några 
av skolans elever får plats. Jo-
han kommer själv att stå för 
undervisningen som sker på 
kvällstid måndag till fredag 
och ska täcka a-c-kurserna. 
Cirka 25 elever kommer det 
att kunna vara i klassen varje 
kväll och lektionerna är kost-
nadsfria.

– Det är ju många föräldrar 

som betalar för privatunder-
visning och nu får de som inte 
har råd med det också chansen, 
säger Johan.

Vad kan du tillföra?
– Lärarna i skolorna har ald-

rig använt matte i sitt yrkesliv. 
Jag har det och kan berätta och 
förklara hur man kan använda 
sig av matten, säger Johan.

Finns det ett intresse bland 
ungdomarna?

– Jag har pratat med elever 
och jag tror det.  Jag tror inte att 
någon tycker att matte är trå-
kigt, de får det bara inte förkla-
rat på rätt sätt. Jag tyckte också 
att det var tråkigt till en början. 

Men det är inte heller mening-
en att alla ska tycka att det är 
roligt, utan det är en chans att 
höja sina kunskaper.

Just nu jagar Johan spons-
ring och ett fl ertal företag har 
visat intresse. Han hoppas på 
att Mattecentrum ska ta plats 
i fl er skolor.

– Om det växer kan jag 
tänka mig att anställa elever på 
timlön. Och företagare borde 
vara intresserade, de förlorar på 
att framtida arbetstagare inte 
kan matte, säger Johan

Jacob Hellgren
08-545 870 84

jacob.hellgren@direktpress.se

Johan räknade ut att gymnasieelever behöver stöd i matte

’’Jag vill hjälpa elever – gratis’’

BERÄKNANDE. Johan Wendt öppnar Mattecentrum för stödundervisning i Vasastan.  – Lärarna i skolorna har aldrig använt 
matte i sitt yrkesliv, säger han. FOTO: PRIVAT
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Mats Freij, informations-
chef, trafi kkontoret.

Den här snöfria vintern kan ni ju 
inte ha lagt en enda krona på 
snöröjning, vad ska ni göra med 
alla pengar?

– Vi har faktiskt inte sparat 
några pengar trots att det inte 
varit så mycket snö. ”Brand-
kåren kostar ju pengar även 
när det inte brinner…” Vi är 
uppbundna i kontrakt så det 
kostar oss pengar ändå.

Men vad är det som kostar?
– Entreprenörerna sköter 

renhållning som behöver göras 
när det inte är någon snö, som 

barmarksstädning och förslit-
ningar på gatorna. 

Så ni betalar lika mycket som 
om det skulle ha snöat varje 
dag?

– Det vi sparar pengar på 
är att vi inte kör bort någon 
snö, men det är inte så mycket 
pengar.

Vad brukar snöröjningen 
kosta?

– Vi har en prognos på 150 
miljoner under det här året. 
Och det kan ju fortfarande 
komma snö, det är ett konstigt 
klimat nu, men jag har faktiskt 
varit med om att det har snöat 
mycket i mars.

Anna-Karin Grenninger

HALLÅ DÄR …

Lite snö ger inte mer 
pengar i stadskassan

VITT ELLER GRÅTT. Mycket snö eller ingen snö har ingen bety-
delse för stadens fi nanser.
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