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PÅ STAN I STOCKHOLM 6–12 JULI

Välkommen! 
1991 brukade det vara upptaget i vår telefon 40 minuter  
i taget, i pauserna sprang jag upp och hämtade mer rostat 
bröd och honung och stängde in mig i tvättstugan för att 
fortsätta lyssna i luren. Min kompis spelade nämligen  
upp alla gitarrpartierna från Pearl Jams nya skiva ”Ten”.  
Det tog sin lilla tid, särskilt när man inte kunde spela så bra. 
De gamla grungegubbarna spelar i Stockholm i morgon,  
jag hoppar över det och hoppar upp och ned framför  
Je! Mills på Trädgården i kväll i stället. 
Hanna Mellin, vikarierade På stan -redaktör  

hanna.mellin@dn.se Melissa Horn. Foto: Nicklas Thegerström

Sommarsånger
Anna Ternheim och 
Melissa Horn, två av 
våra största sångerskor 
och artister, framträder 
i  idylliska Långholms-
parken i morgon. Med 
färöiska popfågeln  Teitur 
som förband. Vi har svårt 
att tänka oss en vackrare 
stockholmsk sommar-
kväll än så. Det kan 
inte ens en ett tropiskt 
monsun regn förstöra. 

1 av 3 
stockholmare struntar  
enligt Försäkrings-
kassan i att gå till 
 tandläkaren, trots att 
vi har högst tand-
läkar  täthet i landet. 
En högst ovetenskap-
lig under sökning på 
stan visar att många 
väntar på ”appen” 
som kollar tänderna 
medan man sover. 

Rea,rea,rea

 ○Reasäsongen är i full blom och 
drabbar alla och envar, oavsett 
om du är en blyg fyndviol eller ett 
full#ädrat reapro$s med taggiga 
armbågar. Stockholms butiker 
är svårnavigerade så här års och 
även bra människor kan dess-
värre drabbas av riktigt dåliga 
impulsköp. Dock kan klassiska 
orsaker till detta som skoskav, 
vätskebrist, uppkomsten av 
blod, svett och tårar samt att gå 
vilse undvikas genom att vara väl 
förberedd. 

Börja med de lätta inköpen och 
avsluta i möbelbutikerna, att slå 
ned en hylla hemelektronik med 
en lampstång kan bli onödigt 
dyrt. För att inte tala om omaket 
att åka tunnelbana med åbäket. 
När man väl fått in rätta knycken 
känns det motigt att betala fullt 
pris när reorna är slut men se det 
behöver man inte. 

I den här staden väntar allt som 
oftast en utförsäljning eller en 
”sample sale” runt hörnet. Orkar 
man inte spana efter välklädda 
köer i kvarteret så &nns det 
andra knep att tillgå. Maria 
Jonasson driver sajten Mia- 
shopping där hon bland 
annat tipsar i sin utförsälj-
ningskalender. 

– Det är en bra idé  
att följa sina favorit-
märken på 
Facebook 
eller
Twitter, 
 oftast 
skrivs 
det om 
utförsälj-
ningar 
där.

Vissa  populära märken skickar 
endast ut personliga inbjudning-
ar, då gäller det att &nnas med 
på deras listor. För att komma 
med behövs kontakter, annars 
får man tjata sig till det. I min 
 kalender läggs det mesta ut hel-
gen efter löning. 

Prutpro!set Jonasson ger sig 
förståeligt nog inte ut i vilken rea-
djungel som helst, is i magen är 
det som gäller. 

–  Det måste minst vara 50 pro-
cent för att jag ska ens sticka in 
huvudet i en butik eller klicka 
mig vidare in på nätshoppen.  
30 procent kan du vanligtvis få 
via någon rabattkod eller tillfällig 
kampanj året runt så det känns 
inte så lockande.

Fredrik Robertsson driver pr-
byrån Pretto PR och har skrivit 
boken ”Fattig miljonär”. Han 
vet hur man lever som en kung i 
Stockholm utan ett korvöre. 

– Har man inga pengar tycker 
jag det är roligt att besöka alla 
de dyra butikerna. Klä dig riktigt 
&nt, prova allt och låtsas som om 
du har råd. Det är fredagsunder-
hållning när den är som bäst. 
 Natalie Schuterman är min favo-
rit. Jag besöker gärna hennes bu-
tik när det inte är rea, men köper 
ytterst sällan något till fullt pris. 
Allt &nns ju kvar när rean  börjar, 
men där får man kriga med 
tanterna och ”fashionistorna”. 
”Alla byxor kostar 500 kronor”-
skylten förra rean gjorde att jag 
kom hem med på tok för många 
byxor. Men 500 kronor, då måste 
man köpa alla.

Hanna Mellin
hanna.mellin@dn.se

Sommarens första varma vecka sammanträffade 
med reans andra fas i Stockholm. Äntligen kan vi byta 
ut pampuscherna till espandriller och till halva priset 
dessutom. På Stan tipsar om hur du fortsätter att 
fynda även efter att reorna tagit slut. 

En gång slutade jag som journalist, för att under sex 
år få ynnesten att verka i krogbranschen. Det har varit 
 extremt inspirerande men fascinationen för det skrivna 
ordet har aldrig falnat. Dags att återvända hem.
fd nattklubbschefen Carl M Sundevall om varför han sa upp sig från Stureplansgruppen i veckan. 

Fakta. Ordlista

 Sample !är 
engelska

 sale !för utförsäljning av 
ett märkes prov-

kollektion. En provkollektion 
brukar bestå av kläder i storlekar 
som passar visningsmodeller, 
oftast 36 för dam och storlek 48 
för herr. Kan inträ"a när som helst 
på året.

 30 % !Reornas första fas 
som startar vid 

midsommar. Inte värt att besöka 
om man inte spanat in något 
alldeles speciellt.  

 50 % !fas två av rean. 
Hittar du något du 

vill ha så tveka inte att slå till, det 
kan vara sålt inom en kvart.  

 70 % "Kavla upp skjort-
ärmarna och stick 

ut armbågarna. Nu är fan och 
hans moster ute och fyndar 

och det kan gå hett till. 
Tänk dock två gånger innan 

du spontan köper under 
denna hektiska fas. En 
latexponcho från #na 
gatan är fortfarande en 
latexponcho.

Vett och etikett  
i rea-djungeln 
Göm plagg i butiken medan du 
tar dig en funderare. Ett fult 
knep som är taskigt mot andra 
shoppare men som kan gynna 
dig själv, bedöm efter samvete. 
Leta utanför provhytten. Hittar 
du inte din storlek på butiks-
golvet kan den hänga nyprovad  
utanför provrummen. 
Nakenchocka. Är det för lång kö 
till provrummet så går det för 
sig att prova framför en spegel 
i butiken. Dock endast ovanpå 
dina egna kläder. Inget fynd är 
värt att lufta rumpan för. 
 Foto: Jonas Lindstedt

Fredrik Robertsson 
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