
	  

Stockholmstips 

 
- Hej Cilla! 

- Hej! 

- Jag skulle vilja fråga om du har några tips om vad man kan göra på 

sommaren i Stockholm. 

- Mm… om man inte har sett så mycket av stan i innerstan så 

tycker jag att man ska åka en av de här bussarna som man bara 

hoppar på, ”hop on hop of”. De är ju jättehärliga att åka runt i 

innerstan och bli guidad och få liksom ett grepp om hur stor 

staden är och få höra lite historier så det tycker jag är ett bra tips. 

- Finns det nånting annat som man kan göra som inte kostar 

nånting? 

- Ja, då tycker jag att man ska helt enkelt promenera runt, för det är 

ju så greppbart, alltså Stockholm är ju så pass litet så man kan 

gå runt hela stan och ha vatten, nära vattnet hela tiden… 

- Det finns mycket vatten i Stockholm. 

- Ja, så det kostar ju ingenting och ha med sig en picknick kanske. 

- Har du några smultronställen att ha picknick på kanske? 

- Att ha picknick på… Ja, jag tycker att om man tittar på innerstan så 

tycker jag att, eller det är väl inte innerstan kanske, men 

Hagaparken är ju jättefin nu när också när ”vahettere” Victoria och 



	  

Daniel och barnen bor där, så det är väl… eller barnet. 

Hon heter Estelle. Det är väl lite häftigt så. 

Brunnsviken är också fint, där man kan ha picknick. 

- Så Hagaparken och Brunnsviken, men hur tar man sig dit på 

enklast sätt? 

- Ja, Hagaparken kan man faktiskt gå till, för det är nära stan. Det 

ligger ju nedanför Odenplan där norröver. 
- Mm, så man måste åka till Odenplan? 

- Ja, det är nog närmast kan jag tänka mig. Man åker tunnelbana. 

- … och sen promenera. 

- Ja, och promenera. Det tar nog bara en kvart. 

- Eller så går det nån buss från Odenplan. 

- Det gör det säkert. Absolut! Jag har nog aldrig åkt buss. Jag har 

nog bara gått. Eftersom jag är från Norrland, så… man går mycket 

där. I början när jag flyttade hit så gick jag väldigt mycket. 

- Okej! 

- För att jag tycker att allt är så nära. För i Norrland är allt så långt 

bort. 

- I Norrland då… Om man åker på semester till Norrland. Skulle du 

rekommendera något speciellt som man kan göra eller se där? 

- Ja, framförallt ska man ju åka till Norrland på sommaren och 

framförallt runt midsommar, för då är det ju ljust dygnet runt och 

då, bara det är ju en upplevelse i sig. 

- Kan man sova på natten? 

- Ja, man får ha mörkläggningsgardiner eller ”vahettere”, 

persienn eller ja rullgardin. 

- Det är säkert häftigt! 

- Mm 

- Tack för dina tips!  



	  

Nya	  ord	  
	  
innerstan  centrum i en stad 

guida  visa runt   

få ett grepp om  förstå något	  

historier   berättelser	  

greppbart  så litet att man kan få ett grepp om 

det	  

så pass   så	  

smultronställen  favoritplatser	  

”vahettere” (vad heter det) en fras när man letar efter ett ord 

norröver  på norra sidan	  

framförallt   först och främst, anger vad som är 

viktigast	  

dygnet runt   24 timmar, ett helt dygn 

upplevelse  en speciell händelse som man inte 

glömmer så lätt	  

en upplevelse i sig bara det är en upplevelse	  

mörkläggningsgardin en gardin som gör rummet mörkt	  

persienn   smala skivor i ett fönster som man 

kan höja, sänka och vinkla	  

rullgardin  en gardin som man rullar ner	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

”Småord”	  
	  
	  
	  
De är ju jättehärliga att åka runt i innerstan.	  
Stockholm är ju så pass litet…	  
Det kostar ju ingenting.	  
Framförallt ska man ju åka till Norrland på sommaren.	  
Då är det ju ljust dygnet runt.	  
Det är ju en upplevelse i sig. 

 

Det är väl inte innerstan kanske.	  
Det är väl lite häftigt så.	  
 

Det är nog närmast kan jag tänka mig.	  
Det tar nog bara en kvart.	  
Jag har nog aldrig åkt buss.  
Jag har nog bara gått. 	  
 
	  
	  
	  
	  

Träna	  mera!	  	  
	  
Skriv och berätta om dina smultronställen i kommentarsfältet. 
	  
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-m/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
	  


