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Olycka med sopbil 
på Ekerövägen
I fredags inträffade en sopbil-
solycka. Chauffören valde att 
väja för en katt som sprang över 
vägen. Det ledde till att han 
hamnade i diket.

– Eftersom jag är djurvän 
ville jag inte köra på katten.
   SID 4

Sjunger in julen 
På julafton kan du se Ekerö 
Gospel i Ekebyhovskyrkan, då 
de uppträder på midnattsmäs-
san. Körledaren Daniel Sten-
baeck berättar om kören och 
deras samarebeten med olika 
gästartister.                SID 5

”Det är ju hyckleri!”  
Innebandyspelarna Tea Sand-
eborg och Elsa Mauritzson blir 
upprörda när de får höra om Ek-
erö IK:s mansdominerade ledn-
ing. I sektionsstyrelserna är bara 
en av tio kvinnor.    SID 6

Brister i hantering 
av Ekerös särskola
Stark kritik riktas mot kommunen – elever kan vara felplacerade
Skolinspektionen har granskat kommunens utredningar inför mottagande 
av elever i särskolan. Skriftliga rutiner saknas och handläggningen håller 
inte tillräcklig kvalitet. 

Allvarliga brister skulle kunna innebära att elever blivit felplacerade. Nu 
måste kommunen göra nya utredningar och en ny granskning kommer 
göras i juni. 

Snart slocknar ännu en stjärna – julblomma borta om tio år
Julstjärnan har länge haft en självklar plats på svenska fönsterbräden den 
här tiden på året, och med åren har olika färgvariationer dykt upp i butik-

erna. Men efterfrågan minskar, och vid Alverbäcks blommor tror man att 
blomman slutat odlas redan om tio år. SID7
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Missnöjet med aktiviteter ökar på äldreboenden

Allvarliga brister i kommunens särskoleärenden

Kommunen måste göra fyra olika utredningar innan en elev kan tas emot i särskolan. FOTO: BERIT SVENSSON

    

Elever kan felaktigt ha placerats 
i särskola på Ekerö. Ärenden har 
inte registrerats och elevutred-
ningar håller inte tillräcklig kva-
litet. Det visar en stickprovsun-
dersökning som Skolinspektionen 
gjort.

– Det är inte okej, säger Verica 
Stojanovic på Skolinspektionen.

SKRIFTLIGA RUTINER FÖR uppföljn-
ing i särskolan saknas och utredn-
ingar för elever brister. Det visar 
en rapport som skolinspektionen 
gett ut där Ekerö är en av de 28 
kommuner som utretts. De gran-
skade utredningarna rör 19 elever 

som våren 2011 gick på Ekebyhovs 
särkola. Innan en elev börjar ska fyra 
olika utredningar göras. En psykisk, 
medicinsk, pedagogisk och social. 
På Ekerö finns det brister i främst 
de sociala och pedagogiska utredn-
ingarna. Men på Ekebyhovskolan 
anser de att de har gjort allt rätt. 
   – Däremot har kraven blivit tuf-
fare på senare år, säger en av special-
pedagogerna.

Skolinspektionen gör ingen 
bedömning av om någon av elever-
na är felaktigt mottagna i särskolan. 
Det måste kommunen själv göra. 
Men om en elev är felaktigt placerad 
kan det innebära konsekvenser sen-

are i livet berättar Verica Stojanovic 
som är projektledare. Personen får 
svårare att komma in på gymnasiet 
och därmed universitet och hög-
skola.

– När man väl kommer efter där 
är det lätt att hamna utanför arbet-
smarknaden och samhället senare, 
förklarar Verica Stojanovic. 

I EN FÖRSTA OMGÅNG granskades 30 
kommuner. Efter cirka ett år följde 
Skolinspektionen upp resultaten av 
de granskningarna. Av de 30 har 
hittills 22 kommuner lämnat en slu-
tredovisning där det visade sig att 
46 elever har skrivits ut ur särsko-

lan. 13 av de eleverna var just felak-
tigt placerade.

Anders Anagrius, som är näm-
ndansvarig på barn- och utbildn-
ingskontoret på Ekerö håller inte 
med om att de gjort fel på alla punk-
ter. Men han medger att det slarvats 
med hur handlingar har sparats och 
dokumenterats.

– Det är bra att lagen skärps för 
då ökar rättssäkerheten för barnen. 
Men vi har följt den gamla skolla-
gen, det är hårdare krav nu.

RESURSTEAMET I EKERÖ KOMMUN har 
ansvar för att granska och godkänna 
de utredningar som görs av andra 
instanser, såsom Barn- och ung-
domspsykiatrin och Astrid Lindg-
rens barnsjukhus. Det gäller främst 
de psykologiska och medicinska. På 
Ekerö saknas sociala utredningar 
i alla fall utom tre. Birgith Lund-
berg förklarar att det beror på att 
det inte funnits någon lagstiftning 
för det förut. Kommunen har följt 
1985 års skollag och då avgjorde 
man själv om det fanns något behov. 
   – Man trycker hårdare på den 
sociala utredningen nu. Det beror 
bland annat på att man hittat felak-
tiga bedömningar när det gäller till 

Missnöjet med aktiviteterna ökar 
på kommunens äldreboenden. 
Det visar socialstyrelsens årliga 
granskning. På Ekgårdens äldre-
boende finns två aktiviteter att gå 
på varje vardag, men på helgerna 
ekar schemat tomt. 

– Jag sitter ofta ensam på rum-
met under helgerna, säger Elly 
Uppgårdh-Ström, boende på Ek-
gården. 

I ONSDAGS PRESENTERADE Social-
styrelsen en rapport där kvaliteten 
inom äldreomsorgen hos landets 
alla kommuner jämförs. Den öppna 
jämförelsen visar att 38 procent av 
de boende är nöjda med aktiviteter-
na, vilket är en minskning med tre 
procent jämfört med föregående år. 
Antalet missnöjda har ökat med tio 
procent och ligger nu på 31 procen-
tenheter. Det värdet placerar Ekerö 
på 128:e plats av landets 290 kom-
muner.

PÅ EKERÖ FINNS idag tre äldre-
boenden. På Ekgårdens äldreboende 
vid Tappström finns två fasta aktiv-
iteter varje vardag inbokat på sche-

mat. Två anställda jobbar med att 
planera och genomföra aktiviteter 
i boendets samlingslokal som kallas 
Terrassen. Från måndag till fredag 
erbjuder terrassen aktiviteter som 
bingo eller handgymnastik. 

NÄR E-NYTT BESÖKER boendet hålls 
en timmes högläsning under för-
middagen.

Anna-Greta Lennartsson boende 
på Ekgården, kommer ofta till Ter-
rassen. Hon uppskattar de mindre 
evenemang som erbjuds och tycker 
speciellt om gymnastiken. Medan 
hon väntar på att högläsningen ska 
börja slår sig Elly Uppgårdh-Ström 
ned vid bordet. Hon säger att hon 
inte vet hur hon skulle bära sig åt 
utan den dagliga verksamheten på 
Terrassen. Men hon skulle önska att 
det fanns mer att göra på helgerna 
på Ekgården.

– Det känns tomt på helgerna. 
Jag har bara en anhörig som kom-
mer och hälsar på och jag blir ofta 
sittande själv på rummet under 
helgerna. 

Lördag och söndag har Ekgården 
inga planerade gemensamma aktiv-

iteter. Barbro Beckman som arbe-
tar på Terrassen tror att det behövs 
åtminstone en dag i veckan där 
de boende bara får vila, men hon 
välkomnar en utökning av de fasta 
aktiviteterna till helgerna om det 
finns ett intresse för det. 

GÖRAN HIORT SOM ÄR sektionschef 
för Ekgården säger även han att 
det skulle gå att flytta resurser till 

helgerna om de boende önskade 
det.
I samarbete med Sveriges kom-
muner och landsting, SKL, har 200 
kommuner frivilligt gått ihop och 
lagt upp riktlinjer för hur många 
aktiviteter äldreboendena ska erb-
juda. Målet är att varje boende ska 
erbjuda två aktiviteter på vardagar 
och en på helgdagarna. Men Ekerö 
kommun är inte med i det nätver-
ket.

Lena Burman på socialnämnden 
är ansvarig för äldrevården inom 
kommunen. Hon tycker inte att 
det är nödvändigt att vara med i 
detta nätverk. Men hon säger att 
kommunen efter socialstyrelsens 
rapport nu måste se över vad de 
boende inte är nöjda med vad gäller 
aktiviteterna och hur de kan göra 
för att det ska bli bättre.

PÅ EKERÖ FINNS TVÅ aktörer som får 
i uppdrag av kommunen att driva 
äldreomsorgen, det är kommunen 
själva och Carema Care. Lena Bur-
man ansvarar för avtalen som 
kommunen har med aktörerna. 
Hon säger att kommunen, efter so-

cialstyrelsens rapport, tror att det 
kan bli aktuellt att skriva in tydli-
gare riktlinjer i avtalen med aktör-
erna av äldrevården, som i det nya 
avtalet med Carema. Där står att 
äldreboendet Kullen måste erbjuda 
minst en utomhusaktivitet per dag. 
När ger ni besked om vad ni ska göra 
för att de boende ska bli mer nöjda 
med aktiviteterna?

– I februari publicerar vi vår 
verksamhetsrapport för året som 
varit. Då redovisar vi resultatet från 
jämförelsen och tar ställning till hur 
vi kan förbättra oss, säger Lena Bur-
man

LINN MATIKKA

Jämförelsen görs en gång per år och 
resultatet baseras på enkäter som de 
boende svarat på. 

31 olika indikatorer har använts 
för att mäta kvaliteten på äldreom-
sorgen inom kommunen. En av dessa 
frågor är, hur nöjd är den boende 
med aktiviteterna.

F Socialstyrelsens rapport

Elly Uppgårdh-Ström bor på Ekgår-
dens äldreboende.
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Nya planer för Ekerö
På flera platser runt om på ön 
pågår planeringar för framti-
den. Bland annat finns planer 
på att bygga fler bostäder i 
Ekerö centrum, längs Tapp-
strömskanalen och Stenhamra 
centrum.

I Ekerö centrum ska fler om-
råden utvecklas.

–Vi jobbar i olika delprojekt 
där främst det området och 
Wrangels väg ingår, det är ock-
så i dessa projekt som vi kom-
mit längst just nu, säger Alex-
ander Fagerlund, planarkitekt 
på kommunen. MARCUS ÅBERG

Badhuset kan bli av
Turerna kring badhuset på 
Ekerö har varit många. Sedan 
1971 har det diskuterats om 
att bygga ett badhus på Ekerö 
och senaste förhandlingarna 
var 2009. Den första december 
i år skickades en ansökan in 
till kommunen om bygglov för 
badhuset, samt ombyggnad av 
Träkvistavallens område. 

Då ny byggnadsplan och by-
gglag kräver tio veckors han-
dläggningstid krävs ett beslut 
senast den 23 december.

ALEXANDER HOFER

Nytt år - ny sajt
Under januari lanseras en ny 
hemsida för kommunen. Den 
kommer att vara mer flexibel 
och välutvecklad jämfört med 
den nuvarande. Några av de 
punkter som har förbättras i 
den nya hemsidan är ny layout 
och bättre grafik. 
 –  Vi har jobbat  med att skapa 
en bättre struktur på hemsi-
dan, säger Anna Eriksson som 
är projektledare. 
 MARCUS ÅBERG Om ett barn har blivit felplacerad kan det få konsekvenser senare i livet.
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Hur bygger vi ett 
samhälle för alla?
”JAG SKA GÖRA ALLT FÖR ATT SKYDDA DIG.” Det lovade jag min syster när 
hon föddes. Jag var 13 år och tänkte att det var min nya uppgift här 
i livet. Det var inte första gången jag fick ett syskon, men det var an-
norlunda nu. Hon var nämligen inte som alla andra. Min syster föddes 
med en funktionsnedsättning som gav henne andra förutsättningar än 
vad de flesta andra barn har.

Mitt uppe i min lycka över att få ett syskon såg jag som nybliven 
tonåring många problem. Jag funderade över hur framtiden skulle se 
ut för henne. Hur skulle hon utvecklas? Skulle hon behöva gå i en ”sån 
där” särskola? Skulle hon kunna ta hand om sig själv? Och hur skulle 
hon bemötas av samhället? Jag 
tyckte att det kändes lite osäkert 
och jobbigt. Därför tänkte jag se 
till att inget ont skulle få hända 
henne. Frågan är vad exakt jag 
ville skydda henne från?

I HÖSTAS VAR DET dags för min 
syster att börja skolan. Det var 
en ganska lång process för mina 
föräldrar att välja vilken skola 
som var den rätta. Bland annat 
besökte de en särskola som erb-
jöd trygghet och stöd i form av 
flera lärare och en gemenskap 
med andra barn med särskilda 
behov. Där såg mina föräldrar 
ett problem. Den specialanpas-
sade skolan var en alldeles för 
trygg plats. På en sådan skola 
skulle min syster inte kunna få 
den utmaning hon behövde för 
att utvecklas. 

Särskolan erbjöd en betryggande isolering från verklighetens otry-
gga samhälle, det ville inte mina föräldrar ge min syster. Istället valde 
de en skola för normalbegåvade barn men där det fanns en öppenhet 
för alla sorters människor. Där går hon nu i en vanlig klass men med en 
individanpassad undervisning och en personlig assistent. Allt fungerar 
väldigt bra och precis som alla andra fyller hon en speciell funktion i 
klassen. 

JAG VILL INTE MED DET HÄR SÄGA att särskola är fel. Alla barn har olika 
behov och för vissa kanske särskolan är det bästa, eller det enda tänk-
bara alternativet. Barn med funktionsnedsättningar behöver så my-
cket stöd de kan få. Men de behöver samtidigt utmanas för att utveck-
las så mycket som möjligt. Och de behöver känna sig inkluderade. 
   Jag tror att barn och lärare i vanliga skolor skulle få ut minst lika 
mycket som de funktionshindrade barnen av att gå i en klass där alla 
inte är lika varandra. På så sätt visar vi ju att det är okej att vara annor-
lunda. Vi får också chansen att redan från början slå hål på fördomar 
och skapa en öppenhet mellan olika människor.

NÄR JAG VAR 13 ÅR LOVADE JAG  MIN SYSTER trygghet och skydd för 
framtiden. Men jag var nog också rädd för hur andra skulle re-
agera på att hon var annorlunda. Ungefär så gör samhället i dag 
med sin behandling av funktionshindrade, med särskilda skolor 
och boende. För att skydda dem mot den otrygga verkligheten 
– och för att skydda alla andra från det som är annorlunda. 
   
I DAG VET I ALLA FALL JAG BÄTTRE. Min syster behöver, precis som du och 
jag, få uppleva verkligheten för att bli en del av samhället. Och alla an-
dra behöver uppleva hennes deltagande. Att skydda vissa individer från 
samhället skapar endast utanförskap. För att istället inkludera männi-
skor behöver vi ändra inställning. Jag tycker att skolan ska vara en plats 
för alla. Annorlundaskap är inte något som belastar vårt samhälle, utan 
snarare något som berikar det.     

Krönika
Louise Frilund

Särskolan bidrar till att alla barn ska 
kunna få en god utbildning. 

Särskolan är till för barn som har en 
utvecklingsstörning och inte kan nå upp 
till kunskapsmålen i grundskolan. Barn 
med betydande begåvningsmässigt 
funktionshinder på grund av hjärnskada 
har också rätt att gå i särskola. 

En kommuns beslut om att ta emot 
ett barn i särskolan får många och 

långtgående konsekvenser för barnet. 
Det är därför viktigt att ett sådant 
beslut grundas på ett ordentligt un-
derlag med pedagogisk utredning, 
psykologutredning, medicinsk utredn-
ing samt social utredning. 

Vårdnadshavarna måste också läm-
na sitt medgivande innan ett barn kan 
tas emot i särskolan.

 Källa: Skolinspektionen

F Krav för placering i särskolan

Allvarliga brister i kommunens särskoleärenden

200 000 kronor. Så mycket kos-
tar det när gärningsmännen, un-
der de sex minuterna, krossar 47 
rutor. Nu måste kommunen göra 
nerskärning på bland annat instal-
lation av konstgräsplaner. En av 
de ny gräsplan finns på den drab-
bade skolan. 

DE 47 RUTOR SOM vandaliserades den 
4 december har i dag fått en provi-
sorisk lösning. Flera rutor är helt 
krossade medan resten har ett hål i. 
Värmeövervakningskamerorna på 

skolan fångade tre ungdomar runt 
17 till 18 års ålder på bild men ännu 
har polisen inte hittat gärningsmän-
nen. På plats har man funnit en bus-
shammare som misstänks använts 
under brottet. 

Stefan Persson, säkerhetssamor-
dnare på Ekerö kommun, var på 
plats dagen efter händelsen.

– Det här är väldigt tråkigt efter-
som att vi måste skära ner på andra 
områden, säger han.

Det är inte första gången det här 
händer. Under fyra tillfällen i år har 

Gudrun Skoglund, lärare på Eke-
byhovskolan, kommit till sin arbet-
splats där fönstrerna är krossade. 

– Det är inte ovanligt att det 
händer men det är så tråkigt att man 
förstör för barnen, säger hon. 

SKADEGÖRELSEN SOM VARADE i sex 
minuter har lett till en reparation-
skostnad på 200 000 kronor. Utan 
några spår på gärningsmännen 
kommer därför kommunen stå för 
kostnaden. Detta kommer leda till 
stora nerskärningar på andra om-
rådet och där bland att installera 
konstgräsplaner. En av de nyinstall-
erade finns på Ekebyhovskolan.

– Fotbollsplanen blev klar precis 
innan höstterminens början och 
alla spelar på den varje dag, säger 
Klara Linder Warnbo, elev på Eke-
byhovskolan.

Kommunen ska tillsammans med 
skolorna gå ut med information om 
händelsen till elever och föräldrar. 
Stefan Persson tycker att föräldrar 
ska ha mer koll på vad deras barn 
för om kvällarna.
– Föräldrarna måste få veta.

EMMA ABBEMO

Särskolan är till för barn med 
särskilda behov. FOTO: FRIDA SVENSSON
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exempel invandrarbarn.
Där finns det ofta fler faktorer 

man måste ta hänsyn till. Exem-
pelvis språket och att de många 
gånger levt under svåra förhål-
landen. Skolinspektionens utredn-
ing bygger på 2010 års lagstiftning. 

   – När det gäller de pedagogiska 
utredningarna har det helt enkelt 
inte funnits tillräckligt bra anvisn-
ingar om vad en sådan utredning 
ska innehålla, säger Birgith Lund-
berg.

SKOLLAGEN ÄNDRADES I juli i år. 
Bland annat har man infört försöks-
verksamhet med ökat föräldrain-
flytande över utvecklingsstörda 
barns skolgång. Barn som inte når 
upp till grundskolans kunskapsmål 

för att de har en utvecklingsstörn-
ing ska tas emot i särskolan. Men 
om vårdnadshavarna inte lämnar 
sitt medgivande, ska barnet gå kvar 
i grundskolan. Enligt Skolinspektio-
nen finns det sju fall på Ekerö där 
vårdnadshavarna inte har gett sitt 
medgivande.

Men enligt Resursteamet stäm-
mer inte det. Birgith Lundberg 
förklarar att föräldrarna alltid gett 
sitt medgivande. Men när ledningen 
på Barn- och utbildningskontoret 
byttes för några år sedan skickades 
de ifyllda blanketterna av någon 
anledning inte med beskedet om 
mottagande på särskolan.

NÄR DET SEDAN ARKIVERADES 
har de inte gått att hitta. Ett 
sådant beslut iskulle inte gå att 
få igenom utan ett medgivande. 
   – Det har vi beskrivit i löpande 
text till Skolinspektionen, men de 
har valt att inte ta hänsyn till det.

Kommunen ska nu göra nya 
utredningar och komplettera det 
som brister. I juni kommer sedan 
en uppföljning göras för att se om 
kommunen har rättat till detta.

FRIDA SVENSSON

Fjärde vandaliseringen i år

För att kunna 
inkludera alla 
människor be-
höver vi ändra 
inställning.

FOTO:  EMMA ABBEMOKrossade rutor på Ekebyhovsskolan drabbar eleverna.

Om ett barn har blivit felplacerad kan det få konsekvenser senare i livet.

När man väl 
kommer efter 
där är det lätt 
att hamna utan-
för samhället.

VERICA STOJANOVIC
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M/S SKOGØYS VENNER fick precis 
klartecken från Svenska Sjöfarts-
verket att båten Sea side före 
detta Skogøy får bogseras hem till 
Norge.
  Vi är väldigt besvikna över hur 
svenskarna har behandlat Sea 
Side, säger ledaren för Skogøy 
venner, Håvard Gabrielsen.

FRÅN ATT ligga som ett vrak i Tapp-
strömskanalen och vänta på skrotning 
ska nu fartyget totalrenoveras till ett 
flytande museum i Narvik. 

– Vi planerar att kunna åka om en 
timme från Frihamnen mot Kris-
tiansand, konstaterade Gabrielsen, 
onsdag 14 december. 

Men Sea Sides resa är längre än 
så, om fem till sex år tros hela pro-
jektet med renoveringen vara klart. 
Visst finns det anledning att anse att 
fartyget behandlats illa i Sverige.

Koppardetaljer är bortsågade, in-
ventarierna förstörda, fönster kros-
sade, och dörrar sönderslagna. Att 
fartyget delvis legat under vatten i 
två år gör inte historien vackrare. 

–  Det är tydligt att båten var bliv-
it invaderad av människor som inte 
alls tar ansvar för sina handlingar, 
fortsätter Gabrielsen.  

MEN NU SKA båten få komma tillbaka 
till Norge igen för första gången se-
dan 1983. Första resan från Friham-
nen i Stockhom till Kristiansand 
beräknas ta 4-5 dygn, där ska Sea 
Side vänta in Norska kustbevaknin-

gen som ska frakta henne vidare till 
Narvik. Någon gång under januari 
kan själva renoveringen börja. 

DET BLIR ETT kostsamt projekt, själva 
Sea Side kostade M/S SKOGØYS 
VENNER först två miljoner att 
köpa loss från Svenska Kronofog-
demyndigheten, sedan så beräknas 
omkostnaderna för själva renover-
ingen kosta cirka 60 miljoner nor-
ska kronor. 

Det är M/S Skogøy venners 300 
medlemmar som står för hela ka-
laset. 

Drömmen är att återställa Sea Side 
till samma fina skick som när hon var 
i drift som lokal båt i Narvik. 

Framtidsvisionen är att hon ska 
fungera som ett flytande museum i 
Narviks hamn och förhoppningsvis 
ta med turister på guidade turer i 
området.                              MARIA OLSSON

Sea Side - nu får hon åka hem

Efter 30 år i svenskt vatten återvänder båten hem till Norge. 
 FOTO: MARIA OLSSON

Tio gånger snabbare internetupp-
koppling. Det kommer bli verklig-
het för boende hos Ekerö Bostäder 
tack vare nytt fibernätverk. 

I FRAMTIDEN ÄR planen att fler på ön 
ska kunna knyta upp sig till nätver-
ket, detta är första steget. 

–Vi har mycket kvar att jobba 
med men för att locka fler företag 
till oss är det ett viktigt arbete, säger 
Ingemar Hertz ordförande i sty-
relsen för Ekerö Bostäder. 

I dagsläget är det ADSL-uppko-
pplingar som de flesta Ekeröborna 
får förlita sig på. Hyresgäster hos 
Ekerö Bostäder tar ett steg framåt 
mot snabbare uppkoppling, i form 
av fibernätverk. Hastigheten kom-
mer bli tio gånger snabbare än i dag, 
från 10 mbit till 100 mbit. 

UTBYGGNADEN ÄR ETT första steg 
mot att kommunikationen på ön 
ska utvecklas. Ingemar Garneland 
är VD på Ekerö Bostäder och nöjd 
över att ha tecknat avtalet.

–Vi har skrivit ett avtal där vi som 
bolag står helt utan risk ifall det 
skulle visa sig att få kopplar upp sig. 
Dessutom står vi inte för stora kost-
nader i projektet, förklarar han. 

Projektet är uppdelat i flera olika 

etapper där de boende på Ångbåts-
vägen är först med att kunna koppla 
upp sig, ett arbete som påbörjades 
tidigare under hösten. Utbyggnaden 
av fibernätverket har fått positiva 
röster. I framtiden är tanken att 
fler ska ha möjlighet att ansluta sig 
till projektet, som ett led mot en 
snabbare uppkoppling på stora de-
lar av Ekerö. Ingemar Hertz (m) är 
ordförande i Ekerö Bostäder och 
ser stora möjligheter för framtiden 
kring projektet, i långa loppet kan 
göra att fler företag väljer att eta-
blera sig på ön. 

DET GER OCKSÅ bättre service och 
ökar tillgänglighet för alla på ön. 

– Visst är det så men vi har my-
cket kvar att jobba med. Men redan 
nu har vi haft flera möten med an-
dra som kan tänka sig att ansluta sig 
till fibernätverket, säger han. 

En utbyggnad av fibernätverk 
skulle betyda mycket för hela ön 
menar han på, och i dagsläget är det 
viktigt att samtal förs mellan olika 
aktörer och att kommunen också 
deltar i detta.

–Nu är det viktiga att rör läggs ner 
och där finns planer på att bland an-
nat Helgö ska ta del av dragning av 
fiber i samband med nya vattenrör.

I den plan som finns för utby-
ggnad av fibernätverk till hyres-
gäster hos Ekerö Bostäder finns två 
etapper. Fibernätverket ska dras till 
samtliga fastigheter som bolaget 
äger och i framtiden är tanken att 
detta ska utvecklas, det vill säga att 
fler ansluter. Projektet är ett första 
steg i ett längre arbete

–  Förhoppningen är att förutsät-
tningar förbättras för alla på ön, inte 
bara boende hos oss, avslutar han. 

Snabbare bred-
band på Ekerö

Utbyggnaden av fibernätverket är 
uppdelat i två olika etapper. 
Etapp1: Ekebyhovsvägen, Gustavä-
gen, Eksuddsvägen, Ångbåtsvägen 
och eventuellt 
Etapp 2: Fårhagsvägen, Söderströms 
väg och Ploglandsvägen.
Projektet är ett samarbete mel-
lan Ekerö bostäder och Hurdle För-
valtning AB. 
Avtalet gäller för 10 år framåt. 

F Fibernätprojektet

Julen är en högtid de flesta ser 
fram emot. Men för många barn 
innebär julen ångest och oro, då 
deras föräldrar inte avstår alko-
holen.

Julen är förknippad med familje-
mys, men för många ser verk-
ligheten ut på ett annat sätt.  
Enligt en undersökning från 
IOGT-NTO har mer än var fjärde 
barn känt obehag under julen på 
grund av att vuxna druckit alko-
hol.

TILL BRIS BÖRJAR BARN som är 
oroliga inför julen höra av sig 
långt i förväg, flera är rädda för för 
att de vuxna kommer bli våldsam-
ma, somna och missa julfirandet. 
– Julen är väldigt laddad, mer än 
nyår och andra högtider. Man 
ska ha det mysigt och känna ge-
menskap med familjen. Barn som 
har tidigare erfarenheter av att 
föräldrarna dricker för mycket 

oroar sig över att de inte kommer 
få den julen de önskar sig, säger 
Karin Johansson, som är psykolog 
och jobbar som utredare på Bris. 
Vuxna som annars inte missbru-
kar alkohol konsumerar för my-
cket när de väl dricker.

– VAR FEMTE BARN har minst en 
förälder med ett riskbeteende 
när det gäller alkohol, säger Sofia 
Ljungdahl som jobbar på folkhäl-
soinstitutet.

Karin Johansson på Bris säger 
att man som vuxen kan hjälpa 
barn som far illa genom att visa 
att man finns där för barnet.

– Om man känner barn i en 
familj där man vet att det bru-
kar drickas, kan man erbjuda 
barnen att de får sova över. Även 
om många barn inte utnyttjar 
möjligheten betyder det mycket 
för dem att någon bryr sig, säger 
hon.

CORNELIA  KARLSEN 

Barns oro ökar vid jul

MARCUS ÅBERG

Väjde för katt - 
hamnade i diket
DE SOM färdades på Ekerövägen 
under fredagsmorgonen fick 
sig en märklig syn. I diket låg 
en sopbil som kört av vägen 
efter att ha väjt för en katt. Dan 
Lindahl, förare av fordonet, 
satt lugnt kvar i bilen när E-
nytt kom till platsen. 

 – Eftersom jag är djurvän 
ville jag inte köra på katten, 
förklarar han. 

Flera nyfikna bilister stan-
nade för att se om föraren 
mådde bra i väntan på att 
bärgningsbilen skulle anlända.

– Jag har kört sopbil i sex år 
men aldrig råkat ut för detta 
Men det är bara att invänta 
bärgaren, säger Dan Lindahl. 

MARCUS ÅBERG

FOTO: EMMA ABBEMO

Snabbare internet på delar av Ekerö kan bli möjligt.  FOTO: CORNELIA KARLSEN

Fartyget Seaside/Skogøy
Byggdes år 1953 av Drammen Slip & 
Verksted och hette tidigare Skogøy.
Hon användes för linjetrafik I Nord-
norge.
Vikt: 483 bruttoton.
Längd: 50 m 
Bredd: 8,11m
Djup: 4,5 m

F Fartyget Seaside

FOTO: CORNELIA KARLSEN



Det har varit en tråkig början för 
de som längtar ut för att snöra på 
sig sina långfärdsskridskor. Enligt 
SMHI har november 2011 varit en 
rekordmild månad och någon is 
syns knappt till. 

– Förra året var vi igång vid det 
här laget, säger Dag Wigle anord-
nare hos Friluftsfrämjandet.
 
EN SPANARE ÄR ute och kollar på isen 
i Åkersberga, det ligger inom vårt 
område och i Drottningholmspark-

en ligger det faktiskt is på damma-
rna, säger Wigle. 

DET KAN SKILJA ganska mycket från 
år till år när friluftsfrämjandet på 
Mälaröarna kan komma igång med 
sin åkning. Just långfärdsåkning är 
så otroligt väderberoende. 

– Mardrömmen är ju att det nu 
blir is och att det sen snöar mycket, 
8-10 cm tjock is sen kommer 10 cm 
snö, då blir det ingen åkning, säger 
Wigle.

– Men Friluftsfrämjandet håller 
även i skridskoåkningen i Tranhol-
men där de förser Öborna med en 
plogad skridskobana som är en av 
deras inkomstkällor. 

– Skridskobanan ska förhoppn-
ingsvis vara igång om en månad, 
Säger Wigle.

– Där kan besökarna åka alla 
typer av skridskor, beroende på 
väderförutsättningarna blir banan 
allt från 0,5 till 3 km lång. 

MARIA OLSSON

Hjärtat för gospel bultar hårt på 
Ekerö. På julafton bjuder kyrkans 
egna gospelkör på vacker julsång 
i Ekebyhovskyrkan. Pianisten Da-
niel Stenbaeck har lett kören i 
tio år och har genom åren lyckats 
locka riktiga stjärnor till ön.

 
EKERÖ GOSPEL ÄR EN av flera sångkör-
er inom Ekerö församling. Kören 
håller sig oftast på hemmaplan i 
Ekebyhovskyrkan. De arrangerar 
antingen egna konserter eller deltar 
under vanliga gudstjänster. Ibland 
bjuder de även in gästartister som 
uppträder tillsammans med kören. 

Daniel Sten-
baeck är körl-
edare genom 
sina kontakter 
i gospelvärlden 
också  locka till 
sig både svenska 
och amerikan-
ska gospelsån-
gare. 

Förra veckan uppträdde souldrot-
tningen Consuelo del Pilar, som 
Daniel Stenbaeck har samarbetat 
med tidigare.

– Jag har känt Consuelo i un-
gefär tio år. Jag har hjälpt henne 

förut i olika sammanhang och hon 
bjöd tillbaka med en julgospel. 
Den folkkära gospelsångerskan Cyn-
dee Peters har även gästat flera gånger.

– Vi brukar köra i gästartisternas 
låtar, men ibland ber vi dem sjunga 
med i våra låtar också. Det brukar 
bli en mix, säger Daniel Stenbaeck. 
 
DANIEL STENBAECK ÄR anställd inom 
Svenska Kyrkan. Han kompar oftast 
kören själv på piano men ibland 
tar han även in andra musiker. 
I våras reste hela kören tillsammans 
till gospelns Mecka, nämligen Chi-
cago. I tio dagar besökte de olika 

församlingar och fick träffa musik-
er, körledare och andra körsångare. 
De fick även möjligheten att sjunga 
på flera gudstjänster. Det är den an-
dra resan på tre år.

– Vi samlade in pengar och 
stod för det mesta själva. Det lig-
ger mycket planering i en sådan 
resa, säger Daniel Stenbaeck. 
USA-besöket resulterade i att 
gospelsångare från Chicago ville 
komma och sjunga på Ekerö. 
Nästa resa är planerad redan nu, 
men det blir inte en lika lång tur 
denna gång. I vår är det istället 
Dalarna som gäller.

På julafton uppträder kören un-
der midnattsmässan i Ekeby-
hovskyrkan. Då bjuder Ekerö 
Gospel på sin egen repertoar av 
julsånger. Något körledaren Dan-
iel Stenbaeck ser fram emot. 
– Det brukar vara smockfullt i kyr-
kan på julafton.  JIMMY KARLSSON
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Kören har funnits i 15 år och har i dag 
ett sextiotal aktiva medlemmar. En 
gång per år sker det en ny intagning 
där vem som helst får testa på några 
gånger. 

F Ekerö Gospel

Husdjur som får det lilla extra har alltid varit viktigt 
för Marita Logstedt. Hon bestämde sig för att starta 
kattpensionat och det har tagit henne och katterna 
till Korea. 

KATTPENSIONATET SAGATUN fick i november besök av 
ett koreanskt tv team. Programmet är en del i en serie 
och detta handlar om hur vi tar hand om våra husdjur 
i Sverige.

– Vi har så olika syn på husdjur, de tycker att det är 
fantastiskt att våra husdjur har det så bra säger Marita 
Logstedt som driver Sagatun.

ATT JUST SAGATUN blev utvalt var en lycklig tillfällighet 
. Kordinatorn för det koreanska TV programmet hade 
gjort en webbsökning och Sagatun låg högt upp på 
listan.

TV-teamet blev överraskat hur fint och välordnat all-
ting var. Reaktionen var att våra husdjur i många fall 
har det bättre än människor i Korea. 

– Reportern sa till mig att hade hon haft råd hade hon 
startat något liknande i Korea säger Marita
Programmet som kommer sändas i slutet av december 
beräknas ses av 20-30 miljoner människor. Det kom-
mer dubbas på 26 olika språk och kommer visas i hela 
Asien och USA.     LINDA HARLETHUN

Mälarö Hockey har sedan i fjol 
testat att sända sina hemmamat-
cher live på nätet. Intresset har 
varit stort och nu vill föreningen 
fortsätta att utveckla sändning-
arna.

– Ibland har vi haft högre tit-
tarsiffror än publiksiffror, säger 
Mandus Lindström som är ansva-
rig för livesändningarna.

DET ENDA SOM krävs är en kamera, 
en dator och internetuppkoppling 
för att hockeymatchen ska kunna 
sändas. Ibland filmas även vissa 
träningar, något Mandus Lind-
ström är mycket positiv till.

– Det är ett bra sätt att visa 
upp Mälarö på. Vi hoppas att 
det kan sprida sig och att fler 
blir intresserade av hockey. 
Livesändningarna görs från både 
Allhallen och Vikingahallen. Titta-

rsiffrorna varierar och vissa hem-
mamatcher brukar nå tresiffrigt. 
Totalt har testsändningarna nått 
tusentals tittare så här långt. Där-
för vill nu Mälarö Hockey fortsätta 
och utveckla teknologin, vilket 
kräver att tittarna laddar ner en 
speciell applikation.

– Vi verkar vara rätt unika 
i detta. Jag har inte hört om 
något annat lag som gör samma 
sak, säger Mandus Lindström. 

HAN KÄNNER INGEN oro över att 
hemmapubliken minskar och 
istället väljer att stanna hemma.

– Det går inte att jämföra en 
riktig hockeymatch med en 
livesändning. De som är intresse-
rade av hockey kommer fortsätta 
att gå. Men det är kul att se att folk 
är nyfikna. 

  JIMMY KARLSSON

Gospelkören som lockar stjärnor

Daniel Sten-
baeck.

Långfärdsskridskorna ligger på is

Livesända hockeymatcher

Sagatuns katter i koreansk TV

Förra året vid den här tiden låg isen blank på vattnet, i år får friluftsintresseade vänta.    FOTO: FRILUFTSFRÄMJANDET

Att se hockeymatcher via nätet blir allt mer populärt.  FOTO: ALVA HÄLLBERG

Katterna i Sagatun blir kändisar i Korea. FOTO: LINDA HARLETHUN



Tre kvinnor och 27 män. Så ser 
Ekerö IK:s sektionsstyrelse ut i 
dag. 

– Det är oftare män som tackar 
ja till uppdrag i vår idrottsfören-
ing än kvinnor, det är min bild av 
det hela. Vad det beror på kan jag 
inte svara på, säger EIK:s ordfö-
rande Anders Huldt.

DET HAr AllTID 
varit en manlig 
överrepresenta-
tion i Ekerö IK. 
Och även om 
föreningen har 
haft både en 
kvinnlig klubb-
direktör och 
ordförande har det skett en negativ 
utveckling de senaste fem åren. 

Nu ska det bli ändring på det. I 
mars nästa år ska styrelsens val-
beredning ta in nya ledamöter, då 

finns ett krav på att ha minst en 
kvinna per sektionsstyrelse. 

MEn AnDErS HulDT har också sett en 
tydlig trend av att föräldrarna till de 
idrottande barnen går in i tydliga 
könsroller, där papporna ses som 
idrottsliga förebilder för barnen. 
Vad tror du det beror på?

– Tradition. Det har med hur 
föräldrarna agerar, i barn och ung-
domsverksamheten har jag sett hur 
mammor och pappor går in i ty-
dligt indelade roller där pappan ska 
ta ansvar för den idrottsliga delen.   
Anders Huldt hävdar att fotbollssek-
tionen har lyckats bäst i att engagera 
fler tjejer, och ser gärna att fler id-
rotter i föreningen gör satsningen 
Tjejlyftet, som fotbollen har. 

TroTS SATSnIngEn är knappt en tred-
jedel av spelarna tjejer, och ingen 
kvinnlig representant finns med i 

sektionsstyrelsen. De fåtal kvinnliga 
tränare som finns är mammor till de 
fotbollsspelande barnen, det finns 
alltså ingen utbildad kvinnlig fot-
bollstränare. 

– Tjejer ligger långt efter i antal 
ledare och utövare, men absolut, 
vi har gjort framsteg. Jag tror det 
handlar mycket om attityden i sek-
tionen, säger Thomas Hjelte, som är 
sportchef på EIK:s fotbollssektion.

DEn STörSTA satsningen Tjejlyftet, 
är ett initiativ för att få fler tjejer på 
Mälaröarna att spela fotboll, bland 
annat genom att arrangera cuper 
och låta ledarna ta del av en tjejl-
edarutbildning. 

Två av åtta inom Tjejlyftets or-
ganisation är kvinnor. 

Thomas Hjelte är den som rekry-
terar fotbollstränare till Ekerö IK. 
Han kan tänka sig att rekrytera fler 
kvinnliga tränare.

– Absolut, om det är rätt person 
för arbetet, säger han. 

Samtidigt har han en ganska tyd-
lig bild av hur en manlig respektive 
kvinnlig tränare är. Det är lättare för 
en manlig tränare att se på resultat 
och prestation, kvinnliga tränare 
har lättare att jobba med gruppdy-
namik och social utveckling. Det är 
mina erfarenheter.
Har du något exempel på det?

– Nja, i föreningen märks ju den 
kulturen. Att prata om resultathets 
är mer utbrett på killsidan, menar 
Hjelte, som erkänner sig vara kon-
servativ och generaliserande. 

Samtidigt poängterar han att 
det inte spelar någon roll om det 
är mamman eller pappan som en-
gagerar sig, bara de delar EIK:s vär-
degrund. 

 KlArA STEfAnSSon

En ny tanke har planterats i Elsa 
Mauritzson och Tea Sandeborgs 
huvuden. Båda spelar innebandy 
i Ekerö IK och reagerar starkt när 
de får veta hur få kvinnor det är i 
ledningen.

– Att ha Tjejlyftet utan några 
kvinnliga förebilder är ju hyckle-
ri, utbrister målvakten Tea. 

När Elsa Mauritzson började spela 
innebandy var hon sju år gammal. 
Då fanns inga tjejlag, istället fick 
hon spela med killarna. Det blev 
ingen långvarig historia då killarna 
var tråkiga och egoistiska, som hon 
själv beskriver dem. Hon valde att 

hoppa av och spelade inte förrän 
Helen Gustavsson, nuvarande hu-
vudtränare för flickor -96, startade 
ett tjejlag. Nu spelar Elsa i Ekerö 
IK, helst som center. Tea sitter i full 
målvaktsmundering och berättar 
om varför hon är målvakt, en tradi-
tion som finns i släkten.

– Känslan att fånga en boll, det är 
som ... woho! säger hon och lyser 
upp.

I nulägET är DE ungefär tretton tje-
jer i sitt lag, och de har märkt hur 
många som hoppar av inneban-
dyn när de kommer upp i de hö-
gre åldrarna. Elsa och Tea saknar 

kvinnliga förebilder, både som le-
dare och som spelare. För att up-
pnå en bättre jämställd förening har 
Ekerö IK gjort en satsning under 
namnet Tjejlyftet. Den ska synas i 
fler sektioner än bara fotbollen där 
den pågår nu.
Vad vet ni om Tjejlyftet?

– Vad är det? frågar Tea tillbaka. 
Ingen av dem har hört talas om 

projektet eller det mål som har satts 
upp för att öka antalet tjejer till före-
ningen. Ett projekt som bedrivs i 
största majoritet av män.

– Det är knäppt! säger Tea Sande-
borg.

Det tidigare A-laget i innebandy 

för kvinnor i Ekerö IK har fått lägga 
ned på grund av att så många valde 
att sluta. 

Men bristen på kvinnlig repre-
sentation syns på fler ställen: I sek-
tionsstyrelserna sitter det samman-
lagt trettio personer. Tre av dem är 
kvinnor. 

– Oj. Det känns konstigt. Jag hade 
ingen aning om det, det är lite synd, 
säger Elsa. 

   Båda ser bekymrade ut. 
Blir ni oroliga när ni hör det här?

– Lite faktiskt. Jag har aldrig tänkt 
på det förut, säger Tea. 

Elsa håller med.
KlArA STEfAnSSon

Hallå där ...
Matthis Kempe- Bergman som for-
skar om idrott och jämställdhet.  Han 
menar att rekrytering av fler kvinnor 
till styrelsen inte är hela lösningen. 

Ekerö IK:s mål är att öka antalet 
aktiva tjejer i föreningen, samtidigt 
sitter det bara tre kvinnor i sektions-
styrelsen. 

Matthis Kempe-Bergman menar att 
det finns två sidor av jämställdhet 
och att det inte räcker att bara ordna 
en.

- Det finns olika dimensioner av 
jämställdhet. Den representativa di-
mensionen handlar om att räkna och 
mäta antal kvinnor respektive män, 
samtidigt handlar jämställdhet minst 
lika mycket om kultur och värderin-
gar.

Kempe-Bergman ser en överrepre-
sentation av män i dagens idrotts-
föreningar, och råder föreningarna  
att ställa en fråga till sig själva.

- Generellt sett domineras id-
rottsrörelsen av män på ledarsidan, 
men det är viktigt att lyfta fram att 
det inte bara handlar om representa-
tionsdelen. Det handlar om att fråga 
om vad en jämställd kultur står för i 
just den verksamheten.
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Mansdominans i idrottsledningen

Vill ha fler kvinnliga förebilder

Ekerö IK har sedan i år en värdegrund 
som beskriver hur de vill bedriva sin 
verksamhet. 

Den handlar om att släppa re-
sultattänket och istället uppmun-
tra till idrottsglädje och personlig 
utveckling. 

Ett av målen är att öka antalet 
tjejer som idrottar och engagerar sig 
i klubben, projektet tjejlyftet ska 

bidra till det. På sikt vill man ha en 
könsfördelning som är 50/50. 

Under 2012 ska alla ledare inom Ek-
erö IK genomgå en utbildning för att 
lära sig mer om värdegrunden, och 
alla i föreningen ska känna till den. 

År 2020 är målet att lika många 
tjejer som killar är aktiva i förenin-
gen. I dag är fördelningen ungefär 70 
procent killar och 30 procent tjejer. 

f Ekerö IK:s värdegrund

Anders Huldt.

Tea Sandeborg och Elsa Mauritzson tror att många tjejer skulle hålla på längre med innebandy ifall det fanns fler engagerade kvinnor i föreningen.
 Foto: KlArA StEFAnSSon

 Foto: prIvAt



7 KULTUR E-nytt vecka 51 2011Ekerös nättidning

Ser du stjärnan i det gröna
Ungefär åtta miljoner julstjärnor 
säljs i Sverige varje år, men för-
säljningen minskar, och den nu så 
självklara röda blomman i varje 
julpyntat fönster går mot en mör-
kare framtid.

– Om tio år odlar vi förmodli-
gen inga julstjärnor längre, säger 
Anders Alverbäck hos Alverbäcks 
blommor.

Årets nära 100 000 julstjär-
sticklingar på Alverbäcks 
blommor planterades när 

svenska folket fortfarande njöt av 
den sista Augustivärmen.  I växthu-
set på Ekerö finns bara ett gäng med 
den populära sorten ”Jester” kvar på 
ett bord. 

– Det har kommit en del sorter 
med till exempel rosa och spräck-
liga blad, men det är röda som säljer 
bäst, säger Anders Alverbäck som 
är fast anställd på familjeföretaget 
sedan 2007. Innan dess har han 
pluggat till trädgårdsingenjör vid 
Alnarps lantbruksuniversitet. 

– Men jag har i princip växt upp 
här, och jobbat på somrarna innan.

Anders Alverbäck arbetar bland 
annat med att planera inköp, något 
han beskriver som ett ständigt pus-
slande. Pratar man julväxttrender 
med Anders är det första han näm-
ner en minskad försäljning av jul-
stjärnor. 

– Efterfrågan på amaryllis ökar, 
och tulpaner säljer vi också mer av, 
sammanlagt skördar vi 23 miljoner 
tulpaner om året, för hand. 

SÄSONGEN BLIR ALLT längre. Det är 
svårt att tvivla på det. I nästan varje 
växthus vi går genom täcks borden 
av gröna tulpanskott som är mer 
eller mindre redo att skördas, en 
av de 50 anställda plockar tulpaner 
som knoppat sig alldeles lagom för 
att kunna säljas. Tulpanlökarna har 
förberetts i tvågradiga kylrum där 
klimatet ironiskt nog är kallare än 
decembervädret ute just nu. 

– Man lurar lökarna att tro att det 
är vinter. Sen tar vi ut dem i de 

varma växthusen, och de tror att det 
är vår. Så börjar de växa. 

Tulpanerna delar plats med bland 
annat hyacinter och amaryllis. En 
trave med backar innehållande små 
påskliljelökar står tätt på varandra 
för att lökarna utan motstånd växer 
så pass mycket att de hoppar ur kru-
kan, ingen brist på växtkraft med 
andra ord. Att lökväxter har blivit 
populärare även vid jul är dock 
inget som Anders Alverbäck mis-
ströstar. Det tar tre veckor från lök 
till färdig tulpan, lökarna kan odlas 
tätt, och det behövs inga kemiska 
medel i odlingen. 

Jämfört med julstjärnan som be-
höver 12 veckor 
på sig från 

stickling till 
b u t i k s -

färdig 

planta,  kräver mer utrymme och 
jord med konstgödsel i.  Det blir all-
tså fördelar både i miljö- och ekono-
misynpunkt.

– Man tjänar egentligen ingenting 
på att odla julstjärnorna, det går på 
plus minus noll. 

ÄVEN JULSTJÄRNORNA behöver  ”lu-
ras”, för att det ska bli någon färg på  
högbladen, alltså de som blir röda, 
vita, rosa eller spräckliga, beroende 
på sort. 

– Vi täcker väggarna med svart 
väv tolv timmar om dagen, så de får 
längre natt, säger Anders Alverbäck. 
Julstjärnan kommer från Mexiko, 
där den växer som en buske, vilket 
gör att den är känslig för kyla. An-
ders menar att det vanligaste mis-
staget folk gör med sina julstjärnor 
är för mycket vatten, och dragiga 

fönster. Han tipsar om att låta 
jorden torka upp mel-

lan vattningarna. 
1968 byggdes 

det första väx-

thuset där hans farmor och farfar  
Sven och Birgitta Alverbäck med 
små resurser, men stor odlingsgläd-
je, inledde verksamheten.

Närheten till vattnet i mälaren och 
den billiga marken var en bidragande 
faktor till valet att odla ute på ön.

BIRGITTA OCH SVEN bor i ett gult hus 
bara tjugo meter från växthuset, 
faktum är att i princip hela familjen 
stannat kvar på Ekerö. Anders Al-
verbäck visar stolt upp flygfoton 
över Alverbäcks blommor , och det 
syns tydligt hur ytan med växthus 
bit för bit täckt över marken som 
från början bara var en åker. Sam-
manlagt är anläggningen 29  000 
kvadratmeter, en tredjedel består 
av kylar och resten av växthus. Just 
nu drivs odlingen av Anders Alver-
bäcks pappa, moster och hennes 
man.  Om Anders vill ta över i fram-
tiden?

– Det får vi se, svarar han med ett 
finurligt leende. 

ALVA HÄLLBERG

Julstjärnan kommer ursprungligen från Mexico, där den ka-
llas ”Flores de Noche Buena”, som betyder ”den heliga nat-
tens blomma”. I början av 1800-talet upptäcktes växten av 
Joel Poinsette, som tog blomman till USA, där de döpte den 
till Poinsettia.Ungefär samtidigt introducerade naturfilosofen 

Alexander von Humboldt julstjärnan i Europa. På 1900-talet 
började den odlas på Kaliforniens slättland och därefter 
steg marknaden för julstjärnor sakta men säkert. Tyska 
odlare fick runt 1950 fram julstjärnor som bättre klarar 

av rumstemperatur. 

F Julstjärnans historia
• Enligt en legend bland 
Aztekerna växte blomman 
fram ur bloddropparna från 
en gudinnas brustna hjärta. 
• I subtropiska klimat, som 
till exempel i Mexico och 
vid medelhavet, kan den 
bli runt fyra meter hög och 
växer som en buske.
• Den 12 december ger man 

varandra en julstjärna för att 
fira minnet av Joel Poinsett 
som dog den dagen. I USA 
heter det Poinsettia day, i 
Sverige julstjärnans dag.
• De kan bara växa när dagslju-
set är under tolv timmar.
• Aztekerna kunde göra fe-
bernedsättande medicin av 
den mjölklika saften och ur 

de röda högbladen kunde 
de utvinna ett rött pigment 
som de använde till textil 
och kosmetika. 

Det visste du inte om julstjärnor

Anders Alverbäck har jobbat på familjeföretaget Alverbäcks blommor sedan 2007. 
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Hockey till frukost, lunch och 
middag. Minst 15 timmar i veckan 
lägger hon på föreningen. För två 
veckor sedan blev Helena Palén 
Berggren utsedd till Stockholms 
bästa idrottsförälder.

– Det är jättekul att hjälpa till 
så mycket, annars skulle jag inte 
hålla på med det.

HELENA KOMMER TILL Vikingahallen 
prick på avtalad tid klockan åtta. Hon 
har på sig en stor Mälaröhoc-key-
jacka och verkar lika bekväm som det 
vore hemma i vardagsrummet.

– Vi kan sitta överst på läktaren, 
det är varmare ju högre upp man 
sitter, säger hon och plockar med 
ett gäng sittunderlag.

För fyra år sedan blev Helena 
lagledare för Skå U16, där hennes 
son, Daniel Palén, då spelade. Nu 
spelar Daniel i U20 och hon är le-
dare för alla juniorer.

– Jag gör det för att få mer tid 
tillsammans med min son, annars 
är det ju inte så populärt för en 
tonåring om mamma ska vara med.

Tre kvällar i veckan har Daniels 
lag träning fram till 22, plus två 
matcher i veckan och då försöker 
Helena vara med så ofta hon kan.
Men hon ska också hinna med sitt 
heltidsjobb, sköta administration 
och räkna kassor åt restauranger.

– Ibland finns inte tiden och man 
sitter i skiten, men det löser sig all-
tid. Typiskt restauranguttryck att 
det alltid löser sig, det säger man 
om allt där.

NÄR DET GÄLLER hockeyn verkar det 
dock vara Helena som löser det 
mesta. Hon jagar lag till tränings-
matcher och domare till matcher, 
har koll på administration och 
ekonomin och samla ihop spelarna. 
Domarna ska servas med kaffe och 
grabbarna i laget med blåbärssoppa, 
bananer och yoghurt.  

Varje lördag är dedikerad till att 
antingen styra upp hemmamatcher 
eller skjutsa laget till borta matcher.

– Innan har jag inte gillat hockey, 
men nu ser jag det annorlunda. Det 
är kul att kolla på landskamper till 
exempel.

Helena blev nominerad till priset, 
som Lugna favoriter delade ut, av 
sin vän Caroline. När de ringde för 
att berätta att hon hade vunnit visste 
Helena inte ens att hon var nomin-
erad. 

– Först frågade han om jag kunde 
komma ifrån på fredag morgon, se-
dan lite trevande om jag visste om att 
jag var nominerad och till sist sa han 
att jag faktiskt hade vunnit, berättar 
Helena och lyser med hela ansiktet. 
I priset ingick att hon fick handla 
för 10 000 i en sportbutik. Caroline, 
Carolines son och Helenas egen son 
och dotter fick följa med och ta del av 
priset. Till sig själv tog hon, förutom 
praktiska träningskläder, ett par or-
dentliga vinterskor och en cykel.

– Jag kom en timme för sent till 

jobbet den dagen, för cykeln fick 
inte plats i bilen så min dotter fick 
ta bilen och jag cyklade till jobbet.
 Halv nio börjar unga hockeyspelare 
glida in på planen och snart är det 
svårt att höra varandra när puck-
arna smäller i sargen.

– Vad mycket de låter idag. 
Om ni prickar mål grabbar 
så smäller det inte sådär, ho-
jtar Helena ut mot planen.  
Det går inte att fortsätta samtala 
inne i hallen och det är dags för 
Helena att gå och kolla över så att 
allt är i sin ordning i sekretariatet.

MATILDA TRÄFF
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Ibland finns inte 
tiden och man 
sitter i skiten, 
men det löser 
sig alltid. 

20 december 
Lyssna på julsagor om tomtar 
och små nissar som tassar.
Kl 09- 09.30
Barnens eget bibliotek i Sten-
hamra.

24 december
Julgudstjänst vid krubban
10-11.00 Ekerö kyrka

26 december – 5 januari
Ekerö konståkningsklubb erb-
juder skridskoträning/konstå-
kningsträning under jullovet.
Anmälan krävs. Kl 08- 12.30, 
Allhallen och Vikingahallen.

31 december
Nyårsbön, Jonas Gräslund, sång: 
Viveca Axell Hedén.
17-18.00 Ekerö kyrka 

13 januari
Digitala dokument över det 
gångna året mest minnesvärda 
händelser. Det bjuds på kaffe 
och kaka.
Kl 18.00- 22.00 Ekebyhovs slott

14 januari
Klädvisning med betoning på 
1800 talet, stock och brodericafé 
hela dagen. 
Kl 14.00 Ekebyhovs slott

LINDA HARLETHUN

Satsning på julmust
Stockmos hoppas komma igen 
med julmust i Sverige till nästa 
år.

– Vi ska göra flaskan mer exk-
lusiv. Folk betalar mer för sådant 
som ser dyrare ut, säger Christer 
Wretlind, VD på företaget.

I Finland är de marknad-
sledande, men i Sverige fick de 
sluta med försäljningen för fyra 
år sedan då priserna var alldeles 
för låga, då det bara är det bäst-
säljande varumärket som inte 
går back här. 

Kampen mot klockan

Om dina fötter är glada, hälarna 
kan pussas och du klarar av att 
göra pingvingången både framåt 
och bakåt, då klarar du skridsko-
lemärke 1 i konståkningsklubben 
på Ekerö. 

INTRESSET FÖR KONSTÅKNING  är stort. 
Det märktes efter ett läger som 
anordnades förra julen.

Det finns många unga på Ekerö 
som ägnar sig åt konståkning. Men 
innan Ekerö konståkningsklubb 
startade fick det vända sig till klub-
bar inne i Stockholm stad.

I MAJ STARTADE den nya klubben, 
Ekerö KK, och höstterminen drog 
igång nu i september. 

– Vi är ett gäng inbitna konståkn-
ingsmorsor. Vi har ingen erfaren-
het mer än att våra barn åker, men 

vi tänkte varför inte? Säger Malin 
Karlsson, en av initiativtagarna till 
klubben. 

 Men det var inte lätt att få fasta 
träningstider i ishallarna då de fles-
ta redan var upptagna av hockeyla-
gen.  Ekerö kommun fick gå in och 
hjälpa till med att ordna tider. 

VILKA TIDER OCH hur mycket tid 
de ska få är ännu inte klart men 
förhoppningarna är att allt ska vara 
klart när vårterminen drar igång 
den åttonde januari.

Slogan på konståkningsklubbens 
hemsida lyder: ”Med glädje entusi-
asm och kärlek till konståkningen 
ger vi alla chansen att åka skridskor.

– Tidigare har det bara funnits 
hockey för de skridskosugna, säger 
Malin Karlsson.

LINDA HARLETHUN

Ishallen bjuder upp till dans

 FOTO: PRIVAT

Julkalendarium

”Helena är engagerad i nästan allt 
inom Mälaröhockey. Hon fixar hems
idor, hon fixar caféscheman, hon ka-
llar till matcher. När det är match har 
hon köpt frukt, yoghurt och dricka till 
spelarna att äta i pausen. 

Hon har nog inte missat en match i 
varken BJ eller AJ. Hon sköter också 
ekonomin samt kallar domare till 
matcher. Hur hon hinner med allt 
detta är helt obegripligt! Dessutom 
är Helena supertrevlig! Utan henne 
hade vi haft varken BJ eller AJ lag !”

F Nomineringen

Konst på is, i ishallen övas det på piruetter och hopp.

Vinnaren av Stockholms bästa idrottsförälder. FOTO: ALVA HÄLLBERG

Hockeymamman om livspusslet och kärleken till familjen

MATILDA TRÄFF
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Krönika
Alexander Hofer

Mina jular på Ekerö

Som uppväxt på Ekerö så faller det sig ganska naturligt att jag un-
der mina 24 år har firat mina jular där. Visst, har det varit någon 
avstickare till Småland, Östergötland, Dalarna, till och med Tysk-

land. Ekerö har alltid varit att föredra. 
Oavsett om man har flyt-

tat hemifrån sedan ett par år 
tillbaka så är det föräldrahem-
met på Ekerö man kämpar sig 
fram till. Trots oplogade vägar, 
bristande lokaltrafik och några 
minuter för mycket ute i kylan 
kånkandes på tunga kassar är 
det absolut värt det när man 
kliver bussen långt ute i skogen 
och möts av ett snöparadis. 

Den synen platsar på vilket 
gammalt trött Gallerix-vykort 
som helst, men nu har jag den 
här livs levande och helt gratis. 
Konstrasten mellan ett full-
proppat Åhléns och snötyngda 
granar ute på landet är som att 
jämföra rullskidor med längd-
skidor, stearinljus med trafikljus 
eller julgran med plastgran. Hur 
kul är det egentligen att doppa i 
storstadsgrytan?

JAG FLYTTADE TRE GÅNGER INOM EKERÖ. Trots att vi på grund av olika 
anledningar fick sälja miljonvillan med sjötomt och tränga in oss i ett 
radhus i betongen så jobbade mamma hårt för att skapa rätt julstämn-
ing även där. När saker och ting rättat till sig bar det tillbaka till landet 
igen där mina föräldrar fortfarande bor kvar. Halva släkten vallfärdar 
från sina lägenheter i Solna, Hässelby och allt vad det heter för att få fira 
jul i denna idyll och jag har inga planer på att göra annorlunda.

JAG SKULLE INTE byta ut min grynigt upplösta Kalle Anka, mina för 
hårda knäck eller taskigt inslagna paket mot nån Love actually-osande 
lyxig stereotyp-jul. Det blir lite som att fira midsommar på Mallorca 
eller valborg i Sahara. För alla jular är precis som dom hemmagjorda 
köttbullarna: varierande, uppskattade och ingen likadan. Oavsett förut-
sättningarna och allt som kan inträffa har jag änsålänge inte haft någon 
bittermandel i min gröt. Det går liksom inte att klaga på familj, pre-
senter, god mat och den once-in-a-lifetime känslan som man känner 
varje jul trots att man vet att den kommer tillbaka nästa år.

Jag minns jular med tjugo minusgrader, jular utan snö, julen då jag 
skrek och grät av rädsla för både tomten och det stora gunglejonet 
mina föräldrar med möda släpat hem från leksaksaffären. Första gån-
gen pappa bjöd på en nubbe, sista julen med mormor, första julen utan 
mormor och hur tacksam jag alltid känt mig för varje jul jag har fått 
fira på Ekerö. 

Hur kul är det 
egentligen att 
doppa i stor-
stadsgrytan? 

Vad gör du på julafton?

– Jag brukar fira med mitt barn-
barn som är sjutton år. Vi kommer 
att vara hemma hos honom och äta 
julmat. 

– Jag firar med min familj. Vi har 
inga barn längre i familjen så vi 
brukar inte fira så mycket. Men 
vi pyntar lite och äter god julmat 
hemma.

– Jag är hemma med familjen. 
Ibland kommer det släktingar ock-
så, i år kommer morfar till oss. Vi 
brukar fira hemma och se på Kalle 
Anka.

Rune, 67 Daniel, 20 Sofie, 16

Under december månad ökar 
bränder i landet kraftigt. Ekerö är 
inget undantag.  

- Både villa och lägenhetsbrän-
der ökar. Framförallt efter tredje 
advent då folk tänder dom sista 
stumparna på de tidigare advents-
ljusen, säger Magnus Libert.

FÖR ATT HÖJA JULSTÄMNINGEN väljer 
många att tända ljus. Det är också 

denna tid på året som ljusen glöms 
bort, Magnus Libert är brandman 
på Ekerö. Han berättar att risk för 
bränder ökar under jul och den 
vanligaste anledningen är att man 
lämnar ett rum med levande ljus 
som glöms bort.  Han har några tips 
som är bra att tänka på för att und-
vika brand i jul:

- Ha inte en ljusstake av brän-
nbart material. Byt ut mossan till 

stenar, glaskulor eller något annat.
- Ha en brandfilt, en fungerande 

brandvarnare och en handbrand-
släckare så du kan släcka mindre 
bränder själv.

- Se över dina elljustakar, kablar 
och skarvsladdar. Se till så att inget 
sitter i kläm, och slutligen, den som 
tänder ljusen  är ansvarig för att 
släcka dom.

ALEXANDER HOFER

Du behöver:

4 dl florsocker
1 äggvita
½-1 tsk ättiksprit
3 droppar hushållsfärg i valfri kulör
Olika bokmärken
Silverkulor 
Bakplåtspapper

Så här gör du: 

1. Rör florsocker, äggvita, ättikssprit och karamellfärg till en 
blank vit massa.
2. Lägg ut bokmärkena på bakplåtspapper
3.Gör en strut av smörpapper, fyll på med kristyr. Klipp bort 
allra yttersta spetsen och tryck ut kristyrsmeten kring bok-
märket.
4. Dekorera med silverkulor och låt torka över natten.

Gör dina egna kristyrtomtar

Akta så inte julen brinner inne

FOTO: YLVA WOLGAST

FOTO: LOUISE FRILUND

Pryd hemmet med ditt egna julpyssel.

Glöm inte bort att ha uppsikt på ljusen. 

FOTO: YLVA WOLGAST
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