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Båten Seaside e n m i l j ö f a ra

Den kantrade båten i Tappströmskanalen läcker olja. Nu ska den bort.
–Båten ligger ute på annons till
upphandling, säger Anders Lidén på
kronofogden
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Vinproduktion ger
nya jobb på Ekerö
Vecka 49 2009

Stockmos satsar sex miljoner på utbyggnad av bryggeriet i Stenhamra
- Vi har inget kontrakt i nuläget men jag är till 95 procent säker på att vi
kommer tappa vin, säger Christer Wretlind, VD för Stockmos. Utöver vin-

tappning kommer stockmos att utöka sin prdouktion på ekerö med tillverkning av glasflaskor.
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Världsarvet kan
strykas från lista

Om förbifart Stockhom genomförs och vägverket breddar vägen
förbi Drottningholm, kan arvet
strykas från UNESCOS lista.
- Vi kommer stå upp emot en
breddning så länge vi kan, säger
Rolf Karlsson, förvaltare på statens fastighetsverk.
Sid 4

Kommunen ska ta
emot tre flyktingar

Ekerö ska ta emot tre flyktingbarn
nästa år.I alla fall om Socialnämndens rekommendation klubbas
igenom i kommunstyrelsen.
– Tre barn är inte speciellt
mycket, särskilt med tanke på att
Ekerö är en förhållandevis rik
kommun,
säger Kristina Swiech på Rädda barnen.
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Produceras av journalistelever på Kaggeholms
folkhögskola.
E-nytt är en nättidning
för dig som bor på Ekerö.
Vi vill gärna få respons

E-nytt träffade Anders Bagge efter att årets Idol krönts
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E-nytt fick en exklusiv intervju hemma hos Ekerös egna demonproducent. Efter att Idol säsongen tagit slut tar Anders nu nya tag. Han berättar om kärleken
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Slutläckt för Seaside

Den kantrade båten Seaside har sedan månader tillbaka läckt olja i Tappströmskanalen.
Fartyget Seasides dagar är
räknade. Alla inblandade kräver
nu att Kronofogden gör någonting
åt det läckande skeppet som
ligger i Tappströmskanalen.
- Tyvärr har obehöriga saboterat
och förstört fartyget, säger Mathias
Dillmann på Ekerö Rederi AB.
I flera år har Skanska grämt sig över

fartyget Seaside som otillåtet ligger i
Tappströmskanalen.
– Vi har ledsnat på honom, säger
Birgitta Bäcklund på Skanska om
ägaren till båten.
Båten har delvis legat obevakad
och har under tiden varit ett tillhåll
för personer som utnyttjat tillfället.
Ekerö Rederi tror att det är dessa
sabotage som gjort att båten har
kantrat. Den ligger nu med slagsida
och läcker ut olja.
– Vi har inte råd att ha ständig bevakning. Handfat är sönderslagna
och kranar stulna, säger Mathias
Dillmann på Ekerö Rederi AB.
Även propellerbladen till en reservpropeller som hängde på väggen har
stulits. Det är mässingen som tjuvarna vill åt för att sedan kunna sälja på svarta marknaden.
– Att låta tillverka en specifik pro-

peller till ett sådant här fartyg skulle
kosta en förmögenhet medan skrotpengarna man får för propellerbladen bara är en struntsumma, förklarar Mathias Dillmann.

”Skrotpengarna
man får för propellerbladen är
bara en
struntsumma”

MATHIAS DILLMANN

Anledningen till att båten har kantrat
beror troligtvis på att en genomföring, exempelvis inlopp för sjövatten, blivit stulna. Just nu är det svårt
att komma fram inuti båten och att
undersöka anledningen på grund av
allt bråte som ligger i vägen.
Historierna om båtens tid i kanalen går isär. Det enda som är gemensamt är att alla vill ha bort båten därifrån.
Kronofogden har tagit över båten

från den sjuke ägaren, mellan juni
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och september i år skulle han ha
flyttat båten men inget har hänt. Nu
är det upp till Kronofogden att se till
att båten blir bortforslad.
– Seaside ligger nu ute på annons
till upphandling. Den som lägger
bästa budet på att resa fartyget och
frakta bort det kommer vi att välja,
säger Anders Lidén på Kronofogden.
Detta innebär att vem som helst får

lägga ett bud på hur mycket pengar
man vill ha för att ta över ansvaret om
båten och se till att den försvinner.
Den gamla ägaren är sedan skyldig att
betala summan till den som fått uppdraget.

Sista dagen för budgivningen är den

18 januari och efter det ska den som
har lagt budet börja planera för
bortforslingen av båten. Kronofogden benämner ärendet som problematiskt och att processen förmodligen kommer ta lång tid.

Vad händer om ingen lägger ett bud
på båten?

– Jag hoppas att det inte inträffar.
Jag vet faktiskt inte vad man ska göra då, säger Anders Lidén.
ANNA R. STRANDBERG

Båten - en miljöfara
Vintern närmar sig med stormsteg
och snart ligger isen i Tappströmskanalen. Där ligger även Seaside
med flera stora tankar olja som
nu läcker ut i vattnet.
– Det känns olustigt när båten
ligger där, säger Christer Lennergren på Stockholms vatten.

Ekerö Rederi AB tar hand om båten
som en förlängning av Kronofogdemyndigheten. Var fjortonde dag saneras Seaside på olja. Trots detta bör
den flyttas så snabbt som möjligt,
framförallt ur miljösynpunkt.

”Båten måste
tas bort så fort
som möjligt”

JAN ISAKSON

Tappströmskanalen är en del av
Mälaren, som i sin tur förser runt två
miljoner människor med dricksvatten. Även detta är en aspekt att
tänka på i arbetet med att få bort bå-

ten. Christer Lennergren på Stockholm vatten berättar att eftersom
fartyget ligger i deras vattenskyddsområde måste den försvinna därifrån. Han säger att de hoppas att
båten kommer upp innan vintern.
– Man kommer inte se oljan
under isen och då vet man inte var
den är. När isen smälter och oljan
har spridits kommer strand och
natur att vara kletig av olja. En liten
del olja kan lösas upp i vatten och
kan då ge en dålig smak till vattnet.
Men risken för oljan ska påverka
dricksvattnet är väldigt liten.
I ett öppet brev till Kronofogden i

början av december kräver kommunstyrelsens ordförande Peter Carpeland att Seaside ska försvinna och tar
bland annat upp miljöaspekten som
en viktig anledning. Jan Isakson från
Greenpeace håller med och tänker
bland annat på tankarna med olja.
Han säger att en liter olja täcker tusen
kvadratmeter.
– Båten måste tas bort så fort som
möjligt. Det är ju aldrig bra att den
blir liggande.
ANNA R. STRANDBERG
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Här på Stockmos lager kommer det i framtiden inte bara finnas PET-flaskor utan även vin i glasflaskor.
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Stockmos utökar sin
verksamhet på Ekerö

Rioja, Chianti elller varför inte
Cabernet Sauvignon?
Nu blir det möjligt att tappa vin
på Stockmosbryggeriet på Ekerö.
Den nya produktionslinjen kommmer att vara klar till våren.
- Vi är nästan helt säkra på att det
blir vintappning, säger Christer
Wretlind, VD för Stockmos.

Förra måndagen inleddes arbetet med
att bygga en ny produktionshall vid
Stockmos-bryggeriet i Stenhamra.
Det kommer att ta cirka åtta veckor
att skapa det 200 kvadratmeter stora
fabrikstillskottet.
- Vi kommer att provköra linjen
någon gång i mars-april men det är
inte spikat än när vi startar produceringen på allvar. Förmodligen blir
det efter sommaren, säger Christer
Wretlind.
Meningen är att man på Stockmos
ska starta tillverkning av egenproducerad ekologisk saft och då krävs det
att man bygger en produktionslinje
endast för glasflaskor.
- Det finns inget konserverings-

från exotiska platser som Australien,
Sydafrika och Sydamerika. Anledningen är att det kostar mycket
pengar att frakta färdiga flaskor vin
från länder utanför EU.

framtiden, säger Christer Wretlind.
Uppskattningsvis tror bryggeriet
att man inte kommer att sälja många
glasflaskor under det första året.
- Kanske kommer vi kunna sälja
ungefär en halv miljon flaskor första
året, säger Christer Wretlind.

”Jag är till 95
procent säker på FAKTA Stockmos
Bryggeriet är ett familjeföretag
att vi kommer
grundat av Sven Wretlin år 1932.
Numera ägs och styrs det sedan
att tappa vin.”
1969 av sonen Christer Wretlind.

MARCUS SIMM

Christer Wretlind, VD Stockmos

medel i ekologisk saft och därför
måste man tappa den ekologiska saften i glasflaskor för en längre tids hålllbarhet. Dessutom ska man tappa
den i hög värme och då fungerar inte
PET-flaskor eftersom de sjunker ihop
vid värme, säger Christer Wretlind.
Företaget har budgeterat omkring

sex miljoner kronor för utbyggnaden
och nya jobbtillfällen kommer att
skapas.
- I nuläget har vi 22 stycken årsan-
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ställda men vi räknar med att vi
kommer ha 28 anställda när glasproduktionen har kommit igång, säger
Christer Wretlind.
Men det är framför allt på
grund av en eventuell produktion
av vin som man gjort den här satsningen.
- Vi har inget kontrakt i dagsläget
men jag är till 95 procent säker på att
vi kommer att tappa vin, säger
Christer Wretlind.
Det handlar i sådana fall om vin

CHRISTER WRETLIND

Däremot är det inte aktuellt att

starta tillverkning av läsk i glasflaskor. Det kommer även framöver enbart att produceras i PETflaskor.
- Nej, det blir ingen produktion av
33 centiliters glasflaskor i rödbackar.
Det kommer nog att försvinna i hela
landet framöver. PET-flaskorna
kommer att ersätta glasflaskorna i

Till en början tillverkade de bara
äppelmos, därav namnet Stockmos.
Den första drycken, den klassiska
Stockmusten, kom 1950.
På 1960-talet började man producera läsk i 33 cl glasflaskor.
På 80-talet återupptogs läsktillverkningen efter ett uppehåll,
denna gång i PET-flaskor.
Idag specialiserar de sig på cider
som även är den mest populära
drycken.
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Lokal Demokrati rör om i grytan
“Vi vill jobba för att kommunen ska ge ut mer information till allmänheten”, säger Per Eskilsson, medlem i lokal demokrati.

Oppositionen är nu svagare än
någonsin, de ekonomiska planerna är kortsiktiga och kommunalrådet Peter Carpelan vägrar ta
diskussionerna med medier och
allmänhet. Per Eskilsson, Thomas
Graveley och Lars Sandin är några
av de missnöjda som startat studiecirkeln Lokal Demokrati.
– Vi vill jobba för att kommunen
ska ge ut mer information till
allmänheten, säger Per Eskilsson,
medlem i Lokal Demokrati.

Studiecirkeln har bland annat ordnat träffar för allmänheten där
kommunens partier blivit inbjudna

att delta i en öppen diskussion. Där
samtliga partier förutom Moderaterna hade svarat på inbjudan och
detta ser Lokal Demokrati väldigt
illa på.
– Carpelan går inte i diskussion.
Är man en svag, osäker politiker gör
man väl så? Säger Per Eskilsson

Lokal Demokrati ser bland att annat
väldigt illa på den dåliga granskningen i kommunen.
– Carpelans folk är bara ja-sägare
och Socialdemokraterna sitter på en
heltidstjänst de fått av kommunen
som de säkerligen är måna om att
behålla, säger Per Eskilsson

Som en effekt på det ser man negativt på Socialdemokraternas
chanser att plocka röster i nästa val.
Istället är det Ö-partiet man tror
kommer bli den stora vinnaren, dels
på grund av duktiga politiker men
kanske framförallt just för situationen med Socialdemokraternas
matthet.
– Det skulle inte förvåna mig om
Ö-partiet får mer röster än S.
Kommer heltidstjänsten att finnas

kvar då? Eller var det bara en
överrenskommelse mellan Carpelan och Ulric Andersen? säger Thomas Graveley för Lokal Demokrati.
En annan fråga gruppen vill föra
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fram är byggnadsplaneringen
i
kommunen som
man menar endast
gynnar de som har
pengar och har råd
att köpa sig en
bostad.

Det behöver satsas

Lars Sandin
på lägenheter och Thomas Graveley Per Eskilsson
FOTO: HENRIK BOMAN
bostäder som alla
kan ha råd med, inte bara de rika.
– Förutom några få undantag har finns där väl en osynlig grind vid Fädet inte byggts annat än tre- till fem- ringsöbron, säger Lars Sandin
miljonersvillor i Ekerö, Det är väl
OSKAR PERSSON
inget ”gated-community” men nog

Vägbreddningen hotar Ekerös världsarv
Vid en breddning av väg 261 kan
Drottningholms slott förlora sin
världsarvsstämpel.
– Vi vill fortsätta marknadsföra
oss som kulturens övärld och
skulle Drottningholm strykas är
det beklagligt men det finns inget
beslut och då vill vi inte spekulera, säger Elisabeth Lunde från
nämndkontoret för kultur i Ekerö
kommun.
Diskussionerna om huruvida vägen
ska breddas går mellan Vägverket
och Ekerö kommun men också
genom statens fastighetsverk som
äger marken där vägen kan komma
att breddas. Rolf Karlsson, förvaltare
på statens fastighetsverk tycker inte
att en breddning på kulturskyddad
mark är rätt väg att gå. Han menar
att projektet med en breddning av
väg 261 måste bättre sammanslås

med projektet förbifart Stockholm.
– Folk kommer använda vägen
trots en förbifart vid Hässelby. Jag
tror inte att trafiken kommer minska på vägen som kommunen tror,
säger Rolf Karlsson

emot en breddning, det enda ställe
man kan bredda runt Drottningholm är vid teaterparkeringen som
är kulturskyddad. Annars måste
man bredda vid husen som då måste
rivas, säger Rolf Karlsson

Rätt väg är istället enligt Rolf Karlsson
att få folk att åka mer kollektivt och
utnyttja den bussfil som finns. Han
ser ett stort problem med den köbildning som Ekeröpendlare får
dras med dagligen men tycker att de
borde ta lärdom av klimatmötet som
pågår i Köpenhamn.
– Kanske är det ett känsligt ämne
för Ekeröborna men nog så nödvändigt, att satsa på en utbyggd kollektivtrafik, säger Rolf Karlsson

Ekerö Kommun väljer att tona ner hotet mot ett av deras främsta
marknadsföringsobjekt. De menar
att tursistinkomsterna är knappa
även om det inte går att förneka att
Drottningholm placerar Ekerö på
kartan.
– De flesta turister åker ut till
Drottningholm och tittar men sen
åker de tillbaka mot Brommaplan
igen så någon större inkomst ger de
inte kommunen, säger Elisabeth
Lunde på nämndkontoret för kultur
i Ekerö kommun.

Hur kommer ni jobba i framtiden
med den potentiella breddningen?

– Så länge vi orkar kommer vi stå

Kommunen vill profilera sig som
kulturens övärld och Drottningholm

måste väl spela en stor roll i den
marknadsföringen?

– Det är väl självklart att det inte är
bra för vår marketing om vi skulle

förlora ett av våra stora världsarv
men just nu vill jag inte spekulera
mer än så, säger Elisabeth Lunde.

Drottningholms slott kan försvinna från världsarvslistan

OSKAR PERSSON
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Var femte elev på Ekerö
klarar inte grundskolan
I Ekerö kommun går fler elever ur
grundskolan utan fullständiga
betyg. Trots kommunens kännedom har de inte tagit tag i problemet.
– Jag vet inte varför vi inte har
hittat en lösning, säger Mikael
Caiman Larsson produktionschef
förskola och skola Ekerös kommmun.
Enligt Skolinspektionen har Ekerö

kommun inte tagit reda på vad som
ligger bakom problemet eller vad de
kan förbättra. Mikael Caiman Larsson
menar att de försökt ta tag i den nuvarande situationen, men utan
framsteg.
– Skolinspektionens rapport bekräftar något vi redan var medvetna
om. Nu gäller det att inleda utvecklingsarbeten där vi ska bli bättre på
att följa upp resultat inom de olika
områdena, något som vi inte varit
så duktiga på tidigare, säger Mikael
Caiman Larsson.

Under en sexårsperiod har Skolin-

spektionen på uppdrag från rege-

ringen granskat alla Sveriges skolor
och kommuner. Under 2009 har 26
av de 40 undersökta kommunerna
visat sig ha brister i sin skolundervisning. Ekerö är en av dem.
– Var femte elev går ut med ofullständiga betyg i kommunen, säger
Jane Åslund Skolinspektionen.

godkänt betyg i
grundskolan?

– Ja det tycker jag verkligen.
Många gånger så har det varit
svårt att koncentrera sig. Jag
har varit skoltrött.

personligt ansvar för kritiken utan
menar att det bara är ett arbete han
är rekryterad till. Men undersökningar som dessa ser han positivt
på.
– De skakar om oss och får oss att
sätta fokus på rätt grejer, säger han.

MARIA KUFFNER

Är det svårt att få

Jesper Blomkvist, 16år

Mikael Caiman Larsson känner inget

Nu ska kommunen börja ett utvecklingsarbete för att lösa situationen.
Senast den 26 februari år 2010 har
Skolinspektionen begärt att Ekerö
kommun ska lämna in en redovisning , då ska lösningar på bristerna
redovisas.
– Tre månader efter vi har fått in deras
skriftliga åtgärder kommer det att vara en
uppföljning på skolorna,säger Jane Åslund.

VI FEM
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Ida Ellemo, 18år

– Nej, det är lätt att förstå och
lärarna gör det enkelt.
FOTO: MARIA KUFFNER

Ryktena avfärdas
Missunnsamhet och rykten ligger
bakom kritiken mot ledningen på
Sanduddens skola. Det menar
fritidspedagogen Ida Agné, som
slutar efter jul.
– Människor har svårt att acceptera att det går bra för någon. Det
handlar om en avundsjuka, lyckas
någon lägger man sig i, säger hon.
Det har varit en turbulent tid på

Sanduddens skola. Fem har sagt upp
sig och två har varit sjukskrivna, alla
sedan förra terminens slut. Brister i
ledningen och vantrivsel bland personalen har sagts vara anledningarna till avhoppen.

Ida Agné ser ingen sanning alls i att

lärarnas avhopp skulle bero på den
tidigare kritiken för brister i ledningen. Hon menar att det snarare
handlar om en svårighet i att acceptera andras karriärlyft.
– Människor har svårt att glädjas
åt andras framgång och sprider
dåliga rykten här i byn.
Även den påstådda dåliga trivseln i
personalgruppen avfärdar Ida Agné.
– Jag har trivts jättebra. Det är enbart ett rykte att personalen inte
skulle må bra.
Ida slutar eftersom hon fått en
tjänst närmre sitt hem. Hon har inte heller hört att någon annan lärare lämnat skolan på grund av att
de inte trivts.
Biträdande rektor Helena Sjö-

Martin Idevik, 16år

holm har personligen inte stött på
någon kritik riktad mot hennes
ledarskap.
– Ingen har iallafall öppet uttalat
någon misstro.
Enligt Charlotta Lindvall, vars
dotter går på Sanduddens skola, är
det ett problem att de båda rektorerna befordrats från lägre poster på
skolan.
– Det fungerar inte att sådana som
tidigare varit jämställda den övriga
personalen ska bestämma över dem.

– Ja, ibland har man inte alltid fått den hjälp som behövts
av lärarna. Jag brukar ha svårt
för att koncentrera mig.

Charlotta Lindvall håller med om att

det hela kan handla om ryktesspridningar som startats på grund av en
avundsjuka gentemot rektorerna.
Men hon menar att oavsett orsakerna till kritiken har ett missnöje
och en dålig stämning skapats som
går ut över eleverna.
– Jag får en dålig magkänsla när
jag lämnar min dotter. Så ska det ju
inte vara.

Patrik Pettersson, 18år

– Nej, det är praktiskt taget
bara att gå på lektionerna så får
man godkänt. Närvaron är viktig och avgörande för ett betyg.

Ryktesspridningarna har enligt fritidspedagogen Ida Agné lett till en
oro hos föräldrarna. Oron förs över
till personalen som undrar vad det
hela egentligen handlar om.
– Vi mår ju bra och förstår inte
varför det går rykten om att vi inte
trivs. Det blir som en nedåtgående
spiral som är svår att vända. Läget
blir bara värre, säger Ida Agné
CASSANDRA ALM

Therese Käld, 18år

FOTO: CASSANDRA ALM

– Ja, för att jag har svårt att
plugga och sitta still. Varje gång
jag sätter mig ner så vill jag alltid göra något som är roligare.
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Ekerös nya vinterlandskap
Miljonsatsning på Ekebyhovsbacken inför årets säsong – många nyheter att vänta

Den största och kanske mest intresssanta satsningen är att man planerar
för att öppna ett längdskidspår. Tidigare har det aldrig funnits preparerade längskidspår vid Ekebyhovsbacken. Den nya driftsledaren Alexander Blomqvist tror att det kan bli
en stor succé för anläggningen.
– Det kommer att gå efter de befintliga elljusspåren runt backen och
spåren kommer att vara i absoluta
toppklass, säger han.
Tillsammans med kommunen har

man lagt ner mycket tid åt att utveckla Ekebyhovsbacken. Bland
annat i nya rörgator för att effektivisera produktionen av konstsnö och
den nya pistmaskinen som kommunen skänker.
Med den nya pistmaskinen kan

FOTO: OSKAR PERSSON

Nytt längdskidspår och Stockholms bredaste nedfart.
Tillsammans med kommunen
har Ekebyhovsbacken gjort en
miljonssatsning för att locka skidentusiasterna i vinter.
- Vi är väldigt taggade och
tycker att det ska bli jätteroligt
nu när kallt väder är i anstormande, säger Alexander Blomqvist, ny driftansvarig.

man skapa fler hopp än tidigare i
backen. För första gången på länge
ser det ut som att man får en riktig så
kallad Dreampark – som innebär ett
område med många hopp, rails för
den lite mer vågade skidåkaren.
– Vi kan skapa fler roliga hopp i
backen, något som saknats de senaste
åren. Vi har också skaffat nya rails till
vår Dreampark. Det kommer också
att bli ett lyft för hela anläggningen,
säger Alexander Blomqvist.
Efter de stora investeringarna på det

nyligen utbyggda snösystemet innebär det att man den här säsongen har
gått från tre till fyra nedfarter. Nu
kan man stoltsera med Stockholms
längsta och bredaste nedfart.
– Det blir också en av Stockholms
finaste nedfarter, säger Alexander
Blomqvist.
I måndags fick man också se snö för
första gången den här säsongen.Snökanonerna står dock redo om den bitande kylan skulle förvinna.
– Prognoserna visade att det kalla
vädret skulle komma i veckan – och
det har det ju gjort, säger Alexander
Blomqvist.
Man räknar med att öppna skidbacken för allmänheten på juldagen.
MARCUS SIMM

Grönt blir vitt. Snart öppnar Ekebyhovsbacken – och då kommer det att se betydligt roligare ut än så här.

“Ekerö ska ta emot tre
flyktingbarn år 2010”

Det kommer att ta åtta år och kosta miljoner att bygga Förbifart Stockholm. “Onödigt!”, menar Börjesson.
FOTO: VÄGVERKET

Ekerös miljösamordnare
tycker till i klimatfrågorna
Börjesson vill bland annat skrota förbifarten
Klimatkonferensen i Köpenhamn
går mot sitt slut. Världens ledare
har samlats för att fatta beslut
om hur klimatet ska räddas.
E-nytt har pratat med KjellErik Börjesson (c), ordförande i
miljönämden på Ekerö kommun,
och han har sin egen miljöönskelista klar.

– Det första övergripande är 2-gra-

dersfrågan. Att det som tas upp på
klimatkonferensen ska uppfyllas
och att inte temperaturen ska öka.

- Det andra: Stoppa Förbifart
Stockholm. Det kommer att
förstöra så mycket, och det
kommer ta så lång tid att bygga
som ger mer onödiga utsläpp.
– Det tredje: Att det under nästa
år minska utsläppen i mälaren.
Mälaren är en dricksvattenresurs som hotas av båtutsläpp
och andra enskilda avlopp. Det
önskar jag för förbättringen av
miljön.

MADELEINE NILSSON

Ekerö kommun ska ta emot tre
ensamkommande flyktingbarn
nästa år. I alla fall om Socialnämndens rekommendation klubbas
igenom i kommunstyrelsen.
Tidigare har Ekerö fått utstå
hård kritik för sitt knappa flyktingmottagande.
– Tre barn är inte speciellt
mycket, särskilt med tanke på att
Ekerö är en förhållandevis rik
kommun, säger Kristina Swiezh,
handläggare för migrationsfrågor
på Rädda barnen.
Flyktingpolitiken har varit ett hett
diskussionsämne på senare tid. Flera
kommuner, inte minst Vellinge i
Skåne, har pekats ut som främlingsfientliga för att de inte uppfyllt sina
flyktingåtaganden – och även Ekerö
har fått sina kängor.
Ifjol tog Ekerö kommun endast
emot fem flyktingar och i år är man
uppe i dussintalet. Enligt avtal med
Migrationsverket ska 20 flyktingar
kunna tas om hand av kommunen –
per år.
Kommunalrådet Peter Carpelan (m)
kom för ett tag sedan med ett utspel
om att Ekerö kommun i framtiden
ska rikta in sig på att ta emot ensamkommande flyktingbarn. I juni avslogs dock en motion i kommunfullmäktige om att ta emot fem flykting-

barn – och då återfanns Carpelan på
nej-sidan. Men, omröstningen redovisades aldrig i kommunfullmäktiges protokoll, och på grund av
motsättningar inom allianspartierna tvingades Carpelan gå upp i talarstolen och begära återremiss för
utredning.
Nu har alltså Socialnämnden tagit

upp ärendet och presenterat ett tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen:
Ekerö kommun ska ta emot tre ensamkommande flyktingbarn nästa
år.
– Det är vår bedömning efter den
utredning som nyligen genomförts,
säger Staffan Strömbäck (m), ordförande i Socialnämnden.

Har processen påskyndats, eller på
något sätt påverkats, av kritiken
som riktats mot kommunens flyktingpolitik?

– Nej, det ligger inte till grund för
vår bedömning, det här är absolut
inte framtvingat. Vi har diskuterat
frågan under en längre tid och har ju
dessutom en genomarbetad utredning att vila på.

Oppositionsrådet Ulric Andersen (s)

är positiv till att Ekerö kommun tar
initiativ i flyktingfrågan.
– Äntligen! Rent spontant känns
det i och för sig som en helomsvängning på kort tid, men jag ger natur-

För att man ska
kunna ta det här
på allvar måste
det finnas en
långsiktig plan
bakom det hela.

KRISTINA SWIEZH

ligtvis mitt bifall till att vi ansluter
oss till skaran som är villiga att ta
emot ensamkommande flyktingbarn. Det är utmärkt, säger han.
Rädda barnen, däremot, vill se att
det här bara är avstamp till en bredare satsning.
– Självklart är det bra att Ekerö
kommun öppnar upp för att ta emot
ensamkommande
flyktingbarn,
men för att man ska kunna ta det här
på allvar måste det finnas en långsiktig plan bakom det hela, säger Kristina Swiezh, handläggare för migrationsfrågor.
Kommunstyrelsen väntas ta upp
ärendet i januari – då kommer det
slutgiltiga beslutet att fattas.
JONATHAN EKELIW
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Ladan kommunen glömde

IT-ladan var en populär mötesplats för ungdomar och pensionärer på Ekerö. Många frågar sig varför kommunen valde att lägga ner verksamheten som bidrog till så mycket kunskap, glädje och
gemenskap.
FOTO: OSKAR PERSSON
IT-ladan lades ned i somras. Trots
protester valde kommunen att slå
igen den populära samlingsplatsen där pensionärer och ungdomar umgicks över gränserna.
Ekerö är en kunskap- och
nöjesplats fattigare men behovet
kvarstår.
Jan Gertz var en av deltagarna som
ofta besökte IT-ladan.
- Min fru började gå där och efter
ett tag blev jag också intresserad. Det
var en fin samlingsplats där man förenade nytta med nöje, säger Jan.
På helger och lov var IT-ladan
full-packad med ungdomar som
ville spela och umgås. De var själva
ansvariga för skötseln av cafèt. De
yngre var glada att de funnit ett
ställe där de kunde spela och bara
hänga.
- Att driva en verksamhet var kul,
man lärde sig mycket samtidigt som
man hade roligt, säger Ronnie Rickan, 22.
Men en sommardag i juni tog det
slut. Trots protester och försök till
dialog var nedläggningen ett faktum. Sagan om IT -ladan var över.
Ungdomar och pensionärer fick
återvända till sina hem och fortsätta,
själva, på egen hand.
- Vi var inte förberedda på det, det
kom som en chock, säger Ronnie.
IT- ladan startades 1997 i syfte att ut-

bilda kommunanställda för att öka

deras datakunskap. För ett par år
sedan flyttade kommunen sin utbildning vilket gav Ekeröbor en
chans att utbilda sig. Kurser sattes
upp kvällstid och dagtid och var
mycket populära.
Där fanns olika delar av utbildningar och projekt. Datorteket var
en samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Ekerö kommun.
Datastugan var öppen för arbetssökande boende i kommunen. Här
drevs bland annat ett EU-projekt
"Lyftkraft" för långtidsarbetssökande kvinnor i arbetsförmedlingens regi. På IT- ladan drev också
Komvux en datautbildning som riktade sig till personer som ville komplettera sin utbildning.
I ladan fanns också ett internetcafè som framförallt var till för
kommunens ungdomar som ville
spela, chatta och surfa.
Det hade länge funnits en vilja att ha

en samlingsplats där man kunde
spela och göra något tillsammans.
Ronnie Rickan jobbade Ideellt cafèt
som drevs av ungdomar som jobbbade utan betalning. Han var glad
att 'äntligen ha fått ett ställe där han
kunde träffa sin vänner och utöva
sitt intresse.
- På helger och lov var det fullt på
ladan. Vi hade öppet för ungdomar
som inte hade någonting att göra på
loven och det var väldigt populärt,
säger Ronnie.

”Att driva en
verksamhet var
kul, man lärde
sig mycket samtidigt som man
hade roligt.”

RONNIE RICKAN, 22

Ungdomarna som skötte cafèt
jobbade hårt och blev väldigt förvånade när beslut om nedläggning
kom. Strax innan midsommar
meddelande kommunen att verksamheten skulle upphöra, Ronnie
berättar.
- Det kom som en chock för
många, det var inget vi hade räknat
med. Ett problem var att vi inte fick
göra någon reklam, vi hade kunnat
nå ut till många fler om vi fått
marknadsföra oss.
Ronnie menar att informationen
från kommunen var dålig och att
skälen som kommunen uppgav var
svåra att förstå. Ungdomarna fick gå
hem och sätta sig och spela, var och
en för sig.
Ronnie tycker att aktiviteter för ung-

domar är begränsade på Ekerö, för
den som gillar sport. Många har in-

te råd att köpa en hockeyutrustning
och finner ingen njutning i att svetttas och göra illa sig.
- Det är synd att det är så, alla på Ekerö gillar ju inte sport. Är man intresserad av musik eller data så får
man helt enkelt sitta hemma och
hålla på, det är tråkigt, menar Ronnnie.
Bland de många verksamheter som
bedrevs på IT-ladan fanns bland
annat en seniorverksamhet. Där
kunde pensionärer träffas som ville
lära sig datakunskap och umgås
med varandra och ungdomarna på
IT-cafèt. Jan Gertz var en av dem
som nyttjade verksamheten. Han
blev, tillsammans med elever och lärare, väldigt upprörd när beslutet
om nedläggning nådde honom.
- Vi var många som protesterade.
Eleverna protesterad för det här var
något vi verkligen behövde. Lärarna
protesterade också och hänvisade till
eleverna, säger Jan.
Jan tog på sig ansvaret att föra en
dialog med kommunen. Han började skicka brev för att få svar på varför man skulle lägga ner IT-ladan
och hur de tänkte. Jan hänvisade till
ett samhällsekonomiskt perspektiv
och menade att en nedläggning
skulle bidra till ökad arbetslöshet
samt att kommunen skulle få betala
hyra på en tom lokal. Något som
möttes med kalla handen från
kommunens sida.

- Det var inte så populärt hos
kommunen att jag gick ut och försvarade IT-ladan. De tyckte att jag
hade dåliga argument och svarade
med att om jag tyckte det var bättre
att de skulle dra ner på skolan. Jag
tyckte inte ens att jag behövde besvara något så befängt.
Jan berättar om de argument han
använde för att försvara IT-ladans
existens. Vid sidan av de samhällsekonomiska så höll man på att dra
igång en ny internutbildning för
kommunens anställda. Flera EUprojekt hade genomförts i ladan
med goda resultat. Ladan hade också sen 2006 börjat visa ett bättre ekonomiskt resultat. Samt att Ekerö
kommun säger sig vilja främja företagsamhet i kommunen, här fanns
ett bra tillfälla att göra just det.
Sommaren övergick till höst och det
har snart gått ett halvår sedan ITladan stängdes igen. Mörkret har
lagt sig över Ekerö men det är fortfarande många frågor som hänger
kvar i luften. Varför valde kommunen att spara in på en sådan här viktig verksamhet? Vad ska komma härnäst? Ska invånarna fortsätta att
tampas om de fyra datorerna på bibloteket eller kommer det andra
alternativ? IT ladan försvann och
mäniskorna med den. Men på Ekerö
finns det fortfarande ett stort behov
av en gemensam datalokal.
HENRIK BOMAN
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Världens b
Det har gått två dagar efter idolfinalen och många kanske tror att
Anders Bagge pustar ut. Men
hemma i studion på Färingsö
jobbas det för fullt.
– Ni är lite tidiga, men det blir
bra. Då kan ni hänga med ner till
studion och träffa Celine Dions
producent och hans nya stjärna
säger Anders och skrattar.
Klockan närmar sig fem på efter-

middagen när vi svänger av den
smala grusvägen ute på Färingsö. Vi
stannar till framför ett stort vitt hus
och samtidigt som vi parkera bilen
öppnas dörren till huset. Anders
Bagge kliver ut genom dörren och
hälsar glatt. Det är mörkt ute, nästan minusgrader, och det är bara
knapparna från kodlåset på dörren
som lyser i mörkret. Anders knapppar in koden och dörren klickar till.
Ljud och ljus strömmar ut, basen
pumpar tungt. Nere i studion sitter
Vito och Krista. Vito Luprano har
varit producent till Celine Dion och
Anders kompis i över tio år. Han har
tagit med sitt nya stjärnskott Krista
(Kristina Chalhoub) från Montreal
för att spela in en ny skiva.
Det är söndag och Idoläventyret är

över för den här gången. Han medger att det kommer att kännas lite
konstigt nu på fredagarna när han
inte ska sitta i juryn och bedöma
idoler. Det är hans andra säsong
som medlem i juryn och han tycker
att det bara blir bättre och bättre.
– Vi var mer sammanhållna i år,
det var proffsigare och vårt crew var
ännu bättre än förra året. Det bästa
av allt var att jag inte var nervös den
här gången.
För förra året höll det på att ta slut
för Anders redan under första veckan. Han hade kommit till Umeå fyra
dagar innan Idol inspelningen. Han
satt uppe på sitt rum på hotellet när
han kände att panikångesten kom
över honom. Han bestämde sig då
för att gå till producenten och säga
till att det inte funkar. Han ville
hoppa av. I samma ögonblick
kommer producenten in och medddelar att det är tio minuter kvar.
– Jag fick gå ner. Jag var jättenervös när första sökande kom in, men
det gick bra och jag kommer ihåg att
jag tyckte det var roligt.
Årets upplaga av Idol har inte heller
varithelt smärtfri. Anders blev sjuk
och fick lunginflammation. Flickvännen, Sarah Johansson, hade varit
nere i Göteborg hos sina sjuka barn.
Både hon och Anders blev smittade.
Anders berättar och gestikulerar
samtidigt som ytterdörren öppnas.
In i köket kommer Sarah med kassar
fulla av mat. Hon hälsar samtidigt
som hon stöter i ett bord.
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bästa Bagge

Anders spenderar många timmar i studion. Tillsammans med kollegan Niklas skapar han hit efter hit.

’’
Djuren är som
mina barn, men
jag önskar att
jag hade egna.

ANDERS BAGGE

– Älskling, du måste titta rakt
fram när du går. Jag har nog världens
snällaste tjej. Jag älskar Sarah och
katterna. Vart fan är katterna nu då?

Anders med jurykompisarna Laila Bagge och Andreas Karlsson under finalen.

Anders reser sig upp och går iväg
för att leta efter katterna. Hela familjen Bagge består av honom, Sarah
och sju djur. Sarah har även tre egna
barn från ett tidigare förhållande.
– Djuren är som mina barn, men
jag önskar att jag hade egna. Det
skulle vara kul men det känns som

att loppet är kört. Jag är ju 42 år och
kanske lever i 20 år till. Det är inte så
kul att dö när han eller hon tar studenten. Så jag är lite rädd för att
skaffa barn.
När han inte sysslar med musik
eller sitter i juryn, hänger han gärna
ute hos Eva som har hand om Vilt-

FOTO: ANNA JOHANNESSON

jouren. Det är hans favoritplats på
Ekerö, men den senaste tiden han
varit för upptagen och inte hälsat på
så ofta han vill. Det ska dock bli ändring på när han är ledig i januari.
Men fram tills dess är det jobb som
gäller. Made in Sweden, säsong två,
ska spelas in under mellandagarna
uppe i Åre.
År 2010 blir ett fullspäckat år för
honom om allt går enligt planerna.
Han har nyligen köpt upp ett bolag
som sysslar med animationer och
anledningen till Anders investering
är lite annorlunda.
– Han som var VD där innan har
blivit misstänkt för mord. Det är helt
absurt! Jag känner honom hur bra
som helst. Jag kan inte tänka mig att
han har mördat. Men när vi var nere
i Prag så sov jag i rummet bredvid
honom. Det är lite läskigt.
Anders fortsätter att berätta om sina
planer för året. En sväng till USA, en
annan till London, skriva musik,
presentera och placera låtar runt om
i världen. Även om han reser runt

och jobbar mycket, har han kommit
fram till att han älskar Sverige,
Stockholm och huset på Färingsö.
– Jag köpte huset för att ha det som
landställe. Då var det nergånget men
jag gillade det. Jag började åka ut hit
och tog med mig massa grejer. När
jag inte längre åkte till huset i Djursholm, sålde jag det.
Katterna och hundarna fortsätter att

leka och reta upp varandra. Anders
ler och njuter. Han gäspar lite, lutar
sig tillbaka och ursäktar sig. Han
jobbade i studion till klockan sex på
morgonen och sov sedan tre timmar
till nio på morgonen. Sedan fingrar
han lite på korset runt sin hals.
– Jag är kristen och det har jag varit hela mitt liv. Jag går inte i kyrkan
men jag tror på gud. Jag har vart med
om så många konstiga saker som har
hänt mig. Jag har haft sådan tur och
någonstans tror jag att gud finns där
och inte vill att jag ska dö.
HENRIK ERIKSSON
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HALLÅ DÄR ...

... Annika Ferngren, debutant
i hockeylandslaget.

I november gjorde ishockeymålvakten tillika Ekerötalangen Annnika Ferngren 17 år, debut i juniorlandslaget. Redan som femåring började Annika spela i Skå IF
här på Ekerö.

Under en frinationsturnering i Ryssland mötte hon och laget utöver Ryssland även Tyskland och Finland.
Annika släppte endast in ett mål
under hela turneringen. Skå var hon
trogen i tio år. När det var dags för juniorspel gick hon över till Riksserieledarna Segeltorp IF:s damlag. E-nytt
har fått en pratstund med framtidshoppet.
Grattis till landslagsplatsen! Hur
känns det?

– Det känns jättekul. Det är en rolig upplevelse, något som man har
drömt om.

När är nästa landslagsmatch?

– I slutet av mars ifall man kommmer med. Då är det junior VM i Chicago. Jag vet inte när man får svar
om man är uttagen, kanske i februari.
Hur kommer det sig att du började
spela ishockey?

– Jag har en bror som spelar och
det var nog anledningen till att jag
började.
Har du alltid varit målvakt?

– Ja, det har jag faktiskt från starten. Testade hur det var att stå i mål
tidigt och fastnade för det.

Trivs du bra?

– Ja, jag trivs verkligen jättebra.

Var ser vi dig om fem år?

– Jag tror absolut att jag fortfarande kommer att spela hockey. Jag
har alltid velat åka till USA och spela college-hockey.

Var då i USA, finns det någon delstat du helst skulle vilja spela i?

– Nej, i vilken delstat det skulle bli
spelar ingen roll.

Hur ska du fira jul?

– Jag ska vara hemma med familjen och äta julmat. Gå på julbord
och så.

Inte träna då?

– Jo, och så träna förstås.

IDA KRASSE

E-nytt onsdag 17 december 2009

”Vi måste höja
vår lägstanivå”

Med grundserien avklarad siktar
Ekerö-klubbarna fortfarande på
avancemang. E-nytt har tagit tempen på Ekerö-tränarna i halvtid.
– Vi behöver höja vår lägstanivå
och bli jämnare, efterlyser Alexander Patchev, Skå IKs tränare.
– Vi tänker vinna resten av
matcherna, säger Ekerö IKs
tränare Lennart Älgekrans.

Alexander
Patchev.

I en serie med tio
lag så slutade Skå fyra och Ekerö IK åtta.
Det inebär att Skå
nästa år spelar i alltvåan. Och att ett
skadeförföljt Ekerö
IK får spela i en oviss
fortsättningsserie.

– Hur skulle du summera er säsong
så här långt?

Alexander: Vi i Skå har uppfyllt
vår målsättning. Det känns bra.
Lennart: Upp och ner som en berg
och dalbana.

Vad har ni gjort bra?

Alexander: Spelarna har förstått
vikten av bra träningar. Sen har de
unga spelarna gjort det bra.
Lennart:Vi har gjort det bra när vi
har fått ihop folk till träningarna. Vi
har haft otur med skador. Till ett par
matcher har vi bara fått ihop tio, tolv
man.

Vad har varit mindre bra?

Alexander: Som alla lag med yngre spelare så är vi lite för ojämna. Vi
behöver höja vår lägstanivå och bli
lite jämnare.

SKå IK är nöjda med spelet i alltvåa. Trots det anser att man att laget behöver höja lägstanivån. Skadedrabbade
Ekerö Ik är fast beslutsamma om att man ska vinna säsongens resterande matcher.
FOTO OVE WESTERBERG

Lennart: Otur med sjukdomar
och skador.

Säsongens överraskning?

Alexander: Att alla, eller de flesta
har uppfyllt förväntningarna.
Lennart: Att vi kan, när vi är folk,
spela så bra ishockey.
Vad är målsättningen med andra
delen av säsongen?

Alexander:Vi kommer ha ett möte med spelarna och fastställa den. Så

jag kan inte uttala mig om det än.
Lennart:Vi tänker vinna resten av
matcherna. Verkligen satsa på att
vinna serien och få till en kvalmatch.
Hur går det för Skå i alltvåan?

Alexander: Vi kommer som sagt
ha ett möte och fastställa vår målsättning för att sedan jobba efter det.
Lennart: Det kommer inte gå bra.
De kommer få det svårt.
JOHAN ANDERSSON

FAKTA

REGLER

De fem första lagen i grundserien
kvalificeras till en alltvåa.
Där går de två högst placerade
lagen upp till division ett. De
andra lagen spelar vidare i en
fortsättningsserie.
Trean i alltvåan möter vinnaren
av fortsättningsserien. Vinnaren
får en plats i division ett.

Berggren bekänner färg
Efter 15 år i Skå behövde Mathias
Berggren en förändring. Den
hittade han i en övergång till
konkurrenten Ekerö IK.
– Jag hade ledsnat på hockey.
Behövde en förändring och det
hittade jag i ett nytt gäng.

Han har spelat i Skå sedan han var
fem år gammal. Nu, femton år senare kommer han göra sina första
matcher i en tröja som inte är grön
och gul.
– Det är personliga skäl som ligger
bakom det här. Jag hade ledsnat på
ishockeyn och behövde en förändring och det hittade jag i ett nytt
gäng.
Mathias ser bara fördelar med att by-

ta till en annan förening på Ekerö.
Även ifall EIK har såhär långt gjort
en sämre säsong.
– Jag kör på i samma tempo. Det
kommer gå jättebra. Det tror jag

”Det är personliga skäl som
ligger bakom
det här”

MATHIAS BERGGREN

absolut. Sen så jobbar jag ju i Ekerö
centrum så det är smidigt.
Skå kommenterar forwardens
övergång med en kryptisk hälsning
på sin hemsida.
” Vi önskar Mathias lycka till efter
15 år i Skå och hoppas att du siktar
lite högre med ishockeyspelet
kommande säsonger”.
Berggren tror inte att övergången
kommer väcka ont blod bland de före
detta lagkamraterna.
– Det var ett jobbigt beslut att ta,

har ju lirat där i 15 år. Men jag tror inte att jag kommer få en tuffare behandling än någon annan när vi möter dem. Det är ju fortfarande polare.
Nu fokuserar han på att hitta spelglädjen igen och samtidigt ta Ekerö
IK till en kvalmatch. Skås chanser att
gå upp från Alltvåan bedömer Mathias som sådär.
– De hamnar väl i mitten.

FAKTA

JOHAN ANDERSSON

MATHIAS

Namn: Mathias Berggren
Född: 4 maj 1989
Bor: Stenhamra
Jobbar: SportXtra, Ekerö Centrum
Klubb: EIK
Position: Forward
Längd: 185 cm
Vikt: 98 kg
Övrigt: Tidigare spelare i SKÅ IK

Den före detta SKÅ forwarden
Mathias Bergren har hittat spelglädjen med Ekerö IK. Foto: SKÅ IK

