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Förbifart hotar
vattnet på Lovö

Sämre vattenkvalité kan bli en av
följderna för de boende på Lovö
när Förbifart Stockholm börjar
byggas. Hur stora skadorna blir
är det ingen som vet i dagsläget.
– Det är rätt komplicerat,
säger Kaspar Fritts, miljöoch hälsoskyddschef på EkeSid 4
rö kommun .
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Bussar står på tomgång i över 40 minuter mitt i Ekerö centrum
Arriva bryter mot Ekerö kommuns bestämmelser om motorfordons maxi-

mala tomgångskörning. När E-nytt är på plats tidigt på morgonen står flera bussar på tomgång i över 40 minuter. Kommunen tillåter max en minut.

– Det är extremt allvarligt ur hälsosynpunkt. Framförallt i tätbebyggda
områden då avgaserna kommer ut i markhöjd och stannar kvar, säger Jakob
Lagerkrantz, ordförande för Gröna Bilister.
Sid 3

Ekeröhingst
årets travhäst?

Fyraåriga hingsten Maharajah
står i sin box och äter glupskt sitt
kraftfoder. Den enträgna träningen har tagit hästen långt.
Han är en av de nominerade till
Årets Häst 2009 och om några
veckor utses vinnaren i GöteSid 7
borg.

Biblioteket som
följer trenderna

Utlåningsstatistiken rasar, men
inte för biblioteket i Ekerö Centrum. Anlendingen tros vara
breddningen i utbudet.
– Vi har hängt med i utvecklingen, säger bibliotikarien Britt
Majgren.
¶Sid 8

E-nytt produceras av
journalistelever på Kagggeholms folkhögskola.
E-nytt är en nättidning
för dig som bor på Ekerö.
Vi vill gärna få respons

Kylan och snön håller sig kvar - kommunens årsbudget hotad
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Månader av vinterkyla och snö har gjort Ekerö kommun gnistrande vacker. Kylan medför inte bara skönhet utan även kostnader. Kommunens snöröjnings-
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budget har hittils kostat en knapp halv miljon mer än tidigare år. Håller detta
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Nästan inga
kvinnor i
styrelsen

Ekerös nättidning

E-nytt onsdag 13 januari 2010

Byggplaner väcker Stenhamra

Ekerö ligger i botten när det
gäller att rekrytera kvinnor till
sina kommunala bolag. I Ekerö
Bostäders styrelse finns det
enbart män.
– Partierna är dåliga på att
anställa kvinnor, säger Lars
Isaksson 2:a v. Ordf i Ekerö
Bostäder.
Enligt en granskning av SVT hade

20 av 34 kommuner i Stockholm
och Uppsala inte en enda kvinnlig vd i sina bolag. På Ekerö finns
ett kommunalt bolag, Ekerö bostäder, som nästan helt består av
män.
– Denna undersökning gäller
kommunala bolag. Den övriga
politiken i kommunen är inte lika illa, säger Ulric Andersen.

Han menar även att resultatet är

lite missvisande då Ekerö jämförts med kommuner som har
fler än ett kommunalt bolag.
– Det är klart att det ska diskuteras. Det är nödvändigt att få in
ett kvinnligt perspektiv, säger
Ulric Andersen

En kvinnlig suppleant finns, Eli-

sabeth Palm. Hon hade gärna
sett fler kvinnor i styrelsen men
menar att det inte spelar någon
roll att hon är ensam kvinna.
Lena Gustafsson, grundare av
organisationen Styrelsekvinnor
är av en annan åsikt.
– Jag tror att det påverkar en
kommun. Centralbyrån redovisade statistik som sa att en styrelse med fler kvinnor bidrog till
färre konkurser, säger Lena
Gustafsson, grundare av organisationen Styrelsekvinnor

Till hösten är det val och då
kommer de nya styrelserna och
nämnderna att sättas samman
ANNA JOHANNESSON

En lugn start för Ekerö

Det nya decenniet firades in

under stillsamma förhållanden
här i kommunen. Det rapporterades varken halk-, alkoholrelaterade- eller fyrverkeriolyckor
under det gångna årets sista
dygn. Brandförsvaret fick dock
under nyårsdygnet göra en utryckning.
Vid tvåtiden på natten fick de
larm om, vad de tror var, en anlagd brand. Ett utedass vid en
busshållplats i Solbacka stod i lågor. Det kunde snabbt släckas
och ingen person kom till skada.
IDA KRASSE

Butiker, kontor och fler bostadshus kan bli Stenhamras framtid.
Kommunen planerar ett nytt
särskilt boende på Stenhamra och
har även tankar på att utveckla
centrumområdet.
– Det är verkligen på tiden,
säger Malin Ålberg som är boende
i området.
I vår blir utbyggnaden av äldreboen-

det Kullen i Ekerö centrum färdig.
Kommunen har även planer för ett
nytt särskilt boende i Stenhamra.
– Det nya boendet ska ersätta Färingsöhemmet som avvecklas för att
lokalerna inte uppfyller behoven, sä-

ger Eva Mill, planchef i kommunen.
Hon berättar att kommunen även
tagit fram ett program för att utveckla ett större område. Tanken är
att förbättra den centrala korsningen, bygga fler bostäder i Stenhamra
och att utveckla centrumområdet
med fler kontor och butiker.
Under ett möte i november där de
framtida planerna presenterades
fördes viss oro fram från boende i
det berörda området.
– De hade synpunkter på att det
ska byggas för höga hus för tätt och
att parkeringsplatserna ska bli färre.

ILLUSTRATION: AROS ARKITEKTER

De närvarande sa att de inte ville ha
någon förortskänsla utan istället
ville de behålla bykänslan i området,
berättar Eva Mill.
Boende i området som E-nytt pratat

med och visat kommunens idéskiss
för har enbart varit positiva.
– Det är verkligen på tiden! Vi behöver annat här än bara pizzerior,
säger Malin Ålberg.
– Det är bra med utveckling och
att det händer något här. Jag tycker
att vi i Stenhamra glömts bort, som
om vi inte tillhört Ekerö. Jag har un-

drat om Peter Carpelan(M) vetat
vart Stenhamra ligger, säger Tommy
Sandberg.
När kommunens planer kommer att
sättas i verk är ännu inte bestämt.
– I dagsläget håller vi på med detaljplaner till det nya boendet och
sammanställer synpunkter från olika håll.
– Programmet för att utveckla
Stenhamra centrum är inget som
kommer att ske nu, det ligger längre
fram i tiden, säger Eva Mill.
ISABEL DIAZ SJÖHOLM

Arla-Elin kämpar
för Lovö Prästgård
– Stockholms stift vill sälja
Arlabonden Elin Rydström riskerar att förlora sin gård. Med sin
familj driver hon den ekologiska
bondgården Lovö Prästgård som
nu riskerar att säljas.

– Kyrkan vill sälja gården till ett pris
som en vanlig bonde inte har råd
med, säger Elin Rydström.
Elin och hennes familj kämpar för
Lovö prästgård. För två år sedan fick
de för första gången höra från Stockholms stift att de vill sälja gården.
Arrendet går ut i mars 2010. Elin har
förlängt så mycket det har gått och
hoppas på att det ska lösa sig de närmaste månaderna och att hon och
hennes familj får bli kvar.
Hon har löpande kontakter med
pastoratet på Lovö och hembygdsföreningen som hjälper till och
jobbar aktivt för Lovö prästgårds
framtid. En advokat har även anlitats och ärendet ligger just nu hos
arrendenämden. Elin hoppas att får
rätt och att Stockholms stift ska
tycka att det är viktigt att gården ska
finnas kvar.
– Jag ser det som väldigt viktigt att
den här verksamheten får finnas
kvar. Vi är de enda mjölkbönderna
på Lovö med omnejd, men vi vet
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inte vad som kommer att hända. Det
är jobbigt att leva i ovisshet, säger
Elin.
Egendomsnämden

i Stockholms
stifts orförande Inger Olsson Blomberg (M) säger att förhoppningsvis
kommer de och familjen Rydström
överens om att förlänga arrendet,
det ska göras en gemensam syn på
arrendet och gården.
På frågan om vad marken ska användas till om den säljs och kostnaden svarar hon.
– Jag vill inte spekulera i siffror då
inget står klart än. Arrendet är
80 000 kronor just nu.Vi avvaktar
tills vi kommit fram till ett beslut, säger Inger Olsson Blomberg.

– Jag älskar Lovö och vill kämpa för att vara kvar.
Om Arla-gården skulle försvinna
kan det innebära att de runt 6 000
barn som kommer hit varje år, inte
får möjlighet att lära sig om djuren,
hur de lever på en gård och var maten kommer ifrån.
Lovö prästgård är en miljöförebild och en del utav kulturvärlden.
Gården är helt ekologisk sedan 1988
och hör till de första gårdarna i lan-
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det som levererar ekologisk mjölk.
Ett litet växthus med tomater, gurka
och kryddor finns som Elin vill utöka med hjälp av stipendiepengarna.
Gården samarbetar med företaget
Coop som köper in deras ekologiska
lammkött.
– Mitt hjärta och engagemang är
här. Jag älskar Lovö och vill kämpa
för att vara kvar, säger Elin.
MADELEINE NILSSON
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Bussbolaget Arriva
struntar i miljölag

I Ekerö centrum står bussarna och kör på tomgång i upp till en timme innan avfärd, trots att kommunen beslutat om max en minut.

FOTO: HENRIK BOMAN

Busschauffören: ”Det hör till vanligheterna att bussarna står på långt innan avfärd”
På bussdepån mitt i Ekerö centrum står bussarna upp till en
timme med motorn igång innan
avfärd. I Ekerö kommun får ett
motorfordon stå på tomgång max
en minut.
– Det är extremt allvarligt ur
hälsosynpunkt, säger Jakob Lagerkrantz, ordförande för Gröna
Bilister.

Klockan är lite över halv fem på mor-

gonen. På parkeringen, mittemot
Ekerö kommunhus, står ett 40-tal
bussar parkerade. Trots att det är

långt kvar till avgång för de flesta
står sju bussar med motorn igång
och spottar ur sig avgaser.
Men när kylan slår till och graderna kryper ner mot tjugo minus
står ibland alla bussarna på tomgång.
När E-nytt frågar Behzad Foroozesh, chef för bussgaraget på Ekerö,
om tomgångskörningen säger han
sig inte känna till det.
Ett par timmar senare ringer han
upp tidningen.
– Vi har gjort fel och brustit i rutinerna, säger Behzad.

En busschaufför från Ekerögaraget berättar att det hör till vanligheterna att bussarna står på långt innan avfärd under de kalla månaderna
på året. Allt för att det ska bli varmt
innan chauffören slutligen kan åka
ut från bussdepån.
– När jag kom fram till jobbet
klockan halv fem på morgonen stod
alla 50 bussar på. Det var som ett
stort moln av avgaser som steg mot
himlen, säger busschauffören.
Under den en och en halv timme
vi är på plats vid parkeringen startas
ett femtontal bussar upp och går på

tomgång. I snitt står de i 20 minuter
och pumpar ut avgaser över centrum innan bussen kör iväg. En av
bussarna står stilla i närmare 40 minuter innan den åker iväg.

farligaste partiklarna rätt ut i luften.
Framförallt allvarlig är det i tätbebyggda områden då avgaserna
kommer ut i markhöjd och stannar
kvar, säger Jacob Lagerkrantz.

Bensin och diesel är fossila bränslen

HENRIK BOMAN

FAKTA

som bidrar till att öka växthuseffekten. De har också negativa hälsoeffekter på luftvägar och lungor.
Jakob Lagerkrantz, ordförande
för gröna bilister, ser en stor hälsorisk med att ha bussar på tomgång.
– Då bussen är kall och katalysatorn inte är uppvärmd går alla de

HENRIK ERIKSSON

Bussarna

Enligt Arriva Ekerös programförklaring för 2010 ska man minska
sina avgasutsläpp av koldioxid med
180 ton.

Lars Bergman, Lovö

– Det är konstigt eftersom de har
motorvärmare.

Katarina Inuhrbeck, Ekerö

– Helt galet! Det är arbetsgivarens
uppgift att informera om att det är
fel.

Birgitta Ekström, Ekerö

– Jag tycker inte att man ska ha en
timmes tomgångskörning, men vilka som har ansvaret vet jag inte.

Maria Gardsäter, Ekerö
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Vad tycker du om tomgångskörningen vid bussgaraget i Ekerö centrum?

– Jag bor precis i centrum och det är
inte bra. Det finns barn som leker
här och avgaserna måste ju påverka
dem.

Robert Wirén, Ekerö

– Det är inte bra och om kommunen
säger att det är en minut som gäller,
ska det gälla alla.
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Kommunen måste byta
ut ledningar på Helgö

Helgö måste ha kommunalt vatten

och avlopp senast den 1 juli 2016.
Det beslutet tog Statens vatten- och
avsloppsnämnd dagen före nyårsafton.
Ön som tidigare nästan uteslutande huserat sommargäster har numera närmre tvåhundra permanentbostäder med bristfälliga enskilda
avlopp.
– Är det inte tillräckligt bra rening
läcker de ut gödningsämnen i Mälaren. Det kan leda till övergödning
och giftig algblomning, säger Lars
Åkerblad på länsstyrelsens miljöskyddsenhet.
Skälet till att kommunen får sex
år på sig för utbyggnaden beror på
de fornlämningar som finns på ön
vilka kan komma att kräva tidskrävande utgrävningar. Lars Åkerblad
menar att den långa tidsplanen inte
är något skäl till oro.
– Det här är ett långsiktigt arbete,
så det är inte så dramatiskt. 1,8 miljoner människor är direkt beroende
av Mälarens vatten och vi har inget
alternativ med så pass bra vatten till
så många, säger Lars Åkerblad.
IDA KRASSE
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20 flyktingar
ska tas emot av
Ekerö varje år

– men håller kommunen vad den lovar?

Ekerö kommun har valt att förlänga ett avtal om att ta emot
flyktingar, trots att kommunen
inte följt åtagandet tidigare. Mer
än ett dussin flyktingar ska placeras
på Ekerö varje år, hittills har
ingen kommit hit genom samarbetet med Länsstyrelsen.
– Ekerö kommun skulle kunna
göra det bättre, säger Tomas Norberg, utvecklingsledare vid
Länsstyrelsen.

År 2007 tecknade Ekerö kommun
ett avtal med Länsstyrelsen om att ta
emot 20 flyktingar per år fram till år
2009. Detta avtal är nu förlängt.
Trots detta väljer kommunen att inte
följa sin del av avtalet fullt ut. Under
denna treårsperiod har endast en tredjedel av antalet flyktingar blivit placerade på Ekerö.
– Det är långt ifrån vad vi har åtagit oss. Vi skulle ha tagit emot minst
60 stycken vid det här laget, säger
Ulric Andersen, oppositionsråd i
Ekerö kommun.
Dessa 21 flyktingar är enligt Ulric

Andersen spontaninflyttade, det vill
säga sådana som har anhöriga i

kommunen och därför själva valt att
bosätta sig här. De har i dessa fall inte
fått hjälp med bostäder,utan själva fått
ta på sig ansvaret att ordna någonstans att leva, skriver DN i en artikel
från i höstas.
– Stockholms Läns landshövding
Per Unckel har vädjat till kommunen att ta ansvar. Men Ekerö kommun har i alla fall inte vägrat skriva
under avtal, som Vellinge. Däremot
har vi varit passiva, förklarar Ulric
Andersen.
Tidigare fall i flyktingfrågan på Ekerö är få.
– Solna kommun har tidigare placerat 10 barn i vår kommun, som vi
fortfarande har kontakt med, fortsätter han.
Han förklarar att de går i skolan
och att kommunen har stöttat dem
sedan deras ankomst. Dessa, samt de
21 spontantinflyttade, är emellertid
de enda flyktingar som välkomnats
till kommunen.
Tomas Norberg vid Länsstyrelsen
berättar att deras arbete med
kommunen ingår i ett samarbete
med alla kommuner i länet och att
de inte kan gå in mer ingående på en

Ekerö missköter sitt flyktingavtal med Länstyrelsen.

enskild kommun. Däremot håller han
med om att Ekerö inte skött det gemensamma arbetet så bra som de kunnat.
– Vi vädjar till kommunerna att de
ska göra så gott de kan, just Ekerö
kommun skulle kunna göra det bättre,
säger Tomas Norberg.
Enligt Dagens Nyheter beror det låga

flyktingmottagandet på bristen på
lägenheter. Men enligt oppositionsrådet Ulric Andersen är orsaken
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bristande kommunikation mellan
kommun och landsting.
– Kommunstyrelsen har inte varit
aktiva i kommunikationen med Ekerö
bostäder. Vi måste ha beredskap för
flyktingarna så att de får levnadsvilkor, som vi kan lösa med hyresrätter vi
redan har, förklarar han.
E-nytt har försökt nå Peter Carpelan
(m) för en kommentar men utan resultat.
JOHANNA HOLMBERG

Förbifarten hotar vattenförsörjningen på Lovö
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Saltet kvar på vägarna

Trots att vägsalt visat sig ha en nega-

tiv effekt på vegetation och grundvatten finns idag inga riktlinjer för
bruket av det vid väghållning i Ekerö
kommun.
– Vad jag känner till har vi inte någon ståndpunkt, vi har inte ifrågasatt vägverkets policy, säger Angelica
Aronsson, miljösamordnare på Ekerö kommun.
Stig Marklund, ordförande i Miljöpartiet de gröna på Mälaröarna
anser att det finns olika behov av
vägsaltning i glesbebyggda orter
jämfört med tätorter. Han menar att
Ekerös kollektivtrafiken inte skulle
fungera om det inte vore för saltet,
men tycker att det är märkligt att det
inte finns någon genomtänkt plan.
– Man har inget riktigt grepp om
hur man vill ha det i den här kommunen, säger han och tillägger,
man har abdikerat i den här frågan.
IDA KRASSE

“Det hela ska utvärderas vidare.”

Lägre grundvatten och sämre
vattenkvalité kan bli följderna för
de boende på Lovö när Förbifart
Stockholm börjar byggas. Det
visar miljönämndens senaste
sammanställningar. Hur stora
skadorna blir är det ingen som vet
i dagsläget.
– Det är rätt komplicerat,
säger Kaspar Fritts, miljö- och
hälsoskyddschef.
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Saltet räddar kollektivtrafiken – och
dig från långa, kalla väntetider.

Tunnelbygget kommer att förorena grundvattnet

femtio meter ner under marken.Vilka
konsekvenser vattenbortledningen
får i och med tunnelbygget beror på
vilket grundvattenmagasin som påverkas. Hur Lovö kommer att påverkas rent konkret verkar ingen på
kommunen i dagsläget veta.

Kväverester från sprängmedel och

eventuellt spill från maskiner i
grundvatten och vatten som tillförs
vid borrning i samband med bygget
av den nya tunneln gör att vattnet
måste ledas bort till reningsverk i
Bromma. Grundvattenssänkningarna som följer kan komma att
påverka vatten- och energibrunnnar i området kring tunneln på
Lovö.

I dagsläget är det ovisst ifall påver-

kan kan komma att få betydelse för
privat vatten- och energiförsörjning. Enligt ett sammanträdesprotokoll från Miljönämnden är det

KASPAR FRITTS

Vattenförsörjningen på Lovö kan påverkas under tunnelbygget.

bara ett fåtal som kommer att
drabbas.
När E-nytt pratar med Kaspar
Fritts, miljö- och hälsoskyddschef
på kommunen säger han sig inte veta
mer än det som står i miljönämndens protokoll från den andra december.
– Det hela ska utvärderas vidare,
det är rätt komplicerat.

I en kommande miljökonsekvensbeskrivning kommer man
bland annat ha undersökt konsekvenser för grundvattenskvalité,
föroreningsspridning och vilket typ
av påverkan förbifarten kommer att
ha på privat vattenförsörjning och
vattenkvalité.
Vägtunnlarna för Förbifart Stockholm planeras gå i genomsnitt cirka

Kyriakos Zachariadis på Naturvårdsverket påpekar att grundvattensssänkningar och eventuella föroreningsspridningar kan förutom påverkan på privat vattenförsörjning
komma att leda till negativa konsekvenser på naturen på Lovö.
– Avfarterna kommer att förändra
landskapet på Lovö, men också
grundvattenspåverkningar kan förändra landskapet och Natura 2000
området, Edeby ekhage, säger Kyriakos Zachariadis.
ISABEL DIAZ SJÖHOLM

LOKALT

Ekerös nättidning

E-nytt onsdag 13 januari 2010

5

Kommunens censurering
hindrar undervisningen
Välbesökta sajter som Facebook och Youtube är bortfiltrerade
FOTO: HENRIK BOMAN

Skolor på Ekerö utsattes under
hösten för censur av internet.
Youtube och Facebook var två
sidor som blev bortfiltrerade av
kommunen. Anneli Jeppson,
rektor på Tappströmsskolan, blev
chockad över det kraftiga filtret.
– Nioklassare som ska söka till
gymnasiet kunde inte få den informationen de behövde, säger hon.

Den andra november förra året kom
ett meddelande till skolor i Ekerö
kommun att ett webbfilter skulle
börja användas i skolnätet. Syftet
med filtret var att blockera olämpliga
sidor som innehåller porr, spel och
knark. Filtreringen blev hårdare än
väntat och sidor som Youtube och
Facebook blev också bortsållade.
Kristina Ståhle är rektor på Närlundaskolan, en av de skolor som
blev drabbade.
– Vi klagade mycket då det var
många sidor som blev spärrade, däribland Facebook och Youtube, säger
hon.
Kristina tycker att sociala medier är

ett bra komplement till undervisningen. Hon menar att det ska vara
upp till skolorna att bestäma vilka sidor
som är lämpliga för eleverna.
– Vi behöver ta en diskussion skolorna sins emellan och ta ett gemensamt beslut om vilka sidor som ska

Nätmötesplatsen Facebook var en av sidorna som kommunen ansåg vara olämplig att surfa på under skoltid.

vara tillgängliga för eleverna. En person ska inte bestämma vilka sidor
som ska spärras, säger hon.
Årskurs åtta på Tappströmsskolan
blev också hårt drabbad av filtreringen.
Under projekter “Eco8” skulle eleverna göra filmer och lägga ut på Youtube där andra elever kunde gå in och
rösta. Några av eleverna hade i uppgift att analysera hur människor
framställs i reklam kom inte in på sidor med vanliga klädmärken. Anneli
Jeppson, rektor på skolan tycker inte

skolorna gjort sig förtjänt av så kraftig censur.
– Vi är närmast verksamheten och
kan enklast se vilka vägar som är
lämpligast för ungdomarna. Det är
irriterande att vi blev drabbade och
att det kom i vägen för undervisningen, säger hon.
Efter klagomål från lärare och elever
har webbfiltret nu stängts ner för bearbetning. Ekerö kommun, som i år
har som ambition att bli en av Sveri-

ges bästa skolkummuner, ser inget
problem med att censurera bort sidor
som Facebook och Youtube. I kommunfullmäktige den 10/12-09 uttalar sig Peter Carpelan i frågan.
– Jag ser ingen som helst koppling
mellan de tio bästa skolkommunerna
och möjligheten att surfa på till exempel
Youtube eller Facebook för
lärare och elever. Omvärldsbevakning
kan enligt min uppfattning ske på
annat sätt, säger han.

FOTO: IDA KRASSE

Snöröjningsbudget på
bristningsgränsen

Kommunens snöröjningsarbete har
hittills kostat knappt en halv miljon
mer än snittet de senaste åren. I värsta
fall kan den merkostnaden leda till
sämre ekonomi för de kommunala
skolorna.
– De ska inte behöva bli påverkade
om budgeten spricker, men risken
finns, säger Jan Pettersson, ekonom
på Tekniska kontoret i Ekerö kommun.
Tekniska kontoret har en gemensam budget för sina ansvarsområden.
Det innebär att ett område blir lidande om ett annat överskrider sin
budget, vilket snöröjningen lutar åt
att göra.
– Det har varit en relativt dyr säsong, fortsätter det så här så kommer
budgeten antagligen att spricka, säger Anders Garmark, Vatten- och
Avloppsingengör på Tekniska kontoret.
Bland Tekniska kontorets ansvarsområden finns förutom väghållningen av de kommunala vägarna
även skolor på Ekerö som alltså kan bli
drabbade om snöröjningsbudgeten
överskrids med mer än beräknat.
– Vi har inte så många vägar att
underhålla så förhoppningsvis blir
det inte så, säger Jan Pettersson.

- 22,1°C
HENRIK BOMAN

IDA KRASSE

visade
termometern
på Adelsö den
6/1-10

FOTO: IDA KRASSE
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Säker på hal is

– Man ska ha sällskap, utrustning, karta och kompass och dessutom veta hur isen fungerar, säger Margareta Thorgren som håller i kursen ”Säker på isen” på Ekerö.
När isen nu har lagt sig runt Ekerö letar sig många skridskoåkare
ut för att testa sina färdigheter.
Men utan rätt kunskap och utrustning ska man inte ge sig ut.
– Man ska ha sällskap, utrustning, karta och kompass och dessutom veta hur isen fungerar,
säger Margareta Thorgren som
håller i kursen ”Säker på isen”.
Margareta Thorgren har lång erfarenhet av långfärdsskridskoåkning

och har själv varit aktiv sen mitten av
90-talet inom Friluftsfrämjandet.
Som bosatt på Ekerö känner hon till
isen väl och vet att så här års är den
lömsk.
Det kan finnas sprickor och vass som

ligger under snön.
Dessutom är det viktigt att ha med
sig en stav så man kan känna på isens
kvalité. Hennes tumregel är enkel –
ju högre ljud, desto tunnare is.
– Staven är som åkarens känslos-

pröt och en nödvändig del av utrustningen, säger hon.
Det är många som går igenom
isen varje vinter. Det är allvarligt, du
blir snabbt nedkyld i det nollgradiga
vattnet och det är viktigt att snabbt
byta kläder ifall olyckan inträffar.
Åker du på egen hand utan lärare
ska du veta vad du gör.
I kursen som Margareta leder tar
man bland annat upp iskunskap, navigation, vad man ska ha med sig,
skaderisker och information om tu-

”Jag vill att snowboardparken
ska bli den bästa i Stockholm”
Nu satsar Ekebyhovsbacken mer
på snowboardåkare. En stor
snowboardpark, några mindre
hopp i barnbacken och ett bigjump i den breda pisten – det
kan åkarna förvänta sig inom
kort.

Jag vill att snowboardparken ska bli

bäst i Stockholm, säger Alexander
Blomqvist som håller i byggnationerna.
Ekebyhovsbacken ska konkurrera
med de andra Stockholmsbackarna
– Detta bland annat med en snowboardpark och andra nya hopp för
snowboardåkare. En långsiktig önskan är att locka folk från Brommaoch Vällingbyområdet till backen.
– Syftet är att få hit folk genom att
presentera någonting nytt, säger
Alexander Blomqvist.
Fyra stora hopp, ett flertal rails

och mindre hopp i barnbacken är
just nu under uppbyggnad. Backens
bredaste pist kommer också snart att
stoltsera med ett riktigt bamsehopp.
Något som förhoppningsvis kan an-

vändas till tävlingar.
– Arrangören Winter Jam, som
anordnar bigjumptävlingar på
Stockhoms stadion, har visat in-

FAKTA

rerna.
Vanligtvis åker deltagarna mellan
två till tre mil beroende på isförhålllandena.
Margareta är ny som ledare för kur-

sen har redan märkt av ett stort intresse för friluftsliv.
– Ja, det är rusning hit, många vill
vara med. Kursen blev full redan i
november, men bara du tar reda på
vad vad man behöver så kan du ge
dig ut själv, menar hon.

FOTO : MARCUS SIMM

Margareta berättar att för den
som vill börja åka kan det vara värt
att lägga några extra slantar för att få
en hållbar och bra utrustning.
Priset är mellan 2 000 – 4 000 kronor.
Margareta Thorgrens tipsar:

– För den som vill åka nu finns det
en plogad bana på Tranholmen här
på Ekerö. Banan är cirka två kilometer lång, säger hon.
JESPER JÄGER-ÄRLESTAD

tresse för att anordna tävlingar i
hoppet, berättar Alexander Blomqvist.
Förutom snowboardsatsningen
finns nu även nya upplysta längdskidsspår, en ny pistmaskin och nya
snökanoner.
Förhoppningen är att allt detta
ska stå klart någon gång i februari.
JESPER JÄGER-ÄRLESTAD

Snowboarding

Bigjump - Större typ
av hopp lämpat för
tävlingar
Rails - Räcken eller
små boxar som är till
för att glida på med
brädan
SnowboardparkFlertalet hopp och

räcken på samma yta.
Goofy - När man
står med höger fot
framåt på brädan.
Regular - När man
står med vänster fot
framåt på brädan.
Faceplant - När man
ramlar på ansiktet.

360 - Snurra ett
varv i luften.
540 - Snurra ett och
ett halvt varv i luften.
Air - Ett vanligt
hopp utan rotation.
Bail- När man vurpar
och slår sig.

JESPER JÄGER-ÄRLESTAD

Här byggs en nöjespark för Ekerös snowboardsentusiaster.

FOTO: MARCUS SIMM
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HALLÅ DÄR ...

Ekeröbon Tommy Berghagen klappar om sin häst Maharajah. Han har all anledning till att vara stolt över henne efter nomineringen till Årets häst.

FOTO: ANNA R STRANDBERG

Maharajah kan bli Årets Häst
Det är tolv minusgrader ute när
klockan börjar närma sig ett.
Hästarna på Menhammar Stuteri
har tagits in i stallet och bort från
kylan. Fyraåriga hingsten Maharajah står i sin box och äter
glupskt sitt kraftfoder. Han är en
av de nominerade till Årets Häst
2009 och om några veckor ska
vinnaren röstas fram.

Han tittar nyfiket på mig genom gall-

lrena som utgör en del av hans box. I
sin iver att hälsa trycker han nästan
ut sitt huvud genom ett litet hål i
väggen. Det finns inte ett spår av den
taggade hingsten med den nästan
aggressiva vinnarskallen som har
sprungit in över sju miljoner kronor.
Den hästen som står framför mig ser
lugn och harmonisk ut. Troligtvis
helt ovetande om sin egen popularitet.
I ett kyligt kontor i samma byggnad

liknande åt Stefan Hultman. Stefan
driver tränings- och tävlingården
vid Menhammar Stuteri men är för
tillfället bortrest på semester.
Tommy Berghagen visar upp bilder
på Maharajahs pappa, den
världskända avelshästen Viking
Kronos, som också bor på gården.
Kronos är född i Italien men köptes
upp för en ansenlig summa och kom
2005 till Ekerö. Efter noga planering
parades han med ett sto av fin börd
och Maharajah föddes med goda
förutsättningar och ett imponerande släktträd bakom sig.
– Avel är en hel vetenskap som jag
väljer att inte gå in på, säger Tommy
Bergahagen. Maharajah har fina
blodslinjer. Vi hade förhoppningar
på honom tidigt. Nu spås han en lysande framtid och kommer nog bli
Sveriges nästa stora stjärna.
Fjolåret var ett lysande år för Maha-

rajah som vann många lopp och blev
välkänd i Sverige. Förutom Maharajah är tre andra hästarna nomine-

Fortsatt mörker för
SKÅ IK’s ishockeylag
som stallet sitter Tommy Berghagen.
Han sköter kontorssysslor och

rade till Årets Häst varav en är Torvald Palerna. Han tros vara mest
konkurrenskraftig mot Maharajah
enligt en enkätundersökning som
har gjorts nyligen.
– Torvald är en äldre häst somhar
vunnit många fina priser, det
kommer bli en kamp, säger Tommy
Berghagen.
Förutom en mycket äldre tävlingshäst är det Maharajah som med sina
7,7 miljoner kronor har sprungit in
mest pengar för Stefan Hultman.
Men det är många kilometer och
noggrant planerad träning som har
tagit honom dit han är idag. En
timme tre dagar i veckan tränar Maharajah och sliter i backarna runt
stuteriet.
Stefan Hultman har stora planer
för honom och än har hingsten
många säsonger kvar. Nästan uteslutande har det varit Örjan Kihlström
som kört när Maharajah har tävlat.
Men det är inte bara på banan som
stuteriet engagerar sig i hingsten.

– Vi har stora förhoppningar om
att han ska bli avelshingst. Redan nu
finns det ett intresse bland häst
ägare att han ska betäcka deras sto.
En dag för Maharajah börjar redan
klockan fem på morgonen när kraftfodret serveras. Efter det får han tilllbringa en stund i hagen tills träningen börjar. Strax innan den tar
hans skötare in honom och låter han
vila, äta och dricka mycket vatten.
Efter den dryga timmes långa träningen återvänder han till stallet. Såhär är Maharajahs liv under en normal vecka. Men hingsten trivs med
träningen och motionen.
– Han är stark i sig själv och en
sund individ, säger Tommy Berghagen. Han har många år kvar på banan. Man måste vara positivt inställd
till att tävla och det är han. När han
står vid konkurrenterna ser man hur
han lägger öronen bakåt och sedan
pressar sig fram. Han vill verkligen
vinna.
ANNA R. STRANDBERG

– Det är väl hyfsat bra om man ser

till att vi sällan har fullt lag på träning och match, säger lagkapten
Martin Fjällby.
Förra året degraderades Skå IK
från division ett till division två
och tog i höstas steget till Alltvåan
som är ett kval till division ett.
Men det har inte börjat särskilt bra
för Skå.
– Vi har haft ganska mycket skador i truppen men sedan har
många varit bortresta den senaste
tiden, säger Martin Fjällby.
Lagkaptenen - med rutin från
allsvensk ishockey i AIK och
Hammarby tidigare på 2000-talet
berättar också att det är en mycket
stor skillnad mellan division ett
och division två.

– Det går inte ens att jämföra.
Det är en enorm skillnad. Jag tycker själv att det är en dålig ishockey
i tvåan. Man blir dessutom dålig
själv, haha, säger Martin Fjällby.
Det är också ett ungt lag som
Skå ställer upp med i år. Ett helt
nytt lag jämfört med förra säsongen.
– Sett till uppslutningen är det
väl hyfsat bra så här långt. Men vi
har sällan ställt upp med fullt lag i
matcher, säger Martin Fjällby.
Klubbens mål är att ta en hög
placering i Alltvåan men läget är
kritiskt efter en skral inledning.
– Vi satte ett mål på 21 poäng
och förhoppningsvis kan vi nå det
målet men det gäller att alla
kommer på träningarna.Vi har visat att vi är ett slagkraftigt lag när
vi har ett bra samspelt lag. Tyvärr
händer det inte ofta, säger Martin
Fjällby.
MARCUS SIMM

94-kilosbjässen Fredrik Svenss-

son, 34, har haft en lång och innnehållsrik karriär.
Sedan han snörade på sig sina
första skridskor i Skå IK en gång
i tiden, har det blivit spel i Finland, Schweiz, Tyskland – och inte minst drygt 250 elitseriematcher i ett flertal olika klubbar här
hemma i Sverige.
Numera håller han till i Södertälje SK, som spelat upp sig på
slutet och lämnat jumboplatsen
i hockey-Sveriges finrum.

Hur skulle du summera er säsong
hittills?

– Väldigt upp och ner. Det
började bra och vi hade en härlig
intensitet, men i november och
december tappade vi rejält. Nu
har vi dock fått upp farten igen –
det är väl julskinkans förtjänst!

Hur tycker du att det har gått för
dig personligen?

– Nja, sådär. Nu på slutet har
det gått bättre, men det är fortfarande en bit kvar till den riktiga toppformen. Förhoppningsvis lossnar det snart.
Skå IK stretar på i alltvåan – följer du din gamla moderklubb någonting?

Skador och sjukdomar i truppen
Dåligt med folk ställer till det
för Skås ishockeylag. Efter sex
spelade matcher ligger laget på
en blygsam sjundeplats.

… Fredrik Svensson,
Ekeröfödd backgeneral i elitserielaget
Södertälje SK.

– Förr om åren gjorde jag det,
men nu på senare tid har jag faktiskt ingen koll. Självklart hoppas jag att det ska gå bra för dem;
det var ju där allting började.

Kommer vi någonsin få se en comeback i Skå-tröjan i framtiden?

Ekeröborna spelar mindre men får tillbaka mer

Foto: ANNA R. STRANDBERG

Ekerö spelade rätt 2009

Ekerö-borna lyckades kamma in
37 000 vinster från ATG under
2009. Att spela på hästar har
visat sig vara en lönsam satsning
för de boende i området.

Invånarna har fått tillbaka 73,5
procent av det de har satsat ,vilket är
bättre än Sverigesnittet, säger Hasse
Svennehed, PR-chef på ATG.
ATG har gått ut med pressrealeser
angående hur mycket kommunerna
i Sverige har vunnit och förlorat på
spel på hästar under 2009. I dessa
står att Ekerös invånaren har vunnit
nästan 20 miljoner under förra året.

Sammanlagt har boende spelat för
27 miljoner men fått tillbaka en stor
del av summan i vinster. Den största
enskilda vinstsumma låg på nästan
600 000.
Ekeröborna spelar mindre än övriga Sverige men får tillbaka mer, säger Hasse Svennehed. De är duktiga
på det här.
Den kommun som har fått tillbaka mest är Eslöv som har fått 125
procent av sina insatser. Lägst har
Bjurholm i Västerbotten fått som är
rankad sist med sin
ANNA R. STRANDBERG

– Nja, haha, det tror jag
knappast – men man ska aldrig
säga aldrig …

Du har ju gjort dig känd som en
tacklingsmaskin. Då måste jag
bara fråga, vågar man tackla
”Foppa”?

– Ja, det är klart. När man väl
är ute på isen väjer man inte för
någon – tacklingar är en del av
hockeyn. Men visst, man vill ju
inte vara den som ruinerar ”Foppas” karriär.

Vad önskar du dig allra mest just
nu?

– Att alla i min närhet får vara
friska och må bra.
JONATHAN EKELIW
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Biblioteket i tiden
Bibliotekens utlåningssiffror
rasar runt om i landet. Men på
Ekerö är nedgången knapp. Anledningen: Numera går det att
låna allt från filmer till elmätare
på biblioteket i Ekerö centrum.
– Vi har hängt med i utvecklingen, säger bibliotekarien Britt
Majgren.

Under millenniets första årtionde
sjönk utlåningsantalet dramatiskt i
landets bibliotek. Svenskarna lånade exempelvis 25 procent färre
skönlitterära verk under 00-talet än
tidigare, enligt en undersökning
från Statistiska Centralbyrån
(SCB). Färska rapporter gör dessutom gällande att vi – i största allmänhet – läser betydligt färre böcker.
Hur gör man då som bibliotek? På
Ekerö har man steg för steg blandat

in nya medier i utbudet. Ljudböcker
och e-böcker, spel och film, elmätare och arrangerade LAN-kvällar.
– Boken kommer aldrig att dö,
men vi skulle dö om vi inte
breddade vårt sortiment, säger
Britt Majgren, mångårig bibliotekarie på biblioteket i Ekerö centrum.

”Boken kommer
aldrig att dö ...”

BRITT MAJGREN

Frågan är bara om utvecklingen
är så bra? Flera folkpartister gick
häromveckan ut med ett utspel om
att bokens ställning i samhället
måste återupprättas. ”Det är skillnad mellan att läsa ’Den fula ank-

ungen’ och hundra SMS”, skrev
bland annat riksdagsledamoten
Christer Nylander på sin blogg.
– Men alltså, folk är inte lika intresserade av att läsa böcker längre,
så är det bara. Biblioteksverksamheten måste hänga med i utvecklingen, säger Britt Majgren.
Hur kommer det att se ut på biblioteket i Ekerö centrum om tio år?

– Haha, det var en bra fråga. Helt
klart är väl i alla fall att det inte
kommer att se ut som idag; vi
kommer säkert att tvingas anpassa
oss till digitaliseringen i allt högre
JONATHAN EKELIW
mån.

Ett skratt för hälsan
Skrattyoga, kurser i självkänsla
eller varför inte Heartdance?
Elizabeth Löfgren driver en egen
studio på Ekerö där hon jobbar
med det som kallas Mindfullness.
– Det betyder medveten
sinnesnärvaro, förmågan att vara
närvarande i nuet.

Elizabeth har i över tre år lärt ut olika tekniker i Mindfulness på Ekerös
psykologiska mottagning. Tekniker
som lärt patienter att hantera ångest, oro, depressioner och att sänka
stresshormonerna. Efter nedskärningar inom psykiatrin fick Elizabeth lämna mottagningen.
– Jag fick inte längre arbeta på
mottagningen eftersom mina högre
chefer inte anser att Mindfulness behövs, vilket är högst beklagligt.
Men Elizabeth gav inte upp sin
tro på vad som behövs.
Hon startade Må bra studion med
signaturen Mindfulness. En studio
med ett flertal olika kurser att välja
mellan. Däribland Skrattyoga som
går ut på att skratta på beställning
vilket sägs stärka immunförsvaret,
och Heartdance som bygger på mötet mellan de deltagande.
– Jag vill följa min intention och
arbeta med det jag är bra på och
tror på.
Med start i början på januari kan

Mattias Andreasson övar med danspartnern Cecilia Ehrling inför fredagens Let’s Dance.

Mattias
Enligt Elizabeth Löfgren kan ett skratt stärka immunförsvaret.

FOTO: ANNA JOHANNESSON

den som vill testa på yoga, andra
asvlsappningsövningar och metoder
vända sig till den nyrenoverade studion med Elizabeth som kursledare.
– Det leder till att du får sinnesro,

FAKTA

Mindfulness

Härstammar från
buddhistisk meditation.
Mindfulness är en
översättning av ordet
pali. Vilket betyder
att, icke dömande,
iaktta sig själv med

glädje och självinsikt. På sikt utvecklar du mental och känslomässsig balans och du blir mera självsäker, menar Elizabeth Löfgren.

fullkomlig uppmärksamhet.
Kontrollerade prover
har gjorts på kroniska
smärttillstånd, så som
olika cancerformer,
hjärt–kärl-sjukdomar
och depression.

EMMA MALMLÖF

Mindfulnessträning har
i dessa studier medfört
signifikant bättre
resultat än kontrollbetingelsen.

KÄLLOR: VÅRDGUIDEN
TIDNINGEN KUTUREN

LÄKARTIDNINGEN

Let's dance körde igång sin femte
säsong i helgen. I startfältet finns
Mattias Andreasson, känd från
både Idol och som medlem i bandet EMD. Innan han blev ett välkänt ansikte gick Mattias en musikutbildning på Ekerö.
– Upp med bröstet, säger
Cecilia Ehrling.

Mattias sträcker snabbt på sig och tar
ett fastare tag med armarna om sin
danspartner. Han ser fullständigt
koncentrerad ut när de börjar ta några steg och sekunder senare virvlar
de förbi mig i en rytmisk pardans.
Han är ledigt klädd i jeans och vit
t-shirt med stora raggsockar på fötterna när han sätter sig tillrätta i den
mjuka stolen. I Let´s dance har han
tagit sina första danssteg i sitt annars
musikinspirerat liv. På frågan om
varför han valde att vara med ler han
och säger:
– Det är bara en PR-grej. Han

skrattar lite och fortsätter sedan. Jag
kände att jag ville göra något själv
och jag tror att jag har mycket nytta
av det här. Ibland på scen känner jag
mig helt lost, så det här kan nog hjälpa.
I fredagens tävling kom han fyra och
fick bra kritik av juryn. Även hans
danspartner Cecilia Ehrling var väldigt nöjd med resultatet.
– Jag var nervös innan tävlingen
och var nojig över koreografin, säger
Mattias. Nu efteråt kommer jag inte
ens ihåg vad juryn sa eller vad jag sa
till dem men det kändes skönt när vi
hade dansat klart.
– Det gick jättebra tycker jag,
kommenterar Cecilia Ehrling. Det
är kul att dansa med honom, han är
duktig och populär. Vi har tränat
nästan varenda dag sedan vi presenterades för varandra den 23 november.
– Jag känner mig modig, erkänner
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bjuder upp till dans
Mattias. Samma sak med Idol, där
kände jag mig också modig som
kastade mig in i det.
2007 var Mattias med i Idol och
hoppade då av Musikhögskolan i
Stockholm för att vara med. Han beskriver skolan som flummig och berättar att den inte riktigt var vad han
trodde. Efter lite mer än ett år på
Musikhögskolan sökte en kille från
skolan till Idol och då provade även
Mattias lyckan.
– Jag var jättenöjd med min tid i
Idol när jag åkte ut. Men det var ett
pure hell under tiden. Jag kunde inte sova eller äta. Jag hade massa konstiga tics fram tills jag gick upp på
scen, det var sjukligt jobbigt.
Mattias började i EMD samma år som

Idol. Han visste vilka Danny och
Erik var innan de började spela tillsammans men de kände inte varandra väl. Duon hade prata om att ut-

öka sitt band och om Mattias som ett
alternativ redan när Idol började. De
åkte och kollade på honom första
dagen och ordnade sedan ett möte
med honom och sina managers.
– Jag trodde att det handlade om
att jag skulle ta bort mina låtar från
Myspace, vilket de hade bett mig göra, skrattar Mattias.Vi fungerar jättebra som en grupp. Nu är de några av
mina närmsta kompisar, jag kan
prata om allt med dem.

lycka. Jag satt och sjöng och spelade
hela tiden och alla hemma gick runt
med hörselskydd.
2001 skulle hans flickvän börja på
Kaggeholms folkhögskola på Ekerö

Mattias är född och uppväxt i Väste-

rås. Så länge han kan minnas har han
varit musikintresserad. Hans favoritlåt när han var liten var Life is life
med Opus som familjen hade på LP.
När han var fyra-fem år satt han
med glasslådor och spelade med
köksredskap och sjöng glatt med till
låten. När han var sju år fick Mattias
sitt första trumset.
– Det var ett sunkigt och gammalt men för mig var det höjden av

Jag höll på att
svimma ...

MATTIAS ANDREASSON

och genom henne fick han reda på
att det även fanns en musiklinje på
skolan. Då slutade han på ICA i
Västerås och flyttade med sin flickvän till Stockholm och bosatte sig på
Kaggeholms internat. Då spelade
han el-bas men även piano och
sjöng. Han berättar att det var helt
rätt tid att börja på Kaggeholm. Men
han minns att han var sjukt nervös
när han skulle göra uppträdande på
skolan.
– Jag var så extremt nervös jag höll
på att svimma första gången. Då
tänkte jag att det här ska jag aldrig
mer göra om.
Efter ett år ute på skolan var Mattias och hans flickvän nöjda med
internatlivet och flyttade in till en lägenhet närmare stan. En av hans
vänner på skolan frågade Mattias om
skulle vara med i en musiktävling
om det skulle dyka upp något som
liknande exempelvis Fame Factory.

– Då sa jag nej nej det är inte min
grej.
Men några år senare dök chansen
upp som Mattias inte kunde säga nej
till. På den vägen är det. EMD har
precis släppt en julskiva och ska
släppa ett nytt album inom en snar
framtid.
– Jag vill släppa en singel också. Får

man drömma skulle jag vilja släppa
en soloplatta. Jag vill kombinera
EMD med en solokarriär. Konceptet
vi går ut med är att vi är tre soloartister som spelar ihop men jag har
inte släppt något än, säger Mattias.
Men just nu är det endast dansen
som tar upp Mattias tankearbete och
energi. Han hoppas att han slår
bandkompisen Danny som har varit
med i Let's dance tidigare.
– Han kom fyra så jag vill slå det
men helst vill jag komma etta. Jag vill
vinna.
ANNA R. STRANDBERG
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10-talet; ingenting
är längre personligt

10-talet blir decenniet då de
nötta svenska deckarna och låtsaskultur så som Läckberglitteraturen sakta men säkert dör ut.
Äntligen kommer jag att få slippa
skämmas när jag går in i en bokhandel.
De lämnar istället plats till förmån för självbiografier, självklart
i pocketformat signerade av diverse c-kändisar med melankoli i
bagaget.
Tillsammans kommer de
trängas med digital kultur, som
e- böcker och streamade filmer.
Den inbundna boken slår sina
klor i kokböcker.
Jag spår ett decennie av stekos

och färgglada sallader i tv-rutan.
Trots att jag hånar alla dessa tjatiga aptitretare och GI-måltider
kommer jag att stå där med min
olivolja med en nyköpt svindyr
oljepip som ”gör att salladen blir
lite fräschare.”

Personligt blir ordet som under

tio-talet kommer väcka varje
människas inre längtan efter något som glömts bort och lämnats
kvar hos 00-talet.
Ingenting kommer längre att
vara enskilt eller privat. Orsaken
stavas de sociala mediernas härskarrike. Här fortsätter vi att
lämna ut oss totalt i digitala dagböcker, communitys och andra
platser där vem som helst genom
ett klick kan ta reda på allt om en
enskild individ.

Vi kommer jubla åt råmoderna
saker så som applikationer och
androider som blir omåttligt populära trots att ingen egentligen
faktiskt riktigt kommer förstå
vad det är eller hur de fungerar.
Vi kommer minnas decenniet som

rivstartades med en hype utan
dess like kring monarkin. Ett
kungabröllop med stigande turism som följd. Troligtvis följer
även den yngre sessan i sin systers
fotspår och skapar även hon ett
tillskott i turistekonomin.
Själv kommer jag att förbanna
varje kamera runt halsen, varje
överbelamrad djurgårdsfärja och
varje strumpa i öppna sandaler.

Till det lägger jag som avslutning

och grädde på moset ett maktskifte.
Halvvägs in i decenniet möts
dessutom blått och rött någonstans på mitten och vi blir lila,
kvar på högerkanten står
Sverigedemokraterna alena.

Anders Lindén tror att båten Seaside försvinner i år.
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Oppositionsrådet Ulric Andersen (s) går i pension.

FOTO: PRESSBILD

Så kommer vi
minnas 2010

Ekerös 2010 kommer handla
handla om rörelse. Ulric Andersen kliver ner, Skå vill ta steget
upp och Seaside ska bara bort.
E-nytt blickar framåt mot det
nya året.
Det är svårt att sia om vad som

kommer hända under 2010 på
Ekerö. Men redan nu finns det saker som E-nytt vet kommer att
hända. Skå IK slåss för en uppflyttning till ishockeyns division ett, Seaside får en ny ansvarig ägare och det eviga
kommunalrådet Ulric Andersen pensioneras.
E-nytt sökte upp några av
aktörerna inom sport, nyheter, politik och kultur för ett
par snabba frågor om det nya
året som kan bli ett mycket
spänn-ande år.
Martin Fjällby, lagkapten

för Skå IK, ser chanserna
till uppflyttning som
goda.
Skå har gjort det
bra hittills och kommer under våren
spela i Alltvåan där de två högst placerade lagen kvalificerar sig för division ett.

– För oss är ambitionen att vi ska
slåss uppe i toppstriden. Om alla
tränar som de ska tror jag att vi ska
lyckas med det. Jag ser fram emot
att sätta igång och spela igen.

legat kantrad i Tappströmskanalen
i fyra månader.
Anders Lindén jobbar för kronofogdemyndigheten i Ekerö och tror
att båten kan försvinna.

– Att hålla mig skadefri. Har
tidigare haft lite skador.

– Tiden för att lägga bud på det
kantrade fartyget har nu löpt ut.
Kronofogden kommer att offentliggöra vem som har vunnit budgivningen den 18 januari. Det vinnande företaget eller personen har
ansvar för att vända och flytta båten.

Vad blir din största utmaning?

Vad tror du blir det
största samtalsämnet 2010?

– Att Sverige
blir ett fiasko i
OS.

Hur kommer vi
minnas 2010?

– Som kallt. Det
har ju inte varit så
här kallt sedan 80talet.
Båten Seaside blev

en av Ekerös största samtalsämnen
2009 när det kantrade i höstas. Ägaren kunde inte reda ut situationen själv på
FOTO: SKÅ IK
grund av sjukdom och ärendet gick till kronofogden.
Som i sin tur lagt ut ärendet till
upphandling. I januari har fartyget

Har ni några bud på båten just nu?

Vem tar ansvaret i övrigt för bostadsrätterna?

– Miljöaspekterna, eventuell förbifart Stockholm. Det kommer inte
påverka miljön direkt eftersom den
kommer att gå i en tunnel. Däremot
kommer det att bli ett exploateringstryck, då är frågan hur vi ska
hantera det.

Försvinner båten under 2010?

Benny Sjögren är Ekerös multiinstrumentalist. Med tre utgivna
skivor och ett par på väg är han en
av de mer meriterade artisterna på
Ekerö.

Ulric Andersen (S) har varit aktiv

– Få studion att rulla ordentligt.
Se mitt barn att gå. Eller ja, se och få
mitt barn att gå problemfritt. Han
är i den åldern.

– Ja, det utgår jag ifrån. Samtidigt
vill man helgardera sig. Eftersom
ingen från början trodde att båten
skulle kantra.

som kommunpolitiker på Ekerö i
16 år. Efter valet avgår han som
oppositionsråd och går i pension.

Vad kommer bli din största utmaning 2010?

Vad har du för förväntningar på
2010?

Vad ska du göra under 2010?

– Få lite mer spelningar. Har varit lite tunt med det på sistone.

Vad tycker du är Ekerö kommuns
största utmaning år 2010?

– För en ordentlig vinter. För en
vit jul och allt det där. Jävla tjat på
radiostationer med mera om att det
är en sån extrem kyla. Åk upp till
Norrland om du vill uppleva riktig
kyla. Det är ingenting här.

– Haha. Ja, det är ju valrörelse den
19 september, så all min kraft och
engagemang kommer att gå till det
under året.

– Det är fortfarande bostadsfrågan. Vi måste vara mer aktiva med
bostadsförsörjningen.

Hur tror du vi kommer komma ihåg
2010?

JOHAN ANDERSSON

