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Arriva skyller på
busschaufförer

E-nytts avslöjande om Arrivas
tomgångskörning ledde till stark
kritik från SL och kommunen.
Behzad Foroozesh, chef för bussbolagets garage på Ekerö menar
att allt var en enggångsföreteelse.
– Vi brast inte i våra rutiner.
Det är någon person som har
gjort fel vid det här enskilda tillSid 2
fället.
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Kommunen har samlat på sig ett stort skuldbelopp på 472 miljoner

Varje nyfött barn på Ekerö är skyldig 19 043 kronor. På grund av kommunens mångmiljonskulder får barnfamiljerna betala ett högt pris.Verksamheterna kommer i längden att drabbas. Den genomsnittliga skulden för nyfödda

barn i hela landet ligger på 12 400 kronor. Många är oroliga för vad det innebär.
– Man kan bli fundersam om det påverkar oss som familj och vad kommSid 5
unen gör för familjer, säger föräldern Emma Lindén.

Från krigets Irak
till Ekerös lugn

Gravid i den åttonde månaden
flydde hon från förföljelse och
hot. Ensam tog sig Revan Hana
till Ekerö där släktingar väntade.
Men kommunen erbjöd ingen
hjälp.
– Den första tiden var tuff,
Sid 2-3
men värd allt.

V – “Folkomrösta
om förbifarten!”

Förbifarten är klubbad och klar.

Trots detta vill vänsterpartiet ha
en folkomröstning.
– Slaget är inte förlorat innan
spaden sätts i jorden, säger oppositionsborgarrådet Margarethe
Sid 6
Livh (v).
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Andreas Boonstra är högaktuell med sin nya pjäs Ön som han satt upp. Den stora premiären går 5 februari på Stadsteatern.
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I pjäsen Ön skildrar Andreas Boonstra sin uppväxt på Ekerö
Kulturkrockar och stryk av nazister hörde till vardagen i Andreas Boontras
tonårsliv. Nu är han aktuell med föreställningen Ön som har premiär i
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Stark kritik
riktas mot
bussbolaget
SL och kommunen riktar stark
kritik mot Arriva. Nu ska båda
kontakta bussbolaget.
Efter

”Vi brast inte
i våra rutiner”

FOTO: HENRIK ERIKSSON

Tomgångskörningen av bussarna i
Ekerö centrum har orsakat starka
reaktioner från ekeröbor, kommmunen och SL. Men Behzad Foroozesh som är chef för bussgaraget på Ekerö hävdar att allt är en
engångsföreteelse.
– Vi brast inte i våra rutiner.
Det är någon person som har gjort
fel vid det här enskilda tillfället.

Att bussarna står på tomgång före
avfärd hör till vanligheterna enligt
den busschaufför E-nytt varit i kontakt med. När E-nytt ringer upp
Behzad Foroozesh och frågar om
bussgaraget har ändrat sina rutiner

före avfärd förklarar han att allt är
ett mänskligt misstag..
– Jag har talat med busschaufförerna och de beklagar det som har
hänt.
Så du menar att det är en engångsföreteelse trots att vi åkte dit på
ett tips från en busschaufför?

– Jag kan inte svara för vad bussschauffören har sagt. Det var bara ett
mänskligt misstag.

Har inte ni ansvar över det här?

E-nytts avslöjande om
bussbolaget Arrivas tomgångskörning i Ekerö centrum
kommer nu ledningsgruppen
inom SL kontakta företaget.

När vi ringer upp SL och infor-

merar om bussarnas tomgångskörning innan avfärd är de ovetande om Arrivas brott mot
kommunens regler.
I det avtal SL har med sina leverantörer har de som krav att
bussbolagen ska följa gällande
lagstiftning. I Ekerö kommun
gäller max en minuts tomgångskörning.
Kaspar Fritz är miljö- och hälsoskyddschef
för
Ekerö
kommun och han blir också
förvånad över de för honom
nya uppgifterna.
Men någon anmälan till polisen kommer kommunen inte att
göra enligt Kaspar. De kommer
istället att prata med Arriva och
titta på deras rutiner.
Han vet inte om det blir han
själv som tar kontakten med
chefen för Arriva eller när det
kommer att ske.

Flyktingfrågan –
en motsättning
– Jag har ansvaret men olyckor
och missar sker, säger Behzad.
HENRIK ERIKSSON

Nu skärps motsättningarna i flyktingfrågan. Flera socialdemokrater reagerar på moderaten Stafffan Strömbäcks sätt att se på
kommunens flyktingmottagande.

göra det. Det är då vi bidrar till att
kommuner som Södertälje måste
ta allt större förpliktigande i sitt
mottagande.

Vid det senaste mötet i kommun-

fullmäktige sa Staffan Strömbäck,
moderat ordförande i socialnämnden, att:
– Socialdemokraternas politik på
riskplanet har skapat den segregation
vi ser i många städer och framförallt
en del förorter i landet. Min bedömning är att huruvida vi tecknar 20
eller 90 flyktingar att ta emot i Eke-

”Flyktingströmmar är ett
globalt problem
som vi borde ta
ett solidariskt
ansvar för ...”

JOHAN HAMMARSTRÖM (S)

HENRIK ERIKSSON

Staffan Strömbäck (m) ordförande i
socialnämnden. FOTO: JONNA THOMASSON

rö kommer knappast att påverka vad
som händer i Rosengård.
– Det tyder på ett banaliserande av
ett väldigt stort problem, säger socialdemokraten Johan Hammarström.
Man kan inte avsäga sig ansvar för att
man är tillräckligt liten.
Vid kommunfullmäktigemötet fram-

förde Hammarström kritik mot
kommunens sätt att agera i flyktingfrågan.

– Vi [Ekerö] är en bidragande del till
upprätthållandet av segregeringen i Sverige. När moderata små kommuner
med kapacitet och resurser att ta emot

flyktingar men som väljer att inte

Enligt Staffan Strömbäck reagerade
han mot att Hammarström fick det
att låta som att Ekerö kommun
bidragit till ökad segregation och
främlingsfientlighet.
– Jag tycker att företrädare för socialdemokraterna borde ha en mer
ödmjuk inställning, eftersom de
styrt integrationspolitiken i detta
land, säger Staffan Strömbäck. Jag
tyckte han kastade sten i glashus.
Malmö är ju faktiskt en socialdemokratiskt styrd stad och det mest
synbara exemplet på misslyckad
integration.
– Flyktingströmmar är ett globalt
problem som vi borde vara med och
ta ett solidariskt ansvar för, påpekar
Johan Hammarström. Majoriteten i
kommunen har inte på något sätt
agerat i flyktingfrågan.
Det har inte funnits någon politisk vilja att genomföra det kontrakt
om flyktingmottagande kommunen
skrivit under med länsstyrelsen.
OLA SAMZELIUS

Revan ställer upp i intervjun med namn, men hon vill av personliga skäl inte visa

Hon kom
Revan Hana var gravid i åttonde
månaden när hon ensam kom till
Sverige. Då flydde hon från den
religiösa förföljelsen i Irak. Idag
bor hon i en handikappanpassad
lägenhet i Träkvista.
- Den första tiden var tuff.
Men när jag till slut fick lägenheten, då var allt värt det, säger
hon.

I Ekerö bibliotek sitter en stressad

men glad Revan Hana. Just nu
pluggar hon intensivkursen svenska
för pedagoger.

I Irak var hon färdigutbildad kemilärare, något hon hoppas kunna
arbeta som i framtiden.
Revan har kommit en bra bit på
vägen. Speciellt med tanke på hur
hennes liv i Sverige började.

Den 17 januari 2008 föddes sonen
Kristopher med diagnosen ryggmärgsbråck.
– Jag pluggade ingenting på tio
månader. Jag hann inte på grund av
all hjälp min son behövde.
Revan kom till Sverige den tredje

december 2007. Sex månader
senare kom hennes man Toma. Då
bodde Revan hos sina släktingar i
Ekerö kommun trots att hon hade
blivit erbjuden en lägenhet i
Åkersberga av FN.
– Lägenheten var fantastisk men
jag kunde inte bo där. Jag behövde
hjälp med min son och bo närmare
mina släktingar.
Familjen Hana fick bo ett år hos

släktingar innan kommunen ord-
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sitt ansikte på bild.
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till Ekerö helt utan hjälp
”... Vi fick betala stora
summor för
att de inte
skulle dödas.”

REVAN HANA

nade den handikappanpassade lägenheten. Revan beskriver tiden
som tuff men ingenting mot det som
hon och hennes familj upplevt tidigare.
Revan och Tomas familjer har
varit kristna i generationer. De var
förföljda redan innan kriget men

situationen förvärrades när ekonomin i Irak raserades.
– Människor började leta efter rika kristna att kidnappa. Min pappa
och min man kidnappades. Vi fick
betala stora summor för att de inte
skulle dödas.
Revan saknar ingenting från Irak
förutom sina föräldrar. Hon mår
dåligt när hon tänker på sina släktingars vardag i Irak. Femton gånger
har Revan nästan blivit träffad av
kulor.
– Det är hemskt och situationen i
Irak kommer bli värre för dem, för
att vi är kristna. Hade de haft möjligheten hade de flytt till Sverige.
Revan fortsätter:
–Jag passade inte in i Irak. Här
passar jag in.

Flykten från Irak var den värsta tiden i Revans liv. Hon berättar hur
hon ensam under resans gång tänkte på att hennes ofödda son kommer
lida av ett handikapp. Och om hur
hon fick sitta 13 dagar i ett fängelse i
Singapore på grund av ett fel i hennes migrationspapper.
Men Revan vill inte framställas
som ett offer. Istället är hon tacksam
mot sjukhuspersonalen och sin
handläggare Nina Bagge.
– Jag tänkte bara: Jag tänker aldrig
föda mitt barn i Irak och på Ekerö
har Nina hjälpt mig med allt. Allt
man behöver.
Idag är Revan tillfreds med sitt liv.
Tomas pluggar svenska för att kunna
börja jobba som bilmekaniker och
Revan har släktingar nära till hands,

trots att hon inte bor i en invandrartät kommun. Hon får öva sin svenska dagligen och tycker att Ekerö
kommun ger henne det stöd hon behöver.
– Jag känner mig piggare nu. Jag
pluggar det jag vill och jobbar efter
mål som jag uppfyller för att sedan
skaffa nya målsättningar. Det här är
livet.
Ekerö har tagit emot fyra tilldelade

flyktingar på två år. Revan är inte en
av dessa utan hon kom hit på egen
hand.
Enligt avtalet med migrationsverket ska kommunen ta emot minst 20
personer varje år.
Revan tycker att kommunen har
kompetensen att ta emot fler flyktingar och hon skulle absolut kunna

rekommendera sina föräldrar och
släktingar att flytta hit.
Är det inte fel att kommunen inte tar
emot fler flyktingar?

– Det känns tråkigt, Ekerö är en
fin plats med fantastisk natur och
vänliga människor.

FAKTA

JOHAN ANDERSSON

Revan

Född: Sjunde April, 1984
Bor: Träkvista
Svenska för pedagoger: En fortsättningskurs från SFI arrangerad
av kommunen.
Drömjobb: Kemilärare i Sverige.
Rädd för: Kackerlackor
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Seasides nya ägare
ännu inte utsedd

Seasides nya ägare skulle presenteras måndagen den 17 januari. Det
kalla vädret gör att utnämningen nu
försenas. Isen försvårar bärgningen
och utgör en ny faktor för skatteverkets handläggare ner de tittar på anbuden. Fartyget har snart legat kantrad i fyra månader.
– De nya ägarna kommer troligtvis presenteras i nästa vecka, säger
Linus Sundeman från Skatteverket.

E-nytt fredag 22 januari 2010

Ny kurs stressar flickor
på Tappströmsskolan

Försökte peta bussföraren i ögat

JOHAN ANDERSSON

En busschaufför utsattes i måndags

klockan 20:30 för ett hot om misshandel. Den ännu okände gärningsmannen vägrade att flytta sin bil när
bussen kom körandes på Färentunavägen. Mannen klev ur bilen, gick
in i bussen och försökte peta bussschauffören i ögat med sitt finger.
Enligt närpolisen på Ekerö blev situationen orolig med mycket gap och
skrik. Signalementet på gärningsmannen är dåligt men polisen
hoppas hitta honom med hjälp av
registreringsnumret på hans bil.
CASSANDRA ALM

Krock på Ekerövägen

Vid halv sex tiden i måndags krockade två bilar på Ekerövägen vid
Tappström. Räddningstjänst var på
plats men inga inblandade skadades. En personbil bärgades från
platsen.
ISABEL DIAZ SJÖHOLM

Älgolycka på Ekerö

I söndags kväll blev en älg påkörd på

CASSANDRA ALM

FOTO: OLA SAMZELIUS

Få fall av influensa

Det är färre och färre som hör av

sig till Ekerö Vårdcentral
och uppger symptom på svininfluensa.
-Det verkar vara lugnt överlag,
även i hela landet. Innan jul var det
fler som hörde av sig, säger en
distriktssköterska på Ekerö vårdcentral som E-nytt har talat med.
Enligt Smittskyddsinstitutet har
bara några enstaka fall av influensan påträffats den senaste tiden.
Hittills under januari har fem
fall rapporterats från Jämtland i
norr till Göteborg i söder.
I Sverige har runt 60 procent av
befolkningen vaccinerats.
Det är ännu oklart om svininfluensan går in i en andra våg.

JESPER JÄGER - ÄRLESTAD

Victoria Preisler, Caroline Ahlén och Veronica Tillas går i nian på tappströmsskolan och tycker att DISA-metoden är bra men att kursen borde läggas efter
FOTO: JESPER JÄGER ÄRLESTAD
skoltid.
Nu inför Tappströmsskolan DISAmetoden - en kognitiv beteendeterapi i syfte att behandla unga
tjejers depression och negativa
tankar.
- Det är en bra grej, det stärker självförtroendet. Men jag
hade velat att vi hade gjort det
här tidigare, när det inte var lika
mycket att göra i skolan, säger
eleven Caroline Ahlén, 15 år.

DISA vänder sig till unga tonårstjejer
eftersom undersökningar visar att
de i större utsträckning än pojkar i
samma ålder lider av stress och krav
från sin omgivning.
– Metoden handlar om att bryta
negativa mönster och motverka
nedstämdhet, berättar Ulrika Wiklund,
kurator
på
Tapppströmsskolan som håller i kursen.
I praktiken kan det handla om enkla saker som att röra på sig mer eller att skriva dikter för att få utlopp

FAKTA

DISA-metoden

Fakta:
DISA står för ( Depresssion in Swedish Adolescents)
DISA är en kognitiv
beteendeterapi i syfte
att behandla depresssion och negativa
tankar.

Metoden utvecklades i
USA av psykologerna
Gregory Clarke och
Peter M Lewinsohn.
Deras bok ” The Adolescent Coping with
Depression Course”
gavs ut 1990 och beskriver

för sina tankar. Allt som förhindrar
att man isolerar sig och blir inåtvänd.
DISA- lektionerna börjar med att tjej-

erna samlas cirka 15 stycken i varje
grupp.
Därefter börjar de diskutera eller
jobba med övningar de har fått.
Övningarna kan bestå av att beskriva hur de känner sig, men tjej-

tekniker för att behandla negativa tankemönster.
Baserat på dessa tekniker har Centrum för
folkhälsa i Stockholm
utvecklat DISA-metoden.

erna tycker det roligaste är att få höra om andras tankar.
– Det är intressant när någon berättar om sig själv och tar upp något
man inte visste om dem. Det kan vara ett intresse eller kanske en dröm
om något man vill bli. Men visst, det
är lite läskigt och obekvämt att säga
personliga saker inför andra, menar
Caroline Ahlén.
Hennes kompisar håller med.

– Det skulle vara skönt med lite
mindre grupper, runt åtta i varje
grupp skulle vara lagom, tycker
vännen Victoria Preisler.
De tycker också att man kunde ha
valt en annan tid för kursen. Deras
förslag är att ha den efter skoltid så
att de som verkligen känner att de
behöver kan gå.
- Vi har en massa andra ämnen
som vi måste sköta, säger klasskamraten Veronica Tillas.
Anneli Jeppsson, rektor på Tapppströmsskolan förstår kritiken.
– Jag vet att de känner så, det hade
kanske varit bra att ha kursen i sjuan
eller åttan. Tjejerna i nian har mycket att tänka på inte minst med gymnasievalen och allt.
Kursen består av tio lektioner och
startade i slutet av hösten 2009.
Det ska göras en utvärdering av
arbetet längre fram under terminen.

Närlunda skola vann 10 000 kronor
Närlunda skola hamnade högst
upp på prispallen i den lokala och
nationella tävlingen ”Gå och
cykla till skolan”.
– Det är roligt att vi är bäst i
Sverige, säger Simon Gilting, elev
på skolan.

Under tre veckors tid tävlade personal och elever mot andra skolor om

att i så stor utsträckning som möjligt
promenera och cykla till skolan.
– Jag cyklade till skolan varje dag,
säger Simon Gilting som går i femmman i Närlunda skola.
Annika Sundberg, lärare på skolan berättar att eleverna varit väldigt
motiverade och att tävlingen bidrog
med mer än bara motion och omtanke om miljön.

– Trafiken lugnade ner sig kring
skolan vilket bidrog till en säkrare
miljö för barnen, säger hon.
Andra deltagande skolor på Ekerö
var Sanduddens skola, Ekebyhovssskolan och Skå skola.
Sanduddens skola och Ekebyhovsskolan vann 6 000 kronor var i
tävlingen.
ISABEL DIAZ SJÖHOLM

JESPER JÄGER-ÄRLESTAD

Simon Gilting.

FOTO: ISABEL DIAZ SJÖHOLM

Ekerövägen i Älvnäs. Ingen männniska kom till skada. Älgens tillstånd
är oklart.
– Den har tagits hand om av viltvårdare., berättar Monika Thorén vid
närpolisen Ekerö.
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Skuld tynger invånarna
- Vi har en besvärande hög skuld säger Katinka Wellin, Ekonomichef på
Ekerö kommun
Lånen har under många år byggts
upp och idag är den sammanlagda
skulden på 472 miljoner kronor.
Den största delen av skulderna är investeringar som kommunen har
gjort under åren. Lånen ligger hos
diverse banker där Ekerö årligen betalar en ränta på drygt 20 miljoner
kronor. Katinka Wellin på Ekerö
kommun är inte nöjd över skulden.
– Det är en mycket hög summa vi
betalar i ränta och det är inte ett positivt resultat, säger Katinka Wellin.

Isak börjar på dagis i mars och då
vill man ha de bästa förutsättningarna, säger Emma Lindèn.

”Om vi inte
hade haft den
här låneskulden
hade vi kanske
haft en lägre
skatt”

KATINKA WELLIN

när han flyttade med mamma och
pappa till Ekerö för ett och ett halvt år
sedan. Mamma, Emma Lindèn blir
förvånad över den höga skulden.
– Man kan bli fundersam om det
påverkar oss som familj och vad
kommunen gör för familjer.

När sveriges kommuner och
landsting (SKL) gör sin sammanställning på kommuners skulder slås
de ut per invånare i varje kommun.
Niklas Johansson jobbar som ekonom på SKL. Han ser allvarligt på
Ekerö kommuns skuld.
– I förhållande till rikssnittet är det
en stor skuld. Medeltalet i Sverige
ligger på 12 400 kronor per invånare.
Bryter man ner det ytterligare ligger
Stockholm på 11 300 kronor per invånare, säger Niklas Johansson.

Peter Carpelan (m)
– Det är en alldeles
för stor låneskuld
kommunen har den
vill jag verkligen försöka får ner. Vi lägger för
mycket pengar på lån
och amorteringar. Vi
hade en ide att sälja det kommunal
bostadsbolaget och lösa den skulden sen kom finans krisen och då
lade vi det på hyllan.

Ulric Andersen (s)
– Den anses vara förvånandsvärt hög om
man jämför med
kommuner i vår storlek. Jag är inte orolig
för skulden. Jag tror att
vi ska tacka ja till en utveckling där inte nödvindigtvis
barnfamiljer eller äldre flyttar in. Då
tror jag att vi skulle kunna vända det
här.

Isak Lindèn 14 månader låg i magen

En kommun med en stor skuld
har ofta höga interna utgifter. För
stora kostnader drabbar i längden
kommunes verksamheter.
– Större lån som kontinuerligt stiger minskar utrymmet för verksamheter i kommunen. På så sätt drabbbas kommuns invånare, säger Niklas
Johansson.
Idag finns det inte någon konkret
plan över hur man ska bli av med låneskulden men Katinka Wellin ser
ett par möjligheter till hur man kan
minska lånet.
När man genererar positiva resultat kan man medvetet genom
politiska beslut betala tillbaka
skulden. Man kan också sälja tillgångar men idag finns inga sådana
beslut.
Kommuner med stora skulder betalar i regel mer skatt än en kommmun som har små eller inga skulder, detsamma gäller för Ekerö
kommun.
– Om vi inte hade haft den här
låneskulden hade vi kanske haft en
lägre skatt, säger Katinka Wellin.
HENRIK BOMAN

Isak Lindén 14 månader är skyldig över 19 000 kronor.

Hur ser du på Ekerö kommuns skuld på 472 miljoner kronor?
Gina Rosales-García (v)
– Det är klart att
kommunen ser det som
ett stort problem. Alla
partier har försökt att
lösa det här problemet.
Jag tror inte att skulden
är känd för Ekerö invånarna. Iså fall skulle det nog ha blivit någon protest i form att de inte
skulle rösta på högeralliansen och
det har vi inte sett.

Carpelan: Det ligger i en politikers roll att vara på Facebook
Bilden är ett motage

Peter Carpelan ser inget större
behov av Facebook och youtube
för Ekerös skolelever, själv vill
han däremot bli en mer frekvent
användare av Facebook.
- Jag använder mig av facebook och ska göra mig mer tillgänglig där. Det ligger i en politikers roll att vara på facebook och
blogga, säger kommunalrådet
Peter Carpelan.

Som E-nytt tidigare berättat
drabbades Ekerös skolor av censur
under höstterminen 2009. Kommmunen hade satt in ett webbfilter
för att sålla bort olämpliga sidor
som innehåller spel och porr. Fil-

tret blev kraftigare än väntat och
sidor som youtube och facebook
filtrerades också bort.
Kritiken var hård från skolor i
kommunen och undervisningen
blev drabbad.
Anneli Jepson rektor på Tapppströmsskolan berättar att niondeklassarna på skolan hade problem
att få den information de behövde
på nätet för att söka till gymnasiet
till hösten. Trots det är Peter Carpelan tveksam till sociala mediers roll
på skolan.

– Man ska känna till vad sociala me-

dier är men att säga att det skulle
hänga ihop med hur bra du lyckas

i skolan är bara nonsens. Vi bestämmer vilken information som
ska finnas att tillgå på kommunens datorer. Hemma får du göra
vad du vill, det lägger inte vi oss i.
Webbfiltret reagerade på vissa
nyckelord som kommunen hade lagt
in för att sålla bort mindre lämpliga
sidor.
Däribland fanns ordet blogg där
sidor med koppling till det ordet ansågs som olämpliga.
Peter Carpelan finns själv på Facebook där han vill bli mer aktiv, han
vill också på sikt börja blogga mer då
han menar att det ligger i en politikers roll.
HENRIK BOMAN

Lars Skoglund (c)
– Det är en hög skuld
och vi bör inte öka på
den utan snarare minska den. Om vi får ett
framtida överskott så
får vi väl försöka amortera. Jag har tyvärr ingen konkret lösning för närvarande,
men jag tycker inte att vi ska sälja
något.

FOTO: ANNA JOHANNESSON

Jan-Erik Bilter (fp)
– Den är hög och bidrar till en rejäl kostnad på 20 miljoner per
år. Som politiker har
man ett ansvar att inte
bara sköta ekonomin
för dagen, enligt
kommunal lagen ska man sköta
ekonomin för kommande generationer. Vi måste minska skulden,
enda sättet är att sälja ut tillgångar.

Ekerö kommun nobbar
avloppsreningskampanj
Ekerö kommun väljer att inte
delta i Naturvårdsverkets
avloppsreningskampanj.
Detta trots att det inom kommunen finns flera privata avlopp.
– Jag skulle vilja höra vilken
motivering man har för det, säger
Stig Marklund ordförande i Miljöpartiet på Ekerö.

På Ekerö finns det idag 3 500 re-

gistrerade enskilda avlopp. Ett
hundratal av dessa har ingen godtagbar reningsanläggning.
– Det som är godtagbar rening
kan vara svårdefinierbart, det
finns olika krav, säger Kaspar Fritz
Miljö- och hälsoskyddschef på
kommunen.
Trots att det finns många enskilda avlopp på Ekerö och att ett flertal av dessa inte har någon godtagbar reningsanläggning väljer
kommunen att inte delta i Naturvårdverkets tillsynskampanj.
– Jag skulle vilja höra vilken
motivering man har för det, det
finns ju fortfarande enskilda avlopp, säger Stig Marklund (mp)
som är kritiskt till kommunens
agerande i avloppsfrågan.

Kaspar Fritz
förklarar
kommunens beslut att inte delta.
– Vi var väldigt tidigt ute
med att förbättKaspar Fritz.
ra
avloppen,
men på andra håll hade man inte
arbetat lika mycket. Vi har ett inarbetat sätt och en plan på hur vi
ska jobba och vi tyckte inte naturvårdverkets arbetsplan för kampanjen passade Ekerö kommun,
säger Kaspar Fritz.
FOTO: JOHAN ELFVER

Varje invånare på Ekerö är vid
födseln skyldig 19 043 Kronor.
Det är högt över medel i sverige
där snittet ligger på 12 400
kronor.

I slutet av 90-talet ställde kommmunen högre krav på de enskilda
avloppsanläggningarna.
– 808 fastigheter klarade inte av
kraven 1997. Vi ställde krav på 450
fastigheter som åtgärdade sina avloppsanläggningar, säger Kaspar
Fritz.
– Det var väldigt betungande för
många fastighetsägare eftersom de
fick stå för allt själva, det var inte
alls subventionerat från kommunens sida, säger Stig Marklund.
ISABEL DIAZ SJÖHOLM
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Tycker du att vi
ska folkomrösta
om Förbifarten?

Birte Saare

– Nja, jag är lite delad – men det
är nog ändå bäst om politikerna bestämmer i den här frågan.

Sven-Olof Eriksson

– Nej, det där är för krångligt för
att folkomrösta om.

Ekerös nättidning

V vill folkomrösta om Förbifarten

”Stockholmarna måste själva bestämma”
Förbifart Stockholm kommer att
kosta miljarder att bygga – och
finansieras av våra skattepengar.
Nu kräver Vänsterpartiet folkomröstning i frågan.
– Det vore det enda rätta, säger
Gina Rosales (v), ledamot i kommunfullmäktige.

Den 3 september 2009 beslutade
regeringen att bygga Förbifart
Stockholm – men alltjämt finns det
motstånd mot projektet. Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att
Förbifarten både är förkastlig ur klimatsynpunkt och på tok för dyr att
bekosta.
– Det är inte hållbart. Våra skattepengar ska inte behöva kastas bort
på någonting som motverkar sitt
syfte, säger Gina Rosales.
Förra veckan gjorde Stockholm
Stads vänsterpartister ett utspel om
att frågan bör gå till folkomröstning.
”Stockholmarna måste själva få bestämma i en sådan här viktig fråga”,
löd parollen.
– Jag håller med, kommenterar
Gina Rosales. En folkomröstning
vore det enda rätta och det som

– Knappast. Det är upp till politikerna.

Mats Larsson

– Nej, om vi skulle folkomrösta
om det där skulle vi behöva folkomrösta om i princip allting.

Högsäsongen är här och tulpanerna
växer så det knakar. Vid Alverbäcks
stora växthus utanför Tappström är
det full rulle om dagarna. Några
tecken på lågkonjunktur finns inte
på en av Sveriges största tulpanodlingar.
– Det rullar på. Vi skördar uppemot 350 000 tulpaner varje dag, säger Anders Alverbäck.
På grund av kraftig prispress på
tulpaner har många mindre svenska
tulpanodlare tvingats lägga ned.
Men hos Alverbäcks går man med
vinst.
I år beräknas ungefär 21 miljoner
tulpaner lämna växthuset till försäljning i butiker runtom i landet.
Det är en ökning med en miljon
jämfört med förra året.
– Det är klart att vi ökar produktionen när mindre tulpanodlare försvinner, erkänner Anders Alverbäck.
I nuläget finns 75 anställda på före-

taget. Det gäller att förse hela landet
med efterfrågade tulpaner.

Skatteverkets beslut
om Seaside dröjer

Seasides nya ägare skulle presenteCecilia Lundbäck

– Nej, det tycker jag inte är nödvändigt – snarare onödigt.

skulle kännas mest politiskt legitimt.
Bland politikerna i Ekerö kommun är hon relativt ensam om den
uppfattningen.
– Folkomröstning? Nej, då skulle
beslutet snarare tappa i legitimitet;
det här är en så pass komplex fråga,
säger kommunfullmäktige Peter
Carpelan (m).
– Folkomröstning? Nej, vi ska inte
invagga människor i förnim- melsen
om att det skulle ge ett legitimare beslut,säger oppositionsrådet Ulric Andersen (s).
1991 röstade 75 procent av Ekeröborna nej till ”Västerleden”, ett
liknande förslag till Förbifart Stockholm. Men, det har ingen betydelse i
det här sammanhanget, enligt Peter
Carpelan.
– Västerleden skulle gå ovan jord,
vilket naturligtvis inte var lika populärt.Annars tror jag att folk i allmänhet
är väldigt positiva till en utbyggnad
av vägnätet runt Stockholm, och att
Förbifarten ses som ett bra alternativ.
JONATHAN EKELIW

Blomstrande affärer
i Alverbäcks växthus
Många mindre tulpanodlingar i
Sverige har lagt ned produktionen
på grund av dålig lönsamhet. Men
på Alverbäcks Blommor är det
andra tongångar - inte minst nu
när det är högsäsong.
– Vi ökar lite för varje år
som går, säger Anders Alverbäck,
produktionsassistent.

Victoria Forssén

E-nytt fredag 22 januari 2010

ras måndagen den 17 januari. Det
kalla vädret gör att utnämningen nu
försenas. Isen försvårar bärgningen
och utgör en ny faktor för skattever-

– Under högsäsong har vi många
säsongsarbetare. På ett år snittar vi
kanske 55 anställda, säger Anders
Alverbäck.
Företaget undvek också stora utgifter när det var som kallast. Alverbäcks har nämligen ett fast elpris.
– Känns mycket tryggt. Det hade
blivit svettigt annars, medger Anders Alverbäck.
– Det är många maskiner som
drar mycket ström, framför allt
rullbanden som plantorna står på.
Däremot använder man sig av biobränsle för att hålla rätt temperatur
i växthuset.

Vänsterpartiet möts av hårt motstånd från de andra riksdagspartierna.

FAKTA

Förbifart Stockholm
planeras bli en ny
motorvägsförbindelse,
som kommer att gå
från E4/E20 Kungens
kurva i söder till E4
Häggvik i norr – bland
annat via Lovön. Största delen av vägen,

Förbifart Stockholm
drygt 17 av 21 kilometer, föreslås gå i tunnel.
Byggstarten är planerad till 2012, och
det hela beräknas ta
minst åtta år att färdigställa och landa på
en totalkostnad nära
30 miljarder kronor.

FOTO: ANNA JOHANNESSON

Förbifarten ska bland
annat knyta samman
de norra och södra
länsdelarna, avlasta
Stockholms centrala
delar och minska
sårbarheten i Stockholms trafiksystem.
Källa: Vägverket

Anders Alverbäck har jobbat med tulpaner hela sitt liv.

FOTO: JONATHAN EKELIW

”Vi skördar cirka
350 000 tulpaner dagligen”

ANDERS ALVERBÄCK

Färgtrenden på tulpanerna varierar hela tiden. Det är mycket säsongsbetonat.
– Men vitt går alltid bra. Fast jag
kan inte riktigt säga vilken färg som
är populärast på Ekerö just nu. Till
jul är det mestadels rött som gäller
och till nyår gäller lila och vitt.
Mycket gult när det är påsk. Rosa
och rött till alla hjärtans dag. Det varierar, säger Anders Alverbäck.
MARCUS SIMM

kets handläggare när de tittar på de
olika anbuden som har kommit in.
Fartyget har snart legat kantrad i fyra månader.
– De nya ägarna kommer troligtvis presenteras i nästa vecka, säger
Linus Sundeman från Skatteverket.
JOHAN ANDERSSON

Rosa tulpaner är särskillt populärt på alla hjärtans dag.

Brister i socialnämnden
ska granskas 2010

Socialnämnden beslutade nyligen

om 2010 års internkontrollplan där
fyra av sju punkter kvarstår från fjolårets dito – som med andra ord inte
motsvarats tillräckligt bra. Dessa av-

FOTO: MARCUS SIMM

ser dokumentation, handläggningstid, delegationsbeslut och
överklagande beslut.
Under 2010 kommer internkontrollplanen ta upp ett helt nytt
granskningsområde i sammanhanget, anmälningar kring barn .
JONATHAN EKELIW

Ekerös nättidning

E-nytt fredag 22 januari 2010

Stora som små samlas i Ekebyhovsbacken för att njuta av skid och snowboardåkning. Entusiasterna hoppas kunna fortsätta åka långt in i Mars.

Se upp i backen!

”Kylan är som bortsprungen, här finns ingen
plats för gnäll om väglag eller dålig snöröjning.”

På busshållplatsen från Ekerö centrum tar några tolvåringar i skidmundering de klassiska första tjuvblossen på en cigarett de lyckats
tigga av en gammal man, nu bär
det av mot skidbacken för skid
och snowboardåkning.
Det är tisdagskväll i Ekebyhov. Lätt

snö faller mot den upplysta backen
där barn, föräldrar och skidlärare
trängs vid liften för träningspass
eller i en längtan att kasta sig ut för
branten och glida ner mot stugan. .
Ungdomarna vid busshålplatsen
blickar runt för att försäkra att inte
mormor råkar gå förbi är tydliga och

ser nästan komiska ut i mischmaschet med stolthet och coolhet när
fyrverket skickas runt. Det är kallt i
backen grabbarna är ivriga och tar
sig snabbt till liften för att sedan
glida ner för backen med sina
snowboards och skidor.
– Snön är 1,5 meter djup så vi
klarar oss till mars om vädret
skulle bli varmare, säger Alexander
Blomqvist som är driftsansvarig .
Alexander Blomquist berättar om
helgernas knökfulla backar och att
ny belysning är på ingång så att
även den fjärde skidbacken ska
kunna användas under kvällarna.

En grupp småbarn radar upp sig
framför sina skidlärare för en
genomgång av kvällens pass.
På frågan om det går bra att ta en
bild på dem framför backen ställer
en flicka sig snabbt i utförspose och
ler brett.
Det här är en kväll av lek och glädje
som skiner i varje ögonpar, stora
som små. Kylan är som bortsprungen, här finns ingen plats för gnäll
om väglag eller dålig snöröjning.
Barnens lek och fantastiska glädje får fortsätta ett tag till om helger
och kvällar i Ekebyhovsbacken.
OSKAR PERSSON

Barn mellan 5-11 år får nu möjlig-

OSKAR PERSSON
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Nytt Hockeyfritids

Ekerö IK kommer fortsätta med

hockeyfritids i vår. Man erbjuder förutom ledarledd istid även
läxhjälp och mellanmål i ishalllens café.
– Läxläsningen brukar inte
vara så populär, de flesta barnen
vill vara med på isen, säger Rickard Lind, hockeyledare i Ekerö
IK.
På sikt vill föreningen även utöka verksamheten med andra
sporter. Friidrotts- och fotbollsfritids är på gång till sommaren.
– Tanken är att det ska handla
om spontanidrott, det ska inte
vara som träning utan mycket
spel och mindre övningar, säger
Rickard Lind
EIK kommer ta ut en avgift för
mellanmålet på 10 kronor per
barn och tillfälle.
OSKAR PERSSON

Ny konstgräsplan till
Ekerö under 2010

Svängen IP ska få sin första

Alpinskidskola i
Ekebyhovsbacken

het att för en årsavgift på 100 kronor börja i skidskola. Initiativet
kommer från friluftsfrämjandet
mälaröarna som håller i grundkursen under januari och februari
med start nu på lördag.
Skidskolan hålls i Ekebyhovsbacken där barnen kommer lära sig
grundläggande skidhantering, att
bromsa och svänga samt lite mer
avancerade teknikövningar i backen.
– Barnen delas upp i olika nybörjargrupper där de kommer att få
hjälp av ca femton skidlärare, säger
Alexander Blomqvist, driftledare i
Ekebyhovsbacken.
Inskrivning till skidskolan sker
på Friluftsfrämjandets hemsida senast idag den 22 Januari.

SPORT

Nu på lördag kommer Ekebyhovsbacken att fyllas av skidskoleelever.

konstgräsplan och redan
under försommaren förväntas
arbetet starta. Den redan befintliga grusplanen kommer
att ersättas med en konstgräsplan i 11-manna storlek. Förhoppningen är att
den redan två
månader efter
byggstart ska
stå spelklar. Allliansen i Ekerö
kommun har tagit
med planen i sin budgeten för
2010 och nu pågår upphandlingen där de sista detaljerna
ska bestämmas.
– Det kommer främja fotbollen på Ekerö. Vi kommer ha
bättre
träningsmöjligheter
under höst och vintertid säger
Kjell Eriksson Styrelseordförande SKÅ IK.
ANNA JOHANNESSON
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KRÖNIKA

Värdelöst

HENRIK ERIKSSON
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Ska jag snurra nu?

Vad är det för mening att dela ut
ett pris när varken ettan, tvåan
eller trean är på plats? Speciellt
när det är svenska folket som
röstat fram vinnaren. På idrottsgalan delas Jerringpriset ut varje
år till årets bästa skidskytt. Förlåt, jag menar årets idrottare.
Men ibland kan man tro att sven-

skarna har en fetisch för skidskyttar. Från 1997 till 2001 plockade Magdalena Forsberg hem
priset fyra av fem gånger. Och i år
vann Helena Jonsson med rekordstort antal röster. Men varför var hon inte på plats för att ta
emot folkets hyllningarna. Jerrringpriset är folkets pris och anses vara det finaste du kan få som
idrottare. Men vart var Helena?
Svaret är hemma. Hemma
bakom soffan i Östersund för
att hon var så nervös att hon inte
vågade titta när priset skulle delas ut. Tar hon guld i OS kan hon
boka in utrymmet bakom soffan
i kalendern nästa år också.

På andra plats kom Sveriges
genom tiderna bästa fotbollsspelare Zlatan Ibrahimovic. Inte
heller han kom till galan och som
vanligt spekulerades det i att
”Barcelona hade stoppat svensken”.
Efter att galan tagit slut kom
det fram att Zlatan istället tog
emot ett pris i Italien. Och då
tänker ni säkert att han var ju i
Italien för att han vann ett pris
där och inte här. Men det är fel.
Zlatan tog nämligen hem priset
som årets manliga idrottare på
idrottsgalan. Men vem gick upp
på scen för att ta emot Zlatans
pris? Morgan Alling såklart. Han
försökte göra sig lustig men det
blev mest fel och ger Zlatan ytterligare en anledning att stanna
hemma nästa år också.
Efter det förstår jag verkligen
vart Zlatans prioriteringar ligger.
Och så mycket kan jag säga att det
inte är hos den nye förbundskaptenen och de kommande träningsmatcherna. Men jag kan
förstå honom. Jag skulle också
lockas av sol och värme i Barcelona istället för landslagssamling i
ett kallt och regnigt Wales den
tredje mars.
Tredjeplatsen knep Robin Söder-

ling. Behöver jag nämna att han
inte heller var på plats. Så vad är
då en gala värd utan prispallen på
plats när det finaste priset delas
ut. Ungefär lika mycket som Saab
är för GM.

Ekebyhovsskolans gymnastiksal intas varje onsdag kväll av entusiastiska squaredansare.

Ekerö Squaredansarna dansade i
onsdags in vårterminen på Ekebyhovsskolan till tonerna av klassisk
countrymusik och glada skratt.
– Det är en väldigt trevlig
förening, man träffar mycket folk
och får rolig motion, säger dansveteranen Karin Åslundh 66.

gruppen tre fyrkanter som dansar in
i varandra. Dansen leds av en Caller
som korrigerar deltagarna genom
dansen med hjälp av taktfasta in-

Karin har dansat squaredans i nästan

komma ihåg. Det kan vara knepigt både för en veteran och för en som är nybörjare att hänga med i Callerns utrop.
– Det roliga är att alla gör fel men
att det inte gör någonting, det får
man skratta åt. Dansen är mer för
huvudet än för benen och det är ba-

ISHOCKEY

– Jag blev väldigt rörd av utmärkelsen, jag har tränat tjejerna i 6 år
och det känns bra att få uppskattningen,
säger Anders.

Motiveringen från kulturnämnden
som delar ut diplomet lyder bland
annat: ”Anders arbetar för att var
och en ska växa både som människa
och spelare.
Han lägger ner mycket tid på flickornas träning men också på att utveckla sig själv som ledare. Anders

MADELEINE NILSSON

Dansveteranen Karin Åslundh tillbringar onsdagar i Ekebyhovssolan.

FOTO: ANNA JOHANNESSON

har tränat laget i 6 år och har under
fotbollssäsongerna lagt ner runt tolv
timmar per vecka på träning, matcher och hemarbete i form av taktikoch träningsupplägg. Han har även
en dotter i laget och det var så han
kom in i tränarrollen.
– För det mesta är det så det ser ut,
det är svårt att hitta tränare i flicklagen som inte har barn i laget, säger
Anders.
Lagledaren hoppas annars på en bra

säsong där han tror att sammanhålllningen i laget kommer spela stor
roll i kampen om seriesegern.
– Vi har tappat väldigt få spelare,
på 4 år har bara 3 tjejer lämnat och
det känns väldigt bra, säger Anders.
OSKAR PERSSON
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Vad känner du så här i efterhand?

ra att öva och nöta, säger en annan
av deltagarna och dansar iväg.
Karin och flera av dansarna tycker
det vore roligt om fler unga ville
dansa, det är bara två stycken i
gruppen som inte är pensionärer.
Squaredans kan dansas till all slags
musik som jazz, pop och rock. Bara
fantasin sätter gränser. Efter första
timmen blir det kaffepaus och medhavd matsäck plockas fram.
– Att ta med dansskor och kaffekorgen är den viktigaste förberedningen inför kvällen, säger Karin
glatt och går till fikarummet för att
vila till nästa danstimme.

RESULTATBÖRSEN

Salen fylls av ett 20- tal glada, entu-

Anders Pettersson tränar Skå IK:s
fotbollsflickor födda -95 och fick
nyligen ta emot diplom och
blommor för sina insatser under
2009.

struktioner till musik. Karin sätter
sig för en vilopaus.
– En gång kom mina barnbarn
och tittade på och de sa ”men mormor varför gör du inte som han säger”. Ibland gör man som han säger
och ibland inte, säger Karin och
skrattar till.
Det är flera moment och steg att

15 år och har under sitt liv dansat
många andra danser som vals, snoa,
stepping, cancan och magdans. Men
nu är det bara squaredans som gäller. Hon och hennes man brukade
dansa tillsammans men han lever
inte idag.
– Jag har fortsatt med dans även
efter hans bortgång. Här på squaredansen dansar man med alla och får
ett härligt umgänge. Det är jättekul!

siastiska, äldre män och kvinnor,
klädseln är bekväm och ledig. Alla
dansarna har en namnbricka med
föreningens logga synligt. Ljudsystemet är uppriggat med bärbar dator
och högtalare på en gymnastikplint.
När uppvärmningen börjar bildar

FOTO: ANNA JOHANNESSON
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Källa: Ekerö IK och Skå IK
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HALLÅ DÄR ...

FOTO: PRESSBILD

Jesper Håkansson ställer ut egna bilder med motiv från Mälaröarna.

FOTO: ANNA JOHANNESSON

En bitterljuv ensamhet
Jesper Håkansson, 17 år, har
fotograferat sedan slutet av
grundskolan. Nu ställer han ut en
samling fotografier från två år
tillbaka.
– Det är inte en bild på en
blomma, inte sådant som någon
vill ha i ett vardagsrum, berättar
han.

den, vilket var vad jag först och
främst ville, säger han.
Hur har du tänkt i valet av bilder?

– Jag undvek bilder med flera
människor på, och försökte välja ut
bilder som följer temat. Jag har medvetet tagit bilder där omgivningen är
stor och mäktig, medan personen i
bilden är liten. Färgtonen på de
flesta bilder är låg.

Lokalen i Ekerö bibliotek ger ett stort

intryck. Rummet kläs i vit färg och
längs väggarna sitter ett 30-tal fotografier. Svarta ramar pryder vissa,
liksom den mörka ton som präglar
motiven. Utställningen har fått
namnet En bitterljuv ensamhet.
Detta är något som känns passande
när man ser fotografierna.
– Eftersom jag bor långt bort från
staden, ute på Färingsö, kan det bli
väldigt isolerande. Jag tror att just
detta reflekteras mycket i de bilder
jag tar. Jag vill förmedla den känslan
med utställningen, både på gott och
ont. Sen är utställningens tolkning
personlig för alla som kollar på den,
såklart, förklarar Jesper.
Mina vänner har sagt att bilderna har
en viss melankolisk känsla och då

Vilka är dina tankar om utställningen?

Melankoliska bilder från Färingsö.

kom jag fram till namnet. Motiven
är varierande. Vissa är dramatiska
med stormande hav, andra har en
lugnare stämning. Jesper förklarar
att fotografierna är tagna ur hans
liv och att han har en relation till
varje bild.
– Den här till exempel, säger han
och pekar på ett foto med en svart
hund. Det är min hund och den dog
en vecka efter jag tog bilden, säger
Jesper.

FOTO: ANNA JOHANNESSON

I mitten av rummet står ett svart
lågt bord där en penna och ett kollegieblock ligger. Ett block som fungerar som gästbok. Jesper berättar att
han fått både positiv och negativ respons av utställningens besökare,
även om den större delen varit positiv.
– Det var någon som inte tyckte
om utställningen för att ”man blir
deprimerad”. Det är väl kanske inte
det jag vill att folk ska bli. Men då har
personen tydligen blivit berörd av

Dorothee tar sina ”Möten” till Hantverkstallet
Nu visas utställningen ”Möten” på
Hantverkstallet i Jungfrusund.
Dorothee Danielsson är konstnären bakom utställningen som fram
till i början av februari kommer
stå uppe för beskådning.

Det som använts för att göra tavlorna

är en speciell pappersklipp-teknik

där figurerna klipps ut ifrån ett enda
stycke. En urgammal konstart som
härstammar ifrån Kina och Indien
och inte visats så mycket i Sverige.
Dorothee själv har bara haft några
utställningar i de södra delarna.
– Det är roligt att få visa upp
tekniken. Jag är också väldigt imponerad hantverkarna på Ekerö och

väldigt glad att få ställa ut hos dem,
säger Dorothee Danielsson.
Hantverkstallet medarbetare är
mycket imponerade av utställningen
– Den är fantastisk, säger Harriet
Wingborg en av hantverkarna på
hantverkstallet.

Biblioteket kläs i
djungelskrud på lördag

Populär film kommer
till Ekerös biograf

dörrar för alla filmsugna ekeröbor.
Under våren kommer det att visas
sex stycken filmer från olika hörn av
världen och besökarna själva har
möjlighet att efter sedd film göra en
utvärdering på plats. Vit för bra,
svart för sämre. Allt för att Ekerö
filmstudio ska se vad besökarna gilllar.
– Syftet är att visa film som inte är
så vanlig på större biografer. Vi vill
bredda oss med olika genres och
kulturer, säger Caroline Björling,
kassör på Ekerö filmstudio.

rillapyssel kommer barnen inta
biblioteket på lördag. Djungelkalas
är temat och utöver de kommer
även musik och teatergruppen Tant
Sol och Lejonskåpet bjuda på en
föreställning.
– Det kommer alltid väldigt mycket folk, runt 100 barn brukar det vara,
säger Kerstin Lidman barnbibliotekarie.
Arrangörerna bakom är Ekerö
bibliotek där det varje termin anordnas ett antal barnlördagar som
denna med olika aktiviteter.

New Moon, har sedan premiären för
några månader sedan lockat miljontals människor till biograferna världen över. Huvudrollsinnehavaren
Robert Pattisson har blivit en storfavorit bland ungdomarna och nu är
det dags för premiärvisning. Till
helgen hoppas Jon Hammer, Ekerö
bio, på en fullsatt lokal.
– Många har redan sett den, men
vi hoppas att den kan komma att dra
mycket folk, speciellt ungdomar, ändå. Vi får mest barn och vuxna till
vår biograf, säger han.

MADELEINE NILSSON

Bland tigersagor, elefantfika och go-

ANNA JOHANNESSON

Vad har du för framtidsplaner?

– Flytta från Färingsö. Haha, nej,
men jag skulle nog vilja se mer av
världen, resa runt. Min dröm skulle
väl vara att jobba som frilandsfotograf runt om i Europa, men konkurrensen är mycket stor. Vi får se
vart morgondagen leder mig, helt
enkelt.
JOHANNA HOLMBERG

Helena von Zweibergk
talar om sin nya bok

Den andra filmen i Twilight-sagan,

JOHANNA HOLMBERG

26-årig journalist, folkhögskolelä-

rare och före detta riksdagsledamot
för miljöpartiet. Nu är Gustav Fridolin aktuell med boken Blåsta! februari besöker han Ekerö bibliotek
för att berätta om sitt nya verk.

Vad har du för tankar inför besöket
på Ekerö?

– Det ska bli jätteroligt att träffa
de som kommer.Att skriva en bok är
inte värt det om man inte träffar
dem som l äser den.

Vad handlar din bok om?

– Den handlar om nedskärningarna på 90-talet, då var femte lärare
försvann från grundskolorna och än
idag är det 100’000 färre lärare. Om
konsekvenserna och vad man kan
göra åt det.

Varför skrev du den?

– Man talar om unga som lata och
bortskämda men verkligheten är att
arbetslösheten kom och politiken
förändrades. Man försöker förändra
människan istället för att förändra
samhället. Varför coacha arbetslösa
när det inte finns några arbeten? Jag
vill att man ska förstå att det går att
göra någonting åt krisen.

Vad vill du att den ska betyda för
läsarna?

– Jag vill ge en känsla av att det går
att göra på ett annat sätt. Regeringen säger att den enda vägen är besparingar, men så är det inte. Just nu
har vi en regering som lånar pengar
från EU.

ANNA JOHANNESSON

Filmstudion slår upp
dörrarna för terminen

Igår öppnade filmstudion upp sina

– För mig handlar det mer om att
förmedla den känsla jag vill få fram,
än att visa upp vackra och tekniskt
bra bilder. Även om det också är viktigt. Och det tycker jag att jag har
förmedlat.

Gustav Fridolin,
aktuell med boken
”Blåsta! – Nedskärningsåren som
formade en generation”.

Var fick du inspirationen ifrån?

FOTO: THRON ULLBERG

Författaren, journalisten och TV-

profilen Helena von Zweibergk
kommer i januari till Ekerö bibliotek. Hon är känd från programmet
”Filmkrönikan”. I veckan ska Helan
von Zweigbergk berätta om sin nyutgivna bok ”Sånt man bara säger”.
Det är hennes 10:e bok och handlar
om ett oväntat möte mellan två personer. Åsa Sjöberg, arrangör för evenemanget, ser fram emot besöket.
– Det känns jätteroligt att hon
kommer hit. Hon är en person som
skrivit många bra romaner med
många läsare, säger Åsa Sjöberg.
JOHANNA HOLMBERG

– Mycket från gamla vänner,
vänner som förlorat sina jobb. Man
gör om samma misstag idag som på
90-talet.

Vad har du fått för respons på boken hittills?

– Bara positiva. Jag trodde att jag
verkade trött och gnällig. Flera har
mailat mig och berättat att de kämpar för sina fritidsgårdar och gör
miljöinsatser och så vidare. Det
känns som att jag är en liten pinne i
brasan.

Vad ser du fram emot år 2010?

– Ett regeringsskifte. Den nuvarande regeringen tycker jag gör felaktiga prioriteringar genom att sänka
skatterna.
JOHANNA HOLMBERG
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En regissörs
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På den mörkblå ön växte en vänstergrabb upp. Kultur-krockar och
stryk av nazister hörde till vardagen i Andreas Boonstras liv. Nu sätter
han upp föreställningen Ön på Stadsteatern som skildrar uppväxten på
Ekerö.
TEXT OCH FOTO: CASSANDRA ALM

Med långa steg kommer han gåendes. Rocken fladdrar bakom honom
i vinden, det ryker ur munnen när
andedräkten värmer den kalla luften. Genom Stadsteaterns sceningång, går vi huttrandes in i hissen.
En man morsar glatt på oss, tittar sedan skeptiskt på Andreas tunna kritstrecksrandiga byxor, mösslösa
huvud och uppknäppta rock.
– Äh, jag fryser inte. Jag är stenhård, svarar Andreas med ett skratt.
Andreas säger att han har en sjukdom. En sjukdom som gör att han i
alla händelser i livet ser en pjäs eller
en låt. Och idéerna är många.
Bara två månader efter förra premiären på Stadsteatern med pjäsen
Full speed ahead är det nu dags för
nästa. Tillsammans med vännen och
artisten Stefan Sundström har han
samlat ihop dessa idéer och skrivit
pjäsen Ön.
Ön ligger i Mälaren utanför

I februari sätts Andreas Boonstras pjäs Ön upp på Stadsteatern, där han själv agerar skådespelare. Pjäsen är skildring av

Stockholm. På ön bor Direktör
Svanhagen, som vill göra ett Vikingaland av den nedlagda behandlingsinstitutionen Barnens By.Svanhagen representerar dagens optimistiska
tidsanda med mottot att så länge
man följer marknaden går det bra.
Köper ingen bilarna man säljer får
man börja tillverka något annat.
Stenhammarpappan, som står för
80-talets ideal, är frustrerad och
tycker att skatter är en stor orättvisa
riktad emot honom.
Föreställningen berättar vad som
hände när personer som dessa fick
sin vilja igenom, när marknaden tog
över och folkhemmet försvann.
– Ön är en bild av hur många
under 80-talet ville att det skulle vara,
och som det har blivit idag. Frågan
är hur de egentligen mår i detta
”marknadsparadis”, säger Andreas.

Men under sina år som grabb på Ekerö hade det varken siats om fi-

Det var
jättejobbigt att
växa upp på
Ekerö. Att vara
rasist var det
normala.

ANDREAS BOONSTRA

nanskriser eller arbetslöshet. Istället
rådde en väldigt rå stämning gentemot de svaga i samhället, som man
tyckte fick för många chanser.
– Detta daltande med de svaga ansåg ekeröborna var fruktansvärt, säger
Andreas med en tillgjort fisförnäm
röst.
Med föreställningen, som har premiär den femte februari, vill Andreas
säga att du inte behöver känna dig ensam om du tycker annorlunda, att det
finns många verkligheter, att Direktör
Svanhagens värld inte är den enda.
Andreas vill poängtera att det är
viktigt att vi tar hand som varandra,
och inte låter marknaden styra våra
handlingar.
Andreas ligger aldrig på latsidan
och förutom att ha skrivit manus till
Ön står han för regi och spelar
huvudrollen Odysseus.
– Odysseus är en arbetsnarkoman
som tänker mycket, har det sisådär
med privatlivet vilket är en bild av

min generations relationsskräck.
Sen är han politiskt naiv och motsägelsefull, en blandning av ett verklig
och förvrängt jag.

Är du också motsägelsefull?

– Det är jag verkligen. Jag har ring
i örat och läderbyxor, men jag är precis lika mycket medelklass som alla
andra pappor på min sons fritids.
Eller kanske mer i många fall. Jag har
segelbåt, jobbar på Stadsteatern och
tjänar kring 30 papp i månaden.

Andreas vänstervridna familj flyttade
till Ekerö 1973 eftersom föräldrarna
fick jobb på ett av öarnas fängelsen.
När Andreas började mellanstadiet
märkte han att de andra barnens familjer inte var som hans. De normer
och värderingar han lärt sig av sin
Gröna vågen-familj krockade med
de andra barnens. På högstadiet blev
det inte lättare.
– Det var jättejobbigt att växa upp
på Ekerö. Att vara rasist var det nor-
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egen historia

hans jobbiga uppväxt på Ekerö. – Jag vill gärna retas lite med människorna på Ekerö, säger han.

mala, vilket egentligen var väldigt
konstigt eftersom det inte fanns några invandrare där ute. Man hade
hört talas om ”dem” och visste att
”de” inte var bra. Jag som mitt i det
här rasistiska stod för vänsterideal
var lika skydd som pesten.
Men Andreas stod fast vid sina åsikter.
Håret bytte färg och jackan pryddes
med nitar. Han fick ofta stryk och en
gång var det riktigt rejält.
Under en tid delade han replokal
med ett nazistband. Lokalen var
nästintill helig för Andreas och han
var väldigt noga med städning och
att ingen fick röka inne i den. En dag
hade nazistbandet repat.
– Jag kom dit och det var stökigt,
de hade druckit och rökt och jag blev
så arg. Jag städade i ett raseri. När jag
satte mig på bussen träffade jag en
jag kände och sa ”fan de jävlarna ska
åka ut”. Någon annan på bussen
måste ha hört vad jag sagt för ett tag

senare på en valborgsfest i Stenhamra fick jag så jävla mycket stryk.
Andreas reser sig upp för att hämta
kaffe. Silverstjärnan som pryder
spännet på skärpet rättar han till med
högerhanden.
På fingrarna sitter några ringar,även
en av dem är en stjärna. I örat hänger
ett tjockt silversmycke som gungar när
han slår sig ner vid bordet igen med sin

FAKTA

nyfyllda kopp.Det går inte att förändra
världen med teater utan det behövs det
politik för, menar Andreas. Men han
tror att det går att ge människor tröst
och igenkänning, vilket han vill göra
med Ön.
Pjäsen är även ett sätt att ge igen
för en hemsk barndom.
– Jag vill gärna retas lite grann
med människorna på Ekerö. Det är
alltid kul.

Andreas Boonstra

Ålder: 36
Familj: Sonen Leo,
11år
Bor: Hägersten i Stockholm
Bodde på Ekerö åren:
73-91
Yrke: Regissör, skådespelare, musiker,

teaterlärare.
Aktuell: Som regissör
och skådespelare i sin
pjäs ”Ön” på Stadsteatern.
Tråkigaste minne från
Ekerö: Alla timmar jag
väntat på bussen på
Brommaplan.

Bästa minne från
Ekerö: Mälaren om
sommaren.
Tycker om att göra på
ledig tid: Vara med min
son.
Vad vill du säga till
Ekeröborna: Chocka
grannen, rösta vänster!
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E-nytts reporter Ida Krasse spenderade en kväll tillsammans med ungdomarna på Stenhamra fritidsgård.

Thomas Kouppa, en av fritidsgårdens besökare.

FOTO: IDA KRASSE

En plats att vara sig själv
Ishockey, handboll och utförsåkning. Ridning, golf och körsång. Det
myllrar av föreningsaktiviteter på Ekerö. Men det är inte alla som vill,
eller har råd att, jaga en puck eller sitta upp på en häst. Stenhamra
fritidsgård är en plats för de som bara vill umgås, surfa på nätet och
spela biljard.
– Det är ett bra ställe att ta det lugnt på, säger Thomas Kouppa, 16.

Klockan närmar sig halv sju på kvällen och det är sedan länge mörkt ute.
Den kompakta vinterisen har övergått till decimeterdjup snömodd.
Bussar ställs in och bilar kör av vägarna. Efter transportstrul, som senare ska visa sig gälla i båda riktningar, är det fint att kliva in genom
dörren på Stenhamra fritidsgård.
Värmen, det dämpade ljuset, soffor
och biljardbord bidrar till den inbjudande stämningen.
Bara minuterna efter öppning rasar
första gänget tonårsgrabbar in.
Knappt har ett hej hunnit mumlas
fram förrän de har biljardköerna i
högsta hugg och första matchen är
igång. En av dem är Alexander
Blomberg . Eller Blommis som han
kallas av kompisarna på gården.
– Jag är här ikväll för att jag inte
har något bättre för mig, säger
Blommis, som är 14 år och en av
Stenhamra fritidsgårds stammisar.
Han är här nästan varje dag som
det är öppet. Trots att det i sig är ett
bra betyg, är han återhållsam med
svällande komplimanger.

– Den är egentligen inte så viktig,
det är bara skönt att den finns här.
Alternativet är att vara ute eller
hemma, säger han.
Spelet pågår med mer kraft än finess,

biljardkulorna flyger inte alltför sällan över kanten och träffar golvet
med en smäll. De gafflar på, skrattar
åt varandra och med Hanna Siirala,
en i personalen som är med och spelar. Ytterligare några stycken har
kommit, även de enbart killar. Precis
som det tidigare gänget hade siktet
ställt på biljardbordet, slinker detta
gäng målmedvetet in i ett litet mörkt
rum direkt till vänster om entrén.
Där står datorerna och snart är tre av
dem inloggade på Facebook.
Det här är en plats att hänga på
och det ser man tydligt att många
har gjort genom åren. Så gott som
varje vägg är fylld av fotografier.
Ungdomar tittar in i kameran, en
och annan bjuder på ett leende,
många ser tuffa ut. För ett utomstående öga ser korten likadana ut, för
andra är det tidsdokument från
uppväxtens kanske viktigaste år.

Vi finns för dem
som inte har
lyckats någon
annanstans. Inte
hittat en plats
där man är bra
och passar in.

Inger Lund

Ett bevis på det är just Hanna Siirala. Hon gick själv på gården när hon
hade åldern inne och jobbar numera, utöver sitt vanliga jobb, extra när
hon kan. Trots att lönen knappt betalar för bensinen fram och tillbaka
från Solna där hon bor.

och sextio på fredags- och lördagskvällarna.
Inger Lund är
nöjd med verksamheten och
medveten om
varför den är beAlexander trivs med gården som Hanna och Inger driver. tydelsefull.
– Den är viktig
– Det har givit mig så mycket så för att vi finns för dem som inte har
det är klart att man vill ge tillbaka lyckats någon annanstans. Inte hittat
det till någon annan. Sen är det väl- en plats där man är bra och passar in.
Det finns inget annat alternativ
digt kul också, säger Hanna.
Ikväll blev hon, på grund av vä- här, säger hon. Sedan kostar det ingdret, lite sen. Kollegan, tillika plats- enting att vara här.
Det ska inte vara ett skäl att inte
chefen Inger Lund var redan i full
vara här på grund av att man inte har
gång med att få ihop en bulldeg.
På kvällens schema står nämligen råd. Men Blommis är inte fritidgårbullbak och biljardturnering. Por- dens enda stammis. Thomas
tarna slår de upp för ungdomarna Koupppa, 16, hänger där lika ofta.
klockan halv sju och stänger igen vid
Han placerar sig snabbt vid biljardhalv tio.
– Det är viktigt att hitta på nya bordet och påpekar att biljard är det
grejer, ett tag är innebandy inne och han tycker är roligast på gården.
– Jag är här för att det är kul att vasen är det inte alls det. Nu är det
pingis som gäller, säger Inger Lund ra här. Skönt att ta det lugnt och det
är många kompisar här, säger Thooch fortsätter.
– Förut hade vi mycket diskon, mas. Något som återkommer i samtalen med Inger, Thomas, Hanna
men det går inte hem nu.
och Blommis är att det inte finns
Gården har funnits sedan mitten av många platser eller aktiviteter för
sjuttiotalet och besökarantalet har dessa ungdomar att spendera sin frisedan dess varierat till och från.
tid på. Något de alla är överens om är
Just nu har de ett snitt på cirka hur bra gården är och hur viktigt det
IDA KRASSE
trettio besökare per vardagskväll är att den finns.

