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Snöröjning kostar
kommunen dyrt
Den kalla vintern fortsätter. Enytt avlslöjade för två veckor sedan att snöröjningsbudgeten redan kostat kommunen en halv
miljon kronor mer än snittet de
senaste åren.
– Om vinterunderhållet sticker iväg kommer sommarunderhållet att drabbas, säger Anders
Garmark på tekniska kontoret.
Sid 4
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Knark odlades på
Tappströmsskolan
Vecka 4 2010

Elever hittade cannabisplantor i kulvertarna under klassrummen
Det var i fredags förra veckan som två elever hittade cannapisplantor i en servicekulvert – som senare visade sig vara en hel odling.
I nuläget finns inga misstänkta om vem eller vilka som ligger bakom det
hela, men helt klart är att det inte handlar om något amatörprojekt.

Arbetssökande
enas i stödgrupp

Anneli Jeppson, rektor på Tappströmsskolan, är chockad över det som har
hänt, och tänker nu se till att säkerheten skärps.
– Vi ska gå igenom hela skolskyddet och byta ut larmfunktioner och lås,
allt för att sånt här inte ska kunna hända igen, säger hon till E-nytt.
Sid 2-3

“Stärkande gemenskap”är initiativet där arbetssökande människor samlas för att aktivera och
engagera sig.
– Det är okej att tycka synd om
sig själv, men man får inte parkera där, säger gruppdeltagaren
Sid 5
Magnus Gewert.

Författarbesök
på biblioteket

I tisdags besökte Helena von
Zweigbergk biblioteket i Ekerö
centrum. Hon berättade om sitt
författarskap och sin nya bok
“Sånt man bara säger”.
– Jag skrev den under ett ganska melankoliskt år. Jag fyllde 50
år, min pappa dog och jag hade
nog ett behov av att vända mig
Sid 6
bort, säger hon.

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

Idolen Linda Pritchard är Ekerös bidrag till Melodifestivalen
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Snart drar Melodifestivalen igång – och då är det dags för den före detta Idoldeltagaren Linda Pritchard, uppväxt på Ekerö, att göra solodebut i tävlingen.
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– Jag har alltid känt att jag har stått på fel sida när jag körat. Även om det
har varit nyttigt är det dags att ta ett steg fram, säger hon.
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Knarkodlingen på Tappströms
Personal, föräldrar, polis – ingen vet vem eller vilka som ligger bakom cannabisodlingen på Tappströmsskolan. Polisen: “Det är oerhört märkligt och olustigt.”

Dörren till servicekulverten. Det var bakom den här dörren som de två eleverna i årskurs nio på Tappströmsskolan hittade cannabisplantorna.
Fullskalig cannabisodling - i kulvertarna under Tappströmsskolan. Nyheten slog ner som en
bomb i veckan, och frågetecknen
är fortfarande långt ifrån uträtade.
– Det är fullt av hål att täppa
igen i utredningen, säger Henrik
Göransson på narkotikasektionen
i Västerort.
Det var i fredags förra veckan som

två elever på Tappströmsskolan, av
en slump, hittade cannabisplantor i
en servicekulvert under skolbyggnaden. Dörren stod på glänt och
eleverna smög in av ren nyfikenhet.
På måndagen upptäcktes sedan en
fullskalig odling längre in i kulvertarna, med totalt 19 plantor på en yta
av 15 kvadratmeter utrustat med
strålkastare anslutna till timers.

Händelsen är dock inte unik. I
höstas hittades en cannabisplanta på
skolans vind.
– Det är oerhört märkligt och
olustigt, säger Henrik Göransson på
västerortspolisens narkotikasektion,
och fortsätter:
– Vi inväntar resultat från den
tekniska utredningen och hoppas att
den kan ge någonting. I dagsläget
har vi inga misstänkta.
Anneli Jeppson, rektor på Tapp-

strömsskolan, är chockad över det
som har hänt, men tror inte att den
skyldige finns på skolan.
– Vi har inte tillgång till lokalerna
ifråga, det är kommunens tekniska
kontor som ansvarar för dem. Jag
kan inte tänka mig att varken elever
eller personal ligger bakom det här,
säger hon.
Tekniska kontoret lägger över an-

svaret på fastighetsföretaget YIT.
– De är anlitade för att sköta fastighetstekniska tjänster på skolan och
ska, enligt avtal, göra ronderingar i
utrymmena på regelbunden basis,
säger Jan Pettersson, ekonom på
tekniska kontoret.
Det var YIT som anmälde höstens
upptäckt, när en cannabisplanta
hittades på vinden. Rickard Nilsson,
platschef för företagets Ekeröbas,
menar att kontrollen är och har varit god på Tappströmsskolan.
– Vi tog den förra händelsen på
fullaste allvar och har skärpt bevakningen på skolan sedan dess. Det
är för mig oförklarligt att det kan
hända igen, säger han.
Teorierna är få om vem eller vilka

som ligger bakom odlingen. Elever
som E-nytt har pratat med är lika
förvånade som alla andra över hän-
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delsen och har ingen aning om hur
det har kunnat gå till. Boende i närheten av skolan säger sig ha sett
skumma personer röra sig runt
byggnaden under nattetid, men inte
mer än så.
Klart är i alla fall att det hela inte är
något amatörprojekt.
– Det är väldigt professionellt ut-

FAKTA

Cannabis

Cannabis är en växtart
som innehåller höga
halter av ämnet tetrahydrocannabinol
(THC). Det är just
THC-ämnet som inger
en tillfällig "uppåtkänsla", varför canna-

fört. Hela arrangemanget är idealiskt för cannabisodling och allt tyder på att plantorna växt snabbt på
kort tid, säger Henrik Göransson på
västerortspolisen.
Den tekniska utredningen beräknas, om inga plötsliga genombrott framkommer, ta minst en månad att färdigställa.

bis ofta brukas som
drog i olika former;
marijuana, ganja och
hasch.
Cannabis återfinns
även i viss medicin,
bland annat smärtstillande preparat.

JONATHAN EKELIW

I Sverige – liksom i
de flesta andra länder
– är cannabis narkotikaklassat, men i exempelvis Nederländerna
finns det inget förbud.
Källa:
Nationalencyklopedin
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sskolan förbryllar
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Gymnasievalet stundar
för stressade elever

“Odlingen kan ha pågått länge”

Tappströmsskolan höll ett extrainsatt styrelsemöte i onsdags.

Tappströmsskolan ska nu vidta
åtgärder och skärpa säkerheten.
Rektor, Anneli Jeppsson tror att
det har odlats cannabis på skolan
under en längre tid
– Förra hösten hittade vaktmästaren en död cannabisplanta,
produktionen kan ha pågått
länge.

Det handlar fortfarande om teorier.

Ingen vet hur man har tagit sig in
och framförallt, ingen vet vem det är
som tagit sig in. Allt man vet är att
det är en omfattande odling som har
pågått i kulverten under Tappströmsskolan.
– Jag tror att det kan röra sig om
narkotika för närmare 100 000 kronor. Det är jätteallvarligt och förfärligt.

Anneli menar att personerna som

flera gånger i veckan då växterna var
i väldigt fin kondition. De har också
fått frakta med sig vatten då det inte
finns att tillgå i kulverten. Allt har
varit väl uttänkt med lampor och
dragning av ström.
– Jag kan inte utesluta det, men jag
tror verkligen inte det är någon elev
som ligger bakom det här. Det är alldeles för avancerat.
Det är inte första gången cannabis
plantor hittas på Tappströmsskolan.
I augusti förra året hittade vaktmästaren en cannabisplanta på skolans område, varpå polis tillkallades.
Anneli Jeppsson menar att det här
kan ha pågått länge.
– I och med att vi inte använder de
utrymmena tror jag att de kommit
på att de kan få vara ostörda därnere.
Skolan ska nu se till att en vakt börjar gå genom kulverten under sin
runda. Även säkerhetssystemet ska

FOTO: ISABEL DIAZ SJÖHOLM

Gymnasietiden betyder ofta nya

Annelie Jeppsson.

FOTO:HENRIK BOMAN

ses över och fler övervakningskameror installeras.
– Vi ska gå igenom hela skalskydddet och byta ut larmfunktioner och
lås. Allt för att sånt här inte ska
kunna hända igen.

Föräldrar kritiserar polisen

odlat plantorna måste ha varit där

Nu reagerar föräldrarna på knarkfyndet i Tappströmsskolan.
– Att man väljer en skola till
ett sånt här ändamål är märkligt,
säger Pekka Haverinen, ordförande för föräldraföreningen.

I onsdags kväll samlades styrelsen för

föräldraföreningen
på
Tappströmsskolan för att diskutera
knarkfyndet på skolan. Stämningen
var lugn om än oviss då det fanns
många frågor som krävde svar. Helen Nilsson är mamma till en elev i
årskurs nio. Hon har följt bevakningen från media och ser flera orosmoment med det som
skett.

Landets niondeklassare ska om
några veckor välja gymnasieutbildning. Elever i Ekerö kommun är stressade både när det
gäller betygen och vad de ska
välja för linje.
– Det är väldigt tidigt att ta
ett så stort beslut, de har en
tuff period som det är och en
jobbig pubertet att gå igenom,
säger Ulrica Wiklund, kurator på
Tappströmsskolan.

HENRIK BOMAN

gemenskaper, nya vänner och synvinklar på livet. Urvalet av utbildningar i Stockholm är större än någonsin och att veta vilken man ska
välja kan av många upplevas som
stressande. Kommunalrådet Peter
Carpelan har nyligen varit ute på
kommunens skolor och berättat
om vikten av att välja rätt utbildning.
Kurator Ulrica Wiklund menar
att många har ångest över sina beslut. De ska välja mellan ca 1000
olika linjer och ansvaret kan bli väl
stort för en 15-åring att axla.
– Stress är vanligt förekommande för att nå de betyg som
krävs, många upplever också att
valet mellan de många utbildningarna är svårt.
Anton Kihl går i niondeklass på
Ekebyhovsskolan och menar att
perioden han är inne i nu är jobbig, men att han vet vad som ska
göras och kan fokusera på det.

Anton Kihl går i nian på Ekebyhovsskolan.
FOTO: OSKAR PERSSON

– Vi har det väldigt stressigt nu
med betyg och så. I början var det
svårt att veta var jag ville gå eftersom det finns så mycket att välja
på, säger Anton Kihl
Skolornas kuratorer finns att
tillgå för de elever som har det
svårt. De kan även tala med studievägledare för råd. Ett samarbete
Anton tycker har fungerat väldigt
väl.
– Vi har varit runt på olika gymnasieskolor och studievägledaren
har varit bra, jag vet vad som krävs
av mig för att komma in där jag vill
och det är bara att kämpa på, säger
Anton Kihl.
OSKAR PERSSON

– Nu vet vi att det finns här så
självklart är man orolig att det säljs
till barnen. Finns det på nära håll är
det enklare att gå över gränsen, säger
Helen Nilsson.

Enligt föräldrarna har de flesta elever

tagit händelsen med ro och inte är
speciellt oroliga över det som har
hänt.
Föräldrarna riktar också skarp
kritik mot polisens agerande. De
menar att polisen borde gått lugnare
tillväga för att få tag på de skyldiga.
–De flesta är väldigt upprörda och
tycker det skulle skett på annat sätt.
Flera tycker att man inte borde gått
ut med det utan bevakat odlingen

Pekka Haverinen.

FOTO: HENRIK BOMAN

och på så sätt kunnat tagit de som tagit hand om odlingarna. Säger Pekka Haverinen.
HENRIK BOMAN

FOTO: OSKAR PERSSON
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Snöovädret ger nya problem

Vad tycker du
om borgerliga
styret på Ekerö?
FOTO: MARIA KUFFNER

I veckan drog ett nytt snöoväder
in över Ekerö. Budgeten för snöröjning är ansträngd efter det
kalla vädret, vilket innebär att
vägunderhållet på sommartid
drabbas. Kommunen vill däremot
inte berätta hur allvarlig situationen är.
- Jag vill inte kommentera
budgeten, men det är klart att
det kostar pengar, säger Anders
Garmark, vatten- och avloppsingenjör på kommunens tekniska
kontor.
Kommunen var väl förberedda på det
snöoväder som kom in över Ekerö i
onsdags.
– Vi har god beredskap och är
medvetna om ovädret, säger Anders
Garmark.

Sven Erik Larsson
– Inget vidare. Jag tillhör Socialdemokraterna och sitter i
kommunfullmäktige.
FOTO: MARIA KUFFNER

Men det var länge sedan Ekerö

drabbades av en sådan här kall och
snörik vinter.

Det har ökat kostnaderna för vägunderhållningen.
– Jag är helt övertygad om att det
kommer gå bra, säger Anders Garmark.
För två veckor sedan skrev E-nytt att
snöröjningen kostat en halv miljon
kronor mer än snittet de senaste
åren. Hur den redan ansträngda
budgeten såg ut inför snöovädret
ville man på kommunen inte berätta om.
– Jag vill inte kommentera budgeten, men det är klart att det kostar stora pengar, säger Anders Garmark.
Jan Pettersson, ekonom på Tekniska

kontoret på Ekerö kommun,menar att
det är sommarens vägunderhållning
som kommer att drabbas om budgeten för snöröjningen överskrids.
– Sticker vinterunderhållet iväg
kommer sommarbudgeten drabbas.
Däremot kommer inte skolor att

Snöröjningen prioriteras av kommunen.

drabbas av en överskriden snöröjningsbudget, bara i extremfall.
Det värsta scenariot skulle vara om
en stor vattenskada eller brand
skulle ske.
– Det ligger mycket pengar vid så

FOTO: JOHAN ANDERSSON

stora skador och då skulle vi vara
tvungna att ta miljontals kronor
från andra förvaltningar.
Själva skolverksamheten skulle
inte drabbas, utan skolans lokaler,
säger Jan Pettersson.
MARCUS SIMM

MUF – enda ungdomspartiet på Ekerö
Kamal Dahdouh
– Det förvånar mig att skatten är
så hög trots att det är en rik
kommun. Vart tar pengarna
vägen?
FOTO: MARIA KUFFNER

Moderaternas ungdomsförbund
(MUF) är det enda ungdomspartiet på Ekerö och hade i veckan sitt
första årsmöte.
16-årige Carl Ullgren är vald
till föreningens styrelseordförande och har varit aktiv i MUF
sedan ett år tillbaka.
– Jag skulle ljuga om jag sa att
min politiska åsikt inte har blivit
präglad av mina föräldrar, men
jag har tagit del av andras politik i
skolarbeten och så vidare men
MUF kändes ganska självklart för
mig, säger Carl Ullgren.
Under mötet planerade föreningen

Caroline Arnman
– Oj hjälp, jag kan ingenting. Jag
har ingen åsikt.
FOTO: MARIA KUFFNER

vad de vill åstadkomma under året
och eventuella evenemang som
torgmöten, debatter och kampanjer
planerades.
Centralkansliet på MUF och Ekerös socialstyrelse har varit väldigt
hjälpsamma med att starta upp föreningen.
– Det svåra är att värva folk som
vill vara med, inte att starta föreningen, säger Carl Ullgren.

MUF:s mål på Ekerö är att ge kunskap

till förstaårsväljare och att främja
skolpengen så ungdomar inte behöver vara bundna till det närmaste
gymnasiet eller grundskolan.
– Jag vill att alla elever ska få möjligheten att välja rätt vare sig det är
en kommunal- eller en friskola. För

Leif Damander
– Totalt sett så är det okej men
de borde satsa lite mer på ungdomsverksamhet.
FOTO: MARIA KUFFNER

Marita Kindblom
– Sådär, det kunde varit bättre.
Lite allt möjligt kunde varit
bättre. Det är skräpigt.
ANNA JOHANNESSON

Carl Ullgren, styrelsordförande för Ekerös enda ungdomsparti, MUF.

mig var det psykiskt bra att jag fick
välja skola, säger Carl Ullgren.
En annan fråga som Carl tycker är

viktig är kommunaltrafiken, då det
har varit mycket prat om vägen in till
Brommaplan.
– Många säger att det ska bli fyrfiligt, två filer in och två filer ut på föroch eftermiddagen så att det inte ska

bli lika mycket trafikköer, säger Carl.
Att MUF är det enda ungdomsparti-

et i kommunen tycker han känns
tråkigt. Han menar att om man inte
får något motstånd så tvingas man
ju inte heller att bli bättre.
– Man måste vara energisk och erbjuda ungdomarna olika saker. Ett
samarbete med kommunen för att

FOTO: MARIA KUFFNER

anordna filmkvällar och berätta att
vi finns tror jag kan vara en win-win
situation för både kommunen, ungdomarna och MUF.
– Om de tycker att MUF verkar
bra så tror jag att de kommer söka
upp oss. Om någon ställer en fråga
om MUF så är det i sig en vinst, säger Carl Ullgren.
MARIA KUFFNER

Konkurrensverket: ”Pinsamt för kommunen”
Badhuset hamnade i blåsväder
när en anmälan kom in till Konkurrensverket. Där påpekades det
att någon utannonsering om badhuset inte skett.
– Jag är rent ut sagt förbannad. Vi har inte alls gjort något
fel, säger Peter Carpelan.

Om en kommun eller ett landsting

ska köpa något krävs det en utannnonsering. De måste konkurrensutsätta sitt beslut så att alla företag kan

vara med och tävla om ett kontrakt.
Efter att en anmälan kommit in till
Konkurrensverket, där det påpekades att någon utannonsering angående badhuset i Ekerö inte skett,
påbörjades det en uttredning.

– Det handlade om så pass många

miljoner att vi var tvungna att kolla
upp det, säger Peter Lindblom vid
Konkurrensverket.
Konkurrensverket hade kontakt
med Ekerö kommun och märkte att

kommunen annonserat och därmed
avskrev de ärendet.
– Jag är förgrymmad över konkurrensverkets agerande. Jag trodde
det var en institution som agerade
professionellt. Här har de helt
grundlöst tagit och undersökt den
här anmälan som kom från Ekeröbloggen. Det är inte förvånande.
Per Eskilsson på Ekeröbloggen
gör allt han kan för att sabotera för
kommunens verksamhet, säger Peter Carpelan.

Om motsatsen hade visat sig, att
Ekerö kommun inte annonserat ut
badhuset som de skulle, hade konkurrensverket behövt gå djupare in i
ärendet för att sedan kunna ta ett beslut.
– Det blir pinsamt för kommunen
och kan leda till tråkigheter.
Andra företag hade kunnat begärt
skadestånd för att de inte fått vara
med och tävla om kontraktet, säger
Peter Lindblom.
ANNA JOHANNESSON
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Magnus Gewert är en av gruppdelatagarna i Stärkande gemenskap där långtidssjuka och arbetslösa kan träffas två gånger i veckan.
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Allt handlar om jobben
antalet miljoninkomsttagare.
I samma kommun finns även en
annan grupp människor som tillsammans håller möten två gånger i
veckan. Dessa möten är för arbetslösa och långtidssjukskrivna.
Hans Lundgren var för cirka 30 år
sedan en reklamare med alkoholproblem. Under en resa till USA introducerades han för tolvstegsmetoden.
Tack vare Hans finns idag ett utbrett nätverk av diverse grupper som
Anonyma Alkolister, Anonyma Narkomaner med flera, som använder
sig av tolvstegsprogrammet. På initiativ av honom skapades för ett år sedan en grupp som tar hjälp av
samma program, men med inrikt-

Peter Carpelans blogg
är åter i fullt bruk

FOTO: PRESSBILD

Efter en tid av inaktivitet är blogggen uppdaterad igen. Peter Carpelan fortsätter skriva under namnet
”Peters tankar” där läsaren kan
hitta kommunalrådets egna tankar, politiska funderingar och andra reflektioner
– Jag har skrivit i den utsträckning jag hunnit hittils, men nu ska
jag försöka bli mer aktiv, säger Peter Carpelan.
ANNA JOHANNESSON

Magnus berättar att tolvsegsmeto-

den har visat sig vara bra för att ändra på dysfunktionella beteenden.
Exempel på ett sådant beteende är
när det har skapats ett beroende till
trygghetssystemet. När systemet sedan sätter begränsningar uppkommer en stor ilska och frustration.
Människor med denna typ av beteende börjar hata myndigheterna
och Försäkringskassan och förlorar
därefter initiativförmågan.
I Stärkande gemenskap kan detta
mönster brytas.
– Det blir ett bättre liv för indivi-

Nytillsatt polischef
startar med semester

Tommy Stiernerlantz är

Ekerös nya
närpolisdistriktschef
som
tillFOTO: MARIA KUFFNER trädde
vid
årsskiftet. Efter att han jobbat i
två veckor inledde han sin nya
karriär med två veckors semester.
– Eftersom Tommy började
vid årsskiftet och bara jobbade
någon vecka innan han tog semester så är det svårt att säga hur
han är som chef och hur han sköter sin nya position, säger en anonym källa inom polisen.
Tidigare jobbade Tommy som
gruppchef för utredningsdelen
hos trafikpolisen i Västerort.
MARIA KUFFNER

Sällskapet träffas ofta i kyrkor.

den. Jag vill inte säga att allt blir rosenrött, men det blir jävligt annorlunda, säger Magnus.
Varannan vecka jobbar gruppen med

ett av de tolv stegen. Den andra veckan har de temamöten.
Vid temamöten väljs ett aktuellt
ämne ut som diskuteras och där de

Intranät till kommunens arbetsplatser

FOTO: FOTOAKUTEN

Ekerö ligger högt upp på listan över

samlade får dela med sig av sina åsikter och upplevelser.
Det är viktigt att den som öppnar
sig får prata till punkt och inte blir
avbruten eller får massa frågor
under tiden.
Efter mötet pratar vi en timme om
konkreta handlingsplaner och då
sitter de som orkar kvar. Någon kanske säger ”Jag vill ha ett jobb” och då
diskuterar vi hur man ska gå tillväga
med detta.

ning på arbetslösa och långtidssjukskrivna.
Det är första gången som detta
testas i världen och denna pilotgrupp har sina möten på Ekerö.
Magnus Gewert var långtidssjukskriven i sju månader och gick på
mötena under större delen av tiden
och går fortfarande.
– Jag började ganska snabbt för att
jag var nyfiken på det och ville testa.
säger Magnus Gewert. Jag hade ett
företag innan och jobbade väldigt
mycket. Det gick nästan åt workoholic-hållet. Då rådde en läkare mig till
att sluta.

FOTO: ANNA R STRANDBERG

Arbetsmarknaden står för närvarande still i Sverige. Från olika
håll kommer det fram nya lösningar som ska aktivera och engagera arbetssökande människor. En
av dessa är Stärkande gemenskap
som finns på Ekerö.
– Vi försöker bryta ett dysfunktionellt beteende, säger
Magnus Gewert, gruppdeltagare i
Stärkande gemenskap.

I vår kommer

kommunen
att installera
ett intranät
på ett flertal

olika arbetsplatser.
Några av dessa är skolor, förskolor och Tekniska kontoret. Ett
intranät kan definieras som ett
nätverk mellan olika datorer, i
detta fall inom en organisation.
Målet med detta är att introducera ett nyare kommunikationssätt
på arbetsplatser.
En arbetstagare ska till exempel kunna arbeta från hemmet
och genom det underlätta det
vardagliga arbetet i kommunen. I
april-maj planeras intranätet vara aktiverat och väntas även uppdateras inom en snar framtid.
JOHANNA HOLMBERG

Trots att mötesplatsen för deras
träffar är i kyrkor vill Magnus Gewert poängtera att detta inte har något med religion att göra. Det man
öppnar upp sig för och försöker ta
emot är en andlighet, något större.
– Vi vet inte själva vad det är för
något. Man öppnar upp sig och säger ”Hjälp mig. Hjälp mig i min
nöd!”.
Det finns olika typer av människor med varierande bakgrund och
arbetslivserfarenhet som är med i
Stärkande gemenskap. Gemensamt
är att de ofta har dålig självkänsla
och har tappat initiativförmågan.
Tycka-synd-om-mentaliteten är något som det läggs mycket tid på att
kämpa emot.
– Det är okej att tycka synd om sig

själv men man får inte parkera där.
Då blir hela livet ett elände, säger
Magnus Gewert och fortsätter:
– När jag blev långtidssjukskriven
var det jobbigt, man skämdes. Jag
klädde upp mig varje gång jag skulle
lämna på dagis och igen när jag
skulle hämta honom på eftermiddagen.
Men nu har det ingen betydelse.
Antingen väljer jag att vara en loser
eller att vara en person som har kört
på för hårt.
Det som Magnus beskriver som inte

alltid är så positivt med detta program är att man inte kan ställa krav.
Det är väldigt mycket frihet och
han tror att det skulle behövas mer
struktur och tryck för att människor
ska ryckas ur sin passivitet.
Men att det hjälper för de människor som är med i gruppen är tydligt och vissa stannar kvar trots att de
numera har fått arbete, för att få
fortsatt stöd och motivation.
– Det finns en tjej här som är ute
på arbetspraktik som fortfarande
kommer hit. Han fortsätter:
– Det kan vara läskigt att vara ute
i arbetslivet. Hon tycker att det ger
ett värde att gå hit, säger magnus
ANNA R. STRANDBERG

Ekerö har gott om pengar
Enligt SCB ligger Ekerö på nionde
plats över den kommun i Sverige
som har störst andel miljoninkomsttagare i förhållande till
folkmängden. En majoritet av
dessa är män.

Statistiken gäller för år 2008 och

placerar Ekerö i topp över miljoninkomsttagare. Han som tjänade
mest det året slutade på nästan 9,4
miljoner kronor och bor på Färingsö.
Först på plats 23 kommer den
första kvinnliga miljoninkomsttagaren med en inkomst på cirka 2,4
miljoner kronor.
Patrick Söderlund och Yonna Olsson är inte ensamma utan kan
räkna in sig bland de 50 kvinnor
och 279 män som också spräcker
miljongränsen. Trots detta ligger

FOTO: FOTOAKUTEN

medellönen för Ekerö på 320 300
kronor.
Troligtvis är det den dåliga arbetsmarknaden som gör att många
människor är arbetslösa och då deklarerar en nolla för det gångna
året, vilket drar ner medelsnittet.
Listan över miljoninkomsttagare
är mycket flexibel och på de senaste
två åren har det varit en ruljans på
namnen.
Nya namn kommer upp och de
namn som har legat där har allt
eftersom droppat av.
ANNA R STRANDBERG
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”Jag berättar

Lokalkontoren lämnar plats åt
webben - besökarna drabbas
Lokalkontoren stänger och det blir längre resor för invånarna. Möjligheterna till personlig kontakt minskar.

FOTO: OLA SAMZELIUS

På Ekerö har under det senaste
året både arbetsförmedlingen och
försäkringskassan stängt sina
lokalkontor. Medborgarna hänvisas
istället till grannkommunerna. En
statlig utredning föreslår att statens närvaro i alla kommuner ska
garanteras genom medborgarkontor.

Försäkringskassans lokalkontor
på Ekerö lades ned för drygt ett år
sedan. Anette Andersson, enhetschef på Försäkringskassan, säger att
det beror på den stora omorganisation som Försäkringskassan genomgår.
– Vår ambition är att öppna fler
och fler servicecenter och efterhand
stänga lokalkontoren. Det är färre

och färre som besöker våra lokaler.
Fler och fler använder webben, säger
Annette Andersson.

Lars Högdahl, som ansvarat för den
statliga utredningen, påpekar att det
finns problem med detta. I Sverige
finns det mer än 2 miljoner svenskar
som saknar möjlighet att använda
dator eller telefon. För att garantera
dessa medborgares lika möjligheter
vill utredningen inrätta lokala superkontor i varje kommun, där statens
närvaro garanteras.
Förslaget är ett svar på de senaste
årens trend, där statlig verksamhet
har präglats av en ”geografisk reträtt”.
Myndigheter lägger ned lokalkontor
och centraliserar sin personal till

större orter eller center. Av Försäkringskassans 300 kontor i Sverige
kommer det att finnas 60-70 stycken
kvar när omorganiseringen är
genomförd.
Enligt utredningen blir konsekvenserna att möjligheterna till personliga kontakter för medborgarna
minskar. För Ekeröborna betyder
det längre resor till grannkommunerna.
– Vi har fortfarande kvar möjlighet för folk att boka en tid för
att träffa oss lokalt. I Ekerö har vi
ännu kvar kontraktet på lokalerna även om det kontraktet
kommer att sägas upp inom kort,
säger Anette Andersson.
OLA SAMZELIUS

Oklarheter om Seaside

Stöd för anhöriga

MARIA KUFFNER

Många kvinnor drömmer om att få
stanna upp och träffa den rätte.
Journalisten och författarinnan
Helena von Zweigbergk är kvinnan
som drömt om att lämna.
– Jag drömde om det där uppbrottet, att jag skulle lämna ett
tråkigt äktenskap, säger hon när
hon gästar biblioteket i Ekerö
Centrum.
Ett 30-tal besökare hade samlats i

veckan för att höra Helena von
Zweigbergk prata om sin senaste
roman Sånt man bara säger, en
bok hon skrev under ett känslofyllt år i sitt liv.
– Jag fyllde 50, min pappa dog
och jag hade nog ett behov av att
vända mig bort. Det var ett ganska

FOTO: ANNA R. STRANDBERG

Kommunen har tagit initiativ till
att starta anhörigstöd. Tanken är
att anhöriga till äldre ska kunna
träffas för att fokusera på sig själva en stund och byta erfarenheter
med varandra. Gruppen kommer att prata kring olika teman
som sorg, glädje, separation och
rätten till att ha ett eget liv.
– Att träffa människor med
liknande erfarenheter är en bra
metod för att människor ska orka
och att få tips på hur man kan göra
i svåra situationer, säger Pia Nilsson, anhörigkonsulent på kommunen.

Helena von Zweigbergk läser högt ur sin senaste bok ”Sånt man bara säger” för ett

Seaside har ännu ingen ny ägare.

Seaside har fortfarande inte fått

någon ny ägare trots att tiden har
runnit ut.
Datumet har redan blivit framflyttat, den 18 januari skulle den
nya ägaren ursprungligen presenterats.
I nuläget finns det inget fastställt
datum när beslutet kommer tas
och den nya ägaren offentliggöras.

FOTO: HENRIK BOMAN

Skatteverket säger man att de ska
försöka få ut information inom två
veckor. Men de tror inte att vädret
eller andra aspekter påverkar miljön
på grund av båtens tillstånd.
– Vi kan inte säga skälet nu men
datumet har blivit framflyttat av
olika anledningar, säger Christer
Lennergren på Skatteverket.
ANNA R STRANDBERG

melakoliskt år i mitt liv, berättar
Helena.
Ett påtvingat möte mellan 50-åriga

Susanne och hennes systers tonårsson utgör stommen i boken. Läsaren får följa hur det går när de två
minusladdade människor som vill
vända världen ryggen möter varandra och hur livet oundvikligt
tränger sig på.
Helena själv är näst äldst av fyra
systrar men sin egen verklighet är
hon försiktig med att väva in i sina
böcker.
– Jag har använt mig av en viss
känsla av mitt syskonskap, en sorts
maktlöshet som man kan känna i
den där sortens relationer och att
man sitter väldigt låst i dem. Men

Redaktören recenserar
Helena von Zweigbergk har skrivit
en roman om två människor från
olika generationer som trots det
står på samma plats i livet.

Helena von Zweigbergk beskriver de

komplikationer som kan uppstå när
du tröttnar på din familj och det
tvivlet som människan kan känna

när det är närmre till livets slut än till
dess början.
Alla de värsta tankarna du tänkt om

dina närmaste har hon också fått
med. Skickligt och intressant, de
första tjugo sidorna.
Det blir för mycket av det goda.
Eller snarare för mycket av samma
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hur det är att vara människa”

30-tal besökare på Ekerö bibliotek.

ingen av karaktärerna i boken är
någon av mina systrar, säger hon.
Efter allt hon skrivit tycker hon själv
att hennes nisch har blivit att skildra
relationer.
– Jag tänker ofta att mitt uppdrag
som författare är att berätta hur det
är att vara människa, säger hon och
citerar filmaren Rainer Werner Fassbinder.
– ”Konst förändrar ingenting –
men det kan få människor att bli
mer sensibla.” Det är någonting i det
berättandet och att kunna öppna
upp för andra som jag tycker är intressant.

som hjälper henne då är musik.
– Med musikens hjälp går jag ner i
saker och ting som jag annars inte
skulle vilja göra. Det är något tryggt
med att ha musiken med sig då, det
kan vara lite obehagligt med tystnad
och att gå ner i läskiga rum, säger
hon.
Musik är något som betyder
väldigt mycket för henne.
– Jag tror att en av anledningarna
till att jag är författare är för att jag
ska få sitta och lyssna på musik hela
dagarna, säger hon och låter blicken
sväva ut över lokalen.
När Helena skrev ”Sånt man bara

Att öppna upp sig är något Helena

säger” lyssnade hon extra mycket på
Dustin O’Hallorans låt Opus 36,
från filmen Marie Antoinette.

sak. Handlingen går framåt men ändå
inte - boken är skriven med tolv olika
nyanser av grått. Det kvittar var de är i
världen, vad de gör och vad de tänker.
Grått, grått och åter grått.
Det är lite synd eftersom författaren
använder ett språk som är lättförstått
och rappt. Men jag tycker inte att det
räcker. Ämnet är återgivet på ett så

tungt sätt och utan någon humor att
det blir för mycket. I alla fall för mig.

”Med musikens
hjälp går jag ner
i saker och ting
som jag annars
inte skulle vilja
göra”

HELENA VON ZWEIGBERGK

– Varje bok har sitt eget soundtrack, men jag tänker inte medvetet
på vad jag lyssnar på och musiken
behöver nödvändigtvis inte speglas i
mina böcker. Jag tror jag lyssnar på

FOTO: ISABEL DIAZ SJÖHOLM

aningen sämre musik när jag skriver.
Den får inte vara för bra, då tar den
för mycket plats, säger hon.
Något som varje bok Helena skriver

också har är en försvunnen förälder.
– Jag har funderat mycket på det
där, varför det alltid blir så, säger
Helena och berättar vidare om sin
förkärlek till cowboys.
– När jag var liten var jag väldigt
fascinerad av cowboys, hur de kom
ridande på sina hästar och hur de
all-tid lämnade och begav sig iväg.
Jag drömde om det där uppbrottet,
att jag skulle lämna ett tråkigt
äktenskap. Idag är jag intresserad
av de relationer man aldrig lämnar
fast ibland kanske känner för att göra.

FAKTA

Yrke: författare, frilansjounalist.
Arbetat på tidningen Elle och
Expressen och medverkat i radioprogrammet Spanarna på SR.
Aktuell: Med boken Sånt man bara
säger
Bor: Södermalm, Stockholm
Familj: Maken Bengt Ohlsson,
författare, fyra barn (varav två
bonusbarn)
Några tidigare verk av Helena:
Det Gud inte såg (2001)
Kärleken skär djupa spår (2003)
Tusen skärvor tillit (2005)
Fly för livet (2006)
Ur vulkanens mun (2008)

Helena von Zweigbergk: ”Det kunde varit värre”
måste göra även när hon skriver, det

Jag kan inte relatera till någon
karaktär och det kan bero på att
en majoritet av karaktärerna är
dåligt uppbyggda, i vissa fall inte
ens trovärdiga.
Systerns son har fått stå ut med

mycket men med den grava apatin
han visar upp hör han inte ens
hemma i den här historien. Han
passar snarare bättre in i boken Flyga drake av Khaled Housseini.
Systern är genomusel rakt igenom

och trots att jag väntar och väntar
visar hon inte upp några förmil-

ISABEL DIAZ SJÖHOLM

drande eller för den delen mänskliga
drag.
Men. Om du känner en irritation
mot någon du har ett ofrivilligt
blodsband till – läs boken.
Då kommer det kännas lite lättare.
Du kommer tänka:
Det kunde varit värre.
JOHAN ANDERSSON

Helena
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Nedladdningen kommer att döda

musiken. Jag känner en viss oro
och sorg över det men framförallt ett lugn och en lättnad över
att musiken, och då i synnerhet
rockmusiken sakta men säkert är
på väg att dö.

Det måste ha skett någon genreförvirring på vägen. Rock n´ roll
vars existens byggde på att provocera, förändra och revoltera
stavas idag Kent, Nickelback,
Coldplay och Takida. Fyra tillsynes städade band med tre minuters låtar om kärlek, tjejer och att
gå på Disco. Rocken har blivit
misshandlad, våldtagen och lemlästad, jag tror aldrig att den
kommer att återhämta sig.
Aerosmith bestämde sig under

ett gig 1972 för att vända på sin
setlist och börja bakifrån. Efter år
av turnerande med diverse substanser i kroppen resulterade det
i att dom gick ut på scenen, spelade en låt och gick av. Dom hade
spelat sista låten och trodde att
dom var klara. Det får man då
sätta i kontrast till de 45 sit ups
Chris Martin (Coldplay) gör
innan han går på för att spela en
rockkonsert, dricka en vitamindrink och sen lägga sig i hyfsad
tid ... Som sagt: genreförvirring.
The Whos något labila trummis
Keith Moon blev under sin karriär bland annat portad från
världens tre största hotelkedjor.
Han hade en fetisch för att
spränga toaletter och till slut fick
hotellen helt enkelt nog. Väldigt
provocerande, farligt, roligt och
framförallt: Väldigt rock n´ roll.

Vad som var tanken från början

har sedan Kurt Cobain sakta men
säkert suddats ut. Vi läser The
Dirt, skrattar och tänker ”men så
dom höll på, kan man verkligen
knarka sådär mycket?” Nej det är
klart man inte kan men man kan
väl låtsas. Ni kan väl i alla fall ge
Svensson en illusion om att det
finns något farligt och kittlande
med rock n roll. Ni kan väl kanske bara lite, låtsas att era liv är
vildare och aningen glamourösare än vårat. Ni kan väl för i helvete byta om när ni går på scen
och inte gå upp med jeans och tshirt, är det för mycket begärt?

Jag har själv aldrig gett mig på

heroinet för att införliva diverse
rock n roll drömmar. Många har
försökt att besegra det men få har
lyckats. Förövrigt så har jag inte
råd, man tjänar ju inte pengar
som musiker längre, pga nedladdningen. En pank pundare
som spelar gitarr eller en skojfrisk rockare i jeans och t-shirt?
Tror vi hamrar i den där sista spiken en gång för alla va.

Inga hiphopare på Ekerö
Än så länge är det ingen som anmält sig till Rappkursen på Träkvista fritidsgård.

Som det ser ut nu blir det ingen
rappkurs på Träkvista fritidsgård
idag. Studieförbundet Vuxenskolan anordnar kursen tillsammans
med fritidsgården, men hittills
har ingen anmält sig.
– Vi tycker det är jätte tråkigt,
säger Elin Andersson på Vuxenskolan.

För att kursen ska bli av krävs det att

minst tre deltagare anmäler sig, men
Vuxenskolan har inte fått in en enda
anmälan.
Elin tror att det kan ha brustit i
kommunikationen med ungdomarna på Ekerö och betonar vikten

av att komma ut och prata med dem
för att nå ut.
– Det känns viktigt att träffa dem
på ungdomsgårdarna och faktiskt
fråga dem vad de är intresserade av,
det måste vi bli bättre på. En åsikt
som inte delas av de övriga aktörerna.

Inger Nilsson som jobbar

på Träkvista fritidsgård
menar på att man skulle
haft kursen en annan dag.
Hon tror att en av orsakerna är att det är helt fel tid,
ungdomarna har annat för sig
klockan sex på en fredag kväll.

Alice och Lukas toppar listan
Johan, Pontus, Jennifer och Vendela kan hälsa hem. Dessa namn
och flera andra har åkt ut från
topp 100 listan på namn till nyfödda enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Välkommen istället
säger vi till Alice och Lucas som
är toppnamnen i landet.

Statistik visar att de populäraste

namnen i landet för nyfödda är Alice och Lucas. Rut och Ruben kommmer in som nya på topp 100-listan.
I regionen Stor-Stockholm ligger
tilltalsnamnen Alice och Oskar
högst upp på listan för nyfödda
under 2009. Namnet Alice gavs till
977 flickor. Andra- och tredjeplatsen intogs av Maja, tidigare etta, och

Berättarverkstäder för

pensionärerna på Ekerö

Skådespelaren och regissören Margaretha Wikholm ger Ekerös seniorer nya utmaningar. Med praktiska
och teoretiska övningar är det meningen att Margaretha ska lära de äldre konsten att leda en berättarverkstad. Tanken och målet är att det

FOTO: JESPER JÄGER-ÄRLESTAD

Erik Kårfors 18, är rapplärare för
kursen och han tror att folk säkert är lite rädda
för

att vara med.
Han menar att många säkert gillar
hiphop, men de är lite för blyga för
att vilja ställa upp.
Elin på Vuxenskolan påpekar att
de inte kommer att lägga ner kursen.
– Om vi får in anmälningar så kör vi
igång så fort vi
har fått tillräckligt många som vill

vara med och delta.
Men då kommer vi
att ändra dag och priset för kursen också.
JESPER JÄGER-ÄRLESTAD

FAKTA

Rappkurs

Kursen är ett samarbete mellan
Studieförbundet Vuxenskolan och
Träkvista fritidsgård.
Kursen består utav åtta lektioner
och allt som allt kostar det 990 kr.
I kursen går man bland annat
igenom taktkänsla och övningar i
improviserad rapp.

Ella gavs till 870 respektive 810 flickor. Lucas är namnet som många föräldrar döper sina pojkar till och behåller förstaplatsen med 1 114
namngivna.
Upp till andraplatsen klev namnet Elias med 1 018 namngivna pojkar tätt följt av Oscar och William
som delade tredjeplatsen med 1 010
namngivna pojkar.
Vad betyder ett namn för dig?

– Det betyder att det hör ihop med
en person och ger en identitet. Det är
oftast flera inblandade som är med
och ger förslag till ett barn, säger
Margareta Eriksson, förskolelärare
på Ekerö.
MADELEINE NILSSON

skall lära sig hur en berättelse skapas
och får liv. Förhoppningsvis kommer det under våren att startas flera
berättarverkstäder av de utbildade
seniorerna.
– Vi hade vårt första möte i måndags och är precis i uppstarten.
Nästa steg är att leta pensionärer via
de frivilliga organisationer vi jobbar
med, säger Margaretha Wikholm.
HENRIK ERIKSSON

Ny butik i centrum
Eric Ljunker hjälper Charlotte Fervik i den nya butiken

För detta Klädkammaren i Ekerö

Centrum har ersatts av den nya
barnklädesbutiken Sea by Sea. Butiken ägs av Ekeröborna Eric och
Anna Ljunker. De har valt att erbjuda ett brett sortiment för barn mellan 0-14 år.
Att den nya barnklädesbutiken
har öppnat är något som småbarns-

FOTO: JONATHAN EKELIW

mamman Charlotte Fervik tycker är
positivt.
– Det är alltid bra när saker och
ting är nära, nu behövde jag inte åka
in till Bromma för att köpa en mössa till min son, säger hon när E-nytt
möter henne i butiken.
Sea By Sea finns vid Mälarö Torg.
ISABEL DIAZ SJÖHOLM
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En fullspäckad parodi
med Johan Hedenberg
Scream och Scary movie. James
Bond och Austin Powers. När
succén är given tar parodierna
vid. Nu har turen kommit till de
hyllade svenska polisfilmerna.
Ekeröbon Johan Hedenberg spelar Grünvald Karlsson i filmen som
förvandlar kommissarie Beck till
kommissarie Späck.

– Det är fult att härmas, men det är

jäkligt roligt, säger Johan med ett
skrockande skratt. Han lutar sig tillbaka i stolen, tittar på några lekande
barn i kaféets bortre hörn. Sätter sig
upp igen och säger med allvarlig röst
att mobbing är det värsta han vet.
Han är tyst i några sekunder.
– Men om människorna man driver med är starka och man vet att de
inte mår dåligt av det, är det okej.

som skulle göra mig till en dålig polis.
Även om polisyrket aldrig varit
något för Johan har skådespeleriet
inte heller varit en självklarhet. Till
en början var han bara ute efter bekräftelse.
– Det var jättehärligt att kunna stå
i en bar och tjejerna kom fram till en,
det hade aldrig hänt innan. Men
efterhand tar syret slut och spänningen försvinner.
Intresse eller inte, Johan kom vid
första försöket in på Scenskolan i
Stockholm och fick därefter jobb på
Dramaten. Han kallar det tur men

’’

Kommissarie Späck handlar om en
kommissarie (Leif Andrée) som inte
kan sluta äta, den sexfixerade polisen
Iréne Snusk (Cecilia Frode) och arga
Grünvald Karlsson vars karaktär
bygger på ... ja gissa vem?
– Jag pratade med Mikael Persbrandt det första jag gjorde när jag
blev erbjuden rollen. Han gillade
idén. Det enda han sa var: ”jag
kommer på premiären”, härmar Johan med en tillgjort mörk och raspig
röst.
Filmen är inget uttryck för att Johan

inte skulle gilla polisfilmer. Tvärtom
tycker han att det är fantastiskt att
svenskarna producerar så mycket
bra inom denna genre. Han har själv
spelat huvudrollen i serien Poliser
och provspelat för en roll i Beck-filmerna, rollen som Gunvald Larsson.
– Jag fick den ju inte utan den gick
till Persbrandt, som gör den jäkligt
bra. Men nu får jag min revansch,
skrattar Johan.
Persbrandt blev även tillfrågad att
vara med i Kommissarie Späck. Men
denna gång konkurrerade han inte
med Johan.
– Jag skulle spöa upp honom i filmen. Det hade varit roligt.
Poliser kommer aldrig sluta att fascinera och passar därför bra på film,
menar Johan. Det är ett yrke med
auktoritet och som kräver ett lugn,
att man aldrig brusar upp och gör
fel.
– Hade jag varit polis hade det gått
åt helvete! Jag har ett hätskt humör

FAKTA

Ålder: 55
Yrke: Skådespelare,
hästkarl
Familj: Döttrarna
Erika 15 och Andrea 7,
och flickvän.
Bor: Oxelgärde på
Färingsö
Intresse: Äntligen har

Jag pratade med
Persbrandt det
första jag gjorde
när jag blev erbjuden rollen.
Han gillade idén.

JOHAN HEDENBERG

går med på att han måste ha besuttit
vissa färdigheter. Dessa tackar han
uppväxten i Vällingby för.
– Det gällde att spela sina roller väl
annars kunde man få en känga mitt
i ansiktet. Jag kan faktiskt säga att
Vällingby lärde mig mer om skådespeleri än vad Scenskolan gjorde.
Det är först de senaste tio åren
han börjat njuta av skådespeleriet.
Nu ser han fram emot premiären
av Kommissarie Späck i vår.
– Det är en oerhört korkad film,
helt galen. Men jag hoppas och tror
att den blir rolig.
CASSANDRA ALM

Johan Hedenberg
skådespeleriet blivit
ett intresse!
Aktuell med: Grünvald
Karlsson i Kommissarie
Späck som har premiär
i vår, major i filmen
Gränsen som börjar
spelas in i februari
detta år.

Mest betydelsefulla
roll: Polisen Rolf i
serien Poliser
Favoritplats på Ekerö:
Oxelgärde, där jag bor.
Favoritpolisfilmer:
French Connection 1
och Mannen på taket.

I vår kan du se Johan Hedenberg som Grünvald Karlsson i filmen Kommissarie Späck.
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Linda Pritchard känner sig säker inför solodebuten i årets melodifestival. Den sjätte februari kan du se henne uppträda i första deltävlingen direktsänt från Örnsköldsvik.

FOTO: HENRIK BOMAN

Schlagerhoppet från Ekerö
Musik, sång och oändliga möjligheter. Så minns Linda Pritchard
sin uppväxt på Ekerö. Nu är
samma känsla tillbaka. I år deltar
hon i melodifestivalen och släpper sin första skiva.
– Jag känner mig bara laddad och
vill vinna hela Eurovision, säger
Linda Pritchard.
Det är väldigt mycket färger. Med

sitt morotsröda hår och klarblå
ögon skiner hon upp det något
dunkla fiket där vi befinner oss. Igår
uppträdde hon på Guldbaggegalan
och närmast väntar en deltävling i
schlagerfestivalen om en och en halv
vecka. Linda var i USA när Christer
Björkman ringde i oktober för att
fråga om hon ville vara med. Först
trodde hon att hon missat sin chans.
– På grund av tidsskillnaden så
lyssnade jag av telefonen flera timmmar efter han hade ringt. Som tur
var var det lugnt. Han spelade upp
låten på telefonen och efter att ha
hört första refrängen kände jag direkt att yes, det här kommer att bli
jättebra.
Låten beskriver hon som en ganska osvensk upptempolåt som

hela tiden. Det är en tuff bransch
hon har gett sig in i med mycket
armbågar. Linda menar att det är ett
spel som hon vägrar delta i. Det verkar inte finnas vare sig begränsningar eller motgångar. Bara möjligheter
och positiva tankar.

kommer passa bra i den stora tävlingen, Eurovison. Hennes entusiasm och framåtanda går nästan att ta
på och det är tydligt vart målet är
satt.
– Jag vill vinna hela Eurovision och
jag tycker det är dags för Sverige att
börja ta sig upp igen. Det har gått
ganska dåligt de senaste åren och jag
tror min låt har en chans.
Lindas deltävling går av stapeln
i Örnsköldsvik och precis som de
senaste åren är de flesta musikstilar
representerade. Med artister som
Jessika Andersson och Salem Al Fakir är konkurrensen stenhård, något
som borde sätta igång nerverna.
Hon tittar lugnt på mig och ler.
– Jag känner mig bara laddad faktiskt

och jag får faktiskt aldrig scenskräck.
Jag försöker att inte tänka så mycket
på mig själv utan mer fokusera på
publiken och vad jag kan ge dem, då
brukar det vara lugnt.
När Linda var tio år flyttade familjen till en gård på Ekerö. Uppväxten
var fylld av sång och dans då styvpappan var en framgångsrik violinist och mamman spelade piano.

Är du alltid såhär glad?

Jag får faktiskt
aldrig scenskräck.

LINDA PRITCHARD

Själv brukade hon stå bakom gardinerna i vardagsrummet och sjunga.
Hon beskriver sin barndom som tagen ur Barnen i bullerbyn.
– Vi bodde på en bondgård med
massa djur, det var verkligen en idyll.
Jag saknar Ekerö och kan verkligen
tänka mig att flytta tillbaka dit när
det blir dags för mig att skaffa barn.
Skrattet och leendet återkommer

– Jag är typ tränad att tänka positivt. Försöker undvika ord som är
negativa i den mån det går. Jag låter
mig inte dras ner i något svart hål
utan jag försöker vända på allt och se
det som en möjlighet.
Förutom Schlagerfestivalen håller Linda på att spela in sitt debutalbum. Hon spenderar mycket tid i
USA och Tyskland där det finns planer på att släppa plattan. För henne
har det aldrig funnits något alternativ till musiken, hon är villig att göra
det som krävs för att det ska fungera.

– Jag har alltid känt att jag har stått
på fel sida när jag har körat bakom
artister. Även om det har varit nyttigt
så är det dags att ta ett steg fram.
Hon reser sig och sätter på sig
jackan. De stora guldringarna i öro-

nen glimrar till när hon slänger bak
håret. Det är väldigt mycket Linda
Pritchard. Och förresten, namnet
Pritchard?
– Äh min styvpappa heter det så
jag tog det när jag var tio, tyckte att
det var coolt sen har det bara hängt
med.
Hon öppnar dörren, vänder sig
om och ja, hon smäller av ett sista leende.

FAKTA

HENRIK BOMAN

Linda

Namn: Linda Pritchard
Ålder: 26 år
Aktuell: I Melodifestivalens första
deltävling, 6 februari i Örnsköldsvik.
Karriär: Startade sin musikaliska
karriär på Wallmans salonger i
Stockholm för fem år sedan. Hon
var också med i Idol 2008 där hon
kom bland de 16 bästa.
Meriter: Hon har dansat och sjungit med artister som Celine Dion,
E-type och Magnus Uggla. Även om
det har varit lärorikt känner hon
att hon är färdig med den biten.
Kuriosa: Växte upp på Ekerö.
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Framgångar för junior-MASKar
HALLÅ DÄR...

Ekeröfödda Patrik Zackrisson, 22
år, gör succé i elitserielaget Linköping HC. E-nytt fick en chans
att prata med stjärnan som är på
god väg att bräcka fjolårets succésäsong...
Stort grattis till segern mot serieledarna HV71! Hur känns det?

– Det känns bra. Det är få matcher kvar nu till OS-uppehållet
så det är lätt att tagga och vara
motiverad.

Hur nöjd är du med din säsong
hittills?

– Helt okej nöjd.

Vad är det som har lett till framgångarna?

Martin Sällström, en av tre MASK-juniorer som är uttagna i Svenska skidförbundets utvecklingsteam, åker i hög hastighet vid en slalomtävling i Vemdalen.
Mälaröarnas alpina skidklubb
(MASK) har som enda klubb i landet tre juniorer uttagna i Svenska
skidförbundets utvecklingsteam.

Jonna Wallén, Helena Rapaport och
Martin Sällström, alla födda år 1994,
befinner sig just nu på träningsläger
i Åre.
– Det känns bra såklart, man vill

ju veta att man lirar bland toppåkarna i Sverige, säger Martin Sällström.
Enbart tjugofyra stycken förstaårsjuniorer (tolv tjejer, tolv killar) i
Sverige blir uttagna till denna prestigefyllda grupp. För Martin Sällströms del kom kallelsen till lägret
helt oväntat.
– Jag hade ingen aning om att jag

Vasaloppet nästa
Efter segern i klubbmästerskapet
är siktet inställt på klassikern
Cecilia Widegren, det är namnet
på Ekerös snabbaste kvinna. Hon
sopade banan med allt motstånd
och vann överlägset klubbmästerskapet i skidor, klassisk stil.
– Det var roligt. Jag satsar på
Vasaloppet i år, så det var bra
träning inför det, säger Cecilia
Widegren.

Det var i söndags som Mälarö SOK
(Skid.- och orienteringsklubb)
klubbmästerskap gick av stapeln på
Jungfrusundsåsen. Vädret var klart
och temperaturen låg runt minus
sju grader. Ett trettiotal entusiastiska
skidåkare slöt upp för att tävla om
pallplatserna i fyra olika åldersgrupper.
Den före detta elitlöparen, Cecilia
Widegren, tog sig runt det 9,2 kilometer långa loppet på 32,12 minuter
vilket gav en segermarginal på drygt
fyra och en halv minut.
Grattis Cecilia, hur känns det att
vinna så överlägset?

– Tack! Ja, vi var ju inte så många
som deltog men det känns himla
bra. Jag är löpare i botten, så skidåkningen ligger nära till hands. Jag
satsar på Vasaloppet och att göra
klassikern i år så det var bra träning
inför det.

var uttagen förrän förra veckan, säger han.
Vilken hans favoritgren är har
Martin, som har åkt skidor sedan
fyraårsåldern, inga problem att svara på.
– Det är slalom. Jag känner mig
tryggast i den åkningen, och så går
det ju snabbast ner.
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– Ja, jag tänker fullfölja mitt
kontrakt, absolut.
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– Jag har faktiskt inte tänkt så
mycket på hur det skulle vara.
Det är som sagt inte aktuellt just
nu så jag tar väl det när det kan bli
det.

9

7

Lidingö

– Den duger. Det är sånt som
går fort att bättra på om det
skulle vara så att det blir aktuellt.

Östervåla
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Hur är din engelska?

2-6

-Åkers IF
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– Det är inte aktuellt alls just
nu. Jag får ta när det kommer.

-Haningen

Sollentuna
Åkers IF

Thomas Lundberg, ansvarig för
skidavdelningen på Mälarö SOK,
var inte förvånad över Cecilias seger.
– Hon har god stil och man ser att
hon har åkt skidor i många år. Att
hon vann är en kombination av bra
teknik och att hon är så vältränad,
säger han till E-nytt.
På herrsidan tog maken, Anders
Widegren, hem segern. Herrloppet
är något längre med sina 13,8 kilometer och Anders Widegren tog sig
runt på den utmärkta tiden 42,36
minuter.
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Spånga
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Hanviken
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Lidingö

Du är draftad av San Jose Sharks,
hur pass aktuellt är NHL-spel för
dig?

Vad skulle vara det bästa med att
flytta till USA?
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MARTIN SÄLLSTRÖM
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Sollentuna

Cecilia Widegren med guldet.

”Jag hade ingen
aning om att jag
var uttagen...”

– Jag har fått mer speltid och
gjort de kliven framåt som folk
har förväntat sig.
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MARCUS SIMM

HENRIK BOMAN

Maharajah tog storslam

Maharajah blev årets fyraåring. Med
99,4 procent av rösterna tog ekeröhästen hem en överlägsen seger på
Årets Häst-Gala på Rondo i Göteborg.
– Det känns jättekul. Men det var
tämligen väntat, säger Tommy Berghagen, administrativ samordnare på
Menhammar stuteri.
Nomineringen till årets häst slutade inte med samma glädjande re-

sultat. Istället kammade Torvald Palema, tränad av Åke Svanstedt, hem
segern.
– Det är en äldre häst som tävlat
på högre nivå. Men Maharajah har
en otroligt hög utvecklingspotential
och jag ser väldigt ljust på framtiden. Vi hoppas på att vinna Årets
häst nästa år, säger Tommy Berghagen.
CASSANDRA ALM

– Ja, absolut. Det är kanon.

– Det blir väl strax innan det
drar igång, alltså i maj någon
gång.

Vilka är dina största hockeyförebilder? Nämn en svensk och en
utländsk.

– Förebilder, det har jag inte
tänkt så mycket på. Ja, det skulle
väl i så fall vara Foppa och Gretzky. (Peter Forsberg och Wayne
Gretzky, red. anm.).
Hur influerar det ditt spel, tänker
du på sådant?

– Inte längre, när man var yngre tyckte man att det var kul att
kolla och vilja vara som de. Nu är
man mer avtrubbad. Eller, det är
klart att det är kul att titta och så,
men nu har man sitt eget spel och
stil.
Vad gör ishockeyn speciell för
dig?

– Jag tycker att det är en rolig,
intressant och fartfylld sport. Nu
måste jag dra. Hej då!
Nästa match spelar Patrik och
Linköping HC på lördag borta
mot Timrå IK.
IDA KRASSE

