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Skå IK tog en efterlängtad seger i Alltvåan när man betvingade Spånga med
5-4. Klubben har haft stolpe ut i de senaste matcherna men den här gången

studsade puckuslingen rätt väg för hemmalaget.
– Det var en lagseger, säger matchens lirare Marcus Modig.

Skå inkasserade tre sköna poäng i Allhallen hemma mot Spånga

Först efter tre år lägger kommunen ner mer energi på flyktingpolitiken
Efter mycket om och men kan flyktingarna inom en snar framtid få förtur i
bostadskön.Sedan kommunen skrev på avtalet med Migrationsverket för tre
år sedan har ändå bara ungefär tjugo flyktingar bosatt sig på Ekerö. Men nu
säger kommunalrådet Peter Carpelan (m) att det ska bli ändring på det och

att flyktingarna ska prioriteras bättre i framtiden. Ett ägardirektiv till Ekerö
bostäder är efter lång tid på gång – och det är något man borde gjort tidigare.

– Allt hade kunnats göra annorlunda med facit i hand, säger Ingemar Gar-
neland, VD för Ekerö Bostäder.
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Fastighetsbolaget YIT, som an-
svarar för Tappströmsskolans lo-
kaler, bär enligt  kommunen och
skolan ansvaret efter knarkfyn-
det förra veckan. Men YIT beto-
nar att man inte gjort något fel
och kommer inte heller att vidta
några åtgärder.

– För oss kommer det inte att
få några konsekvenser, säger Ste-
fan Holmstrand. Sid 5

Fridolin kan bli
nytt språkrör

Efter fyra år utanför politiken är
Gustav Fridolin tillbaka i hetluf-
ten. Med många föreläsningar
om senaste boken, och en kandi-
datur till riksdagen inför höstens
val är det ett fullspäckat schema
för miljöpartisten. Sid 8-9

En positiv anda
på äldreboendet

Nyheter | 6 Satsning på sommarturism

På Ekgårdens äldreboende är ak-
tivitetsutbudet populärt. Allt
från klassisk hederlig bingo till
handgymnastik är vad de äldre
sysselsätter sig med. Alla boende
får också vara med och påverka.

– Allt är så bra här, säger Gun
Bosrup. Sid 7

Sid 2-3

Kommunen f lyr från
f lyktingansvar – igen

Fridolin är tillbaka i politiken.

Många roliga aktiviteter på 
Ekgårdens äldreboende.

Sid 10

RÄTTVIS SEGER. Skå IK:s Mikael Sandberg var framträdande när man vann hemma mot Spånga i veckan. FOTO: MARCUS SIMM

    



I åratal har Ekerö kommun hävdat
att bostadsbrist legat bakom
kommunens låga flyktingmotta-
gande. Men nu ska det bli ändring
på det. Både kommunalrådet
Peter Carpelan och VD:n för Eke-
rö bostäder Ingemar Garneland
säger sig jobba för att flyktingar
ska få rätt att gå före i
bostadskön.

- Allt hade kunnats göra ann-
norlunda med facit i hand, säger
Ingemar Garneland.

Kommunägda Ekerö bostäder är den
bostadskö som i samarbete med
kommunen ska ordna boende åt ny-
anlända. Trots det är det en stor del
av dessa 22 flyktingar som på egen
hand ordnat bostad helt utan
kommunens eller Ekerö bostäders
hjälp. Det kan handla om att de ny-
anlända haft anknytning till komm-
munen. De kanske har familj, släkt,
vänner eller liknande på Ekeröoch
på så vis lyckats hitta någonstans att
bo.

Ekerö kommun har ändå inte
brutit mot någon lag. Migrations-
verket är en statlig myndighet och
kan därför inte tvinga kommunen
att följa kontraktet, utan ska mer ses
som en guidelinje för kommunen.

För att flyktingar ska få förtur i kön
krävs det ett ägardirektiv direkt från

kommunen och Peter Carpelan. Nå-
got som inte är på väg förrän nu.

Frågan är varför det dröjt och vart
problemet egentligen ligger. Carpe-
lan hävdar själv i slutet av 2009 i en
intervju med DN att ett muntligt av-
tal med Ekerö Bostäders VD: Inge-
mar Garneland har sats i verket. In-
gemar svarar dock E-nytt att något
sådant aldrig ägt rum och att det är
därför systemet med bostadskön in-
te ändrats.

– Vi har inte fått något direktiv al-
ls under den tiden, säger han.

Enligt Ingemar är ändå ett ägare-
direktiv nu på väg och är under ut-
arbetande i form av ett skriftligt ut-
kast.

– Allt hade kunnats göra annor-
lunda med facit i hand, men det vik-
tigaste är att det fungerar nu, säger
Ingemar Garneland.

EMMA MALMLÖF
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FAKTA: FLYKTINGPOLITIKEN PÅ EKERÖ
Sju flyktingar om året. Det är vad
Ekerö kommun har tagit emot
sedan de 2007 skrev under avta-
let med Migrationsverket. Ett
avtal som tydligt slog fast att
kommunen skulle ta emot 20
flyktingar om året.

Enligt överenskommelsen mellan
Migrationsverket och Ekerö
kommun ska kommunen ta emot
minst 20 flyktingar per år. I själva
verket har det i snitt enbart tagits
emot sju.

Trots misslyckandet har komm-
munen nu förlängt kontraktet.
Något som Migrationsverket acc-
cepterat i och med behovet av al-
ternativa platser att placera nyan-
lända på.

– Men kommunen kan inte år ef-
ter år säga att de har bostadsbrist
utan då får de lösa det, säger Helena
Svensson på Migrationsverket.

Delvis beror det låga antalet intagna
på att Migrationsverket inte anvisat

flyktingar i något större antal. An-
ledningen till det tycks vara att Mi-
grationsverket vet om att Ekerö
kommun har svårt att ta emot och
placera de nyanlända i lämpliga
miljöer.

– Trots att kommunen hittar en
lägenhet kan det vara svårt att anvi-
sa en flykting dit. Är det en familj på
elva personer och lägenheten är en
etta kommer det inte att vara funk-
tionellt, därför får vi försöka anvisa
dem någon annanstans, säger Hele-
na Svensson.

– Ekerö kommun är i grunden en rik
kommun och borde ha möjligheten
att ta emot flyktingar. Sedan finns
det också ett moraliskt perspektiv,
hade det varit oss det handlade om
hade vi velat att någon skulle hjälpa
oss. Det är allas ansvar att ta hand
om de som behöver hjälp, säger Fri-
da Johansson Metso, som sitter i sty-
relsen för flyktinggruppernas och
asylkomittéernas riksråd.

EMMA MALMLÖF

Superlativen om den perfekta lilla
ön i mälaren är många, från Ekerö
kommuns sida sätt. Alla är nöjda
och glada, arbestlöshet och bo-
stadsbrist är nästan obefintlig.
Men under ytan råder ett miss-
nöje.

Jag pratade med föräldrar på
Tappströmsskolan efter knarkfyn-
det häromveckan. De var knappast
förvånade, då de menade att droger
och alkohol bland ungdomar till-
hör vardagen på Ekerö. Något de
inte visste något om var vad komm-
munen gör åt problemet. En oviss-
het om vad som egentligen händer
är utpräglad på ön, trots det verkar
få vara villiga att göra något åt sa-
ken.

Har illusionen om den perfekta
ön lett till apati eller är det vice ver-
sa? 

Ekeröborna lever idag utan något
medie som dagligen granskar deras
kommun. Det behövs någon som
lyfter fram problemen för att att ett
problem ska bli just ett problem.
Det behövs också någon som bely-
ser ett problem för att man ska hit-
ta en lösning. Utan granskning står
Ekerö kommun och trampar, och
Ekeröborna trampar med i oviss-
het.

Någon utomstående som trycker
på, uppmanar och nästan tvingar
till förbättring. Som hittar felen,
pekar på de och se till att det sker en
förändring, en Janne Josefsson i
miniatyr som sätter ner foten där
den ska sättas ner. För just nu så
funkar det, på ytan så fungerar det
och som man säger, “if it works,
dont fix it”.

Alla vill bli inspirerade att göra
ett bra jobb, det är därför vi jobbar,
för att utvecklas och för att tjäna
pengar. När jakten på pengar blir
den enda drivkraften så förlorar
man inspirationen. Man glömmer
bort varför man började och det
blir slentrian.

Där kommer mediernas förhållande
till politikerna in. Vi är inte där för
att sabotera och och hitta fel som
inte finns. Vi är där för att hjälpa
till, se så allt sköts snyggt och i för-
längningen inspirera till ett bättre
arbete. Som vilken övervakare som
helst som ligger på och ser till så du
hela tiden för arbetet, och i det här
fallet kommunen, framåt. För var-

för ska det bara funka när det med
enkla medel istället kan vara riktigt
bra.

Just nu står det stilla på Ekerö. Mo-
deraterna sitter av sitt trettionde år
i styret, och det finns inget som ty-
der på ett maktskifte i nästa val.
Mycket har skötts mer eller mindre
bra, det till trots har politikerna
många gånger kommit lättvindigt
undan.

Bristen på flyktingmottagning
viftade man lätt bort och det som i
Vellinge blev en veckas löpsedlar
blev på Ekerö mindre artiklar i
bland annat DN. Kritiska röster har
menat att närheten till Stockholm
gör att Reinfeldt håller Ekerö om
ryggen.

Må så vara men hade Ekerö haft
ett granskande medie så hade det
inte spelat någon roll hur mycket
eller många ryggar det hålls om.
Med rätt kraft hade det skett en för-
ändring.

Vi på E-nytt har sedan ett par veck-
or innan jul jobbat med att granska
kommunen.
Vi har lyft fram problem som
genom vårat arbete har lösts, till all-
las glädje.
Nästa vecka kommer vi ut med vå-
rat sista nummer för säsongen och
frågan är, vem tar över?

För en inspirerande och öppen
kommun där alla är med och del-
tar behövs en lokaltidning på Eke-
rö. Någon som kan berätta, visa
och upplysa. För det handlar inte
om apati, det handlar om tilgång
och efterfrågan. Den sistnämnda
finns, men just nu finns inget att
tillgå.

Som i alla relationer så är oviss-
heten det värsta, så också mellan
kommun och invånare.

Debatt
Henrik Boman  

Granskning för kom-
munens arbete framåt

För en inspirer-
ande och öppen
kommun där alla
är med och 
deltar behövs en
lokaltidning.

HENRIK BOMAN

Flyktingarna ska få förtur i bostadskön
Kommunen och Ekerö bostäder är överens om hur flykting- och bostadsfrågan ska lösas

Ekerö bostäder hade en vinstmar-
ginal på 51,56 procent under 2008
enligt allabolag.se
Antal flyktingar under:
2007: 5 st
2008: 6 st
2009: 11 st
Statistik från Migrationsverket.

FAKTA Bostäder

Flyktingar har inte fått någon hjälp att hitta bostad - trots att det , enligt avtal, är kommunens ansvar.

SIGNERAT HENRIK BOMAN

Karta över Ekerö bostäder i centrum. FOTO: ANNA R. STRANDBERG
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Nina Bagge heter kvinnan som ska
få ordning på Ekerös flykting-
mottagande. Nu säger kommunen
att man ska uppfylla kraven från
Migrationsverket och hjälpa de
som vill komma hit.

2007 slöt Migrationsverket ett avtal
med kommunen. Inte förrän över
ett år senare anställdes Nina Bagge
som flyktingsamordnare. Hennes
tjänst lades som en deltidstjänst där
hon bland annat håller i olika kon-
takter mellan de inblandade i flyk-
tingfrågan, till exempel Ekerö bostä-
der och Migrationsverket.

Under Nina Bagges tid som flyk-
tingsamordnare har kommunen in-
te tagit emot ens hälften av de flyk-
tingar de har avtalat om.

– Nu har jag åtta flyktingar som jag
jobbar aktivt med, min tid räcker till
som det är, säger Nina Bagge. Men
även om det kommer fler kommer
min tid räcka till, hoppas jag. Jag
kommer fördela tiden individuellt så
alla får den hjälp de behöver.

Numera på flyktingmottagningen
är det vuxenutbildningen istället för
socialtjänsten som har hand om
flyktingfrågan, detta för att mer
kunna ta till vara på det som flyk-
tingarna har jobbat med tidigare.
Nina Bagge, som är studievägledare,
började som flyktingsamordnare ef-
ter bytet och förklarar att de nuför-
tiden har ett annat fokus i och med
detta.

– Jag tycker att jag gör nytta.Är det
en person som behöver hjälp kan jag
lotsa den rätt och har lite koll på sa-
ker som kan dyka upp.

Förutom de flyktingar som kommer
genom Migrationsverket till Ekerö
kommer även invandrare och flyk-
tingar som har bott i andra kommu-
ner tidigare. 85 stycken invandrare
på Ekerö läser sfi (Svenska för invan-
drare) och även de hjälper Nina
Bagge när hjälp har behövts och när
de skulle börja sfi. Men överlag bor
det inte särskilt många invandrare
på Ekerö.

– Det har en naturlig förklaring,
de flesta har ingen anknytning till
Ekerö. I en kommun som har fler in-
vandrare, som exempelvis Botkyrka,
blir det automatiskt att de tar in fler
invandrare.

Nina Bagge är positiv till att kommu-
nen säger sig ha möjlighet att ta
emot fler flyktingar och tror att det
kommer att gå bra. Hon förklarar att
så fort en lägenhet blir ledig får hon
reda på det.

Nästa steg är att de tar ställning på
flyktingmottagningen ifall en viss
familj passar till lägenheten, har
möjlighet att betala hyran och
liknande.

Men på Ekerö finns inte så
många lägenhetsalternativ att välja
mellan.

– Många som kommer är ensam-
stående som kanske söker efter en
etta eller tvåa och vi har mestadels
större lägenheter. Vi hoppas att Mi-
grationsverket kan matcha.

ANNA R. STRANDBERG

ka få förtur i bostadskön
överens om hur flykting- och bostadsfrågan ska lösas

Flyktingpolitik – en baggis

Ekerö Bostäder ansvarar för hjälpa flyktingar att hitta ett boende i kommunen. FOTO: ANNA R. STRANDBERG

bostad - trots att det , enligt avtal, är kommunens ansvar. FOTO: ANNA R. STRANBERG
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Jan Berglund
– Jag är på Mallorca då, men det
hade jag säkert gjort ifall jag
hade varit hemma.

VI FEM

Veronika Hultman
– Ja, det kommer jag. Det kän-
ns som en enkel grej man kan
göra för att visa sitt stöd.

Lilian Olsson
– Jag är inte hemma då.Men det
är  kul att känna samhörighet,
hade jag varit hemma så hade
jag släckt ner. Det kan vara my-
sigt att  tända lite ljus, men jag
vet inte vad det har för effekt.

Kristina Söderberg 
– Vad är Earth Hour? Jaha, ja jo
det kommer jag nog att göra.

Ove Rydberg 
– Jag har inte läst så mycket om
det. Men det är möjligt, om det
är allmänt att det ska göras så
kan man göra det.

Många bilister bryter mot lagen och kör i bussfilen. Kommunen säger att de inte kan göra något åt trafikproblemet. 
FOTO: JOHANNA HOLMBERG

Samåkning för miljön inte aktuellt
För åtta år sedan pågick ett för-
sök att öka samåkningen på Eke-
rö. Man fick då möjlighet att an-
vända bussfilen på Ekerövägen,
från Träkvista till Drottningholm
om man var fler än tre stycken i
bilen. Idag missbrukas filen, men
det finns ändå inga tankar på att
återinföra samåkningsplanerna.

Bussen är halvfull. Klockan är strax ef-
ter sju och de flesta som åker är skol-
ungdomar.Trafiken börjar tätna redan
vid Träkvista och närmare Drottning-
holm bildas köer.

Röda och blå bussar åker förbi med
jämna mellanrum och en stark doft av
avgaser bränner i näsan. Jag försöker

att inte andas in för mycket av den gif-
tiga gasen. En pojke trycker på knapp-
pen vid övergångsstället.Det blir grönt
och han springer med korta ben över
vägen.

Trafiken är ett återkommande pro-
blem i många av Sveriges kommuner.
ÄvenEkerö tampas medproblem i frå-
gan, långa köer bildas varje dag i rus-
ningstid och avgaser förorenar luften.
Vägverket har under många år försökt
förbättra det, på olika sätt.

År 2000 togsett förslag upp om att man
under en testperiod på två år skulle lå-
ta bilar med mer än tre personer köra i
bussfilen på Ekerövägen. Syftet var att
försöka få en mer effektiv och miljö-

vänlig trafik. Man ville få fler männ-
niskor att åka tillsammans,vilket skull-
le innebära färre bilar på vägen.

– Vi följde upp med rapporter och
fick några grupper att börja samåka.
Några åkte med fler personer i bilen
men det visade sig att de som samåkte
bodde nära varandra eller var inom
samma familj. Vi ville nå en annan
grupp, säger Ove Lindkvist, planerare
vid Vägverket.

Anledningen till att projektet inte fort-
sattevar enligt Ove Lindkvist att rättig-
heten missbrukades. Fler och fler ut-
nyttjade kollektivfältet utan att följa de
regler som var uppsatta.

– Under testperioden var det en

grupp som ökade och det var de som
smet i kollektivfältet. I detta fall störde
det försöket.Vår tes var att folk behöv-
de lång tid på sig att ändra vanor. Det
var många som smet och eftersom po-
lisen inte hade resurser att övervaka
trafiken tillräckligt mycket så kunde vi
inte fortsätta, berättar han.
Är det dags för förslaget att återupp-
tas?

– Just nu har vi inga planer på att
återuppta försöket. När testperioden
tog slut ansökte vi om förlängning
menPolisen och SL sa nej,de beslutade
att vi inte skulle fortsätta.
Samåker du?

– Jag åker kollektivt, säger Ove
Lindkvist. JOHANNA HOLMBERG

Earth Hour lägger i år fokus på
effektiva klimat lösningar. Kung-
en kommer att visa sitt stöd
genom att släcka ner Drottning-
holmsslott. 

– Jag tror att det har en posi-
tiv effekt på folk att kungen
släcker ner eftersom många
gillar honom, säger Lasse
Gustavsson, general sekreterare
Världsnaturfonden, WWF.

Kung Carl Gustaf är en anledning
till att WWF i Sverige gick med i
Earth Hour.

– Första året var inte Sverige med
för jag tänkte att folk inte skulle en-
gagera sig, men när jag såg att det är
så många som bryr sig och att
kungen släckte ner vart jag inspire-
rad, säger Lasse Gustavsson, WWF.

Earth Hour är världens största globa-
la klimat manifestation. Lördagen

den 27 mars släcker hela världen ner
under en timme.Förra året deltog 88
länder och mer än 4000 städer. I år
förväntas cirka fem miljoner männ-
niskor i Sverige att släcka ner och
runt en miljard i hela världen.

– Många människor tror att Earth
Hour handlar om att spara energi
när det i själva verket handlar om att
få folk att bry sig om miljöfrågan,
säger Lasse Gustavsson.

I år vill WWF sätta fokus på det

misslyckade klimatmötet i Köpen-
hamn.

– Jag hoppas att det ska sändas en
politisk signal till världens maktha-
vare att ta klimat frågan på allvar, sä-
ger han.

MARIA KUFFNER

Kungen tänker släcka ner på slottet

Den 27 mars släcks ljusen på Drottningholmsslott. FOTO: MARIA KUFFNER

Earth Hour hölls för första gången i
Sydney i Australien år 2007 på
initiativ från Världsnaturfonden. 

Under Earth Hour släcker frivilli-
ga människor världen över sina
energikällor i hemmet under en
timme. Detta är för att uppmärk-
samma en av vår tids viktigaste
frågor, klimatfrågan.

Förra året släcktes lamporna i
88 länder och mer än 4000 städer.

FAKTA Earth Hour 

SL och polisen sa nej till förlängt samåkningsförsök i bussfilen
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Kommer du
att släcka ner
den 27 mars?

Bussfilen missbrukas dagligen
Varannan minut bryter en Ekerö-
bo mot lagen. En undersökning
som E-nytt gjort visar att 28 bilar
under en timme körde olagligt i
bussfilen på Ekerövägen.

– Det är ett stadigt problem
för varje Ekeröbo, säger Leif
Kåsthag, planeringssamordnare i
Ekerö kommun.

Vardagar mellan 07.00-09.00 är det
förbjudet för personbilar att färdas i
bussfilen på Ekerövägen. Trots detta
är det många som bryter mot lagen
på väg mot Stockholm. E-nytt var
där mellan åtta och nio i måndags
morgon och noterade hur många
som använde filen olagligt. Resulta-
tet blev 28 stycken under 60 minuter
och inte en enda polis eller trafik-
vakt syntes till.

Leif Kåsthag ser svårigheterna i si-
tuationen men menar att kommu-
nen inte kan åtgärda trafikproble-
met.

– Det är inte så bra. Vi försökte få
ordning på problemet och få en bra
trafik där för ett antal år sedan, säger
Leif Kåsthag. Vi som kommun kan
inte göra så mycket åt det.

JOHANNA HOLMBERG 
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Cannabisodling i Tappströmssko-
lan, samtidigt som var fjärde
gymnasieelev från Ekerö har
provat narkotika.    

–Tillgången på narkotika är
mycket större nu än för tio år
sen, säger Preventionssamordna-
ren Annika Magnusson.

Droganvändandet bland gymnasie-
elever ökade med åtta procentenhe-
ter mellan åren 2006-2008. Nästan
var fjärde Ekeröungdom i åldern
15-18 år har någon gång testat på
narkotika. Preventionssamordna-
ren Annika Magnusson arbetar med
att vända de negativa siffrorna. Hon
kan inte svara på om det är ännu fler
som knarkar idag. Men hon vet att
det spelar roll att kommunens invå-
nare till stor del är höginkomstta-
gare.

– Generellt sett är användningen
av alkohol och narkotika större i
områden där människor tjänar mer.
Detta av en väldigt enkel anledning
– människor har råd att festa.

Cannabisodlingen på Tappströms-
skolan kommer inte leda till åtgär-
der i Annika Magnussons arbete.
Genom samtal och information ska
kommunen förebygga missbruk
bland ungdomarna. En stor del av
hennes arbete går ut på att undervi-
sa föräldrar hur de ska handla med
deras barns missbruk.

– Vi jobbar efter att ersätta risk-
faktorer med skyddsfaktorer. Det
gör vi genom att informera, genom
att samtala i till exempel samtals-
grupper. Vi vet att den starkaste
skyddsfaktorn är en bra relation
mellan förälder och barn.

Trots det utbredda användandet
bland gymnasieeleverna tror hon
att de är på rätt väg. Det dricks min-
dre och det är färre som har testat
narkotika på högstadiet. Utmaning-
en för Ekerö kommun blir att nå ele-
verna när de börjar pendla in till sitt
gymnasium. Det som används är
framför allt lättare droger.

– Vi vet att stor del av cannabisen
som röks i Sverige också odlas här.
Det är en lättskött planta och man
kan få hem beskrivningar om hur
man ska ta hand om den på internet.

Varför har det blivit såhär på just
Ekerö? 

– När det finns droger i omgiv-
ningen så minskar steget till att nytt-
ja drastiskt. Om du har människor
omkring dig som du ser upp till som
knarkar kan du själv som 16-åring
lockas av att pröva. Du behöver inte
längre åka in till plattan eller träffa
någon tungt kriminell person.

JOHAN ANDERSSON

Kommunen och skolan lägger
över ansvaret för lokalen på före-
taget YIT. Chefen för YIT, Stefan
Holmstrand:

– Det här kommer inte få nå-
gra konsekvenser för oss. 

Eleverna som hittade knarket på
Tappströmsskolan kunde lukta sig
till cannabisen.YIT hittade inte dro-
gerna trots att lokalerna var deras
ansvar. Odlingen tros ha pågått en
månad och drogerna ska vara värda
cirka 100 000.
Hur såg er rondering ut av loka-
lerna?

– Vi skötte lokalerna på uppdrag
av Ekerö kommun. Ronderingen
styrs av avtalet.
Men hur kunde ni missa odlingen?
Täcker inte avtalet lokalen? Hade ju
pågått ganska länge. 

– Avtalet täcker såklart alla lokaler.
Men det beror ju på hur och hur of-
ta man ronderar. Det känns ju inte så
smart att avslöja hur ofta vi går den
turen.

Hur ser avtalet ut med Ekerö
kommun?

– Avtalet är mellan oss YIT och
kommunen så det kan jag inte av-
slöja. Det är ett helt vanligt kontrakt.
Vad kommer det här få för konse-
kvenser?

– För oss kommer det inte få nå-
gra konsekvenser. Vi har inte begått
något kontraktsbrott. Samtidigt
som det är tragiskt att det har odlats
i skolans lokaler.
Kan Ekerö skaffa ett annat företag
för underhållet och bevakning av
skolans lokaler?

– Det är klart de kan. Men vi är
uppbundna av ett kontrakt i flera år
och vi har inte begått något
kontraktsbrott.
Kommer ni tillsätta en egen utred-
ning?

– Vår egen utredning? Nej, det
kommer vi inte göra. Vi följer avta-
let.
Vem från er sida har ansvaret för
lokalerna?

– Det är vår platschef, Rikard

Nilsson, för Ekerö. Återigen, det är
beklagligt att det här har fått ske men
vi har inte gjort några fel.

Rikard Nilsson har avböjt från att
svara på några frågor.

JOHAN ANDERSSON

Tappströmsskolan i E-nytt 29/1-10 

Vad prinsessan och hennes make
kommer servera på sitt bröllop
ansvarar Stefano Catenacci vid
Operakällaren för. Tillsammans
med brudparet kommer han att
diskutera fram vad gästerna ska
få njuta av.

– Det känns fantastiskt roligt,
säger Stefano.Stefano och Ope-
rakällaren har hand om alla ban-
ketter och representationsmidd-
dagar kungafamiljen ordnar.
Men Kronprinsessbröllopet är
det mest uppmärksammade Ste-
fano gjort.

– Det kommer vara fyra hek-
tiska månader. Jag har redan
börjat förbereda, ja inte själva
maten då alltså, skrattar han.

CASSANDRA ALM

Stefano Catenacci. FOTO: PRESSBILD

Catenacci fixar biffen

Nu är det klart att kronprinsess-
bröllopet minnesgåvor görs av
Gustavsbergsp porslinsfabrik.
Christina Strandberg, som även
är VD för företaget, har formgi-
vit det blå-vitaporslinet.

– Vi är absolut nöjda. Resulta-
tet blev som vi hoppats och trott,
säger Christina.

Redan innan förlovningen
hade Christina, som egentligen
inte är formgivare, ritat den bä-
gare som ingår i serien.

– Den är en gammal idé jag
haft i flera år och visst hade jag
en baktanke med att den skulle
passa på ett kommande prin-
sessbröllop. Jag är jätteglad över
att Kronprinsessan och Daniel
valde den, säger hon.

CASSANDRA ALM

Minnesgåvor fixade  

Snart ersätts de nuvarande bety-
gen med en ny betygsskala. Be-
tygsskalan går från A till och
med F.

– Ytligt sett ser det bra ut, men
lärarna är invanda med de nuva-
rande betygen och det kommer
att ta ett tag innan de vänjer sig,
säger Rolf Sörman,rektorpå Indi-
viduella gymnasiet på Ekerö. Rolf
Sörman betonar att det kommer
att krävas utbildning för persona-
len på skolan, men han tror att de
fler stegen kommer att medföra
positiva effekter.

– Förhoppningsvis ger det fler
elever möjlighet att få godkänt.

Den nya betygen beräknas in-
föras hösten 2011.

JESPER JÄGER-ÄRLESTAD

FOTO:PRESSBILD

Nya betyg välkomnas 

Droger – inget
nytt problem
på Ekerö

”Vi har inte 
gjort något fel”
Fastighetsbolaget YIT frånsäger sig allt ansvar 

Förra veckan hittade två elever på Tappstömsskolan cannabisplantor i en servicekulvert under skolbyggnaden - som
senare visade sig vara en hel odling. FOTO: ISABEL DIAZ SJÖHOLM



E-nytt Fredag 5 Februari 2010Ekerös nättidningNYHETER6

Annonser i centrala Stockholm
under veckan för prinsessbröllo-
pet. Det ska locka fler turister till
Ekerö. I fjol slogs alla rekord vad
gäller turism och besöksnäring på
Ekerö. En utveckling som kommu-
nen nu hoppas att fortsättnings-
vis kunna främja.

– Hit åker man för att njuta av
livet - så ska man känna om Eke-
rö, säger Stefan Pellén, ny Nä-
ringslivschef på kommunen.

Serviser, dukar, ljusstakar, vykort
och paketpris på resor. Nu ska Ekerö
kommun, likt många andra, dra
nytta av det stundande bröllopet.

Genom ett samarbete med Stock-
holms stad och skyltkonceptföreta-
get Sarrasso kommer kommunen

annonsera på Kulturtavlorna i
Stockholm under samma vecka som
Kronprinsessan Victorias bröllop.

– Vi har lyckats att få affischering-
en samma vecka som Victoria och
Daniel gifter sig, säger Stefan Pellén.

Hur affischerna ska se ut är inte rik-
tigt klart men det ska bara vara en
hänvisning till vår hemsida så folk
kan gå in och se vad som händer här.

Kostnaden för annonseringen av
300 kulturtavlor under en veckas
tid, sammanlagt ungefär 24 000 kro-
nor, täcks av annonsintäkter från
kommande besökskarta som skick-
as ut till 11 000 hushåll på Ekerö.

– Vi vill ”sätta Ekerö på kartan”
och att det ska komma folk från
västerort och Stockholms stad för

att man kan göra mycket trevliga sa-
ker här på Ekerö, säger Stefan Pellén.

Niclas Lövkvist, pr-konsult och VD
på prisbelönta pr-byrån Agency
skulle ha gått till väga annorlunda
om han skulle ta hand om ett mot-
svarande uppdrag.

Han hade riktat in sig på att få re-
daktionell upp-märksamhet.

– Trovärdigheten är större om
man läser om Ekerö i DN Söndag
eller ser ett inslag i ABC att det är fint
eller intressant på Ekerö än om Eke-
rö kommun själva säger det i re-
klam, säger Niklas.

– Alla kommuner säger ju att de
är unika och vackra, säger Niklas
Lövkist avslutningsvis.

IDA KRASSE

Munsös sjöräddningssällskaps
svävare är utlånad till Strömstad
på västkusten. Den kalla vintern
har lett till isläggning på platser
där det vanligtvis inte fryser till.

Trots sämre effektivitet och
högre kostnader för RS Munsö
stöttar Paul Forell, stationschef,
beslutet helhjärtat.

– Vi är till för att hjälpa folk i
nöd och just nu är det på väst-
kusten folk är det, säger han till
Enytt.

Beslutet att omplacera svävaren och
personal togs av sjöräddningssäll-
skapets VD i samråd med Sjöfarts-
verket. På RS Munsö, där de inte
heller kan bedriva sin verksamhet

utan en svävare, har de löst proble-
met genom att hyra in en privatägd
svävare. Detta blir både dyrare och
mer omständligt men ser inte Paul
Forell som något problem.

– Även om jag i allra högsta grad
skulle tycka att vi behöver svävaren

här nu så har vi verkligen fått en jätt-
tepositiv reaktion från de på väst-
kusten, säger han. Mälarens vatten
frös både tidigare och fortare i vinter
jämfört med tidigare år.

Så länge kylan håller i är Paul Forell
därför inte orolig för att folk ska gå
genom isen. Han verkar dessutom
väldigt nöjd med hur hans personal
hanterar uppdraget.

– Jag känner en viss stolthet för att
svävaren bemannas av min perso-
nal. De gör verkligen ett jättegott
jobb där nere, säger han.

När svävaren planeras vara tillba-
ka i Mälaren är ännu inte klart.

– Vi får nog räkna med att de är
kvar där till februari ut, minst.

Skulle du bli orolig om det skulle
visa sig att det hela drar ut på tiden?

– Ja, isarna blir väldigt svaga i fe-
bruari/mars och då måste den till-
baka, säger Paul Forell.

IDA KRASSE

Nu har ungdomsmottagningen på
Ekerö fått nya lokaler. Tidigare
delade mödravården och ung-
domsmottagningen lokaler och
väntrum.

– När ungdomarna kommer
till oss vill de inte riskera att stö-
ta på sin skolfröken eller granne,
säger Ing-Marie Wik Nordström.

Antalet besökare har inte ökat
om man jämför med januari
förra året och det är inte fler som
har bokat tider, men Ing-Marie
Wik Nordström tycker det är ro-
ligt att gå till jobbet och trivs bra.

– Vår arbetsmiljö känns nu
väldigt lugn och harmonisk.
Ungdomarna tycker att vi har
fått fina lokaler där de känner sig
trygga.

Ungdomsmottagningen finns
i samma hus som vårdcentralen 

MARIA KUFFNER

Ekerös grundskolor håller inte
måttet. Elever som behöver
undervisning i sitt modersmål får
enligt Stockholms skolinspektion
inte den hjälp de har rätt till. Det
är fyra grundskolor som under-
söktes i höstas och i slutet av
februari görs en ny tillsyn.

– Vi tycker att vi har hyfsat bra koll
på läget nu sen senaste tillsynen, sä-
ger Anders Anagrius. Nämndansa-
vig för barn och ungdom på Ekerö
kommun.

Anders säger att elever med in-
vandrarbakgrund får utbildning
men att det behöver utvecklas, och
att det ska bli ändring på situatio-
nen. Barn med invandrarbakgrund
ska ha samma rättigheter.

– Vi kommer att se till att de som
behöver undervisning i sitt mo-

dersmål ska få det och studiehand-
ledning. Vi jobbar just nu på det, sä-
ger Anders Anagrius.

En elev som tycker att skolorna bor-
de se till behoven är gymnasieeleven
Emil Moell 16 år. Han studerar på
St:eriksgymnasiet i Stockholm, inn-
nan gick han på högstadiet Tapp-
pströmsskolan på Ekerö.

Emil Moell tycker att Ekerö
kommun ska bemöta de invandrare
som kommer positivt och hjälpa
dem att få bra utbildning, att de ska
få sina behov tillgodosedda komma
till en bra skola.

– Det borde finnas fler kurser på
skolorna för invandrare, man kan
inte undervisa på alla språk kanske
men då får kommunen se till att fixa
så att det blir det.

MADELEINE NILSSON

Bristande undervisning 
i skolelevers modersmål

Varje tisdag till lördag är dator-
salen öppen för ungdomarna på
Ekerö. Träkvista fritidsgård tog
över verksamheten från IT-la-
dan som lades ner. Här kan man
sitta och chatta, spela, facebooka
och mycket mer för 50 kronor
per läsår i en fräsch miljö med ett
20- tal datorer. Till våren komm-
mer även skateplatsen utanför
fritidsgården att byggas ut så fort
snön är borta och en ny grillplats
på baksidan kommer att byggas.
Fritidsgården finns på Facebook
som en fan-sida där ungdo-
marna kan gå med för att ge tips,
komma med förslag till gården
och kommunicera med persona-
len.

MADELEINE NILSSON

Nu öppnar datorsalen

Nya lokaler för unga

Varje onsdag är det bakkväll på fri-
tidsgården i Träkvista. I onsdags vi
sjutiden yrde mjöl och  skratt från
unga killar och tjejer som hänger på
gården. Fritidsledaren Andreas Eke-
ling servar ungdomarna med tillbe-
hör för kvällens scones

– Det bästa med onsdagarna är att
få baka tillsammans, det är viktigt

att ungdomarna får ha roligt här.
Linn Bråddesson och Ida Andersson
15 instämmer och byter av varandra
att knåda degen

– Det bästa med onsdagar är
MMA, Mix Marshal Arts. En kamp-
sort/självförsvarssport, säger Ida
Andersson med glad stämma.

MADELEINE NILSSON

FOTO: MADELEINE NILSSON

Används vid livräddning på is.
Livsavgörande vid insatser då isen
ligger under vinterhalvåret. 
Lätt att transportera på landvä-
gen, för att sättas ner i vilket
vatten som helst.
Hastighet på vatten; ca 25 knop.
Hastighet på is; ca 34 knop.
Källa: SSRS

FAKTA Svävare 

Fritidsgårdens baksida

FOTO: RS MUNSÖ

Annonser på kulturtavlor inne i Stockholm ska kommunen locka fler turister
i sommar. (OBS: Bilden är ett montage)                             FOTO: KULTURTAVLORNA

Munsösvävare räddar
liv ute på västkusten

FOTO: MARIA KUFFNER

Så ska Ekerö locka
sommarturisterna
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Uppskattad terapi ger
guldkant på tillvaron

Från allsång till Qi gong. På äldre-
boendet Ekgården är kultur- och
aktivitetsutbudet bredare än vad
man kanske tror.

– Bingo är en favorit, säger
Birgitta Norén, terapipersonal på
Ekgården.  

– Vi börjar med att dra upp axlarna.
Låtsas att ni har galgen kvar i klä-
derna, säger Annika Stolt och drar
upp axlarna hon med för att visa.
Det är onsdag och klockan är kvart
över tio. På Ekgården betyder det att
handgymnastik står på schemat. Te-

rapipersonalen Birgitta Norén och
Annika Stolt samlar ihop de boende,
de som kan och vill delta.

Gun Bosrup från Adelsö bor perma-
nent på avdelningen Ängsgården se-
dan augusti 2009. Hon trivs bra i sin
lilla lägenhet som pryds av tavlor
hon målat själv.

– Allt är så bra här, jag kan inte
komma på något som inte är bra, sä-
ger hon och ler.

Gun smiter in någon minut efter
de andra i allrummet och tar en plats
vid ett av borden. Hon knäpper hän-

derna och drar upp dem över huvu-
det och sedan ner igen.

– Nu gör vi en åtta med händerna
i luften framför oss, säger Annika
Stolt.

– Om man inte kan göra en åtta
kan man prova att göra en nolla, fyll-
er Birgitta Norén i.

Med grytlappar och bollar fortsätter
gymnastiken, fantasifulla övningar
och rörelser som Annika Stolt och
Birgitta Norén visar och lär ut. För-
utom sittande och handgymnastik
har de boende allsång, högläsning,

qi gong, bingo, gudstjänst, sång- och
musikframträdande som åter-
kommande inslag varje vecka.

Vilka aktiviteter som anordnas be-
stäms tillsammans med de boende
och utvecklas efter deras behov och
förmåga.
När E-nytt besöker Ekgården gästar
även några elever från Birkaskolan
boendet.

– De brukar komma hit när de har
tid och prata med de boende och
hjälpa till med kaffeserveringen, sä-
ger Birgitta Norén.

När det finns tid över händer det
också att pensionärerna åker iväg.
Bilderna från utflykterna samlas i
Ekgårdens fotoalbum och tas fram
vid fikat efter gymnastiken.

Både personalen och de boende
tycker det är viktigt att olika aktivite-
ter anordnas.

– Men det roligaste är att träffas
och prata. Det viktigaste är samva-
ron och att hålla kontakten med sina
medmänniskor, säger en av de bo-
ende och alla de andra nickar och
håller med.

ISABEL DIAZ SJÖHOLM

E-nytt visar den ljusa sidan av äldreomsorgen. Här är de boende nöjda, pigga och
aktiva. Många utlykter, aktiviteter och trevlig gemenskap berikar livet på Ekgården.

Bibliotekslagen kräver sedan fem
år tillbaka att alla kommuner har
en biblioteksplan. Ekerö är en av
få kommuner i landet som ännu
inte antagit någon.

- Fem år är lite för lång tid, säger
Peter Axelsson, informationschef
på svensk Biblioteksförening.

Biblioteksplanens syfte är att i sam-
verkan med berörda parter ta tillva-
ra de biblioteksresurser som finns
och sätta upp mål för verksamheten
och den långsiktiga biblioteksut-
vecklingen. Majoriteten av landets

kommuner har tagit fram biblio-
teksplaner. Enligt Peter Axelsson kan
det finnas flera skäl till varför alla
kommuner ännu inte lyckats ta fram
någon plan.

– Framförallt finns det ingen na-
tionell myndighet som har ett an-
svar för biblioteken och för att
kommunerna efterlever bibliotek-
slagen.

Arbetet med att ta fram en biblio-
teksplan för Ekerö kommun initie-
rades redan 2008 och ett flertal sam-
råd har skett sedan dess.

Ett av kulturnämndens prioriterade
mål med kulturverksamheten var att
färdigställa kommunens biblioteks-
plan och låta kommunfullmäktige
fastslå den före 2009.

På det senaste möte i januari in-
formerades nämndens politiker om
arbetet med framtagandet av en
biblioteksplan för Ekerö kommun.
Men inget beslut om att presentera
planen för kommunfullmäktige
togs. E-nytt har sökt ansvariga vid
kommunen, för en kommentar,
utan framgång.

OLA SAMZELIUS

Ekerö bibliotek
slarvar med lag

Gun och Sture tränar med grytlappar under stora skratt.                             FOTO: ISABEL DIAZ SJÖHOLM Bilder ur fotoalbumet från en utflykt där de träffade Drottning Silvia.         FOTO: ISABEL DIAZ SJÖHOLM



När Gustav Fridolin ställer ner sin da-
tor på bordet och kopplar in den till
projektorn så passar han på att tacka
alla för att de tagit sig till biblioteket
ikväll. Samtidigt ursäktar han sig för
att han är lite sen. Bussfärden från
Brommaplan till Ekerö tog lite läng-
re tid än beräknat.

Gustav är på biblioteket för att
prata om sin senaste bok, men det är
inte bara boken som intresserar de
flesta i lokalen. Gustav är nämligen
på väg mot en comeback inom poli-
tiken och kandiderar till riksdagen
inför valet i höst.

– Jag ska försöka åka till en kommun
i veckan och snacka politik på ett po-
sitivt sätt.Vad finns det att göra i den

här bygden? Vad skulle behöva gö-
ras? Jag vill visa att politik inte bara
handlar om problemen som har ska-
pats för oss genom nedskärningar.
Det är då det kan bli häftigt. Då kan
vi förändra folks sätt att tänka på po-
litik.

För Gustav är det viktigt att prata om
politik på ett sätt så att alla förstår.
Han tar gärna med sig de frågor
miljöpartiet drev under förra man-
datperioden. Friåret är en av det vik-
tigaste frågorna för honom. Ett friår
innebär att den som jobbat minst två
år har möjligheten att ta ledigt tre till
tolv månader. Under tiden går en ar-
betslös in som vikarie. Den som är
ledig får 85 procent av a-kassan.

– När vi införde friåret så innebar
det att många av mina kompisar fick
sitt första jobb.

Det är i politiken Gustav ser möjlig-
heterna till ett regeringsskifte. Tro-
värdigheten för de borgerliga före-
trädarna är mycket högre enligt de
flesta mätningarna,men deras parti-
er ligger ändå efter oppositionen.
Han erkänner själv att han kan char-
mas av Anders Borgs kompetens.

– Det handlar ju om politiken och det
är ju lite kul. Den politiken alliansen
för med 80 miljarder i skatte-
sänkningar bara under den här
mandatperioden och med förslag
om ytterligare skattesänkningar
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Ett gubbsjukt
musikjippo ...
Startskottet för den kringresande
cirkusen går i morgon. Den går
under namnet Melodifestivalen.

De närmaste sex veckorna ligger
mediadrevets fokus på tidernas
största musiktävling i Sverige.
För mig är det konstigt att så
många, även jag, rycks in i hyste-
rin så förbannat enkelt. Tyvärr är
det vi i media som bygger för-
väntningarna på bidragen.

I mitt tycke har Sverige under
2000-talet inte lyckats rösta fram
någon klockren utmanare till
tävlingen i Europa. Mycket talar
för ett nytt stort misslyckande i år
igen. Vårt lands yra kring festiva-
len är barnsligt löjlig. Förstår den
inte alls.

Därför har mitt agg mot det
här jippot blivit större för varje år
som gått. Man säger att man blir
klokare med åren. Men i det här
fallet handlar det inte bara om
det.

Däremot gillar jag att flera
gamla rävar inom den här bran-
schen inte är med i årets upplaga
av Melodifestivalen. Kul med nya
ansikten. Det är väl egentligen
enda anledningen till att jag
kommer att se på festivalen.

En annan viktig faktor är förstås
Linda Pritchard. Hon får repre-
sentera Ekerö i morgondagens
tävling i Örnsköldsvik. Med sitt
charmiga leende kan hon säkert
vinna många röster. Utseende-
mässigt ser det också lovande ut.
Eftersom gubbsjukan är enorm i
Sverige kan man självfallet lägga
till ytterligare röster.

Men hur blir det med låten?
Tänk om en före detta Ekeröbo
skulle göra ett framträdande med
årets mest pinsamma låt. Risken
finns förstås. Framför allt låtti-
teln “You’re Making Me Hot-
Hot-Hot”ger mig obehagliga far-
hågor.

Å andra sidan är hon uppbackad
av upphovsmännen till typiska
schlager-låtar som Linda Bengt-
zings“Alla flickor”och “Hur svårt
kan det va?”. Kanske går det bra
ändå ...

Jag kommer i alla fall att sitta i
soffan i morgon kväll. Men tro-
ligtvis är det så att jag sitter där
och längtar till vinter-OS och se-
na nätter tillsammans med Hen-
rik Sedin, Henrik Lundqvist och
Peter Forsberg. Där snackar vi en
hype värd namnet.

KRÖNIKA
MARCUS SIMM

Namn: Per Gustav
Edvard Fridolin 
Ålder: 26 år 
Född: 10 maj 1983 i
Vittsjö, norra Skåne.
Familj: Fru, Jennie.
Bor: Stockholm
Bakgrund: Blev som
19-åring Sveriges
yngste riksdagsleda-
mot någonsin. 
Har jobbat som repor-
ter på TV4:s Kalla

Fakta.
Tidigare uppdrag i
riksdagen: Ledamot i
Konstitutionsutskottet.
Mandatperiod: År
2002-2006.
Jobb: Folkhögskolelä-
rare på Lidingö Folk-
högskola.
Parti: Miljöpartiet de
Gröna, där han varit
medlem sedan han var
11 år gammal.

Aktuell: Kandiderartill
riksdagen
Favoritlag: AIK
Utgivna böcker: Från
Vittsjö till Världen,
släpptes år 2006 och
Blåsta!, släpptes år
2009.
Kuriosa: Har en kandi-
datexamen i orienta-
liska språk vid Stock-
holms universitets
institution.

FAKTA: Gustav Fridolin

Mp:s nästa
språkrör?

Gustav Fridolin är fast besluten
om att han ska in i politiken
igen. Och tanken på att bli
språkrör lockar honom.

– Det är klart att på ett sätt
så är man alltid intresserad och
på en sådan position finns det
möjligheter att genomföra saker.

Gustav Fridolin föreläste i tisdags kväll på Ekerös bibliotek om sin senaste bok                       Blåsta! och om sin comeback i Miljöpartiet. 

Gustav ska ge sig in i politiken igen.                                 FOTO:ANNA JOHANNESSON
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aldrig med ett privat-
liv egentligen ...

GUSTAV FRIDOLIN



32-årig modejournalist och
frilansstylist. Har arbetat för
olika TV-produktioner som till
exempel Melodifestivalen.Kina
bloggar under Bloggportalen
och är just nu med och kollar
in det senaste under Fashion
Week. Hon besökte nyligen
Ekerös slalombacke för att
styla sportlovsmode.

Kan du berätta hur jobbet gick
här ute på Ekerö?

– Det gick jättebra. Jag stylade
sportlovsmode till ett repotage
som kommer i tidningen Inde-
pendent Vällingby.

Vad är knepen för att kunna se
snygg ut även under vinterhalvå-
ret?

– Ja, det är ju inte lätt. Speciel-
lt inte om man som jag älskar att
gå i klackar. Men man behöver
inte alltid gå omkring i täckklä-
der. Det kan fungera att ha byxor
också om man kombinerar det
med varmare kläder. Beror själv-
klart lite på hur kallt det är också.

Vilka är höjdpunkterna för dig
under fashion week?

– Jag ser mest fram emot vis-
ningen med Carin Wester

Vad betyder Fashion Week för
det svenskta modet?

– Det betyder jättemycket för
det svenska modet. Det har lite-
grann satt Sverige på kartan. Nu
kommer det designer från hela
världen för att delta. Allt från Ita-
lienska Vouge till många andra.
Det är inte bara besökare från
Sverige.

Hur kommer din garderob se ut i
vår?

– Jag kommer köra mycket pu-
derrosa och kombinera det med
ett par slitna jeans och kanske ett
par raffigare klackar.

Vad ska man speciellt satsa på
att köpa i vår?

– Det är ju det pudriga som
gäller. Mycket vitt. Jag tror att det
sommer kommer sälja bäst är
vitt, mycket av det dämpade men
även blommigt.

Finns det några Big No no's när
det gäller stil?

– Jag tycker det är svårt med så-
dana där No No's. Men oftast så
tycker jag de kan bli fel om man
adderar för mycket av accesiorer..
less is more. Ta av några lager och
välja en stil som man kör på och
inte blanda.

När kommer foppatoffeln till
catwalken?

– Aldrig, inte om jag får be-
stämma. Inte ens om de gör dem
i klackar.

ANNA JOHANNESSON

HALLÅ DÄR...
KINA BJÖRK
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På lördag gästar den amerikanska
gospelsångaren Jay T Hairston Eke-
byhovskyrkan på Ekerö. Konserten
är ett samarrangemang mellan Eke-
rö Gospel och Lidingö Gospel under
ledning av Daniel Stenbaek.

– Vi brukar ha kördagar med oli-
ka gäster och den här gången känns
de extra kul eftersom Jay T Hairston
är med, säger Daniel Stenbaek, som
känner honom sedan många år till-
baks.
– Det här är första gången han är på
Ekerö. Man kan förvänta sig en här-
lig gospelkväll, säger Daniel.

ANNA JOHANNESSON

Gospel-feeling i
Ekebyhovskyrkan

Pysselkväll på biblioteket
Måndagkväll är lika med pyssel-
kväll på biblioteket. Emelie Sim-
son brukar bestämma aktiviteter
för kvällen, men denna måndag
är det öppet schema.

– Idag är det önskekväll,
utropar Emelie.

För tredje gången sedan jul har
barn i åldrarna åtta och uppåt sam-
lats på biblioteket för pysselkväll.
Fyra tjejer i tolvårsåldern har slagit
sig ner kring ett runt bord. En av
dem springer fram och kramar 18-
åriga Emelie Simson, som har hållit
i pyss-elkvällarna i snart ett år.

– Jag började extrajobba på
biblioteket och då frågade persona-
len om jag var pysselintresserad
och ville hålla i de här kvällarna.
Det är roligt och spännande att få
träffa barnen och hjälpa dem att
pyssla.

Mestadels är det tjejer i åldrarna
tio till tolv som kommer dit och fa-

voriten brukar vara att pärla hals-
band eller pärla på en pärlplatta.
Fyra förväntansfulla ansikten
vänds mot Emelie när hon ställer
sig vid bordet.

– Vad ska vi göra idag? ropar en
av tjejerna.

En annan tjej berättar entusiastiskt
om att hon ska få en hundvalp.
Emelie småpratar lite med tjejerna
innan hon annonserar ut kvällens
händelse.

– Idag är det önskekväll!
Ett unisont ja-rop hörs från

grupp-en följt av en vild diskussion
om vad de ska göra under kvällen.
Efter en stund bestämmer de sig för
att pärla och Emelie plockar fram
pärlor i olika storlekar och former.
Tjejerna verkar överens om att de
tycker att det är roligt på bibliote-
ket.

– Jag har träffat nya kompisar
här, berättar en av tjejerna.

Under höga utrop och skratt går
de igenom vad som händer i skolan
och pratar om gemensamma kom-
pisar. Emelie Simson dras in i sam-
talet när hon sätter sig vid bordet,
Emelie, lokalkändisen i Ekerö
bibliotek. ANNA R STRANDBERG

Blåsta! och om sin comeback i Miljöpartiet. FOTO: ANNA JOHANNESSON

FOTO:MARIA KUFFNER

Jay T Hairston FOTO: PRESSBILD

under nästa mandatperiod köper
inte folk, säger Gustav.

Nu när Gustav ska in i politiken igen
ser han sig själv som en riksdagsle-
damot i första hand. Men det  höjs
även flera röster om att Gustav ska
vara en av efterträdarna till de nuva-
rande språkrören.

Skulle du vara  intresserad av att bli
språkrör?

– Det är klart att på ett sätt så är
man alltid intresserad om det finns
möjlighet att genomföra saker och
det finns det ju i den positionen.
Sen finns det en liten ingrediens till
och det är att det ska funka med öv-
riga livet också, säger Gustav.

Känns det som att det skulle funka
med privatlivet?

– Nej det funkar väl aldrig med ett
privatliv egentligen, inte med ett
sånt här jobb.

Första gången Gustav blev intresse-
rad av politiken var 1994 efter att
han fick en straffuppgift i skolan.
Han blev tvungen att titta på en
valdebatt på TV med dåvarande
språkröret Birger Schlaug. Schlaug
var den som tydligast protesterade
mot  nedskärningarna som gjordes
efter 90-talskrisen.

– Jag var elva år och jag och mina
tre kompisar blev miljöpartister,
halvt på skämt och halvt på allvar,
säer Gustav.

Den politiska karriären tog sedan
fart under åren i grön ungdom och
när han började engagera sig i riks-
organisationen. Senare flyttade han
till Stockholm och när valet när-
made sig 2002 fick Gustav frågan om
han ville stå på riksdagslistan.

– Då var det ju lite så att jag skulle
kunna säga till alla – det är jag som
är nummer 17 på riksdagslistan,
kryssa mig. Sen var det provval och
då kom jag tvåa. Det var jätteoväntat
och verkligen inte vad jag hade tänkt
mig.

Efter det kände han att han inte kun-
de dra sig ur. Framförallt inte på
grund av att han var ung. Då talades
det om behovet av ungdomsrepre-

sentation. Efter fyra år innanför
maktens portar bytte han från att bli
granskad av journalister till att syna
andra i sitt nya jobb på TV4:s Kalla
Fakta. Där jobbade han som repor-
ter i tre år.

Under våren kommer Gustav Frido-
lin att varva sitt nuvarande jobb som
lärare på Lidingö folkhögskola med
föreläsningar och valkampanjer i
Skåne.

– När jag jobbade som journalist
försökte jag se ridåerna bakom allt.
Jan Guillou sa en gång till mig att
man måste vara bakom och inte ba-
ra se framför det politiska skådespe-
let.

HENRIK ERIKSSON



– Novakovic pressar
ytterbacken högt upp i
banan, jag läser att han
kommer spela hem till
målvakten som kommer
lägga upp bollen för att
slå en lång. Så jag sätter
full fart mot målet från
mittplan och glidtacklar
först in bollen och sen
målvakten i mål, han
sitter säkert där än idag
i nätmaskorna som en
spindelman, säger Pascal
Simpson och skrattar.

Skador, sjukdomar och avstäng-
ningar. Ändå är Skå IK:s rekord-
unga lag med i racet om uppflytt-
ning till division ett. 

I tisdags besegrades Spånga
HC med 5-4 i Allhallen.

– En välförtjänt triumf, säger
tränaren Alexander Patchev.

Skå IK har haft en turbulent säsong.
Skador, sjukdomar och avstäng-
ningar har förföljt klubben sedan i
höstas – och ibland har de knappt
kunnat ställa upp med fullt lag. Trots
det har resultaten ute på isen inte va-
rit så pjåkiga. Skå, med en snittålder
på runt 20 år, kvalificerade sig för
Alltvåan tidigare i vintras och har nu
chansen att klättra upp en division.

På tisdagskvällen gästade Spånga
HC – som inför matchen låg på
samma poäng som Skå – Färingsö
och Allhallen. En speciell match för
tränaren Alexander Patchev, som i
fjol coachade just Spånga.

– Jag känner ledarstaben och i
princip hela laget. Men jag förbere-
der mig likadant inför varje match,
så det var ingen större skillnad, säger
Patchev.

Spånga inledde matchen piggast och
ledde rättvist med 3-2 efter en mål-
rik förstaperiod. Bortagängets för-
stakedja, med idel rutin från spel hö-
gre upp i seriesystemet, glänste och
låg bakom två läckra baljor.

– De började bättre än oss,konsta-
terar Alexander Patchev. Men egent-
ligen var det några individuella
misstag som låg bakom deras mål,
och jag tycker att vi ryckte upp oss på
alla fronter i den andra perioden.

Och visst, Skå stod för en riktigt bra
mellanakt. Fem minuter tog det, se-
dan var det plötsligt hemmalaget
som hade hand om ledningen. An-
dré Isberg grejade kvitteringen ligg-
gande på isen och kort därefter stod
Rickard Ferngren för en ursnygg so-
loraid fram till 4-3.

Spånga mäktade dock med en ut-
jämning några minuter före pausvi-
lan och således väntade en spänn-
nande slutperiod.

Väl där gick Skå ut och visade vart
skåpet skulle stå, även om segermar-
ginalen faktiskt borde ha varit stör-
re.

Knappt fem minuter in i den tre-

dje perioden bröt Ferngren fram
från sin backposition och stänkte in
periodens enda mål, sitt andra för
kvällen. Spånga mattades märkbart
efter baklängesmålet och Skå kunde
till slut knyta ihop säcken relativt
komfortabelt.

– Det är alltid skönt med seger,
men vi kan bättre än så här. Spånga
är trots allt ett lag vi ska slå, säger
Alexander Patchev.

I och med segern ryckte Skå ifrån
Spånga i tabellen,men utsikterna för
avancemang till division ett ser trots
allt inte så ljusa ut.Avståndet upp till
andraplatsen är tolv poäng – med
sju matcher kvar att spela.

Tisdagskvällens skönaste citat stod
matchvinnaren Robin Ferngren för,
som bara var sekunden från att göra
sitt första hattrick i karriären.
Spånga chansade med att ta ut mål-
vakten i slutet och Ferngren la in
pucken i den tomma kassen – precis
efter att slutsignalen ljöd.

– Grymt orutinerat av sekreteria-
tet att inte hålla klockan en sekund,
röt han i omklädningsrummet efter
matchen. JONATHAN EKELIW

Skål, Skå IK!
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Marcus Modig är bara 23 år gam-
mal, men ändå av en av vetera-
nerna i Skå IK:s tonårspräglade
trupp. I tisdagens match mot
Spånga var han tillbaka i gänget
efter en tids frånvaro och blev
utsedd till matchens lirare direkt.

– Äsch, segern var en lagin-
sats, säger Marcus Modig.

Det är glada miner i Skå IK:s om-
klädningsrum efter den sköna   5-4-
skalpen mot Spånga.

Allra gladast, och tröttast, är
Marcus Modig, som blev utsedd
till matchens lirare – direkt i co-
mebacken efter en tids frånvaro.

– Det är bara att tacka och ta emot,
säger Modig.

Visserligen noterades han “bara”
för en assist i matchen, men agerade
med pondus över hela banan och
fick mycket speltid i de avgörande
skedena.

– Personligen tycker jag att det
gick sådär. Jag kan betydligt bättre,
men det viktgaste är ju att det går
bra för laget, säger Marcus Modig
ödmjukt.

Om inte annat utmärkte han sig
med sina vita “konståknings-
skridskor”, som lagkaptenen Martin
Fjällby skämtsamt kallar dem.

– Haha, jag har rosa snören
där hemma också, så det här var
bara en försmak, säger Modig
stolt.

JONATHAN EKELIW

Matchen han talar om är kanske
den de flesta AIK:are minns från
Pascals tid i klubben. Cupvinnar-
cupen mot Barcelona i kvartsfina-
len -97 där laget chockar genom att
ta ledningen med 1-0 på Camp
Nou.

Matchen förlorade AIK med 1-3
för att sedan spela 1-1 i returen på
Råsunda och bli utslagna ur cupen.
Pascal hamnade i målprotokollet
även i den matchen.

– Målen mot Barcelona är kan-
ske större för fansen som rest land
och rike runt och får se oss ta led-
ningen. Men jag är stolt, det är trots
allt inte många svenskar som gjort
mål på Camp Nou.

Som så många andra idrottsmän fö-
re honom skulle skador också av-
sluta Pascals spelarkarriär. Efter år
av kämpande i olika klubbar tog
det slut för honom i Halmstad BK.

– Jag hade inga problem att läg-
ga fotbollen vid sidan av. Självklart
är det jobbigt när solen skiner på
Råsunda,”det vattnas i benen”som
jag sade till min mamma när jag
var liten och längtade till att köra

igång säsongen, säger Pascal och
skrattar högt.
Idag jobbar han deltid som fritids-
ledare på Kullgårdsskolan i Sten-
hamra, där han också har hand om
fotbollsträningar för de elever som
valt fotbollsfördjupning.

Lite längre bort går en elev i jacka
och mössa. Med en vissling och ett
höjt ögonbryn får Pacal eleven att
snabbt lägga in kläderna i sitt skåp.

– Vi har inga ytterkläder på oss
här inne och det vet de om, säger
Pascal och ger tummen upp till
killen i gången.

Har du några blivande stjärnor på
skolan?

– Kanske inga fotbollsstjärnor,
de är ju stjärnor allihopa men det
är kul att se deras utveckling.

Pascal fortsätter:
– Förhoppningsvis kan man på-

verka dem i positiv riktning så att
när de ser tillbaka på sin skolgång
kan de säga: ”han hade betydelse
för mig” det är sånt som värmer.

Jobbet har han vid sidan av sin trä-
narkarriär som lett honom från

Marcus Modig efter matchen FOTO:

MARCUS SIMM

”... det vattnas i benen”

Pascal skrattar ikappmed eleverna på Ku

Andre Isberg jublar och Rickard Isberg jublar i 5-4-segern mot Spånga. FOTO: MARCUS SIMM

Matchens lirare:”Jag kan bättre”
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Brommapojkarnas ungdomslag till
Gröndals IK i division 1 där han är
ny tillsatt tränare sedan två månader
tillbaka.
– Gröndal känns rätt för mig efter att
ha jobbat med ungdomar ett tag nu.

Jag satsar på att träna ett allsvenskt
lag, sen får man ju se var man tar vä-
gen efter det.

Samtliga tränarkurser med
undantag från sista nivån är avkla-
rade.

Pascal menar att han har sin främ-
sta styrka som tränare i rutinen från
de stora matcherna och från om-
klädningsrummet innan drabb-
ningarna.

– Jag har alltid varit glädjesprida-
ren, den som får alla i laget att må
bra. Den mentaliteten har jag med
mig nu, att kunna bygga upp ett lag,
få killarna att ha roligt. Det är en stor
del i tränaryrket.

Frågar man Pascals gamla lagkamrat
Krister Nordin från tiden i AIK, även
kallad rivjärnet på mitten, är det
mest positiva ord han har att säga
om honom.

– Pascal var alltid väldigt ödmjuk
och hade en bra inställning som spe-
lare, säger Krister Nordin.

Var han inte tuff att möta då?
– Ja, det såg vi väl alla mot Barce-

lona när han köttade in både mål-

vakt och boll, säger Krister Nordin
och skrattar i luren.

Pascal svarar oväntat snabbt på frå-
gan vilka tränare han inspireras av i
sitt yrke. Det är nämligen hans
gamla tränare Roy Hodgson och
Tommy Söderbergs ledaregenska-
per från tiden i FC Köpenhamn re-
spektive AIK han värderar högst.

– Roy Hodgson för att han ingav
respekt och jag kände verkligen att
jag utvecklades varje träning med

honom.Det annamar jag som tränare.
Pascal fortsätter:
– Eftersom jag är en känslosam

person betydde Tommys engage-
mang mycket för mig. Han pratade
mycket med oss spelare om livet
utanför planen.

Så en blandning mellan Söderberg
och Hodgson alltså?

– Ja kanske det, jag är nog inte li-
ka engagerad som Tommy eller tuff
som Hodgson. De hade en fan-
tastisk balans och respekt bland
spelarna. Jag kan väl också vara
tuff, men det är även viktigt att va-

ra mjuk mot dem, säger Pascal.
Efter ett tag bestämmer vi oss för

att gå en sväng i lokalerna på Kull-
gårdsskolan och Pascal hittar snabbt
ett bord med niondeklassare där
han sätter sig och berättar om varför
just han blir intervjuad.

– Har ni snackat om att han blev
utnämnd till norska ligans sämsta
värvning genom tiderna? frågar en
kille lite spydigt, som sitter vid bor-
det.

Pagge, som han kallas, skrattar
högt och ler åt killen.

– Nej, det tar vi nästa gång…
OSKAR PERSSON

vattnas i benen”

Smeknamn: Pagge
Född: 1971 i Lomé,
Togo i Västafrika och
kom till Ekerö 1977.
Familj: Sambon Sabina
och sönerna Jordan, 6
och Lukas, 4 år
Bor: Älvnäs
Meriter: SM-guld -92,

svenska cupen -96, 97,
2 landskamper, 7 OS-
landskamper
Karriär:
Ekerö IK, 1978-84
BP, 1984-90
AIK, 1991-97
Vålerenga IF, 1998-00
FC Köpenhamn, 2000-02

Halmstad BK,
2002(Lån)
Som tränare:
BP Ungdom, 2004-07
IFK Eskilstuna, 2007
Gröndal IK, 2010
Favoritlag: Liverpool
FC, AIK och FC Barce-
lona.

FAKTA Pascal Simpson 

Ja, det såg vi väl
alla mot Barcelo-
na när han kött-
tade in både
målvakt och boll.

KRISTER NORDIN OM PASCAL

Pascal Simpson, känd inom fotbolls-
världen. FOTO: OSKAR PERSSON’’

kappmed eleverna på Kullgårdsskolan. Hans jobb som fritidsledare tar han på stort allvar utanför sin karriär som fotbollstränare. FOTO: OSKAR PERSSON


