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Nyöppnat café
i Ekerö Centrum
Gratis internet, kaffe och fri
tillgång till bibliotekets alla
tidningar. Nyöppnade Café
Byblos i kulturhusets foajé
hoppas locka till sig fikasugna.
– Det är jättekul, men det
har varit snabba puckar, säger
ägaren Ulrika Samaletdin.

Foto: RiCkaRd PeteRSSon
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Här är pensionen
högst i Sverige

En ny undersökning visar att

Ekerös pensionärer får ut mest
pengar per månad i Sverige.
Ändå är det långt ifrån alla
som får pensionen att räcka till.

TONÅRSTRAGEDI. Ljus och blommor har placerats ut till minne av den 17-årige pojke som dog i Träkvista.

Foto: JoHn almqviSt
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En lagkapten
som visar vägen

Magnusson är Mälarö
Hockeys ledare – både på och
vid sidan av isen.
Lagkaptenen sprider positiv
energi och leder den interna
poängligan.

Jens

Sid 5
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Djup sorg efter
dödsfallet på Ekerö
Ekebyhovsskolan inledde terminen med en tyst minut för eleverna
På trettondagsafton hittades den 17-årige pojken död och den 16-åriga

flickan svårt skadad i ett radhus vid Träkvista. Polisen har nu avfärdat att en
tredje part är inblandad i tragedin.

Flickan vårdas för närvarande på Karolinska universitetssjukhuset, men är
fortfarande nedsövd. Läget är allvarligt men under kontroll.
Sid 2-3

Nya oppositionsrådet Lars Holmström tar över stafettpinnen
Med nya ögon och idéer ska Lars Holmström axla ansvaret att leda Social-

demokraterna på Ekerö under kommande mandatperiod.

E-nytt produceras av journalistelever på
Kaggeholms folkhögskola. E-nytt är en
nättidning för dig som bor på Ekerö. Vi
vill gärna få respons på vårt arbete och
tips om vad du vill läsa om. Kaggeholms
folkhögskola har funnits sedan 1943.
www.kaggeholm.se

E-nytt
Kaggeholms folkhögskola
178 54 Ekerö
08-560 222 31
enytt@kaggeholm.se
www.enytt.com

Ansvarig utgivare:
Mattias Stjernqvist
08-560 222 62
mattias@kaggeholm.se

Det tidigare oppositionsrådet, Ulric Andersen, kommer dock inte att lämna
politiken helt.
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Signerat

Emma Bergström, redaktör

Mordfall sätter
media på prov
JULLEDIGHETEN VAR ÖVER OCH DET var dags att börja jobba med
årets första nummer av E-nytt. Mitt första nummer någonsin och
dessutom första gången som redaktör. Roligt, men jag kände mig
ordentligt nervös inför uppgiften att i slutändan vara den som
bestämmer över tidningens innehåll.
Så nåddes vi av nyheten att två tonåringar hittats i en villa på
Ekerö. Den 17-årige pojken var död och den 16-åriga flickan allvarligt
skadad. Polisen meddelade till en början att de misstänkte mord
och mordförsök. Men ingen vet egentligen vad som hänt och
spekulationerna är många. Särskilt i media och framförallt i
kvällspressen som pratat med både anhöriga, vänner och olika
människor med ”insyn”.

Vår uppgift är
inte att rota i
folks privatliv
och göra det till
en följetong i
tidningen.
EMMA BERGSTRÖM OM MEDIAS ANSVAR

pratar vi om
hur vi ska rapportera kring
händelsen.
E-nytt ska såklart skriva
om allt som händer och
denna tragedi är något som
engagerat alla ekeröbor och
som de flesta pratar om.
Men det skiljer sig från
det vi brukar skriva om.
E-nytt brukar handla om
granskning av kommunen,
invånarnas vardag och att
dammsuga öarna efter nya
händelser att berätta om.

PÅ REDAKTIONEN

och dödsfall är något nytt. En
ung flicka är skadad och en ung pojke är död. Deras anhöriga,
vänner och bekanta lever under stor oro och sorg. De mår nog inte
bättre av att hängas ut i media eller att bli kontaktad av journalister.
Hur ska vi rapportera om tragedin på ett bra sätt? Det har vi
på redaktionen haft många och långa diskussioner om. När jag
känner mig tveksam på vilket sätt jag ska agera brukar jag alltid
ställa mig frågan: Tänk om det hade varit jag, eller någon jag känner?
Hur hade jag velat bli behandlad?

E-nytt vecka 2 2011

17-åringens
Hög krisberedskap efter tragedin
Bemöta frågor och stoppa ryktesspridning, det är vad personalen
på Ekebyhovsskolan förberett sig
för att göra inför skolstarten.
– Vi ska fokusera på att hålla
tillbaka alla spekulationer så gott
det går, säger Inga-Lill Håkansson,
rektor på skolan.

Ekebyhovsskolan som
den avlidne 17-åringen och den
skadade 16-åringen gått tidigare
år. Dagen före skolstarten samlades
hela personalkåren för att diskutera
terminsstarten.
Senare hölls en tyst minut för
de inblandade. Man räknar med
att många frågor kommer att
komma upp. Enligt rektor Inga-Lill
Håkansson känner de sig väl
förberedda.
– Det är viktigt att vi finns till
hands för att svara på frågor, det vi
inte har svar på överlämnar vi till de
som kan. Vi har en kurator och även
kontakt med en psykolog, sedan har
kyrkan uttalat att de är villiga att
stödja oss i detta, säger hon.
Något som oroar är att
ryktesspridning ska cirkulera bland
eleverna, men detta har personalen

DET VAR PÅ

fokus på att förhindra.
– Det kommer självklart komma
frågor, men vi vet inte vad som
egentligen hänt, därför måste vi
hantera det på så sätt. Händelsen är
traumatisk och fruktansvärd men
mycket mer vet vi inte, säger IngaLill Håkansson.
I Ekebyhovs kyrka höll man
under torsdagskvällen öppet hus
tillsammans med fritidsgården. Ett
80-tal personer kom till kyrkan för
att tända ljus och reflektera över vad
som hänt.
– Jag läste om det i tidningen,
ringde till kyrkoherden och vi
bestämde gemensamt att vi
skulle
öppna
upp
kyrkans
dörrar för allmänheten, säger Anna
Forsström, diakon.
en präst, pedagog,
diakon och en frivillig. Många av de
som kom till kyrkan var elever från
Ekebyhovsskolan, lärare och en del
föräldrar.
– Människorna på plats uttryckte
djup sorg över förlusten av en gammal elev, kamrat eller bekant, säger
Anna Forsström.

PÅ PLATS FANNS

MATILDA NIANG

ATT HANTERA KÄNSLIGA VÅLDSBROTT

att journalister berättar om vad som händer.
Det är inte alltid lätt, men det är minst lika viktigt att respektera
människorna vi skriver om.
Upp till bevis för redaktionen, särskilt för mig som brukar
avfärda kvällstidningars mordrapporteringar som djupt smaklösa
och något som efterlämnar en känsla av obehag. Att spekulera i ett
eventuellt svartsjukedrama mellan tonåringarna känns främmande
och inte vad bra journalistik borde stå för.
Vi har fokuserat på andra saker. Tonåringarna har bott på
Ekerö, gått i skola här och många på ön kände dem. Hur känner vi
ekeröbor inför vad som hänt och hur pratar vi om det? Finns
något stöd från vuxenvärlden? Hur reagerar samhället på en sån
här händelse och görs något för att förhindra att något liknande
kommer ske igen i framtiden?

DET ÄR VIKTIGT

Vår uppgift är att berätta vad som händer,
vad som blir konsekvenserna och hur människor påverkas.
Vår uppgift är inte att rota i folks privatliv och göra det till en
följetong i tidningen.
MEDIA HAR ETT ANSVAR.

Många kom till minnesstunden.

Ungdomarna var ensamma hemma i radhus

Flickan fortfarande nedsövd
Den 16-åriga flickan blev utsatt
för våld mot huvudet och vårdas
nu på Karolinska universitetssjukhuset, men hennes tillstånd
är inte kritiskt. Hon har legat
nedsövd sedan trettondagen.

hittades död och
en 16-årig flicka hittades svårt
skadad
på
trettondagsafton.
Polisen avfärdar i nuläget teorin
om att det ska finnas en tredje
person inblandad. Istället utgår
man ifrån att ungdomarna var
ensamma hemma i radhuset
under kvällen och arbetar helt
EN 17-ÅRIG POJKE

förutsättningslöst för att ta reda på
vad som egentligen hände.
– Vi försöker genom vår tekniska
undersökning att komma på hur
personernas skador uppkom, säger
Mats Eriksson, informationsansvarig på Västerortspolisen.
Det finns inget vittne som kan
ge en klar bild av vad som hände
under kvällen men polisen har varit
i kontakt med grannar och bekanta
till ungdomarna. Förhoppningarna
är att 16-åringen kan berätta om
kvällen.
– Vi räknar med att inte kunna
förhöra flickan på ett tag framöver,

säger Mats Eriksson.
Under måndagen gjordes en
obduktion på pojken och svaren
väntas komma nästa vecka.
17-ÅRINGEN OCH 16-åringen är gamla

vänner från tiden hon bodde på
Ekerö. På trettondagsafton var
flickan på besök hos 17-åringen.
Hon skickade sms till sin familj
under kvällen som indikerade på att
något var fel.
Föräldrarna blev då oroliga och
larmade polisen och 17-åringens
pappa åkte sedan dit och fann
ungdomarna.
CALLE HEDLUND

set
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död väcker frågor

natten då det fruktansvärda skedde.

Grinden leder in till huset där dåden skedde.

FOTON: CALLE HEDLUND

Oroligt bland tonårsföräldrar på Ekerö
Efter dödsfallet på trettondagsafton är stämningen på Ekerö
tryckt. Föräldrar oroar sig för
sina tonåringars trygghet och
välmående.
– Nu är det viktigt att känna
av humöret på våra barn,
säger
tonårsmamman
Cecilia
Pettersson.

inträffar, särskilt
när barn och ungdomar är
inblandade, påverkas samhället ofta
i omfattande skala. Olof Risberg,
psykolog på Rädda barnen,
menar att det är viktigt att utgå från
NÄR ETT DÖDSFALL

Cecilia Pettersson med dottern Agda Jonsson.

FOTO: CALLE HEDLUND

perspektivet tragedi. Att informera
så mycket som möjligt och att ta
hänsyn till alla inblandade.
– I dessa skeden måste vi sluta
upp och visa medmänsklighet.
Detta är helt enkelt otroligt
smärtsamt, säger han.
I EKERÖ CENTRUM är många föräldrar

oroliga för sina ungdomar.
– Jag kan känna en rädsla för att
detta kan föda nytt våld och sprida
oro bland våra barn. Det läser man
ju alltid om, att personer inspireras
av andra, säger Cecilia Pettersson.
– Jag fick inte ens gå till fritids-

gården efter det som hände, säger
Agda Jonsson, dotter till Cecilia
Pettersson.
Det spekuleras mycket om det
inträffade. På ett internetforum
diskuteras det om hur dödsfallet
gick till, vilka som var inblandade
och motiv till eventuellt mord eller
mordförsök.
På
Blackebergs
gymnasium kommer man fokusera
på att finnas till hands och prata
med sina elever.
– Det är det enda vi pratar om nu.
Alla vill veta vilka de inblandade är
och de som känner dem, säger Agda.
MATILDA NIANG
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Holst vill skapa ett grönare Ekerö
kommunfullmäktige på Ekerö
innehåller en rad nya namn.
En av dem är miljöpartisten lena
Holst.
– Det ska bli roligt. Jag ska
jobba för att få kommunpolitiken i
en grönare anda, säger hon.

i SlutEt Av förrA året tillsattes nya
kommunfullmäktige på Ekerö. Valet gick strålande för Ekerömoderaterna och Peter Carpelan sitter som
bekant kvar som kommunalråd.
För oppositionen innebar valet att

f

man tappade ett mandat och Sverigedemokraterna valdes in.
Flera ledamöter är helt nya i fullmäktige – däribland Lena Holst
(MP).

– JAG kommEr Att fokusera på
miljöfrågor men även ungdomsfrågor, säger hon. Ekerö är en ekokommun och det är något vi behöver jobba vidare med.
Kommunfullmäktige
består av totalt 41 representanter.
Den nya sammansättningen har

hittills sammanträtt två gånger.
Att förbättra skolmaten är också en
viktig fråga för oss, liksom att vi vill
få tillbaka den båt som gick från
Ekerö och in till stan för ett par år
sedan, säger Lena Holst.
Men hon är samtidigt medveten
om svårigheten att få igenom sina
förslag.
– Man får väl ha rimliga
förväntningar. Vi som nu sitter i oppositionen har ju bara 30 procent av
rösterna, säger hon.
rickArD PEtErSSon

kommunfullmäktige på Ekerö

moderaterna:
Peter
Carpelan
(personvald), Inger Linge, AnnaKarin Ullgren, Adam reuterskiöld,
Staffan Strömbäck, Frida tamker,
Lennart nilsson, Jan runesten, nils
Lundqvist,
Kerstin
Balck
Ahlén,
Lars-Olof
Laurén,
Ulla
Ormont,
robert
Claussnitzer,
Mats Ahlbom, hans noreen, Jill
Parmhag nilsson, Beata Carpelan,

robert Brente.
centern: Solveig Brunstedt-Sjöström,
Kjell-erik Börjesson.
folkpartiet: Jan-eric Billter, Careen
true, Gunilla Lindberg, Fredrik Ohls.
kristdemokraterna: Sivert Åkerljung
(personvald), Peter Östergren.
Socialdemokraterna: Ulric Andersen,
Inger Andersen, Johan hammarström,
hanna Svensson, Lars holmström.

vänstern:Gina
rosales-Garcia
(personvald).
miljöpartiet:
Stig
Marklund,
Krister
Skånberg,
Lena
holst,
Monika Bobholz.
ö-partiet: ylva Forslid (personvald),
Desirée Björk, Bernt richloow, Inger
Blomberg.
Sverigedemokraterna: Kandidaten
har avsagt sig uppdraget.

e-nytt vecka 2 2011

Förbifarten ska
fås på rätt spår
Stockholms oppositionsborgarråd
carin Jämtin (S) tycker att
ambitioner för kollektivtrafiken
på förbifarten är för låga.
– förbifarten behövs men det
är slöseri när förbifarten planeras
att inte utreda möjligheterna för
spårtrafik, säger hon.

Som planerna för Förbifart
Stockholm ser ut idag kommer
bara fordon på hjul trafikera
leden. Carin Jämtin kritiserar de
nuvarande planerna och vill
se att man åtminstone planerar för en framtida spårtrafik.
Men hon skulle mycket hellre
se att en tunnelbaneförbindelse
byggs samtidigt som motorvägen.
Jämtin ser risker med att inte
planera för spårtrafik i ett tidigt
läge.
– En viktig aspekt är bland annat
att lutningen på vägen inte får vara
för brant eftersom bilar och last-

Carin Jämtin (S).

FOtO: StADShUSet

bilar klarar lutning bättre än spårtrafik gör, säger hon.
Carin Jämtin menar att det behövs
bättre kollektivtrafik i Stockholms
län och då framförallt mellan de
norra och södra delarna av staden.
Hon vill ha en utbyggd spårtrafik
och skulle helst av allt vilja se en
tunnelbaneringlinje runt hela staden.
– Det vore fantastiskt med en
ringlinje. Det skulle vara jätte, jätte
spännande, säger Carin Jämtin.
Förbifart Stockholm kommer
bland annat passera Tappström i
Ekerö centrum.
friDA boGrEn

Ekerös pensionärer får ut mest i pension
Ekerö är den kommun i Stockholms län där pensionärerna får
ut mest pengar på pensionen
varje månad, detta enligt en
undersökning från tjänstepensions
företaget collectum. Skillnaden
är ändå stor hur pensionärerna
klarar sig på sina pensionspengar.

släpptes undersökningen som visar hur
mycket pengar pensionärerna får
per månad inom varje kommun.
Ekerö toppar listan och pension-

i

SlutEt

Av

2010

ärerna här får ut mest varje månad.
Ändå är det många inte tycker att de
får tillräckligt med pengar
– Man måste spara för att kunna
unna sig något, säger Lilian Olsson,
pensionär på Ekerö.
Undersökningen är baserad på
snittinkomsten från både jobb
och pension för alla kommuninvånare. Inkomsten har varierat
under arbetslivet, därför skiljer sig
resultaten åt.
Pensionären Roy Olofsson ser dock
inte sin pension som ett bekymmer.

– Det är inga problem. Jag klarar
av att försörja en familj på fyra personer.

hur mycket du får ut
av dina pensionspengar beror på om
du valt att ta tjänstepension. Detta
framgår dock inte i rapporten men
kan spela stor roll för skillnaden i
inkomst.
– Om man lägger ihop
tjänstepensionen med den allmänna
pensionen får man en god bild av
vad man har kvar att leva på, säger

procent av sin tidigare jobbinkomst
och menar på att pensionen beror
på dina tidigare val.
- Det beror på hur smart man har
varit när man jobbade, säger Lilian
Olsson.

SkillnADEn PÅ

roy Olofsson har inga problem
med pensionen.

Jenny Jeppsson, informationschef
på Collectum.
Lilian Olsson lever på cirka 50

Snön spräcker kommunens budget
Snön fortsätter att falla över
Ekerö – och nu tvingas kommunen hitta alternativa dumpningsplatser.
Dessutom
ser
budgeten ut att spricka rejält.
– Just nu törs vi knappt tänka på vad kostnaden kommer upp i, säger Anders Garmark vid tekniska kontoret.
ÅrEtS vintEr börJADE tidigt, och
såväl köld- som snörekord har
redan uppnåtts i flera delar av landet. På Ekerö har den rikliga nederbörden ställt till problem för snöröjarna.
– Det har kommit otroligt mycket snö. Långt mycket mer än vad
vi hade förväntat oss, säger Anders
Garmark vid tekniska kontoret.

underhållningsarbetet fungerat bra hittills,
men att det är omöjligt att helt slippa undan klagomål.
– Så är det. Och som det varit
nu har det knappt gått att salta alls.
Saltet biter inte på isen när det är
kallare än sju minusgrader och
istället har vi fått riva med väghyvel.

HAn tyckEr änDÅ Att

lagt fram
ett förslag till riksdagen angående
skattesänkningar för pensionärer. Det skulle kunna inbringa
ungefär 200 kronor mer på den
allmänna pensionen.

mEn rEGErinGEn HAr nu

AlExAnDEr SJöblom

Säg omelett
- snart fastnar du
på polisens bilder
De flesta som fastnar i fartkameror slipper böter.
- bilderna blir suddiga och identifieringen blir svårare, säger Anders Drugge, chef för rikspolistyrelsen i kiruna till sr.se
SEDAn fArtkAmErornA installerades

Snöplogarna går varma i ekerö centrum
DEn StorA mänGDEn snö

har tvingat
kommunen att leta upp alternativa
platser att dumpa snön på.
– Vi har vanligtvis ett par olika
ställen, men nu använder vi oss av
alla marker som kommunen äger,
säger Anders Garmark.

HAn HAr ännu inGA ExAktA siffror på
hur budgeten följs, men är övertygad om att den kommer att spricka.

– Vi törs knappt titta på det
än och fokuserar istället på att få
bort snön. Men det finns ingen
budget som håller nu, säger han.
buSScHAufförEn oSmAn Khazerzadeh kör dagligen på vägarna runt
Ekerö, och är i det stora hela nöjd
med snöröjningen.
– Vägarna är okej. Att det är halt
på vissa ställen går inte att göra så

mycket åt, det är ju vinter, säger han.
Samtidigt har han sett en försämring av underhållningsarbetet under de senaste åren.
– För fem år sedan var det bättre. Jag vet inte riktigt varför. Det
är kanske för att vägarna är sämre
skötta, eller så beror kanske det på
bussarna, säger Osman Khazerzadeh.

2006 har problemen funnits. Bara
en tredjedel av fartsyndarna kan
identifieras och bötfällas. Trafikverket har nu börjat åka runt försöka
förbättra och rengöra kamerorna.
Det finns också planer på att tidigast under 2012 köpa in nya och
bättre kameror. Kamerornas effekt
på trafiksäkerheten gör ändå Anders Drugge nöjd:
-Målet med kamerorna var att
sänka hastigheten och minska olyckorna och det har vi lyckats väl
med.
Genom att förbättra hastighetskamerorna hoppas Trafikverket
kunna öka identifieringen till cirka
50 procent.

rickArD PEtErSSon

micHAEl EHn

foto: ricHArD PEtErSSon
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ekerö håller i Dh-Cup
i år kommer Ekerö bike Park att
hålla i den andra deltävlingen i
svenska DH-cupen. Det blir andra
gången sedan 2007.
– Det ska bli grymt kul! säger
Jakob Wolfhagen som är projekt
och byggledare på Ekerö bike
Park.
inför deltävlingen
började redan sommaren 2010
med omdragningar, justeringar och
ombyggnationer av bike banorna.
Än så länge har spåren röjts upp
inför våren så att banbyggare och
maskiner kan ta sig fram. När
marken
tinat
upp
startar
byggnationerna. Banorna kommer
då omformas och sedan köras in
några veckor innan tävlingen.
– Det ligger en hel del
kunskap bakom att bygga ett spår
och åkupplevelsen blir oftast helt

PlAnErinGEn

Jens Magnusson är lagkapten i Mälare hockey.

FOtO: JOhn ALMqVISt

unik för respektive bana, säger
Jakob Wolfhagen
nedfarter för
downhill-cykling, en svart och
en blå bana. Det svarta spåret
användes under cuptävlingen
2007 och ska även vara med i
årets cup. Men planen är att utöka
anläggningen med ytterligare två
stycken spår.
Omkring
hundra
tävlande
förväntas delta i årets deltävling i
Ekerö Bike Park. Ett antal åkare från
landslaget tros även delta i år.

iDAG finnS DEt tvÅ

tävlinGEn
kommEr
att
bli en folkfest med riktigt
skön stämning. Besökarantalet
brukar vara högt och i år kommer
spåret vara tuffare än 2007, säger
Jakob Wolfhagen.

–

EmmA kJEllquiSt

Storleken har ingen betydelse älgekrans tar över mHf
trots sin storlek har Jens
magnusson
vuxit
fram
till
mälarö Hockeys stora ledare
och stjärna på isen. när höstens
grundserie summerats, var han
lagets främste poängplockare
med 22 poäng på 16 matcher.
mED
flESt
PoänG
i den
interna poängligan är Jens ödmjuk
och tonar ner sina framgångar.
– Division 2 är alltid division 2.
Mycket beror på vilka man spelar
mot, ibland får man med sig en hel
del poäng. Klart det är kul, men
det är inget jag själv har så bra koll
på. Jag hade själv inte koll på hur
många poäng jag gjort faktiskt.
När E-nytt träffar Jens är det
kort innan bortamatch mot Solna
SK i Division 2:s fortsättningsserie.
Mälarö Hockey har inlett bra med
två segrar, en oavgjord och en förlust. Solna SK har haft en jobbigare
start med en seger och tre förluster.

172 centimeter
och en vikt på 67 kilo, har Jens
Magnusson inte låtit storleken
vara ett hinder på isen. Skridskoåkningen kompenserar för det
han saknar i storlek, säger han
själv. Detsamma gäller för stora
spelare, de flesta är kanske

mED En länGD PÅ

mycket beror
på vilka man
spelar mot,
ibland får man
med sig en hel
del poäng.
JEnS mAGnuSSon

inte de snabbaste på skridskorna men är bättre i det
fysiska spelet, fortsätter han.
Du blev Mälarö Hockeys förste
lagkapten. Vad beror det på att
du fick det förtroendet?
– Det var en röstning i laget
inför säsongen och jag blev utsedd.
Jag var lagkapten i Ekerö IK i tre
säsonger innan. Dessutom kände
jag flera av killarna som kom från
Skå IK, från juniortiden. Spelare i
laget har sagt till mig att de gillar
att jag gör så mycket som möjligt,
kanske en orsak till att jag blev
lagkapten.
Växer man som spelare av att vara
lagkapten?
– Jag har varit lagkapten ett

tag, men det är klart att man tar
ansvar och på så sätt växer man som
spelare.
Hur är du som lagkapten?
– Man försöker hålla en
positiv inställning och påverka
övriga spelare i den riktningen.
Jag försöker smitta av det på mina
lagkamrater. Sen lär man sig hur
killarna reagerar på olika saker,
vissa tål lite skäll, andra måste man
påverka med lite osynliga småsaker.
Hur var det att spela i ungerska
klubben Dunaújváros?
– Det var jätteannorlunda. Vi
var ett par killar härifrån Sverige
som fick förfrågan att åka ner och
kolla stan och laget. Jag åkte, trots
att jag var lite skeptisk. Men det
var en häftig grej att göra, inte bara
för hockeyn. Det är mycket värt att
ha med sig i dag, trots att man inte
blivit något hockeyproffs i Sverige.
mAtcHEn mot SolnA vann Mälarö
med 8-4. Jens Magnussons kedja
med Martin Fjällby och Christian
Sannerdahl var ledande offensivt.
Jens stod för en gedigen insats.
Han noterades för ett mål och två
assist i protokollet.
nAtHAnAEl SöDErbErG

Vad tror du om handbolls-VM?
På torsdag drog handbolls-vm igång. E-nytt kollade tempen bland ekeröborna inför turneringen.
fråga: kommer du följa handbolls-vm? Hur tror du det går för Sverige?

Fredrik Norén, 25 år,
polis, Stockholm
– Går det på TV kanske jag tittar, annars följer jag det nog inte så
noga.

Daniel Hopman, 19,
butiksbiträde, Ekerö
– Ja, jag kommer följa VM.
Förhoppningsvis går det bra för
Sverige.

Teo Westin, 13,
skolelev, Ekerö
– Ja, jag kommer kolla på tv.
Jag tror att Sverige vinner första
matchen, men sen vet jag inte.

älGEkrAnS, som var
assisterande
tränare
till
Patchev under grundserien, har
tagit över som huvudtränare
och har kontrakt säsongen ut.

Alexander Patchev fick sparken
från sitt jobb som huvudtränare för mälarö Hockey. Sedan
mitten på december är lennart
älgekrans ny tränare i klubben.

lEnnArt

DEt vAr EftEr grundseriens
slut som Mälarö Hockeys styrelse
beslutade om att sparka Patchev.
– Att lämna tränarjobbet i
Mälarö Hockey var inget jag valde
själv, du får fråga klubbens
ordförande Per Wernström eller
någon annan i styrelsen om det,
säger
Alexander
Patchev.
Nu
hjälper han till och
tränar han pojklaget i Skå IK.

JEnS

mAGnuSSon, lagkapten i
Mälarö Hockey, säger såhär om att
Alexander Patchev fick sluta:
– Nu stämde inte allt
riktigt i laget, var mycket upp
och ner. En lösning behövdes
och detta blev den man använde.
E-nytt har sökt ledamöter från
Mälarö Hockeys styrelse för
kommentar utan framgång.
nAtHAnAEl SöDErbErG

”hemmaplan ökar skrällchans”
i går kväll drog handbolls-vm
igång. Sverige vann mot chile med
28-18. tv4:s programledare karin frick, som gått på kaggeholms
folkhögskola på Ekerö, berättar
om sina förväntningar på hemmavm och att leda sändningarna från
ett internationellt mästerskap.
– DEt SkA bli JättEroliGt. Det satsas

väldigt mycket på det här VM:et,
både från arrangörernas och TV4:s
håll, säger Karin Frick om att få vara
programledare för ett hemma-VM.
Hur förbereder du dig inför ett
sånt här mästerskap?
– Jag läser på mycket, det är
mycket bakgrund som man ska
ha koll på. Jag följde landslaget
i kvalet och i World Cup som
gick i Halmstad och Malmö och
har fått bättre koll på det hela.
Det blir även en hel del möten,
telefon- och mejlkontakt med
jobbet (TV4, red. anm.). Min lille
son har fått hänga med och har
blivit lite av handbollslagets maskot.
Ju mer liv och rörelse runt omkring,
desto roligare tycker han att det är.

Har du några speciella förberedelser inför sändning?
– Känna sig väl förberedd.
Att gå undan för sig själv och

Karin Frick, programledare.
FOtO: LInUS hALLSénIUS/tV4

få lite lugn och ro innan. Innan det har vi möte med hela
gruppen och snackar ihop oss.
Vad tror du om Sveriges chanser?
– Man ska ta sig vidare från första gruppspelet, sen hoppas jag att
det inte blir fiasko som i EM 2010.
Rimligt är att de tar sig till den andra rundan, semifinal vore en dröm.
Hur
påverkar
hemmaplan
Sveriges chanser?
– Hemmaplan ökar landslagets
chanser att skrälla. Det starka hemmastödet och hypen som infunnit
sig i Göteborg och Malmö tror jag
kommer få dem att lyfta sig. Jag tror
att pressen bara påverkar positivt.
nAtAHAnAEl SöDErbErG
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ulric Andersen lämnar nu över oppositionsplatsen till lars Holmström.

Ekerös nya oppositionsråd: ”Jag
Det är en kylig januarieftermiddag och dörren till kommunhuset
på Ekerö känns tyngre än vanligt.
Bara en sådan enkel sak som om
dörren ska dras mot mig eller
tryckas in blir en förvirring i det
bitande snöovädret. Dörren ska
dras mot mig. Första hindret passerat.
På insiDan mötEr jag en receptionist,

som efter vår hälsning genast ringer
till Lars med beskedet att jag är på
plats för vårt samtal. Deras snabba
ordväxlingar gör det uppenbart att
Lars strax innan jag kommit ringt
och frågat om någon sökt honom.
Ändå var jag här lite för tidigt.
Visserligen är han väldigt ny i sin
yrkesroll som oppositionsråd på
Ekerö, men kanske är han lite
nervös inför vårt möte.

En Dryg minut passerar och nedför
trapporna vandrar Lars Holmström
och välkomnar mig glatt med ett
fast handslag. Efter en promenad
genom kommunhuskorridorerna
stiger Lars och jag in i hans nyinstallerade kontor och värmer

upp med en konversation rörande
snöovädret. Det är en ganska
trevlig arbetsmiljö. På det stora,
oxblodsröda skrivbordet är det
ordning och reda. Små, diskreta
högar av papper placerade bredvid
varandra klär de nakna skrivbordsytorna tillsammans med ett
tangentbord i standardform och en
gammal telefon.
I hörnet står en oansenlig vit
radio påslagen med stämningshöjande musik på låg volym.
På väggarna hänger en handfull
tavlor, bland andra en med
Mussepiggmotiv av Lasse Åberg,
och i bokhyllan står Sveriges lagbok
stolt. Den trivsamma ordningen
avslöjar att han inte hunnit komma
igång med arbetet riktigt än.

En vanlig syn på ett arbetskontor
är pappershögar upp till taket och
intorkade kafferingar spridda som
ett eget solsystem över skrivbordet.
Men inte hos Lars Holmström. Han
har inte hunnit komma i ordning.
Eller snarare; han har inte hunnit
komma i oordning. Vid en första
anblick upplevs inte Lars alls som

Jag har väl
egenskaper
som passar för
jobbet, men jag
har ingen aning
om vad det
innebär.
den proffspolitiker han numera
är; inga designade glasögon eller
prydligt tillrättalagd frisyr. Lars,
med sina tjugo år som byggnadssnickare och ytterligare sju år
inom fackföreningsrörelsen känns

som
den
gamla
sortens
socialdemokratiska
ledare.
Gamla och nya kollegor till
Lars hade innan min intervju
beskrivit honom som ganska
tystlåten och eftertänksam, men när
jag möter honom är han oväntat
öppen och nyfiken. Inledningsvis
var det nästan Lars som intervjuade
mig. Andra hindret passerat.
Lars slår sig ner i fåtöljen, tittar ut
genom fönstret och berättar att han
bott på Ekerö sedan 1992. Arton
år, konstaterar han och blir nästan
förvånad över sitt eget svar.
DEt är Påtagligt hur mycket Lars
värnar om Ekerö.
Han vill göra skillnad för
människor och vara med och
påverka på lokal nivå. Ordet
”roligt” återkommer under samtalet
från Lars Holmströms sida. Det är
roligt med politik. Det är roligt att
påverka. Politik ska vara roligt.

Hans
Politiska
engagemang
kom med modersmjölken. Hans
föräldrar var aktiva inom föreningsverksamhet och de båda var

socialdemokrater. Det egentliga
politiska uppvaknandet föddes när
han som vuxen såg orättvisor på
sin arbetsplats. Intresset för politik
har alltid funnits, men tid och ork
för att engagera sig kom med åren.
Lars befann sig i en tid i livet där
han ville sadla om. Politiken blev ett
naturligt val.

av totalt Fyra kandidater som
anmälde intresse för tjänsten som
oppositionsråd var det Lars som
blev vald. När jag frågar varför
han själv tror att han blev vald
stannar han upp och tänker.
Det verkar som om ryktena
stämmer.
– Jag har väl egenskaper som
passar för jobbet, men jag har ingen
aning om vad det innebär, säger han
efter en stund och skrattar.
Han är ödmjuk inför uppgiften
som oppositionsråd och gör ingen
hemlighet av att han saknar den
erfarenhet som hans föregångare
Ulric Andersen besitter, men det
behöver nödvändigtvis inte vara
till hans nackdel. Nya ögon och
idéer är kanske just det som social-
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Krönika
Frida Bogren

Du behöver inte komma
ut som heterosexuell
Det är nytt år. Det är 2011. För inte länge sedan kändes 2000-talet som
science fiction. Nu är vi här och vi har varit här ganska länge. Det nya
millenniet börjar kännas hemtamt.
Jag sitter i köket och dricker omodernt bryggkaffe och läser i
morgontidningen om homosexuellas situation i Ryssland. Jag
kommer av mig och koppen stannar halvvägs till munnen medan jag
ögnar igenom texten. Så sätter jag ner kaffekoppen på bordet och
börjar om från början.
i rysslanD avkriminalisEraDEs homosexualitet 1993. Den ryska
extremhögern gör sig varje år skyldiga till hundratals mord och hetsar
liksom olika ultrareligiösa grupper mot hbt-personer för att späda på
det hat som finns mot homosexuella.
Jag tänkEr På Hur DEt sEr ut i svErigE. Här vill vi nog gärna se det
som att vi inte ens längre reflekterar över sexuell läggning. Hetero som
homo, vad spelar det för roll? Ändå har jag som tjej vid flera tillfällen i
nya sammanhang fått frågan om
jag har en pojkvän. En endaste
gång har samma fråga ställts
med tillägget ”Eller kanske en
flickvän?”.

är fortfarande
norm
och
homosexualitet
undantag. Du behöver aldrig
komma ut som heterosexuell.
Det blir inte tyst i fikarummet på
jobbet när du första gången
nämner att du som tjej har
pojkvän. Du behöver inte tänka ut
strategier för hur du ska berätta
för släkten att du är kär i Per och
inte i Pernilla.

HEtErosExualitEt

Foto: JohAn BEngtSSon

ska vända trenden”
demokraterna behöver i det starkt
borgliga fäste som Ekerö är. 2010
tappade
Socialdemokraterna
mandat för tredje valet i rad på
Ekerö. Situationen för det en gång
så starka arbetarpartiet är kritisk på
Ekerö, precis som i resten av landet.
Resultatet i det senaste valet har
inneburit att Lars tjänst endast är
på 70 procent, vilket är ett tydligt
bevis på partiets försvagade
ställning i kommunen.
Lars uppgift är självklart att
vända trenden och han är
positiv inför utmaningen. Socialdemokraterna har tillsammans
med stödpartierna Vänster och
Miljöpartiet börjat skissa på
taktiken inför denna mandatperiod. Lars vill bilda en stark
opposition.

tänksamhet och hans goda
lyssnarförmåga. Det säger han även
själv när han ska beskriva vad som
skiljer honom från Ulric. Lars talar
varmt om Ulric och berättar om en
man med talets gåva.
– Det kanske är något som
kommer med jobbet tillägger Lars.

socialDEmokratErna
på
Ekerö med Lars Holmström
i spetsen stärker sitt mandat
eller inte får vi se till nästa val,
men det är klart att de kommer
kämpa. Lars ser sig själv som en
lagledare och är otroligt taggad inför
uppgiften. Är du konflikträdd?
– Absolut inte. Nu blir målet att
skapa en starkt opposition. Tredje
hindret passerat.

om

tExt ocH rEsEarcH: JoHn almqvist
JoHan BEngtsson

DEt tiDigarE oppositionsrådet Ulric
Andersen är inte helt ute ur bilden
än. Han kommer fungera som en
mentor för Lars, som tycker att
det känns skönt att ha en erfaren
man vid sin sida. Den vanligaste
beskrivningen av Lars är som
tidigare nämnts hans efter-

F

lars i korthet

Familj: Fru ulrika och barnen
Barn: Sofia, Axel och Joakim
Bor: Skå, Ekerö
landställe: Sörmland
Hobby: Fotografi.

röster om lars

“Han är en lugn och eftertänksam
person. Jag tror att vi kommer
komplettera varandra väldigt bra.
Han är relativt ny inom politiken
vilket jag tror är bra. Han kommer
med nya tankar och ideér. Ulric har
gått på rutin, vi förlorar erfarenhet
men samtidigt är det lätt att fastna i
gamla hjulspår.”
Hanna svEnsson (s) EkErö

“Han är en fin människa och en
god kamrat. Lars är bra på att
lyssna och väger olika argument mot
varandra innan han tar beslut. Han är
eftertänksam och kör bara
inte. Lars Holmström har en
bra bas att stå på tack vare sitt
tidigare fackliga engagemang
och han vet hur företag och
organisationer
fungerar
i
verkligheten.”
HEiDi svärD, ByggEttan

“Han är en ulv i fårakläder. Jag
tycker det ska bli intressant att se
honom i talarstolen.”
ulric anDErsEn, FD. oPPositionsråD

inga strategier
behövs när du
ska berätta för
släkten att du
är kär i Per och
inte i Pernilla.

FriDa BogrEn

i maJ 2009 avskaFFaDEs partnerskapslagen och Sveriges äktenskapslag
blev könsneutral. Men debatten om präster som inte vill viga samkönade var het hela 2010 och pågår fortfarande. Vad gäller lagstiftning
har vi kommit en bra bit på väg. Det gäller såväl äktenskapslagen som
rätten till adoption och brottsrubriceringen hets mot folkgrupp. Men
fortfarande finns det många som tycker att hbt-personer ska behandlas
annorlunda.
rysslanD Finns ingEn hatbrottslagstiftning motsvarande den
svenska, läser jag. Av landets homo-, bi- och transpersoner har mer än
30 procent utsatts för fysiskt våld och fyra procent av den ryska
befolkningen tycker att homosexuella borde utrotas. När Igor
Kochetkov som är ordförande i Russian LGBT Network (som arbetar
för homosexuellas mänskliga rättigheter) misshandlades visade polisen
inget större intresse. Han berättar att ingen letade efter någon och att
ingen följaktligen heller befanns skyldig.

i

i oktoBEr Förra årEt PuBlicEraDE den ugandiska tidningen
Rolling Stone en lista med bilder på 100 personer som pekades ut som
homosexuella. Artikeln var förstasidesnyhet och budskapet tydligt –
homosexualitet är en skam och homosexuella bör hängas. Efter
tidningens publicering attackerades fyra homosexuella och flera
personer tvingades sluta på sina arbetsplatser.
iDag BEstraFFas samkönaDE handlingar med upp till livstids fängelse i
Uganda. För kvinnor är straffsatsen upp till sju års fängelse. 2009 kom
ett lagförslag som bland annat innebär att hiv-positiva som är homosexuella ska dömas till döden och att den som inte anmäler en hbtperson i sin omgivning ska dömas till fängelsestraff. På grund av
kraftfulla internationella protester, bland annat från Sverige och USA,
har beslut om lagförslaget dragit ut på tiden.
i svErigE ökar antalEt anmälDa HatBrott. Enligt en rapport från Säpo
anmäldes 614 homofobiska brott förra året. Det är ett nytt år. Det är år
2011. Vi har kommit några steg längre mot ett mer tolerant samhälle.
Men vi har fortfarande en lång väg kvar att vandra.
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Hallå där ...
The Pusher
Vad har ni för förhoppningar inför
2011?

– Att vår första singel Blinded By
The Dark, en av världens bästa låtar
fullständigt massakrerar radiostationerna över hela världen vilket i
sin tur leder till att vi kan gigga mycket och få möta vår publik.
– John (keyboard) hoppas på att
vi ska få besök från utomjordiska
planeter, medan vi andra vill ha
fred på jorden. Vi kommer att nå
ut till människor via radion som
annars inte hade fått möjlighet att
höra oss.
Hur startade ni som band?

– Vi träffades i Stockholm, och
insåg direkt att här är fyra likasinnade idioter med samma visioner
om världsherravälde, vin, kvinnor
och sång som dessutom är överjävliga på att spela och skriva musik.
Då kändes det som ett rimligt val
att starta band.
Hur kom det sig att ni fick chans att
spela in i Anders Bagges studio?

– ...eller hur kom det sig att
Anders Bagge fick chansen att spela
in med oss i hans studio? Vi känner
Anders och han har en av Sveriges,
kanske världens, bästa studios. Vi
älskar att vara där.
Hur känns det nu när er singel kommer att höras i radion framöver?

– Den har redan börjat spelas
på P3 och det känns skitbra. Det
är nog lite som att ens barn flyttar hemifrån, man har lagt ner
sjukt mycket tid och pengar på att
optimera skiten så att den ska klara
sig ute i det fria. Nu kan man bara
hoppas att man har tränat den väl.
Och det har vi, Blinded By The
Dark är fulländad.
Ska ni ut på turnéer nu?

– Vi har börjat boka upp våren
och sommaren nu. Vi smygstartade
i Sälen runt nyår och nu har vi
ett gäng datum med start 22/1 i
Göteborg, Stockholm, Rättvik,
Enköping och Uppsala. Det kommer att fyllas på och vi kommer
förhoppningsvis att synas på massa
festivaler och klubbar hela året. Att
se oss live är nog som att åka fritt
fall samtidigt som man äter något
Gordon Ramsay har lagat. Pirr i
pungen och jävligt bra.
SOFIE FINATI

F

Från krogliv till ka
Ulrika Samaletdin och Patrik Karlberg driver tillsammans det nyöppnade Cafét Byblos.

I måndags smygöppnade Café
Byblos. Precis bredvid biblioteket
i Ekerö centrum trängs nu
fikasugna småbarnsföräldrar för
att dricka kvalitétslatte.
- Det är fantastiskt kul, men det
har varit snabba puckar, säger
ägaren Ulrika Samaletdin.

så sent som i
somras idén kläcktes att starta ett
café i kulturhuset. En bibliotekarie
på Färingsö bibliotek hade börjat
servera fika i anslutning till olika
barnevenemang. Initiativet blev
en succé, nu ville kommunens
kulturchef öppna upp för en
fullskalig verksamhet i Ekerö
centrum.
– Det var en ren ingivelse från
vår sida. Jag hörde från en bekant
att kommunen hade planer på att

DET VAR FAKTISKT

det skulle finnas ett fik så vi slängde
in en marknadsplan direkt, säger
Ulrika Samaletdin.

MEN ÄVEN OM verksamheten i
kulturhuset är sprillans ny är Ulrika
och hennes partner Patrik Karlberg
inga duvungar. Tillsammans
driver de en restaurang i Jungfru
sund marina och de har mångårig
erfarenhet i restaurangbranschen.
Innan Patrik öppnade Jungfrusund
så utvecklade han flygmat för SAS.
Det är han som är chefen i köket
och han bakar allt som säljs i caféet.
– Innan öppning hade han
stressiga dagar, han har till och
med haft sin fru och dotter till
hjälp, skrattar Ulrika. Själv har
Ulrika jobbat i branschen sedan
hon var 16 år. Hon började som
bartender och innan hon hunnit

fylla 30 hade hon öppnat sin egen
krog. Med fotbollsproffset och
vännen Tomas Brolin drev hon
stjärnkrogen Undici. ett samarbete
som varade i över åtta år. Trots
att Undici fortfarande gick bra
var hon inte sen att tacka ja när
Patrik Karlberg ringde upp henne
och erbjöd henne rollen som
restaurangchef och VD för
Jungfrusund skärgårdsrestaurang.
– Jag bor ju här ute och hade just
skaffat barn, då funkar det inte att
jobba i nattklubbsbranchen och
pendla till och från stan, säger
Urika.
Det finns en stor efterfrågan på
ett lite trendigare café på Ekerö.
– Allt fler flyttar hit från Stockholm när de får barn. Småbarnsföräldrar som är vana vid
storstadens utbud ska inte behöva

åka in till Stockholm för att kunna
få en espresso, säger Ulrika.
Och hon har helt rätt, för att i
lokalen blandas ljudet av babyjoller
med doften av nybryggt kaffe.
Lattemammor i täckbyxor pratar
ivrigt över biscotti och fräscha
lunchmackor.
Även om öppningen av Byblos
har gått relativt fort så har proces
sen varit i princip friktionsfri.
tänkt att det
skulle finnas ett café i kulturhuset
redan när huset uppfördes. Svenskbrittiske arkitekten Ralph Erskine som ritat Ekerö centrum hade
redan gjort plats för ett fikahäng.
– Patrik byggde det som behövdes
på bara en vecka. Det mesta var
förberett och vi behövde bara
inreda och ta hit maskiner från vår

FAKTISKT VAR DET

Vi Fem

Nu ska priser delas ut på många stora filmgalorna runt om i världen.
Vilken film tycker du var bäst under 2010?

Alma Lindgren 12, skolelev,
Ekerö
– Twilight Eclipse. Jag gillar vampyrer, det är spännande.

Elias Lundström 19, brevbärare,
Ekerö
– Avatar. Den var lite överdriven
men det var coolt med effekterna.

The Pusher

Bandmedlemmar:
Jakke Erixson (sång/bas),
John Hårleman (keyboard),
Karl-Ola Kjellholm (gitarr),
Pontus Karlsson (trummor)
Från: Stockholm
Singel: Släpptes den 12:e januari
Album: På gång

Mike Barsoum 23, snöröjare,
Ekerö
– 22 Bullets. Jag gillar den för att
den är baserad på en sann historia.

Wasim Samaan 22, restaurangägare, Ekerö
-Avatar. Den var häftig.
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Fabriken som kokar av kreativitet
Efter invigning för nästan två månader sen fortsätter ungdomslokalen Fabriken att blomstra, både
bland ungdomarna och i media.
Hit kan man komma för att spela
med sitt band, dansa, spela in låtar
eller bara hänga med polarna.
– De som kommer är jättepositiva
till detta, säger projektledaren
Ingrid Rogblad.
FABRIKEN ÄR DET nya ungdomshänget

i Ekerö Centrum. I de renoverade
lokalerna där gamla IT-ladan
förut låg kan ungdomar mellan
15 och 25 år idag komma för att
umgås. Här erbjuder man ett kreativt skapande för dem som inte är
så sportintresserade. Tanken är
att även ungdomarna själva ska
bestämma vilka aktiviteter de vill ha.
När jag var och hälsade på
innan invigningen var det vitt
på alla vägar och rummen stod
kala och öde. Idag välkomnas man av en röd varm färg på
väggarna, tavlor och stora soffor
som har skänkts av Ekerös invånare.
Enligt Ingrid Rogblad, Fabrikens
projektledare, har det gått mycket

kbak
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fortare än vad man hade kunnat
hoppats på. Dels att huset blev klart
så mycket tidigare och att det är så
många kreativa personer som har
dykt upp.
HÄR FINNS DET allt dagens ungdomar
kan önska sig, utrustad replokal,
musikstudio, konsertlokal, danslokal och ett café ungdomarna
själva ska driva.
– Det har kommit en hel del som
i första hand är intresserade av
att söka pengar, driva ett projekt,
dansa och spela musik. Så nu
kommer banden och repar och det
kommer bara att fortsätta. Men det
ska vi även utveckla genom att starta
band och ge lektioner, för om man
inte har så stor erfarenhet av musik
tidigare så ska man kunna få hjälp
med det, säger Ingrid Rogblad.
FLER VÄNDER SIG till

Fabriken för att
få utlopp för sin kreativitet samtidigt
som kalendern är fylld med saker
som händer under våren.
– Det är två spelningarna vi
ska ha. Dels Rock-karusellen
(en rikstäckande tävling som

affärspartnern
Patrik vill hon fortsätta att utveckla
verksamheten.
– Vi kommer förstås att ha ett tätt
samarbete med biblioteket. Men vi
funderar även på att utveckla någon
typ av rabattkort för skolbarn.Vi vill
växa med Ekerö. Så dyker det upp
fler intressanta projekt så skulle vi
nog inte kunna tacka nej, säger hon
med ett leende.
MED

LINA HOVLING

Jon Hammer med den gamla projektorn.
Varje söndag visas det filmer för
både vuxna och barn i den gamla
biosalongen. Men nu kan det vara
slut på det roliga för Ekerös biobesökare.
– Vi behöver en ny projektor för
att kunna visa alla nya filmer. Det
finns snart inga filmdistributörer
som erbjuder analog film längre
eftersom produktionskostnaden
är alldeles för hög, säger Jon
Hammer på Ekerö Bio.
JON HAMMER HAR arbetat inom film-

Caroline Björling, pensionerad
tandläkare, Ekerö
- Jag tyckte väldigt mycket om
I rymden finns inga känslor.

sista
året på Fryshusets gymnasium
och var med och undervisade i
en låtskrivarkurs för unga tjejer i
december.
Hon tycker att Fabriken är ett
jättebra ställe med många fina och
kunniga människor.
– Lokalerna är väldigt mysiga
och ger möjlighet att förverkliga
sina drömmar, säger Amanda.
Hon skulle själv inte ha något
emot att åka dit för att bara hänga,
dricka kaffe eller spela på elorgeln.
– Jag tror att ungdomarna tycker
det är häftigt att det finns en konkret
samlingsplats för alla möjliga sorters
kulturella uttrycksformer.
När ungdomar går till Fabriken
förstår de att det är ett ställe där

AMANDA BIRGING STUDERAR
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man kan ge och ta inspiration
utan att behöva skämmas,
ungdomarnas idéer är vår verklighet, avslutar Amanda Birging.
SOFIE FINATI

Digitalisering kan innebära slutet för Ekerö bio

restaurang i Jungfrusund. Ulrika är
nöjd med resultatet och oroas inte
av det faktum att det redan finns ett
konditori i centrum.
– Vi satsar på saker som surdegsbröd och små franska Macarongbiskvier. Vår målgrupp är urbana
föräldrar med andra vanor än de
som traditionellt går på kondis.
TILLSAMMANS

Studiefrämjandet håller i)
och två egna spelningar,
både med lokala band och
externa band. Sen gäller
det att man får igång
aktivitetsbyrån som den
kallas, coachhjälpen, där man
kan söka pengar för att driva
projekt, säger Ingrid Rogblad.

industrin ända sedan 70- talet och i
över tio år har han rullat film i den
gamla projektorn i Kulturhusets
hörsal. Han är en sann filmälskare
och även om verksamheten drivs i
privat regi gör han allt arbete i princip ideellt.
– Det blir allt färre besökare.
Framför allt bland de yngre. Det föll
när 3D slog igenom. Många väljer
att åka in till stan istället. En orsak
kan väl vara utbudet - men framför
allt beror det på att tekniken är bättre, säger Jon Hammer.
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talet yngre besökare har minskat.
– Vi har ungefär 130 medlemmar och de allra flesta av dem är
pensionärer. Vi visar ju våra filmer
på torsdagar, så det är ju klart att
jag förstår att man som förälder
inte har ork att åka hela vägen hem
från stan och natta ungar för att sedan gå på bio.
Hon menar att det är oerhört
viktigt att det måste finnas ett kulturutbud att tillgå på Ekerö.
– Det är ju ett sätt att umgås
också. Vi är ett kompisgäng i föreningen som brukar ses efteråt och
prata om filmen, säger hon.
DET VERKAR MED andra ord finnas en

Vi har legat på
kulturansvarige
på kommunen i
över två år.
Det finns fler intressenter som
verkar för att rusta upp salongen.
Varannan torsdag intar föreningen
Ekerö Filmstudio salongen. Då visas
lite smalare, utländska filmer - inga
amerikanska blockbusters här inte.
CAROLINE BJÖRLING ÄR kassör i föreningen och håller med om att an-

efterfrågan för bio på Ekerö. Även
om den är lite ojämn, beroende på
vilken film som visas. Men den stora
stötestenen är förstås ekonomin.
Att beställa hem en analog film är
väldigt kostsamt. Det skiljer många
tusenlappar och bara frakten kan
bli väldigt dyrbar.
– Jag brukar försöka att ta filmer
som jag kan hämta själv här i Stockholmsområdet. Tänk om du ska
betala dyr frakt för de stora ömtåliga rullarna från tex. Malmö, det blir
riskabelt när jag har så små marginaler, säger Jon Hammer.
Både Jon Hammer och Caroline Björling är övertygade om att
nyckeln till problemen ligger i att få
en ny projektor som kan spela upp
digitala filmer. Något som skulle
kosta cirka en miljon kronor.
– Vi har legat på kulturansvarige
på kommunen i över två år. Och
de säger att vi ska ha ett möte, men
de kommer aldrig till skott, säger
Caroline.
Filmvisning verkar dock inte

vara någon prioritetsfråga för kommunen. Föreningen får ungefär
6000 kronor i kommunstöd per år.
Varav den största delen går tillbaka
till kommunen i form av hyra.
DÅ ÄVEN EKERÖ BIO står med penningkniven mot strupen så måste
Jon Hammer vara strategisk i sina
val av filmer. Han har med tiden
utvecklat ett känsligt sinne för att
veta vilka filmer han ska beställa
– Det är viktigt att filmen är
omtalad i pressen. Jag har inte råd
att göra någon PR och därför måste
jag ta hem det som jag tror att många vill se.
Särskilt noga tittar han på vad
som skrivs om svensk film. Och
utfallet på den prestigefyllda Guldbaggegalan är extra viktigt, menar han. På söndagen efter prisutdelningen visas Pernilla Augusts
Svinalängorna på Ekerö bio.
– Jag segertippade den ganska tidigt och beställde den i god tid. Så
nu får vi hoppas att oddsen håller
och att den vinner, så att många
kommer och besöker biografen här
på söndag.
LINA HOVLING

Den analoga filmen är snart ett
minne blott.

