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Ekebyhovs kyrkoherde: ”Kommunen svarade inte när vi ringde”
daGEn EftEr dEt MISStänKta mordet och mordförsöket ringde
Ekebyhovs kyrkoherde Staffan Eklund till kommunens kristelefon utan
framgång. Nu riktar han kritik mot kommunens förberedelser för kris-

situationer. Men ansvariga på Ekerö kommun slår tillbaka mot kritiken.
– Det är upp till polisen eller brandförsvaret att avgöra om beredskapsgruppen ska agera, säger Johan Pehrsson, socialchef på kommunen. SId 3
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Könsrollerna
kvar i skolan

skolan präglas i
högsta grad av traditionella
könsroller. En orsak är att det
finns stora skillnader mellan
pojkar och flickor när det gäller
att läs- och skrivförståelse. Det
visar en undersökning som
Delegationen för jämställdhet i
skolan (Deja) genomfört.

dEn SVEnSKa

SId 2

Foto: MatildE PERtuz juliuSSoN

Hästar som travar
in storvinsten
I dEt rödMåladE stallet
på
Ekerö finns Sveriges främsta
travhästar, ägda av kusken Stefan Hultman. Vi har besökt
teamet bakom hans framgång.
Tommy Berghagen är samordnare på Yttersta gård där
han ansvarar för stallet.
SId 9
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Huliganer gör det
svårt för polisen
sätter in
mer än 7 000 resurstimmar
enbart för olika evenemang i
Råsunda fotbollsstadium.
Ett ansvar som kräver stora
resurser och många tjänstgörande poliser på obekväma
arbetstider.
SId 5

PolISEn I VäStErort
Foto: RiCKaRd PEtERSSoN

För thomas lund är svävaren det enda sättet för att kunna ta sig till och från ön.

thomas svävar mellan Mälaröarna
från isen susar den gummiaktiga båten fram. Det är en
svävare och ägaren heter Thomas Lund. Han och sambon Ann Redin är
året-runt-boende på ön Kungshatt i Mälaren. Båda arbetar i stan men stor-
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trivs som de har det och vintrarna är nästan aldrig något problem.
– Det är så lugnt och tyst på vintern och djurlivet är helt annat än på
sommaren, säger Thomas.
SId 6
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Generationen som
Sverige satsade på
DEt är tErminSStart på skolorna i Katrineholm. Idag är dagen då vi

ska få våra första böcker. Jag har med mig plast att slå in böckerna med.
Men plastrullen känns onödig, alla böcker utom en enda bok är gamla.
En bok som jag omsorgsfullt fick plasta in. En bok som jag fick vara den
första att skriva mitt namn i.

DE anDra Gamla böckErna hade stora hål i plasten och några tidigare
elever hade skrivit sina namn med vattenfasta pennor. Helt omöjligt att
få bort om man inte själv tog en vattenfast penna och kladdade över.
Det här var något som verkligen inte ökade min studielust och den dagen gick jag hem med nedsänkt huvud. Jag kände mig inte direkt sugen
på att lära mig nya saker i skolan när de inte ville satsa på mig. Det var
ju jag som var en del av nya generationen. Generationen som Sverige
inte satsade på.
nyliGEn kom En unDErSökninG som visar att färre elever har behörighet

till gymnasiet. Varför uppnås inte de krav som ställs? Samhället går
framåt och för tillfället känns
inte böcker rätt. De som går i
skolan vill använda datorn och
den nya tekniken.
Allt går snabbare och snabbare, vanan att hela tiden vara
uppdaterad är en självklarhet.
Därför känns det konstigt att
unga ska behöva komma till
michaEl Ehn
skolan och känna att de går
bakåt i utvecklingen. Att få en
bok som är gammal och sliten
känns inte som 2011. Det är
något som skolorna måste titta lite närmare på. Intresset för datorn och
det snabba är för stort för att bortse från.

att få en bok
som är gammal
och sliten känns
inte som 2011.

Ska man använDa utvEcklinGEn ska man göra det fullt ut. Tillsammans
med de författare som producerar skolböcker ska man kanske försöka
komma överens om att få tillstånd att använda materialet bredare.
Framförallt online och låta eleverna läsa texter via internet.
Jag tycker att det är en bra metod eftersom det skapar mer ansvar.
Eleverna får själva se till att utnyttja det material som finns och slipper
då framförallt de gamla och trasiga böckerna med vattenfasta namn i.
utvEcklinGEn mEDför ockSå andra typer av kom-

munikation. De sociala medierna som Facebook
och Twitter är svåra att hålla sig ifrån. Har jag lite tid
över kan jag inte låta bli att ta mig en snabbtitt
på vad som är dagens ämnen, eller vad kompisarna gjorde igår.
Skulle inte skolan kunna använda dessa
tjänster i sina utbildningar? Kanske försöka få
eleverna att använda de sociala medierna och
undervisa därifrån också.

e-nytt vecka 3 2011

pojkar på efterkälken
Den svenska skolan präglas i hög
grad av traditionella könsroller. Det visar en undersökning
som Delegationen för jämställdhet i skolan, DEJa, genomfört.
trotS att flickor i allmänhet
presterar bra i skolan känner de
ofta stress och har dålig självkänsla.
Flickor är tysta och får höga betyg
medan pojkar är högljudda och får
lägre betyg.
Pojkar, som i jämförelse med
flickor presterar sämre i skolan,
hamnar också oftare i bråk och

konflikter. Inom många grupper av
pojkar finns också en inställning att
det är “töntigt” att plugga vilket bidrar till att de underpresterar.
DEJA har studerat jämställdheten i den svenska skolan under tre år och nu i januari presenterades resultatet för regeringen.
att det finns stora
skillnader hos pojkar och flickor
när det gäller att läsa och skriva.
Generellt lär sig flickorna tidigare
än pojkar och får ett försprång som
en del pojkar aldrig hämtar in.

Ett problEm är

För att motverka problemen vill
DEJA se en stor satsning på läs och
skrivundervisningen.
anDra åtGärDEr man vill ha är en
granskning av läroböckerna och
bland annat titta på hur män och
kvinnor framställs i olika ämnen .
Man tittar bland annat på samhällskunskap och biologi.
Dessutom vill man se mer forskning på hur olika undervisningsmetoder kan påverka pojkar och
flickor annorlunda.
Emma bErGStröm

Lärare behandlar elever olika
på tappströmsskolan på Ekerö
finns märkbara skillnader mellan
hur pojkar och flickor beter sig i
skolan. vilket stämmer överens
med DEJa:s undersökning.

Pojkarna sticker ut mer, låter och
härjar medan flickorna sitter tysta
och är lugnare. Jag tror också att
tjejer mognar först, säger Elina Seppänen, 15 år.
Även om det finns skillnader i
elevernas beteende tycker Elina
Seppänen och Alexander Johansson
inte att lärarna behandlar eleverna
olika på grund av kön. De tycker att
lärarna förväntar sig lika mycket av
alla och att de stökiga blir tillsagda.
finns en likabehandlingsplan där olika diskrimineringsområden tas upp och arbetas med.
–Vi har skickat några lärare på
olika utbildningar om genus, säger
Petra Jonasson, biträdande rektor
på Tappströmsskolan. Enligt Petra
Jonasson märks tydliga skillnader
på tappStrömSSkolan

eleverna tycker inte att de behandlas olika.

på pojkars och flickors beteende i
och utanför klassrummet. Hos både
lärare och elever är det mer okej att
pojkar hörs och syns mer än flickor.
Lärarna behandlar därför omedvetet elever olika.
På skolan finns 35 lärare varav
endast fem är män som undervisar
i träslöjd, matematik, naturkunskap
och idrott. Petra Jonasson tycker att
detta bidrar till problemet.
– Det visar på en norm som indirekt är genus, säger hon. Det gör

fOtO: amandine LebeL

också att pojkarna saknar manliga
förebilder i skolan.
inte helt nöjd
med resultatet men tycker att skolan har en hög målsättning för
jämställdhetsarbetet.Likabehandlingsplanen fungerar bra som ett
verktyg men det är viktigt att få in
den kontinuerligt i arbetet.
- Det gäller att vara medveten om
problemet, säger hon.

pEtra JonaSSon är

amanDinE lEbEl

Omoderna skolböcker

”Vi måste lära eleverna att vara källkritiska”
- I början handlade det om pengar,
vi hade inte råd att
köpa så mycket nytt.
Men nu tycker jag det
är positivt eftersom
det är mycket bättre
att kunna plocka från
olika böcker.
träkviSta
har
lärarkåren en utvärdering av läromedlen
varje år inför höstterminen. Lena Heetveld
Lena heetveld och mia Westman arbetar på träkvista.
fOtO: amandine LebeL
menar att hon som
rektor inte lägger sig i
Skolinspektionen har granskat Lena Heetveld har undervisningen
i
skolan
tidigare
varit
alldeles
för
vilka
böcker
som köps in till varje
skolors läromedel och kommit
styrd
kring
bara
en
lärobok.
De
vill
ämne.
fram till att många böcker är för
Det beror på att hon litar på läraromoderna och inte täcker väsent- sträva efter att använda sig av flera
olika
böcker
och
även
Internet.
nas
expertis i sina ämnesområden.
liga delar av ämnet.
Vissa läromedel åldras fortare
-Men det är viktigt att hålla en
än andra. Men vilka böcker vi än öppen diskussion om hur kurslitDESSutom har många rektorer för
lite ansvar över vilka böcker som använder måste vi lära eleverna att teraturen stämmer överens med
vara källkritiska, säger hon.
skolans värdegrund och hur den
köps in.
Mia Westman är lärare i svenska behandlar frågor om genus och
Men på Träkvista skola tycker
rektor Lena Heetveld att de har bra på skolan och berättar att i hennes etnicitet, avslutar Träkvistaskolans
diskussioner om vilka läroböcker de ämne använder de sig knappt av rektor Lena Heetveld.
använder i undervisningen. Enligt läroböcker.
Emma bErGStröm
på

uppGiftEr Som Ska GöraS skulle kunna

komma via Twitter med en länk till en
lärobokstext. Jag tycker i alla fall att det kan
vara värt att testas, för som utvecklingen ser
ut nu med tillgängligheten, så kan det inte bli
sämre. Detta medför också betydligt mindre
frånvaro i skolorna, för även om du är sjuk har
du tillgång till internet och kan sköta dina
uppgifter hemifrån.
Låt eleverna få känna att skolan följer
med i utvecklingen och att man verkligen
satsar på dem. Det skulle gjort min skoltid mer
intressant. Jag hade gärna velat vara en del av
generationen som Sverige satsade på.
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Kyrkan fick inget svar
Dagen efter tragedin i träkvista
sökte kyrkoherden Staffan Eklund
beredskapsgruppen på Ekerö kommun utan framgång. många Ekeröbor kände oro efter det som hänt
men kommunen reagerade inte.
– DEt är upp till polisen eller brand-

det var här den 17-årige pojken dog natten till trettondagen.

fOtO: ChriStian maSSana

utredningen ligger ligger på is
Polisen väntar på att kunna förhöra den 16-åriga flickan
utredningen av dödsfallet på den
17-årige pojken står stilla. Den
16-åriga flicka som skadades ligger ännu nedsövd. under tiden
avvaktar polisen.

på att
flickan ska vakna och kunna höras.
Innan dess kan vi

- vi väntar fortfarande

inte göra någonting, säger Diana
Sundin, presstalesman på Västerortspolisen.
Under januari månad har det
begåtts ovanligt många självmord i
Sverige.
Det har lett till att trycket på statens
rättskemiska laboratorium blivit extra stort. Därför har den slutgiltiga
rättsmedicinska rapporten i denna
utredning dragit ut på tiden.
– Innan det inkommit någon
ny information i den här
utredningen går alla
andra mord-

utredningar före, säger Diana Sundin. I nuläget är det ingen som
kan svara på när den kommer att
vara färdig. Varken polisen eller
Karolinska sjukhuset, där flickan
ligger nedsövd, kan svara på när
de tror att hon kommer att vakna.
henne för att med
säkerhet kunna avskriva att det inte
var någon annan inblandad innan
vi går vidare.
– Fast det finns ingenting i
nuläget som tyder på att det är så,
fortsätter Diana Sundin.
Inte heller statens kriminaltekniska laboratorium, SKL:s tekniska
analys av beslagtagna föremål från
brottsplatsen är klar.

- vi vill höra

chriStian maSSana

försvaret att avgöra om beredskapsgruppen ska agera och nu gjorde
de inte det men det verkar konstigt
om man inte nådde oss per telefon,
säger Johan Phersson, socialchef i
Ekerö kommun. Efter Estonia och
tsunamikatastrofen har ett tydligt
regelverk tagits fram så ingen enskild del av samhället ska bli överbelastat under en krissituation.
Dagens krisgrupp på Ekerö heter
POSOM som är en förkortning för
psykisk och socialt omhändertagande.
Krisgruppen arbetar enligt socialstyrelsens riktlinjer och bygger
på samverkan mellan kommun,
myndigheter och frivilligorganisationer som kyrkan. Deras uppgift
är att hjälpa chockade människor
med samtal och stöd. Ekebyhovs-

f

kyrkan beslutade själva att hålla
öppet under torsdagskvällen när
kommunen inte gick att nå. Ett åttiotal ungdomar kom för att prata
om chocken och sorgen.
– Polisen hade knackat dörr
under natten så många var oroliga
och ville komma till kyrkan och
dessutom florerade rykten på internet. Det var väldigt olustigt och
jag har fortfarande inte fått någon
kontakt med kommunen, säger
Staffan Eklund.
kyrkan bEDömDE att behovet var
mött efter första kvällen och har
därför inte haft fler möten för sörjande men välkomnar alla som behöver prata om det som hänt.
– Det var en besvärlig situation,
poisen lämnade inga uppgifter på
grund av utredningstekniska skäl
och kommunen svarade inte när vi
ringde, säger Staffan Eklund, kyrkoherde i Ekebyhovs kyrka.
Ekerö kommun anser att de inte
gjort något fel trots att kyrkan inte
fick den information de behövde.
John almqviSt

Så går en brottsutredning till

1. en förundersökning inleds. Görs
av polis eller åklagare, beroende på
brottets form. det innebär att alla
som kan lämna uppgifter om brottet
förhörs
2. Kriminaltekniker och rättsläkare
plockas in. används när t ex dna kan
hjälpa lösa brottet.
3. Skälig misstanke. har polisen
tillräckligt som tyder på att en
person kan misstänkas finns en skälig
misstanke. då får man rätt att göra

husrannsakan, kroppsvisitation och
att ta beslag.
4. experter kallas in vid behov. det
finns poliser som jobbar på specifika
enheter på varje myndighet. de är
experter på olika brottsområden.
5. misstänkt på sannolika skäl. Ärendet lämnas över till åklagare. finns
det tillräckliga skäl för åtal avslutar
polisen sin utredning och ärendet går
vidare till tingsrätt.
källa: www.poliSEn.SE

Nu är det hög tid att välja skola
innan 25 februari ska alla småbarnsföräldrar på Ekerö ha valt
förskola åt sina sexåringar inför skolstarten hösten 2011.

avgörande pedagogiska skillnader mellan skolorna.
Men det är klart, vill man absolut
att sina barn ska gå i exempelvis
en Waldorfskola eller den skola där
barnets syskon går i så är det extra
viktigt att inte missa att göra sitt val,
säger Anders Anagrius, Ekerö barn
och ungdomsnämnd.

– DEt finnS inGa

att välJa Skola åt sina barn är inget
nytt. Det har alla småbarnsföräldrar
fått göra sedan mitten av 90-talet.
Men för de föräldrar som för första
gången har barn i förskoleåldern
kan viss osäkerhet smyga sig på inför det stundande skolvalet.
– Det var lite lurigt att välja. Vi
valde den skola som låg närmast
hemmet även om den kanske inte är
den bästa skolan. Vi tyckte det viktigaste var att vårt barn får nära till
alla kompisar, säger Paula Josefsson,

mamma på Ekerö.
Intrycket Anders Anagrius har

är det fullt på
den skola de
vill få in sina
barn på så blir
många väldigt
arga.
anDErS anaGriuS

fått är att de allra flesta föräldrar
uppskattar möjligheten att få välja
skola åt sina barn. Men i de fall då
barnen inte får plats på den önskade skolan kan tongångarna från
besvikna föräldrar vara hårda.
– Är det fullt på den skola de vill få
in sina barn på så blir många väldigt
arga, säger Anders Anagrius. Mis-

sar föräldrarna att
välja skola åt sina barn
placeras barnen automatiskt i den skola som
ligger närmast hemmet.
SkillnaDErna
mellan
hur kommunens olika
sexårsverksamheter är
utformade är inte så
stora. Men alla skolor
försöker ändå profilera
sig så gott det går för att
locka till sig nya elever.
Munsö skola framhäver
miljötänk för att locka
föräldrar att välja deras
skola.
– Vi försöker värna
många föräldrar väntar in i det sista.
om miljön i alla ämnen
525 timmar per år, vilket motsvarar
på skolan. Naturarbetet
är en naturlig del i vår vardag, säger tio timmar per vecka. VerksamViolet Norrestad, rektor på Munsö heten är avgiftsfri och bedrivs av
samtliga skolor här på Ekerö.
skola.
För de föräldrar som vill få reda
Att sätta sina barn i förskoleklass
är helt frivilligt. Från och med det på mer om hur de olika skolornas
året då ett barn fyller sex år har man verksamheter ser ut kommer inforrätt att låta barnet gå i förskoleklass mationsträffar att hållas vid samtli-

fOtO: jOhan benGtSSOn

ga skolor under slutet av januari
månad.
På Ekerö kommuns hemsida
återfinns den exakta informationen om var och när varje skola
håller sina informationsträffar inför
det kommande skolvalet.
chriStian maSSana
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Du är inte ensam om inf luensan

Hög feber, frossa eller värk kan
betyda att du har åkt på den välkända influensan (H1N1). Vi befinner oss nämligen mitt i den ”andra vågen” av svininfluensan och
antalet nyanmälda fall har ökat
kraftigt.

DeN Nya iNflueNsaN är en fortsättning på förra årets svininfluensa.
Fast nu har vi tagit ett kliv och
hamnat i ett nytt stadium av den.
Vaccinationerna fortsätter ges för
att skydda mot den nya influensan
som ingår i säsongsinfluensa vaccinet. Många har även kvar sitt skydd
från vaccinationerna man gjorde
förra året. Men man vill fortfarande
se att personer i riskgrupper vaccinerar sig igen.
Men skyddet ger bara cirka 80
procent säkerhet för unga, friska
individer. Det är lättare för äldre
att insjukna beroende på att de har

Vi fem

aurora jonasson

– Nej, faktiskt inte. De höll vaccinationerna i ett garage och det tyckte jag verkade ohygieniskt.

svårare att bygga upp immunitet.
– Ibland är skyddet sämre eftersom vaccinet inte biter på det virus
som cirkulerar och så har det varit
mycket, mycket länge, säger Annika Linde, statsepidemiolog på
Smittskyddsinstitutet.
Svininfluensan gör dig även mer
mottaglig för att få andra följdsjukdomar. På Smittskyddsinstitutet
har man redan fått in fem dödsfall
och cirka 20 personer ligger på intensivvården på grund av svininfluensan.
skapat rubriker
i England där brittiska forskningsinstitutet Cochrane säger att
vaccinet är en bluff. Enligt dem
ger vaccinet ingen effekt men orsakar sjukdom istället, något som
Annika Linde på Smittskyddsinstitutet inte kan hålla med om.
– Det gäller bara visa brittiska

VacciNet Har äVeN

forskare, de flesta tror på vaccinet även där men de som tvivlar
anser i allmänhet inte att vaccinet är en bluff utan att effekten är
övervärderad, säger Annika Linde.

man efter en studie som smittskyddsläkaren Åke
Örtqvist publicerade 2005 om vaccinets effekt hos äldre, men även det
Europeiska Smittskyddsinstitutet
talar entydigt för att vaccinet har
effekt.
Att vaccinet ger unga och allmänt
friska personer säkert skydd är
det ingen som betvivlar, frågan är
hur mycket det skyddar äldre mot
sjukhusvård och död i influensatider.
På Stenhamra Hälsocentral i
Ekerö är det ändå relativt lugnt
och inte alls lika hysteriskt till att
få vaccinera sig som det var förra
året. Utan de flesta har redan med
i sVerige går

sig ett skydd från
förra årets svininfluensa vaccinationer.
Men Agneta Holm
som är distriktssköterska
på
Stenhamra
Hälsocentral är
själv inte orolig
att åka på influensan
– Jag har själv vaccinerat
mig.
Vi inom sjukvården
har en skyldighet till att
bli vaccinerade just för att
skydda personer som tillhör riskgrupper, så att de
inte blir smittade. Så nej,
jag är inte orolig, säger
hon.

sofie fiNati

Foto: Christian Massana

Har du vaccinerat dig mot svininfluensan?

ingrid Henning

– Ja, jag vill inte bli sjuk.

tina lind

– Nej. Jag tyckte inte det behövdes. Jag har inte vaccinerat mig
mot någon annan influensa heller.

andré lundkvist

– Nej, det har jag inte.

julia Persson

– Ja. Eftersom jag hade läst om
hur farligt det var. Så det var väl
mest på grund av media.

Bussar på vatten – ett grönare alternativ
försenade bussar och långa bilköer på trånga vägar. att pendla
från ekerö kan vara påfrestande.
susanna Hall Kihl på organisationen Vattenbussen arbetar för att
göra det möjligt att resa med kollektivtrafik på Mälaren.
Nu arbetar VatteNbusseN för att
en försökslinje direkt mellan Ekerö
och Stockholms innerstad ska införas. Visionen är att fartyg i framtiden ska ingå i SL:s nät av kollektivtrafik och kunna konkurrera
med biltrafiken och därmed kunna
bidra till både bättre kommunikationer och en renare miljö.
allt börjaDe MeD att pendlaren
Susanna Hall Kihl som är bosatt
på Ekerö, varje dag irriterade sig
på dåliga kommunikationer och
långa väntetider. Samtidigt satt jag
på bussen och såg ut över de härliga
vattenvägarna. Jag tänkte: varför är
det ingen som prövar att göra något
av det?

Hon gjorde slag i saken och tog
tjänstledigt från sitt jobb som management konsult. Därefter grundade hon Vattenbussen för att ta
reda på om det fanns möjlighet att
genomföra projektet och om det
överhuvudtaget skulle ge någon
lönsamhet och miljövinst. När hon
fann att det verkade genomförbart
började hon diskutera med bland
annat SL, Stockholm läns landsting
och Ekerö kommun.
– För att kunna genomföra projektet på rätt sätt är det avgörande att
ha med sig kommunen. Det måste
vara minst en avgång i timmen,
gärna fler under rusningstrafik. Sedan ska det vara enkelt och smidigt
att ta sig till hållplatserna med cykel
och buss och det måste finnas parkering. Annars kommer folk ändå att
välja bilen, säger Susanna Hall Kihl.

Det fiNNs ett betydande klimatvärde med att satsa på båttrafik
menar Susanna Hall Kihl. Dels
förkortas resvägen med ungefär 7

Kollektivtrafik på Mälaren kan snart bli verklighet.

km och lyckas man med att få några
av ekeröborna att ställa bilen vinner
man mycket på minskade utsläpp.
Hittills har kommunen visat en
positiv inställning till Vattenbussens förslag. Kommunstyrelsen har

beslutat att detta är något man vill
arbeta för, men att planera för kollektivtrafik tar tid.
Det är fullt möjligt och vi inom
Miljöpartiet anser att projektet bör
bli av. Det är inte bara vi utan jag

iLLustration: CaLLe hedLund

uppfattar det som att alla partier är
eniga, säger Krister Skånberg från
kommunstyrelsen. Men det gäller
att få ihop ett samarbete med SL och
landstinget.
eMMa bergströM
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Man knivhuggen
till döds i solna
På tisDagsKVälleN kom ett larm
in till Västerortspolisen om att
ett man i 30-årsåldern misshandlats på Råsundavägen i Solna.
När patrullerna kom till
platsen visade det sig att mannen knivhuggits i bålen. Han
fördes till Karolinska sjukhuset, där han senare avled.
Polis tog upp jakten på två män
i 20-årsåldern som sågs fly från
brottsplatsen.
Två personer har hämtats in
för förhör om mordet. Polisen
vill inte uppge om personerna som hämtats till förhör
är desamma som setts fly från
brottsplatsen.
NatHaNael söDerberg

Polis och ordningsvakter utanför Johanneshovs isstadion.

Foto: CaLLe hedLund

Huliganism - dyrt för polisen
Västerorts polisdistrikt har huvudansvaret för alla idrottsevenemang som arrangeras på råsunda
fotbollsstadion i solna. ett ansvar
som kräver stora resurser och
många tjänstgörande poliser på
obekväma arbetstider.
iNsatserNa är fräMst och främst i
förebyggande syfte. Relationen mellan resurserna och mängden brott i
samband med idrottsevenemang på
Råsunda är skev. Det är bara mindre
brott som anmäls, så som ohörsamhet mot tjänsteman och upplopp.
Däremot avsätter Västerortspolisen över 7 000 resurstimmar enbart
för evenemangen på nationalarenan.
Robin Nordin som studerar vid
Uppsala universitet, har skrivit

en c-uppsats om huliganism och
media. Han menar att de omfattande insatserna är ett måste när
det är stora folkskaror som rör sig
runt arenorna.
– Huliganerna gömmer sig i
klackarna, vilket gör att polisen
måste kontrollera stora folkskaror
som rör sig i samband med derbyn.
Det är svårt att peka ut de våldsamma personerna när det är så folktätt,
säger han.
Det är ProbleMatisKt att samhället
får betala för ett fåtal människors
våldsamma beteende i samband
med idrottsevenemang.
Både experter och vanliga supportrar grubblar över hur man ska
effektivisera säkerhetsinsatserna i
samband med idrott.

– Det är en svår fråga. När man
byggde vallgravar på Globen inför hockeyderbyt den 11 januari
krävdes det inte så mycket personal,
men vid matcher på Råsunda är det
direkt svårare att dra ner på polismängden när det så stora öppna
ytor, främst utanför arenan. Jag har
inget bra svar här, säger en konfunderad Robin Nordin.

Det är
viktigt att
vara tydlig med
information ...
robiN NorDiN oM att MotVerKa
VålDet i saMbaND MeD iDrott

På frågan om klubbarna och deras
supporterföreningar kan motverka
huliganism trycker Robin Nordin
på vikten att informera alla parter.
– Det är jätteViKtigt med

kommunikation mellan klubben och deras
supportrar. En av de personer jag
intervjuat (för sin c-uppsats, red.
anm.) berättade att hans klubbs
säkerhetsansvarige rör sig bland
supportrarna innan matcher och är
klubbens närvaro i dessa kretsar.
En annan bra grej är att i Solna
föreläser man om konsekvenserna
av huliganism i skolorna i förebyggande syfte. Det är viktigt att vara
tydlig med information om detta,
både till barn i tidig ålder och deras
föräldrar.

arraNgörerNas ocH PoliseNs restriktioner gör att AIK inte får lika
många platser till matchen. Deras
ståplats har avskärmats med ”vallgravar”. Delar av läktaren på båda
sidor om klacken har monterats ner
för att stoppa eventuella oroligheter.

Kommunen hotar
riva cornelis torp
eKerö KoMMuN planerar

att bygga tolv småhus på den plats där
den välkända trubaduren Cornelis Vreeswijk växte upp.
Cornelis flyttade från Holland. till Sverige och Ekerö som
13-åring. Familjen med fem
barn bosatte då i det lilla torpet
på Nibbla gård.
Det var då Cornelis köpte
sin första gitarr och skrev sina
första visor. Stugan hotas nu av
rivning eftersom den står i vägen för kommunens planer att
utöka området kring torpet.
alexaNDer sjöbloM

skattesänkningar
glädjer carpelan

Nathanael söderberg

men genom tunneln från Gullmarsplans tunnelbanestation mot
Globenområdet. Det är uppsluppen
stämning, mycket skratt och höga
röster, bland den djurgårdsdomineradesupporterskaran trots den
bitande kylan.
Det är derbydags på Globen, eller Ericsson Globe som den numera heter. Djurgården är hemmalag, en anledning till att publiken
domineras av blått, gult och rött.

Foto: Christian Massana

NatHaNael söDerberg

Perspektiv
11 jaNuari 2011. Vi följer folkström-

Huset där Cornelis växte upp.

Fredrik Reinfeldt vill sänka inkomstskatten
ytterligare under nästa år om
ekonomin tillåter.
– Det kommer att leda till fler
jobb, menar Ekerös kommunalråd Peter Carpelan. Fredrik
Reinfeldt (M) öppnar upp för
skattesänkningar under 2012.
Ett jobbskatteavdrag skulle
innebära en sänkning på upp
till 375 kronor i månaden, enligt
de beräkningar som partiet presenterade i valrörelsen. Utöver
skattesänkningen kommer en
obligatorisk a-kassa införas.
– Ett bra steg att ta. Det är till
gagn för alla som jobbar och fler
personer kommer dessutom i
arbete, säger Peter Carpelan
(M), kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.

statsMiNister

I dag jobbar ingen av föreningarna aktivt mot de öppet våldsamma falangerna vilket också gör
att de senare kan rekrytera från
sin huvudförening. En problematik som har blivit tabu att prata om
och som behöver komma ut i ljuset.
PolisiNsatseN är i den större skalan,

med över 200 poliser på plats för att
hålla ordning på publiken. Att detta
är resultatet av tidigare hockeyderbyns skandalscener är inte oväntat.
Snarare är det tråkigt att det krävs
att något faktiskt händer för att man
ska inse att större säkerhetspådrag
är ett måste. Pådrag som ser till
att barnfamiljer och supportrar i
allmänhet känner sig trygga och
kan njuta när man går på ett hockeyderby i Stockholm.

Diskussionerna går heta om detta
ämne på läktaren i Globen denna
januarikväll. Att arrangörer och
polis agerar först när det är för sent
istället för att förebygga att våld
och pyroteknik blir regel snarare
än undantag på läktarna.
Matchen spelas utan några incidenter. Tack vare den tillfälliga
vallgraven och tydliga anvisningar om vart publiken ska gå efter
matchen blir det en bra tillställning
som får gå i just sportens tecken,
inte våldets. I efterhand rapporteras om att polisen nekat 30 kända
huliganer inträde till matchen.
stora säkerhetspådraget blev det en lugn kväll
både på läktarna och på gatorna
efteråt. Men varför ska det krä-

tacK Vare Det

vas så pass stora säkerhetspådrag?
Jag tror man måste gå djupare än
polisen och arrangörerna, det är
grundinställningen till våld i supporterföreningarna som måste
förändras.
ett aNNat ProbleM är den hotfulla stämning som ofta byggs upp
av hatiska hejaramsor som lätt kan
övergå till våld. Något som dessvärre många supportrar gillar, men
som kan få mycket negativa konsekvenser.
I grunden måste supporterkulturen i Stockholm synas i sömmarna. Det är där grunden för våldet och huliganerna gror och det
ska samhället inte behöva betala för
genom massiva polispådrag så fort
det ska spelas fotboll eller hockey.

ricKarD PeterssoN
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Från innerstan till Kungshatt

thomas Lund och Ann redin valde bort storstadspulsen mot lugnet på ön
På sommaren blir allt enklare och
idyllen väcks till liv.
Ändå gillar de vintern på Kungshatt allra bäst.
– Det är lugnt och tyst, säger
Thomas Lund, som i stort sett föddes på ön.
ETT bLÄnDanDE LjussKEn och dovt
muller möter oss vid Eneby Brygga.
På den tunna isen närmar sig svävaren snabbt och fordonet är snart
framme vid strandkanten.
– Ta det försiktigt så att ni inte
halkar, säger Thomas Lund.
Vi lyfter en decimeter från isen
och börjar röra oss framåt mot
Kungshatt. Just nu är svävaren det
enda sättet att åka till och från ön
eftersom isarna inte går att lita på.
På andra sidan vattnet hälsar de
två schäfersyskonen Ronja och Diva
med skall och viftande svansar.
Thomas LunD och sambon Ann Redin bor i trävillan sedan fyra år tillbaka. Men redan 1949 fick Thomas
föräldrar upp ögonen för tomten
– som då bara var en skogsdunge.
Hans pappa byggde upp huset från
grunden och lämnade sedan över
till barn och barnbarn.
– Jag är i stort sett född här. Jag
åkte hit samma dag som jag kom
från BB, säger Thomas.
Paret bodde tidigare i en lägenhet
på Söder och på räktrålaren M/S
Stjärnfors.
– Vi har alltid älskat vatten,
säger Ann och och Thomas nickar
instämmande. Det är en otrolig
känsla att vakna på morgonen och
kunna starta dagen med en kopp
kaffe på relingen.
båDa jobbar fortfarande inne i
stan. Thomas är egenföretagare i
lås-branschen, Ann arbetar inom
sjukvården. Att de blev året-runtboende på Kungshatt var mest en
slump. En vinter när isen aldrig la
sig blev de kvar – och insåg att det visst
går att

Vi undrade lite
vad vi hade fått
för katt. ska
inte katter vara
smidiga?
ann rEDin

njuta av ön mer än på sommaren.
Faktum är att de trivs allra bäst på
vintern.
– Då är det lugnt och tyst och
djurlivet är helt annat än på sommaren, säger Thomas. Det blir lite
rörigt när sommargästerna kommer och hundarna kan inte längre
springa fritt.
Just djurlivet är något som ligger paret varmt om hjärtat. Varje
morgon hackar Ann upp kilovis
med morötter och havrekross till de
rådjur som punktligt infinner sig på
husets bakgård.
– De förväntar sig att få sin mat
och är inte alls rädda. Åtminstone
inte för mig, säger hon.
Älgar, rävar och vildsvin dyker
också upp då och då, men de är
mer reserverade.
För
Thomas
är
sjöräddningen
ett
annat
intresse.
Han är befälhavare i Svenska
Sjöräddningssällskapet
(SSRS), och
ägnar stor
del av sin
fritid till att
hjälpa människor

Thomas och Ann flyttade till Kungshatt för fyra år sedan.

i nöd. Oavsett tillfälle ska han under jourtid kunna rycka ut inom 15
minuter – och tillkalla ytterligare
medhjälpare.
– Det är en stor del av livet. Förra
året åkte jag drygt 700 distans (cirka 15 mil) på sjön, säger Thomas.
Att utryckningen kan ske när
som helst påverkar förstås vardagslivet.

– Mitt i en middag kan larmet gå,
och då är det bara för Thomas att
åka. Det är inte alltid så kul, men
man får vänja sig, säger Ann.
avbryter vårt
samtal med att hoppa upp på köksbordet och smidigt röra sig mellan
kaffekopparna. Men hennes koordination har inte alltid varit på topp. I
julas rev hon ner ljusstakar och pynt
på rullande band.
– Vi undrade lite vad vi hade fått
för katt. Ska inte katter vara smidiga? frågar sig Ann och skrattar.
De tittar ut över isen nedanför
huset. Två rådjur vandrar försiktigt över till andra sidan. Att kunna
släppa stressen på jobbet och ta
sig ut till lugnet på ön är den stora
förmånen med livet på Kungshatt.
– Man parkerar bilen vid
bryggan och lämnar allt ytligt kvar,
säger Ann.
KaTTungEn sKråLLan

FoTo: RicKARd PeTeRsson

Att som många andra åka bort
under somrarna är inget alternativ.
– Åka bort? Vi är redan där vi vill
vara, säger hon. Många som åker
på semester vill ju till just sådana
här platser.
FriDa bogrEn
ricKarD PETErsson

jag åkte hit
samma dag som
jag kom från bb.
Thomas LunD
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Kommunen nobbar projektor
Men regeringsbeslut kan rädda ekerö bio
Ett nytt regeringsstöd kan rädda
Ekerös biograf. Det nya stödet
är på 60 miljoner och ska under fyra år delas ut till mindre
biografer som inte har råd att
köpa in en digital projektor. men
Ekerö kommun säger nej.

Ekerö Bio
är nödvändigt för att bion överhuvudtaget ska kunna finnas kvar.
Men det är kostsamt att köpa in
redskapen, bara projektorn kostar
runt 800 000 kronor och slutnotan
kommer ligga runt en miljon.
– Om kommunen ställer upp
kan vi köpa det, annars får vi lägga
ner, säger Jon Hammer på Ekerö
Bio.
Det nya stödet innebär att en
liten biograf kan söka pengar
av Svenska Filminstitutet för att
digitalisera sin verksamhet. Men
regeringen betalar bara halva summan av kostnaden. Andra halvan
får biografen själv betala. I Ekerö
Bios fall är det kommunen som
ska gå in med de pengarna.
– Vi hade ett möte i maj, men jag
vet inte om de har tagit upp det i
kulturnämnden ännu, säger Jon
Hammer.

En DigiTaLisEring aV

schäfern diva gillar att springa fritt och leka i snön.

ordförande i
kultur- och fritidsnämnden i Ekerö kommun och vill precis som
Jon Hammer köpa in en ny projektor.

guniLLa LinDbErg Är

Huset som Thomas pappa har byggt från grunden.

F

mytomspunnen ö

invånare: Kungshatt har färre än 20
bofasta. Ön är 1,9 kvadratkilometer
stor och har runt 140 bebyggda tomter.
Kommunikationer: Kungshatt har varken bro eller färjelinjer och vägarna
på ön är därför helt bilfria. På sommaren går det färjetrafik med dagliga
turer till stadshuset.
Legenden: enligt en legend jagades
en svensk kung ner i vattnet utför
en klippa på ön och tappade strax
innan fallet sin hatt. Kungen klarade sig, men hatten blev kvar. sedan 1600-talet har det därför suttit
en kopparhatt på en stång på Kung-

shattsklippans högsta punkt. Hatten
har bytts ut under årens lopp och är
ett av Mälarens mest mytomspunna
sjömärken.
ssrs: en ideell förening som funnits i
drygt 100 år. de jobbar med att rädda
liv till sjöss och utbilda allmänheten
om säkerhet.
aktuellt: Förbifart stockholm (se
grafik) kommer att gå via ön i en tunnel från Tappström till skärholmen.
Borrningarna börjar i januari i år.
Kungshatt påverkas enbart genom den
ventilationsbyggnad som placeras på
mitten av ön.

ställer
kommunen upp
kan vi köpa
det, annars får
vi lägga ner.

jon hammEr

– Det vore roligt om vi kunde
köpa in ny utrustning så att vi kan
direktsända operor från Metropolitan i New York, säger hon.
Samtidigt trycker Gunilla Lindberg på att kultur- och fritidsnämnden är en liten del av kommunen
och därför inte har mycket pengar.
Dessutom finns det andra projekt
som det ska satsas på under 2011.
Den 35 millimeters film som
Ekerö Bio nu använder kommer
vara helt borta till 2012, tror Jon
Hammer.
– Det tror jag med, säger Gunilla
Lindberg, men jag vet inte om vi
kommer ha köpt in en ny projektor till dess.
Vet ni om att det kommer finnas ett regeringsstöd fram till
2015 för att digitalisera småbiografer?
– Nej, det hade jag ingen aning
om. Men det låter ju jättebra. Det
måste vi kolla upp, säger Gunilla
Lindberg.
mEn DET Är inTE EnKELT att kunna
få tillgång till stödet. Det är många
biografer som söker pengarna och
bidraget kommer inte räcka till
alla.
Dessutom tror Jon Hammer att
närheten till Stockholm kan vara
till nackdel för Ekerö bio.
– En biograf i Norrland är nog
prioriterad, där det inte finns
någon annanstans att gå och se
på film, säger han. Vi har nära till
Stockholm.
Även utan ett regeringsstöd
tycker Gunilla Lindberg att det
är viktigt att det finns en modern
biograf på Ekerö. Just nu planeras
upprustning av hela kulturhuset
och bion är en viktig del.
Hon får medhåll av Jon Hammer som hoppas på att kunna få
tillbaka den yngre publiken som
nu hellre åker in till stan för att

ekerö bio behöver ny teknik.
FoTo: LinA HovLinG

F

regeringsstödet

såhär funkar det:
Ägaren till biografen ansöker om
att få pengar hos svenska Filminstitutet. i ekerö Bios fall är ekerö
kommun ägare. om ansökan beviljas
betalar sF halva summan av kostnaden för att digitalisera biografen.
Under åren 2012 – 2015 ska sammanlagt 60 miljoner kronor delas ut
i stöd till småbiografer i landet.
detta är ett starkt bundet löfte från
regeringens sida, uppger kulturdepartementet.
Kultursatsningarna 2011
Fritidsgårdar – har flyttats till kultur och fritidsnämnden (vuxenskolan
har flyttats bort)
Kulturskolan – höja kvalitéten
helgö boplats – informera allmänheten om utgrävningen

se på film, där den nya tekniken
redan finns.
– Det är många äldre som gillar
att gå på bio här, det är kul om vi
kan visa film för dem, säger Jon
Hammer.
caLLE hEDLunD

Ekeröbussar på hal is
nu har temperaturen stigit och
ligger kring noll grader. inget som
direkt uppskattas av busschaufförerna.

buss kör in till
en hållplats packas snön och
förvandlas i nollgradig temperatur
till ren is. Bussarnas hjul får svårt
att få grepp på marken och blir ofta
stående slirandes vid hållplatserna. Ändå är chaufförerna inte
alltför besvikna.
– Snöröjningen av busshåll-

VarjE gång En

väderlaget ställer till det för
bussarna.
FoTo: eMMA KjeLLqvisT

platserna fungerar generellt ganska bra, säger Göran Johansson,
busschaufför i Ekerö.
Något som dock ofta ställer till
problem är när de plogat hållplatsen och därefter plogar trottoaren.
Det kan bli en iskant vid hållplatsen och har man otur glider
bussen ut i vägbanan eller fastnar
med hjulen i snön.
– Som resenär kan det upplevas
som otäckt när bussen slirar och
glider, säger Göran Johansson.
Emma KjELLqVisT

Försäljning av pensionärsbostäder skjuts upp

GRAFiK: TRAFiKveRKeT

Försäljningen av Ekerös pensionärslägenheter har stoppats
i väntan på förvaltningsrättens
beslut. Sedan 70-talet har Ekerö
erbjudit kommunens äldre öronmärkta lägenheter, men den 16
december förra året beslutade fullmäktige att sälja ut dem.

– Vi får inte särbehandla en
enskild befolkningsgrupp och
boende är inte ett av kommunens
kärnverksamheter, säger Johan
Elfver, pressekreterare på Ekerö
kommun.
Försäljningen har väckt starka
känslor bland Ekeröborna och

resulterade i ett överklagande
hos länsrätten. Den femte januari
bestämde länsrätten att verkställandet av beslutet skall skjutas upp
till dess domen fallit. Kommunen
har fram till den 31 januari att yttra sig om överklagan.
john aLmqVisT
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Maharajah vann travloppet Prix de
Yttersta gård ligger i naturskön
miljö på Ekerö, ungefär tre mil
väster om Stockholm. De vida vidderna är täckta av snö och ramas
in av häststängsel. Över gårdsplanen leder några unga tjejer ståtliga, högresta djur klädda i gröna
hästtäcken. Här, i succétränaren
Stefan Hultmans rödmålade stall,
har en av Sveriges absolut främsta
travhästar sin hemvist.

Maharajah – den
stora konungen. Vårt stora hopp
i Prix d´Amérique, världens mest
prestigefyllda travlopp.
– Efter vinsten nu i Prix de
Belgique, har han definitivt gått
upp som en favorit, säger Tommy
Berghagen, administrativ samordnare för Stall Stefan Hultman.
Tommy Berghagen framstår
redan vid första anblick för vara
en redig hästkarl, hans handslag är
varmt och fast. Trots ett bluetooth
headset i vänstra örat är han själva
sinnebilden av lugn. Kontoret är belamrat av travtidningar och pärmar;
ett trivsamt kaos. På väggen hänger
ett signerat foto av den amerikanska
travlegenden William R. Haughton.
– Jo jag har varit några vändor i
USA och bland annat jobbat med
Billy Haughton i min ungdom.
Fantastiskt spännande och väldigt
lärorikt förstås.
HanS namn är

Svenska landslaget på avbytarbänken under VM.

FOTO: VikTOR LjungSTRöM

Sviktande form i hemma-vm
Sverige tog sin tredje raka seger
i handbolls-vm, med 30–24 mot
Sydkorea i måndagens match.
men matchen mot argentina slutade i fiasko.
SvErigE KroSSaDE Slovakien i lörd-

ags och den stora matchvinnaren
blev målvakten Johan Sjöstrand
med många fina räddningar.
I och med vinsten hade Sverige två raka segrar inför mötet
mot Sydkorea. De har i tidigare
mästerskap varit starka tack vare
sitt snabbfotade spel, men har haft
svårt att hävda sig i årets VM med
mediokra insatser, oavgjort mot
Argentina och förlust mot Polen.
Sverige fick en drömstart. De
inledde matchen med att göra 1-0
bara 33 sekunder in i den första

halvleken. Dalibor Doder var en
avgörande faktor för det framgångsrika anfallsspelet. Ett starkt
försvar och stabilt målvaktsspel
från inhoppande Mattias Andersson låg till grund för att Sverige
ryckte ifrån i matchinledningen.
Trots det jobbade Sydkorea upp
sig till 14-12 innan halvtidsvilan.
i BÖrJan av anDra halvlek visade
Sydkorea prov på kvicka fötter
och snabba spelvändningar. Den
talangfulle skytten Yu Dong Geun
ledde sitt lag i jakten på kvittering.
Efter nio spelade minuter i andra
halvlek hade Sverige ryckt till en
sjumålsledning.
Sydkorea försökte in i det sista
att knappa in. Som närmast var
man tre mål efter, men närmare

än så kom de inte. Sverige kunde
istället rycka ifrån och slutligen
vinna med 30-24.
ni har vunnit tre raka. Hur känns
det efter måndagens vinst mot
Sydkorea?

– Mycket bra, vi har fått en bra
start. Tycker vi är ett bra lag och
vi har fått ett rejält stöd från publiken, säger Jonas Larholm, en av
Sveriges nyckelspelare.

Claes Hellgren om Handbolls-VM
E-nytt lät tv4:s expertkommentator Claes Hellgren ge sin synpunkt
på Sverige i hemma-vm.

Ekberg. Jonas har kreativiteten,
Oscar har styrkan och Niklas har finess i sitt spel.

vilka ska vi hålla extra koll på i det
svenska laget under vm?

Hur långt tror du Sverige kommer
gå i vm?

– När vi pratar VM i stort så tycker jag man ska hålla kolla på Jonas
Larholm, Oscar Carlén och Niklas

– Drömmen är semifinal men
realistiskt tror jag de slutar femma
eller sexa. matilDE pErtuz JuliuSSon

fick Tommy
redan med modersmjölken. I späd
ålder följde han med föräldrarna
till Solvalla. Och trots att familjen
bodde i en lägenhet i Rågsved, hade
föräldrarna en häst i träning på en
gård i närheten av banan.
– Haha, Bar Mate ja. Det var nog
den första hästen jag skötte. Den
gick väl inte särskilt bra, men det
var en fin häst, säger Tommy.
Trots de modesta framgångarna
med egna hästar, håller familjens
stora intresse i sig;
- Morsan är 78 år och håller fortfarande igång. Hon sitter på nålar
varje lördag kväll och väntar på att
brorsan ska ringa henne och lämna
V75-raden. Sedan sitter hon klistrad framför TV:n för att se om den
går in.

mEn travintrESSEt

var som bortblåsta på tisdagskvällen. De svenska herrarna åkte på en svidande
förlust mot Argentina med 22-27.
Därmed är Sverige inte längre
obesegrade och kan få svårt att
ta sig vidare från mellangruppsspelet. matilDE pErtuz JuliuSSon

Dom glaDa minErna

Claes Hellgren.

FOTO: TV4

lever och andas
travsport. Den har genomsyrat hela
hans yrkesverksamma liv, även om
det tagit olika uttryck.
– Jag drabbades av tennisarmbåge
för 15 år sedan. Det berodde på
repetitiva rörelser när man jobbar
med att sela av och på hästen. Så i
mitt fall kan man väl snarare prata
om ”grimarmbåge”, flinar han.

tommY BErgHagEn

Rutinen avgjorde för Mälarö HC
Firma Fjällby-Sannerdahl hade
lekstuga när mälarö HC körde
över ormsta med 6-1 inför 100
åskådare i allhallen på tisdagskvällen.
- Skönt när de rutinerade spelarna kliver fram, de hade julafton, säger tränare lennart älgekrans.

minuten
kunde man ana att detta skulle
bli Mälarö HC kväll. Matchens
lirare Martin Fjällby spräckte
nollan för hemmalaget efter fint
förarbete av matchens andra
gigant, Christian Sannerdahl.
Hemmapubliken skulle få se mer
av de två herrarna.
rEDan

EFtEr

DrYga

De fyra första målen kom från
deras klubbor och de båda gjorde
åtta poäng tillsammans under
kvällen.
– De höll och släppte pucken i
rätt lägen under hela matchen. Jag
är mycket nöjd med resultatet avslutar en glad Mälarötränare.
alExanDEr SJÖBlom

Istället för att deppa ihop, bestämde
sig Tommy för att läsa på Komvux.
Han hade ju klivit på skötarspåret

Efter vinsten
nu i prix de
Belgique, har
han definitivt
gått upp som en
favorit.
direkt efter grundskolan och med
internets framfart så valde han en
kurs i IT kunskap.
– Där stod jag, 40 år gammal och
rädd för datorer. Det gick ju inte för
sig.
KurSEn Kom sedermera att leda till
jobb som journalist på travtidsskriften ”Guiden”. Där blev han kvar i sju
år, fram till den dag han blev uppringd av Stefan Hultmans stab det
vill säga.
– Det var inget svårt val. Det är
ju hästen som är det ballaste med
travsporten. Det finns nog inget
bättre än att gå ut i stallet efter en
stressig dag. Att stå och klia en
häst i näsan och bara surra lite och
fråga hur den mår - det är det mest
avkopplande som finns.
På frågan om vad hästen brukar
svara, skrattar han:
– Ja det kanske inte är så verbala.
Men de är fantastiskt kloka och tillgivna djur. Det är ingen slump att så
många människor sysslar med just
hästar. Du kan få en fantastisk fin
relation med din häst, en tyst, men
djup vänskap.
givEtviS SpElaDE kärleken till hästarna en stor roll men han gick
även igång på tanken att få jobba med med den framgångsrike
travtränaren Hultman.
Utöver sina enorma framgångar är Stefan Hultman känd inom
travvärlden för att vara en av de få
tränare och kuskar som vågar visa
känslor i samband med loppen.
Och Tommy är inte sparsam med
lovorden.
– Stefan är passionerad och har
en fantastisk fingertoppskänsla. Vi
kände ju varandra sedan tidigare
och han har förmågan att se varje
häst som en individ och planerar
hela upplägget efter hästens behov
och kapacitet.

gör ett hästjobb
Ekerös nättidning
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Belgique – Så ska han vinna Prix d´Amérique

E-nytt besökte Stefans Hultgrens stab. Samarbete, vilja och passion för hästar är nyckeln till succé för Stefan och hans team.

Även om Hultman är den viktigaste
kuggen så är verksamheten ett
väloljat maskineri. Och allt hänger
på att alla hugger i. På Yttersta gård
ligger inte mindre än 73 hästar i
träning. Tillsammans med stuteriet
på granngården Mellersta har man
sammantaget strax över 300 djur.
Tommy betonar hur viktigt det är
att ha en bra stab.
– Det är en stor fördel att ha en
storskalig verksamhet, då får vi ju
möjligheten att matcha hästarna
optimalt även på träning. Men det
kräver också mycket av de som jobbar. Och hela gänget gör verkligen
ett jättejobb. Hjälptränare, skötare
och kuskar lever med sina hästar.

Kvalitén på produkten av allt hårt
arbete går inte att ta miste på. När
vi går runt stallet, plockar Tommy
fram hästarnas vinstsummor direkt ur minnet, samtidigt som han
klappar dem kärvänligt på mulen.
”Hästen Ditten har sprungit in fem
miljoner, Datten har sprungit in tio
miljoner ...”
– Det är som att vara i travsportens
Elitserie. Det är så fantastiskt inspirerande att jobba i närheten av så
mycket kunnande och engagemang.
tommYS EgEn roll staben är främst
att få all logistik att flyta på.
– Mitt jobb är att avlasta Stefan
så han kan lägga sin tid och energi

på träningen. Jag sköter kontakt
med press och hästägare. Sedan är
det förstås mycket administrativt
med personal och fakturering och
sådant.
gör Tommy
faktiskt ett riktigt hästjobb. Han
ursäktar sig flera gånger under intervjun för att prata med potentiella klienter och leverantörer.
Med anledning av vinsten i Prix de
Belgique får han till och med en
fransk reporter på tråden.
När hästarna ska tävla hopar sig
arbetet än mer. Travsporten är noggrant reglerad av otaliga föreskrifter.
Allt måste stämma, annars kan

trotS BlYgSamHEtEn,

hästen bli diskad. Anmälningar,
veterinärbesiktningar,
utresetillstånd osv.
Listan är lång och till det kommer
alla praktisk arrangemang så som
hotell och resebokningar. Allt sköts
av Tommy Berghagen - Ytterstas
eget logistikgeni.
är ett exempel
på hur mycket arbete det krävs för
att få fram en riktigt bra häst. Sex år
gammal och har redan sprungit in
över tio miljoner kronor.
Travhästar brukar nå sin formtopp mellan fem och åtta års ålder,
så än finns det tid att skopa ur potential ur hinken.

raKEtEn maHaraJaH

FOTO: MATiLdE PERTuz juLiuSSOn

– Stefan har haft en minutiös,
långsiktig plan för hur vi ska gå
tillväga. Allt i från foder till träningsupplägg och matchning har planerats in i minsta detalj.
konkurrenten i Prix
d´Amérique är den franskregistrerade Ready Cash.
– Det är nästan en fransk kulturyttring. De är experter på att lägga
upp träningen så att hästen toppar
när det är dags för ett stort lopp.
Men jag tror på seger.
Hur det går för Stefan Hultman
och hans Maharajah i Paris, det får
vi se den 30:e januari.

FrämSta

lina Hovling

ekerös nättidning
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Krönika
alexander sjöblom

Galen galavecka

hallå där,
Sigurd
damm ...
Ekeröbon är övertygad om att människor är skapade av utomjordingar.
... som gjorde Tv-debut i kanal 5:s
dokusåpa konferensresan.

Oj, det låter avancerat. så utomjordingarna ersätter alla världens
gudar?

Sigurd, hur kändes det att bli filmad
för Tv?

– Faktiskt så är vår gudsdyrkan
resultatet av ett översättningsfel.
Elohim är ett hebreiskt ord för Gud
och har tolkats som ”den som är
kommen från himlen”.
Egentligen är det en pluralform
och betyder ”De som är komna från
himlen”. Det vill säga utomjordingarna.

– I början var det förstås lite
nervöst. Dessutom så sover jag
hemskt dåligt när jag ska ut och
resa, så jag var inte riktigt i form när
jag kom till Nynäshamn.
Vi skulle prata engelska eftersom
det var ett Nordiskt seminarium, så
det blev lite rörigt.
Men man vande sig snart vid
kamerorna och kanal 5 bjöd på
hemskt god mat så det var väldigt
trevligt.
När man tittade på programmet fick
man bilden av att ni är ett gäng som
tror på ufO:n, men så enkelt är det
väl inte?

– Nej, det är en hel lära om hur
vi människor kom till. Vi tror att
det utomjordiska släkte som kallas
Elohim kom till jorden för ungefär
25 000 år sedan och skapade alla
levande organismer på vetenskaplig
väg.
Innan Elohim kom till vår planet
så fanns det bara vatten här. Deras
vetenskapsmän sprängde upp havsbottnen och skapade på så vis landmassor.
Sedan satte man igång med att i
efterhand tillverka växter, djur och
till sist människan.

Men det var ju väldigt länge sen.
Håller utomjordingarna koll på oss
fortfarande?

– Javisst. Man ser både titt som
tätt på TV hur olika UFO:n har
dokumenterats. De besöker oss med
jämna mellanrum.
Dessutom vandrar deras siste
profet bland oss just nu, honom lär
de besöka rätt ofta för att kolla läget
med mänskligheten.
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FOtO: MatIldE PERtuz julIuSSON

Deras siste profet?

– Rael är den siste i raden av
Elohims profeter.
Både Jesus, Buddha och Mohammed har kommit tidigare för
att försöka informera oss om vår
härkomst.
Målet har varit att få människan
att förstå hur livet verkligen uppkom och att vi ska sluta dyrka dem
som gudar.
Men mänskligheten har inte varit
tillräckligt tekniskt utvecklad för att
kunna ta det till sig.
Till sist, hur ser utomjordingarna ut
egentligen?

– De är mycket kortare än vi.
Deras hy har en lätt blekgrön ton
och och ögonen är lite sneda upp
mot tinningarna.
Annars ser de ut ungefär ut som
oss människor.
LIna HOvLInG

raelska rörelsen

Grundades: 1973 av journalisten och
tillika rallyföraren claud Vorilhon,
efter det att han mött sin utomjordiska pappa på ett berg utanför
Paris. Vorilhon bytte därefter namn
till Rael.
Man tror på: Informationsfrihet och
teknisk innovation för att förbättra
världen. Man tror på fri sexualitet men
ser även ett behov av en begränsning

av barnafödandet. Man förespråkar
även genmanipulation och kloning.
Visionen är fred och harmoni i världen.
finns i: 87 länder och har cirka
60 000 medlemmar världen över,
varav ungefär 20 stycken i Sverige.
främsta mål: Är att upprätta en
ambassad för utomjordingarna, dit de
kan återvända och visa sig för allmänheten.

Såhär blir du lycklig

åtta stycken huvudkriterier för att vi
ska känna lycka.
Exempelvis att vi har bra relationer och att vi lever i nuet. Rökning är
ett vanligt hinder.

Mat, sömn, motion och relationer.
Tar vi hand om våra grundläggande behov är det lättare att bli
lycklig.
Därför kan våra nyårslöften om
att gå ner i vikt och sluta röka
hjälpa oss till ett mer glädjefullt
liv, det menar Titti Holmer, psykolog och författare till boken Lycka.

FOtO: callE hEdluNd

Lycka är en positiv fysisk sensation,

säger hon. Helt enkelt att må bra.
Lycka är, precis som exempelvis
sorg och ilska, en känsla som man
föds med och som kommer och går.
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Genom att vara medveten om vad
som står i vägen för vår lycka kan
vi lära oss att behålla lyckokänslan
längre. Enligt Titti Holmer finns det

Tre knep för en gladare vardag

Ta reda på vad du blir lycklig av
Gör det du tycker om. När du vet
vad som gör dig glad, gör det ofta.
Ta hand om kroppen
Sömn, mat och motion är viktigt för
att kroppen ska må bra.

mycket så mår kroppen dåligt, men om man slutar så
blir det lättare att vara glad.
Att träna bort vår pålagda julvikt
eller sluta med cigaretter kan hjälpa
oss att uppfylla ett av huvudkriterierna.
Detsamma gäller andra nyårslöften som att skriva en bok eller se
till att våra nära och kära mår bra.
Trots att dessa löften inte påverkar
kroppen fysiskt, så ger de oss ett
mål.
Vi behöver mål i livet för att må
bättre. Studier visar att olyckliga
människor ofta känner att deras liv
är meningslöst.
OM Man röker

Lev i nuet
Om ditt barn kommer och kramar
dig, så passa på att njuta av det
aktivt i stunden.
Fokusera inte på vad som händer
härnäst.

caLLe HeDLunD

I veckan Har känDIseLITen prisats. Både Idrotts- och Grammisgalan
kallade till fest i måndags. Innan januari är slut så ska även guldbaggar och P3-guldstatyetter delas ut. Vore det inte bättre om dessa
priser skickades ut till vinnarna med postbud?
Svenska galor är pinsamma.
Jag hade absolut inga förväntningar när jag satte mig ner framför
teven för att bevittna årets idrottsgala. På senare år har det bara blivit
sämre. Ändå blev jag så besviken. Sveriges bästa idrottare hade samlats,
nåja, nästan alla.
Man kan fakTIskT kräva aTT underhållningen ska ha någon sorts nivå.

Ändå är allt precis som vanligt. Humorn bestod av en komiker som
härmar en idrottsman. Responsen blir också precis som vanligt,
publiken skrattar inte, vaga applåder är det som hörs.
Som att alla tänker likadant ”bra försök, men vi har sett och hört
det här förut”. Musiken stod i första hand Molly Sandén och Darin
för. Duktiga artister, men lite mer
stjärnglans måste gå att ordna.
Jag ska inte bara klaga på
Idrottsgalan, Robin Paulsson gjorde
ett mycket bra jobb som programledare och höll ihop hela spektaklet
väldigt bra, trots den pinsamma
tystnad som då och då uppstod.

vore det inte
bättre om
dessa priser
skickades ut
till vinnarna
med postbud?

Han överGLänsTe tidigare fullblodsproffs som Peter Jihde och Peter
Settman. Robin är redo för större
uppgifter än sin talkshow på SVT.
aLex sJöbLOM DIssar GaLOrna
När jag sitter där och tittar så
känner jag att svenska galor
verkligen har tappat i styrka. Jag
läser twittrar från musiker som är på Grammisgalan, människor har
det tråkigt och klagar på upplägget.
Inte ens artisterna tycker det är kul längre. Artister som brukar vara
självgoda och se tillställningen som en klubb för inbördes beundran,
klagar nu på sin egen firmafest. Någonting är väldigt fel.
Medan grammisar delas ut bakom stängda dörrar på Operan, väljer
P3-Guld att gå den andra vägen. De öppnar upp för allmänheten.
Direktsändning på radion, sammandrag på SVT och folkfest i Lisebergshallen.
JaG TrOr P3-GuLD är På väG att gå om Grammisgalan i status. Hoppas verkligen att det blir en lyckad
galakväll i Göteborg på lördag.
2009 ägde galan rum på Hovet, i år var den
flyttad till Operan i Stockholm. Tillställningen
har dessutom under tidigare år visats på TV4,
i år på kvällstidningarnas webbsidor. Starka
bevis för att det kanske är dags att tänka
om.
Jag minns det som igår när Petter
plockade hem tre priser efter sin
debutskiva 1998. Han var ung och
kvick precis som galan i sig.
Det fanns också en prestige i att
vinna, något som idag håller på att
försvinna. Det var en fest som vi tittare
uppskattade.
Nuförtiden är grammisen en segdragen, trött och dimmig fylla.
Grammisgalan har blivit Plura Jonsson.

