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Estonia satte fart 
på fotokarriären 
1994 VAnn Jonas Lemberg Årets 
Bild för sina foton från Esto-
niakatastrofen. I dag driver 
han dokumentärfototävlingen 
The Photographers Giving 
Back Awards från sitt hem på 
Helgö. Men han saknar adre-
nalinkickarna från fältfotogra- 
feringen. Sid 12-13

Hög vattennivå 
i Mälaren oroar
OMByggnAtiOnEn av Slussen 
ska lösa den höga vattennivån i 
Mälaren - men bygget kommer 
tidigast stå klart 2020. Därmed 
ökar risken för översväm- 
ningar på Mälaröarna. Sid 5

Skå:s damer sköt 
sig till serietopp
SKå iK handboll körde över 
IK Tellus efter en stark andra 
halvlek. Slutresultet skrevs till 
30-15. Därmed befäster Skå sin 
serieledning. Sid 6

Ekerö kommun
JO-anmäld - igen 
Tredje sämst i länet på att följa lagen - 40 fall sedan 2006
LOVöBORnA HAR LäMnAt in en anmälan till Justitieombudsmannen mot 
Ekerö kommun. Nu kan E-nytt avslöja att kommunen har tredje flest an-
mälningar i Stockholms län. 

Enligt Statistiska Centalbyrån (SCB) har Ekerö kommun fått 40 JO-anmäl-
ningar sedan september 2006. Enbart Nykvarn kommun och Vaxholms 
stad har fler anmälningar mot sig under samma tidsperiod. Sid 2-3

nu är det klippt för hundarna på Ekerö
AnnE nyBERg äR it-KOnSuLt på dagen - och hundfrisör på kvällen. Hon 
driver företaget  med det fyndiga namnet “Doggystyling” i Träkvista.  

– Min förre man tyckte företaget skulle heta Doggystyle men det kändes ju 
lite fel, folk förknippar ju det begreppet med sex, säger hon.  Sid 10-11

E-nytt produceras av journalistelever på 
Kaggeholms folkhögskola. E-nytt är en 
nättidning för dig som bor på Ekerö. Vi 
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anne nyberg driver företaget doggystyling i träkvista. Här fräschas springerspanieln Skipper upp. Foto: Emma KjEllquiSt



När FörbiFart Stockholm planera-
des ville kommunen också bredda 
väg 261 förbi Drottningholm. 
Något som fick världsarvsorgani-
sationen ICOMOS att reagera och 
skriva ett avrådande brev till kom-
munen och Peter Carpelan. Trots 
brevet verkar inte kommunen vilja 
ändra sitt beslut. 

– Carpelan har förmodligen kastat 
brevet  i papperskorgen och verkar 
inte tro att världsarvet drabbas, 
säger Gunnel Bergström. 

För att försöka få fler ekeröbor 
att reagera vill lovöborna få upp fråg-
an i kommunfullmäktige. Påtryck-

ningarna har funnits ända sedan 
planeringen blev färdig men frågan 
har hittills inte kommit upp på den 
kommunpolitiska agendan.

– Carpelan vill inte lyssna och tar 
inte upp frågan i kommunfullmäk-
tige, säger Gunnel Bergström.

Sverige skrev för drygt 20 år sedan 
på ett avtal som innebär att värld-
sarvet ska skyddas mot ekonomis-
ka intressen. I ett försök att rädda 
världsarvet har lovöborna gjort ett 
förslag där tunneln ska gå upp på 
Lindö istället för Lovö. 

Det var ett förslag som Peter Carpe-
lan motsatte sig. Han valde att till-

sammans med Peder Wachtmeister 
skriva ett brev till Trafikverket där 
man rekommenderade att inte leda 
trafiken via Lindö. Peder Wacht-
meister är ordförande i Stiftelsen 
Marcus och Amalia Wallenbergs 
Minnesfond och det är familjen 
Wallenberg som äger Lindö.  Kom-
munen menar att marken kan an-
vändas bättre och har tankar på att 
utöka Ekerö centrum ditåt. Detta 
väcker irritation hos lovöborna 
vilket de också uttrycker i sin an-
mälan till Justitieombudsmannen.  

Väx i din förtroende- 
kostym Peter Carpelan
i veckaNS Nummer av E-nytt kan du läsa om hur de boende på Lovö 
har anmält kommunstyrelsens ordförande till Justitieombudsmannen. 
I anmälan lyfter delegationen på locket till en gryta av eventuella miss-
förhållanden. Peter Carpelan har nämligen valt att skriva ett brev till 
Trafikverket där han rekommenderar att byggnationerna inte bör gå 
över Lindö (som lovöborna önskar). Så långt är det fri sikt. 

Kommunens starke man kan (och bör) sända skrivelser hit och dit 
för att värna om sina medborgares bästa. Problemet med denna skriv-
else är i mina ögon vem han har författat den  med - och hur delar av 
argumentationen förs. Hans medskribent heter nämligen Peder Wacht-
meister och sitter i styrelsen för den stiftelse som äger marken som 
Carpelan vill bevara. En privat stiftelse vid namn ”Marcus och Amalia 
Wallenbergs Minnesfond”.

i höStaS iNtervjuade jag kommunalrådet Carpelan med anledning 
av jordskredssegern i valet. Visserligen var resultatet väntat men han 
var ändå med rätta både glad och stolt. Reinfeldts devis från valsegern 
2003: ”Politik är en förtroendebransch”, var ett begrepp han formligen 
strösslade omkring sig. (Även det med rätta). För så är det, politiken är 
i allra högsta grad en förtroendebransch. Därför är det beklämmande 
att läsa hur Carpelan & Co mot slutet av sin skrivelse argumenterar för 
hur Wallenbergstiftelsens mark skall skonas eftersom: ”... en reducering 
av värdet på gården således vore till stort förfång för stiftelsens ändamål”. 
Hej hopp, där gick vi på grund.

När är det godtagbart för en 
folkvald politiker att propagera för 
att en statlig myndighet ska ta hän-
syn till privata aktörers ekonomiska 
intressen, undrar jag. Hur blir trafik-
situationen bättre av att Wallenberg-
stiftelsen frodas på sin lilla ö? Det är 
knappast själva idyllen man värnar 
om. Vad jag har förstått vill ju Ekerö 
kommun bygga ut centrum åt det 
hållet. Kanske har jag missuppfattat 
det hela. Men om jag har rätt innebär 
det hus, hyresgäster och klirr i kassan till markägaren. Istället för en 
bullrig väg. Här luktar det hund. Begravd hund.   

jag tror dock iNte att vare sig kommunen eller Carpelan kommer 
att befinnas skyldiga av JO. I det juridiska luddet anser jag att det inte 
finns något som tyder på att Carpelan eller kommunen har gjort något 
olagligt. Gammal hederlig svågerpolitik har nämligen aldrig fastnat i 
juridikens fångstnät. 

Jag tror att Carpelan är fullt kompetent att styra Ekerö. Men i ett 
demokratiskt samhälle ligger en politikers existensberättigande i att vi 
– folket – faktiskt har valt dem. Jag begär inte att våra valda politiker skall 
vara någon typ av änglar, befriade från brister. Tvärtom – jag förväntar 
mig att de, precis som du och jag, ska vara mänskliga. Att de precis som 
du och jag gör saker som vi ibland ångrar. Men de ska också, precis som 
du och jag hålla sig till spelets regler. Bara för att lagen ger grönt ljus, 
betyder det inte att moralen ska kastas över bord.

Politiker i vårt avlåNga land är i mina ögon hjältar. De borde ta mig 
tusan ha en egen helgdag. År ut och år in nöter de riksdagens hårda 
bänkar, långt borta från nära och kära. Lokalpolitiker sliter och offrar 
oförtrutet sin tid för att förenkla livet för oss  medborgare. 

Därför vill jag uppmana våra politiker - drag inte er fana i smutsen! 
Misstänkliggör inte allt ert hårda arbete. Dra istället upp ridån och låt 
oss se hur besluten växer fram. Vi har gett er bland det dyrbaraste vi 
har - vårt förtroende. 

Signerat
lina hovling
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carpelan tar 
inte upp frågan 
i kommunfull-
mäktige. 

guNNel bergStröm

jag begär inte 
att våra valda 
politiker skall 
vara någon typ 
av änglar.

liNa hovliNg

Världsarvet   Drottningholm hotat

drottningholm försvinner från uNeScoS världsarvslista 
om Förbifart Stockholm byggs som planerat.
detta upprör över hundra lovöbor som nu skrivit under 
en jo-anmälan.
 – världsarven är unika men Peter carpelan verkar inte 
bry sig, säger gunnel bergström, boende på lovö.

foto: ChriStian maSSanaGunnel Bergström tycker att fler lovöbor ska reagera mot förbifarten.

”Carpelan har nog kastat brevet i        papperskorgen”



Ekerö anmälda flest gånger
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lovöborna menar att Peter carpe-
lan gör sig skyldig till sk. ”delika-
tessjäv” och att kommunen med 
sin skrivelse strider mot kommu-
nallagens likställighetsprincip. 

jaN turvall  är lektor vid Göteborgs 
universitet och specialiserad på just 
kommunalrätt. Hans bedömning är 
att kommunens handlande är jurid-
iskt gångbar men att argumentatio-
nen haltar. 

– De lagar som lovöborna hän-
visar till är inte tillämpliga i det här 
fallet. Kommunens handlande i och 
med den här skrivelsen är visserli-
gen lagligt – men argumenationen 
saknar helt relevans, säger Jan Tur-
vall. 

haN Ställer Sig  frågande till var-
för stiftelsen ”Marcus och Amalia 
Wallenbergs Minnesfond”s ekono-
miska vikt för samhället läggs fram 
i förhållande till sakfrågan och me-

nar att det inte har någon relevans. 
– Att hänvisa till vem som har 

inflytande och ekonomisk tyngd 
är helt irrelevant. Om jag satt på 
Trafikverket skulle jag helt bortse 
från resonemanget kring stiftelsens 
ekonomiska intressen. Jag menar, 
om man ska bygga en väg vill man 
ju veta vad som blir billigast och 
bäst för trafikanterna, säger Jan 
Turvall.

trotS att Jan Turvall inte tror att 
JO kommer att fatta ett beslut till 
kommunenes nackdel, har han full 
förståelse för att en anmälan görs.

– Det är ju definitivt en lämp-
lighetsfråga, man kan verkligen 
ifrågasätta varför kommunen väljer 
att göra en officiell skrivelse med en 
privat aktör. Det är klart att väljare 
har synpunkter och att göra en JO 
anmälan är ett sätt att lyfta upp frå-
gan på agendan, säger Jan Turvall.

liNa hovliNg

beslutet att bygga cirkulations-
platser på lovö är den bästa lös-
ningen enligt kommunstyrelsen. 

– 100 personer är upprörda men 
närmare 25 000 ekeröbor verkar 
nöjda med det här förslaget, säger 
Peter carpelan (m), kommunalråd 
i ekerö kommun.

det är traFikverket som tar det 
slutgiltiga beslutet om var förbifar-

ten kommer att byggas. Tidigare 
hade kommuner vetorätt i frågor 
som dessa men så är det inte idag.

– jag har FörStåelSe för att alla inte 
alltid kan bli nöjda, men om vi inte 
gör något kommer trafiken att öka 
på Drottningholmsvägen. Med den 
fjärde körbanan som nu ska byg-
gas kommer folk inse fördelen med 
kollektivtrafik och då kommer det 

också att bli mindre biltrafik sam-
manlagt, säger Peter Carpelan.

Trots att det blir fyra filer på 
Drottningholmsvägen kommer den 
inte motsvara motorvägsbredd och 
därmed är inte världsarvet i fara en-
ligt Peter Carpelan.

Förhoppningar finns att Ekerö 
centrum ska byggas ut på Lindö och 
i så fall bör förbifarten inte påverka 
ön något negativt.         johN almqviSt

i samband med Förbifart Stock-
holm anmäler lovöbor ekerö kom-
mun till justitieombudsmannen 
(jo). Fallet tas nu upp i högsta 
instans – regeringsrätten.

FörbiFart Stockholm som ska gå via 
Ekerö och vidare in mot Stockholm 
drabbar invånarna på Lovö. Uppfar-
ten från tunneln ska gå upp vid Kanton 
och vidare förbi Drottningholm. Vid 

Drottningholm finns även planer 
på att bygga en fjärde körbana som 
leder vidare mot Nockeby och Bro-
mmaplan. 

Om tunneln och vägen byggs 
och breddas som planerat kommer 
världsarven runt Drottningholm att 
försvinna. 

Världsarvsorganisationen ICO-
MOS som är UNESCOS expertor-
gan för kulturmiljöfrågor har redan 

för ett år sedan skickat ett brev till 
Peter Carpelan. Där framhålls att 
världsarven riskerar att försvinna 
om Förbifart Stockholm byggs på 
planerad plats. 

meN det FiNNS alternativa lösnin-
gar. Genom att bygga uppfarten på 
Lindö istället kan världsarven be-
varas. En annan lösning är att an-
vända färjetrafiken på ett bättre sätt. 

Just nu finns det bara en bra fung-
erande färjelinje söderut, men det 
finns möjligheter att utvidga den 
även mot norr. 

Lovöborna har nu fått upp sin an-
mälan i förvaltningsdomstol. Väljer 
rätten att gå på deras linje går frågan 
tillbaka till regeringen och projektet 
riskerar att försenas. På torsdagen 
togs ärendet upp i regeringsrätten.

michael ehN

Världsarvet   Drottningholm hotat

– Peter Carpelan bryter med sin 
skrivelse mot kommunallagens 
likställighetsprincip. Den innebär 
sammanfattningsvis att kommuner 
och landsting ska behandla sina med-
lemmar lika, skriver Bertil Ottosson i 
sin anmälan.

– Så här får det verkligen inte gå 
till,  säger Gunnel Bergström.

För lovöborna kommer förbifart-
en i framtiden innebära att deras ö 
blir en förstad. Den fyrfiliga vägen 
kommer att skapa ett buller och 
förstöra friden som råder på Lovö.  
Redan nu hörs trafiken från vägen.

–Vi hör bilarna även när det är 
lågtrafik. Vi kan bara föreställa oss 
hur det kommer att låta sen, så vi är 
väldigt oroliga, säger Gunnel Berg-
ström.  

Många på Lovö brinner för na-
turen och världsarvet Drottning-
holm. Det finns ett rikt kulturarv, 
bland annat den flera hundra år 
gamla teatern. 

– Den fina 1700-tals teatern som 
finns på Drottningholm är för-
modligen den bäst välbevarade i 
världen, säger Gunnel Bergström.                     

chriStiaN maSSaNa

”Alla kan inte alltid bli nöjda ...”

experten: juridiskt okej       
men skev argumentation

Lovöbor väcker åtal i regeringsrätten

foto: elin nordlund

foto: douglaS boCk

”Carpelan har nog kastat brevet i        papperskorgen”

Sedan september 2006 har Ekerö 
kommun blivit anmälda till Riksdagens 
Justitieombudsmann (JO) inte min-
dre än fyrtio gånger. Det är en hög 
siffra i jämförelse med många andra 
kommuner i Stockholms län. 

Danderyds kommun har fler in-
vånare men klarar sig ändå undan 
med 21 anmälningar under samma 
tidsperiod. Av de fyrtio anmälnin-
garna har JO valt att utreda drygt 75  

procent och i nio av fallen har man 
gett anmälaren rätt. Den nämnd som 
fått in flest anmälningar är Byggnads- 
nämnden. 

Men JO-anmälningar får aldrig 
några juridiska efterspel.

– Det rör sig oftast om avslutade 
ärenden , det finns ingen möjlighet att 
gör saker ogjorda, säger Lina Bågling, 
utredare på JO.

           liNa hovliNg

1.Nykvarn 48
2.Vaxholm 43
3. ekerö 40
4. Värmdö 37
5. Österåker 33
6. Sigtuna 33
7. Upplands-bro 31
8. Solna 28

9. Södertälje 27
10. Haninge 25
11. Vallentuna 24
12. Norrtälje 24
13. Tyresö 23
14. Stockholm 23
15. Upplands väsby 22
16. Salem 21

17. Nacka 21
18. Huddinge 18
19. Danderyd 17
20. Järfälla 17
21. Lidingö 17
22. Täby 16
23. Sundbyberg 16
24. Sollentuna 15

F jo anmälningar i Stockholms län 

källa: StatiStiSka ceNtralbyråN



I höstas gick Folkpartiet till val 
på att bidra till fl er hyreslägen-
heter i kommunen. Nu kritise-
rar Gunnar Hierth, ordförande 
för pensionärernas riksförbund, 
PRO, dem för att stödja Mode-
raternas förslag om att sälja ut 
Ekerös pensionärshyresrätter. 

 – JAG HAR ALL RESPEKT för Gunnar 
Hierth, men i det här fallet har han 
helt fel, säger Gunnar Phil, ord-
förande för Folkpartiet i Ekerö.

Både Folkpartiet och Centern 
skrev i sina valmanifest att de 
skulle värna om Ekerös hyresrät-
ter och dessutom arbeta för att de 
ska bli � er. Men nu är det annat 
ljud i skällan. Nu röstar de tillsam-
mans med Moderaterna för att 
sälja ut pensionärslägenheterna 
för marknadspris till allmänheten.

 – DET ÄR FALSKT ATT svika sina väl-
jare och sitt program på det här 
sättet. Då har man som politiker 

skurit halsen av sig själv tycker jag, 
säger PRO:s ordförande på Färing-
sö, Gunnar Hierth.

SOM ORDFÖRANDE i PRO kom-
mer Gunnar Hierth i kontakt 
med många av kommunens pen-
sionärer. Ingen av de han trä� ar 
vill tänka på bostadsproblem. De 
orkar inte engagera sig trots att 
det är de som drabbas. Gunnar 
gör sitt bästa för att hålla alla pen-
sionärer informerade om vad som 
är i görningen. Men ovissheten 
är ändå påtaglig, anser han. 

MAJ-BRITT OCH Willy Johansson 
är båda pensionärer på Färingsö.  
Istället för att vänta på att få en 
hyresrätt valde de att köpa en bos-
tadsrätt.

– Det kändes alldeles fel. Det 
� nns ju inga bostäder för oss gam-
la, säger Maj-Britt.

Folkpartiets ordförande Gunnar 
Phil förstår inte kritiken. Speciellt 

inte med tanke på att Folkpar-
tiet precis lyckats driva igenom 
ett förslag där att tjugo procent av 
kommunens alla nybyggen måste 
bli hyresrätter. Inte heller kom-
munstyrelsens ordförande Peter 
Carpelan (M) håller med om kri-
tiken. 

– Det är inte rimligt med en 
grädd� l för pensionärer, det � nns 

ju ingen ungdomskö. Det är ju de 
som verkligen behöver hjälp. Nu 
har alla samma chans att få en bos-
tad. På så vis blir det mer rättvist, 
säger Peter Carpelan.

Beslutet om utförsäljningen av 
pensionärslägenheterna har överk-
lagats och behandlas nu  i   för-
valtningsrätten. 

CHRISTIAN MASSANA

I Ekerö kommun kostar en bostad 
19 919 kronor per kvadratmeter. 
I grannkommunen Botkyrka är 
priserna betydligt lägre, priset 
per kvadratmeter ligger i snitt på 
13 909. E-nytt har tagit reda på 
varför priserna skiljer sig kraftigt 
beroende på vart du väljer att 
bo.

– Det är överraskande stora 
skillnader på bopriser, säger Hans 
Lind, bygg- och fastighetsekono-
miprofessor på KTH.

BOTKYRKA kommun ingår i 
Storstockholm och är belägen 
på halvön Södertörn. Nämner 
man kommunen brukar det van-
ligaste ordet på allas läppar vara 

”mångkulturell” och ”kontraster-
nas plats”. Blickar vi däremot över 
vattnet mot Ekerö,  förknippas den 
kommunen med höga inkomster 
och stora villor. Där bor männi-
skor som vill kombinera lugnet 
med närheten till storstaden.

TVÅ FAKTORER SOM kan förklara var-
för det skiljer sig så mycket i pris 
är bland annat kommunalskatten. 
På Ekerö är skatten betydligt lägre 
i jämförelse med Botkyrka, vilket 
gör att den som väljer att bo i Ekerö 
kommun får mer kvar i plånboken. 
En annan viktig faktor är faktiskt 
vem man vill ha som granne.

– Områdets sociala struktur och 
status spelar stor roll. Personer 
med goda inkomster är beredda att 
betala extra för att bo i områden 
med andra som har goda inkom-
ster, menar professor Hans Lind.

 
PROFESSOR LIND menar att det 
gamla ordstävet ”lika barn leka 
bäst” stämmer väl överens med 
verkligheten och att det bidrar till 
inkomstsegregationen.

– Det skapas en bubbla där bara 
en typ av människor med samma 
livsstil blir de som har råd att bo på 
ön. Jag tror säkert att om en familj 

från Botkyrka hade möjligheten att 
bo på Ekerö så skulle de göra det.   

När man värderar fastigheter tit-
tar man främst på vad som nyligen 
betalats för liknande fastigheter. 
Det innebär att marknadsvärdet 
stiger i takt med att e� erfrågan på 
att bosätta sig på Ekerö ökar. 

Det kan vara svårt att förstå 
varför Botkyrka kommun är bil-
ligare, med tanke på att det ligger 
närmare stan. Man har ju bättre 

förbindelser till city i jämförelse 
med att bo på en ö som Ekerö, 
säger Hans Lind. 

UNDER 2011 VÄNTAS både priser och 
räntor falla vilket betyder att man 
inte behöver ha bråttom med köp 
av bostad. Är man noggrann med 
sitt val av grannar och vill känna 
samhörighet kan priset för boen-
det bli dyrt. 

MATILDE PERTUZ JULIUSSON

Billigare att bo på andra sidan Mälaren

Olika bud om pensionärslägenheterna

Privatundervisningen 
ökar i brist på resurser
PRIVATUNDERVISNING I hemmet fun-
gerar som ett komplement, men 
det ersätter inte skolan menar Peter 
Weibull, Studdybuddy AB. På Ek-
erö har ett � ertal familjer använt sig 
av tjänsten. 

– Främst har eleverna från Ekerö 
fått hjälpt med matematik

Trots att professionell läxhjälp 
behövs, tycker inte Peter Weibull 
att skolan brister i sin under-
visning. 

– Läxhjälpen i hemmet är menad 
att komplettera skolans undervisn-
ing och kan inte ersätta skolan. Det 
många elever behöver, är en indi-
vidanpassning. Det kan till exem-
pel bero på att det antingen går för 
snabbt eller för långsamt i skolan, 
säger han.

Privatundervisning ses som en 
hushållsnära tjänst och därför kan 
man göra RUT-avdrag. Då avdraget 
har blivit mer vedertaget har detta 
lett till en kra� ig ökning i e� erfrå-
gan på läxhjälp sedan 2004. 

– Men det är inte bara höginkom-
sttagare som använder sig av vår 
tjänster, vi har kunder från olika 
samhällsgrupper, säger han.

Men man kan nog konstatera att 
ensamstående låginkomsttagare 
sannolikt inte � nns bland Weibulls 
klientel. Ett prisexempel från stud-
dybuddy.se visar att fyra lektion-
stillfällen över en månad kan kosta 
cirka 1 400 kronor.

MATILDE PERTUZ JULIUSSON

 FOTO: STUDDYBUDDY.SE

Hans Lind.  FOTO: KTH

Gunnar Hierth.  FOTO: STEFAN HIERTH

Ett av många miljonprojekt som ligger i Botkyrka.  FOTO: MATILDE PERTUZ JULIUSSON
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Ekerö är en av landets 
tryggaste kommuner
EKERÖ FINNS MED som en av landets 
tio tryggaste och säkraste kom-
muner.

– Jag tror att många känner sig 
trygga här ute e� ersom det är en 
landsbyggd med ett fåtal invånare, 
brottsligheten är låg, säger Johan 
Elfver på Ekerö kommun.

Sammanställningen är gjord av 
Sveriges kommuner och landstings 
(SKL) och är baserad på antalet an-
mälda händelser och vilka resurser 
som avsätts för trygghetsarbete. 
Sy� et har varit att visa på resulta-
tet av kommunernas trygghets- och 
säkerhetsarbete samt dess förmåga 
att hantera olyckor och kriser.

Det är dock svårt att beskriva den 
faktiska brottsutvecklingen e� er-
som så många brott aldrig anmäls.

ELIN NORDLUND

 ILLUSTRATION: MATILDE PERTUZ JULIUSSON



Billigare att bo på andra sidan Mälaren

Vatten tränger in på olämpliga stäl-
len, ofta är det källare som blir 
vattenskadade. 

Vägar och järnvägar blir instabila 
och kan rasa samman då vattnet nöter 
sönder marken. Brunnar förstörs då 
de fylls med grundvatten. 

Dricksvattenkvalitén kan drabbas 
då stora mängder sediment hamnar i 
vattenkällan.

F Möjliga konsekvenser

Mälarens vattennivå ändras genom 
att luckorna öppnas eller stängs när 
vattennivån sjunker eller stiger till 
en viss nivå. 

Detta görs dels för att förhindra 
översvämningar längs Mälarens strän
der, och dels för att säkra sjöfarten 
på Mälaren och säkra en bra kvalitet 
på dricksvattnet 

F Vattenregleringen

– Vet inte, kanske lite. – Nej det skrämmer inte mig per-
sonligen e� ersom jag inte har huset 
på så låg höjd. Men ökar det fem 
sex meter så får jag ju sjötomt.

– Nej, faktiskt inte alls. Jag bor på 
en kulle.

– Nej, inte rädd. Men det är lite 
obehagligt. Det är ju inte trevligt 
när något står under vatten.

– Tvärt om. Jag har inte märkt 
någonting och jag jobbar ju på sjön. 
Så jag tror inte det är någon fara.

Vattennivån i Mälaren är för hög, 
något som ska regleras genom 
utbyggnaden av Slussen i Stock-
holm. Men bygget drar ut på tiden 
och riskerna för översvämning i 
Mälarö-landskapet ökar.

– Snösmältning och kraftigt regn 
ökar riskerna, säger Lars-Christer 
Lundin professor i hydrologi vid 
Uppsala universitet. 

Stora delar av stockholmsförorterna 
och Mälaröarna ligger nära vatten-
ytan samtidigt som Mälarens 
vattennivå är hög. Det gör att 
översvämningsrisken ökar. För 

att förebygga framtida problem 
med Mälarens höga vattennivå ska 
vattenregleringen i Slussen byggas 
om. Större mängd vatten ska kunna 
tappas ut i Östersjön än vad det går 
att göra idag. 

DÅ BLIR DET lättare att förebygga 
översvämningar. Men planeringen 
av bygget går långsamt, då det krävs 
beslut från miljödomstolen för en 
ombyggnation.  

– Vi hoppas på byggstart till 2013 
och att det ska stå klart 2020, säger 
Mårten Frumerie, projektledare 
på Stockholm stads exploaterings

kontor. Under 2010 nådde vatten-
nivån i Mälaren 4.55 meter över 
havet. Risknivån för översvämning 
går vid 4.60. Särskilt hus nära vatten 
ligger i riskzonen.

– Skräckscenariot är en blöt höst 
med mycket regn och sedan en vit 
vinter med kra� igt snöfall. Då fylls 
marken med vatten. När sedan 
snön ska töa bort kan inte marken 
ta emot mer och vattnet rinner då 
ut i Mälaren. 

– Då behövs det inte mycket 
vatten för att det ska bli översvämn-
ing, säger Lars-Christer Lundin.

ALEXANDER SJÖBLOM

Professor: Mälaröarna 
riskerar översvämning

Vi Fem

Amanda Lind, studerande Anders Andersson, pensionär Jonas Lundström, låtskrivare Margareta Widlund, pensionär Robert Degerman, båtmaskinist

Vattennivån i Mälaren är väldigt hög, enligt en rapport från Stockholms stad. 
Är du rädd för översvämningar här på Ekerö?

Om vattennivån inte sjunker riskerar vi fl er översvämningar. FOTO: ALEXANDER SJÖBLOM
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Att leva är farligt. När man lever 
farligt är det viktigt att man vet 
hur man försvarar sig. Genom för-
beredelse och medvetenhet kla-
rar du av vilken attack som helst. 
E-Nytt besökte Ekerö Kung Fu och 
undervisades av Sihing Rafael Alins.

 
TidiGT FicK jAG höra att styrka inte 
var den främsta nödvändigheten 
för att utöva denna kampsport av 
självförsvarskaraktär. Det gladde 
mig. Nog för att min flexibilitet är 
begränsad, men mina chanser att 
överleva de intensiva övningarna 
blev genast större. 

Begreppet ”Kung Fu” blev jag, 
liksom många andra av min gen-
eration, bekant med i unga dagar 
genom TV-spelet Tekken. Men jag 
har aldrig riktigt förstått vad det in-
nebär. Att det är en kampsport kän-
ner de flesta till. Att det riktas fokus 

på självförsvar är inte lika självklart.
Sihing Rafael Alins startade Ek-
erö Kung Fu för ett och ett halvt år  
sedan. Efter en tid som bankman 
i hemstaden Barcelona, Spanien, 
ville Rafael skola om sitt yrkesliv 
och leva sin dröm – att undervisa 

Kung Fu. När han kom till Sver-
ige blev drömmen ett faktum. I 
dag har föreningen totalt 24 sty-
cken elever, varav 14 är barn.  
Den typ av Kung Fu, Ving Tchun, 
som utövas på Ekerö är ett gam-
meldags kampsystem med fokus på 

självförsvar. Mjuka och följsamma 
rörelser är tekniken för att vända 
motståndarens styrka mot honom 
själv. För att försvara sig mot sin an-
fallare krävs alltså inte styrka. 

Systemet för den unika tränings-
formen är uppbyggt kring ett antal 
olika former, bland annat fyra för 
vapenlös kamp och två med vapen.

 
ViNG TchuN hAR sedan långt tillbaka i 
tiden gått från generation till genera-
tion. Legenden säger att en kvinna 
skapade kampsystemet för över 300 
år sedan för att kunna försvara sig 
mot männen som överföll henne. I 
modern tid var det en amerikansk 
immigrant som ställde Kung Fu i 
rampljuset. Hans namn är Bruce Lee. 

Bruce Lee utvecklade en egen te-
knik där han kombinerade olika 
kampsporter. 

– Bland annat från boxning, säger 

Rafael. Kung Fu beskrivs som lätt 
att lära och genom pedagogiska 
rörelsemönster är det meningen att 
försvarstekniken ska ske spontant 
snarare än inövat. 

– Man ska inte tänka för mycket. 
Man ska aldrig försöka förutspå 
händelser, uan agera spontant efter 
hur situationen ser ut. Det ska ske 
naturligt, med den sidan av hjär-
nan som vi använder för att gå eller 
springa, säger Rafael.

KuNG-Fu-uTöVARE menar också att 
tillsammans med en medvetenhet 
om fara, och hur man på bästa sätt 
kan försvara sig mot den fysiskt, 
ökar också självkänslan. Man beter 
sig inte längre som ett “offer”. 

Efter 30 minuter tillsammans 
med barngruppen låter jag den lo-
giska delen av mig instämma.

johAN BENGTSSoN

Rafael lär sina elever att inte slåss 
med en speciell teknik, utan wefter 
fyra koncept.
 
Är vägen fri – Attackera direkt. 
Att överraska angriparen kan leda dig 
till framgång.
Är vägen blockerad – klistra dig fast.
Genom att med mjuka och följsam-
ma rörelser följa din motståndares 
rörelser skapar du kontroll.
Slår någon mot dig – var följsam.
Möt aldrig tyngd mot tyngd. Om din 
motståndare går till attack passerar 
du åt sidan. 
På så vis utnyttjar du din motståndares 
styrka och ger den tillbaka till honom. 
om motståndaren backar – följ efter.
Genom att hålla dig nära din mot-
ståndare stänger du distansen. Är 
avståndet för stort mellan er finns 
möjlighet till oförutsägbart utfall. 

 

F Tips från Rafael

Kung Fu – ett slag i rätt riktning

Skå iK:s handbollsdamer vann en-
kelt mot Tellus med 30-15 efter en 
stark andra halvlek. Man befäster 
därmed sin serieledning i division 4 B. 

EFTER EN SpElMÄSSiGT jämn första 
halvlek kom Skå:s unga lag igång 
ordentligt i den andra. Ställningen  

10-10 i paus blev till slutresultatet 
30-15.

– Vi hittade tillbaka till spelet i 
andra och kommer upp i skaplig 
nivå. Vi lyckas utnyttja kontringar-
na som är vår styrka, säger tränaren 
Tojje Färhammar.

Skå IK inledde bra och hade en 

jennifer Rollfelt är hoppfull inför 
Sveriges avslutning i VM men tror 
inte på guld.

– Jag tror det kan bli final men 
där tar det stopp. de slår inte 
Frankrike, jag tror fransmännen 
utklassar Sverige. Frankrike är 
helt enkelt bäst.

 
18-åRiGA jENNiFER Rollfelt var Skå 
IK:s främsta målskytt i senaste 
matchen mot IK Tellus. 

Hon planterade inte mindre nio 
bollar i motståndarkassen. Hon in-
spireras av herrarnas VM på hem-
maplan.

 – Vi var några i laget som tog 
tåget ner och såg flera matcher, 
bland annat Frankrike – Tyskland. 
Det var grymt kul att se handboll i 
världsklass, säger Jennifer Rollfelt.

Samtidigt som Skå IK beseg-
rade IK Tellus spelades matchen 

Sverige – Danmark. Men Jennifer 
Rollfelt var väl förberedd.

– Jag spelar in Sverigematcherna 
när de går samtidigt som vi spelar. 
Och så försöker jag undvika att höra 
resultatet innan jag kommer hem.

NAThANAEl SödERBERG

Tellus totalt utSKÅpade

Skå-stjärna tippar handbolls-VM

E-nytts reporter testar på Ving Tchun.                         FOTO: EMMA KjEllqViST

Skå befäster sin serieledning i division fyra.  FOTO: AlExAndEr SjöblOM

rollfelt.  FOTO: AlExAndEr SjöblOM

rafael Alins startade Ekerö kung fu för ett och ett halvt år sedan.  FOTO: EMMA KjEllqViST
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5-1-ledning efter cirka elva minut-
ers spel. Men ineffektivt anfallsspel 
kombinerat med lågt försvarsspel 
gjorde att Tellus kunde komma  
ikapp och kvittera lagom till paus-
vila.

I den andra halvleken såg Skå 
IK ut att vara ett helt nytt lag. Man 
spelade högt och aggressivt försvar-
sspel och drog ifrån på snabba kon-
tringar som gav resultat.

– Jag skällde lite i paus så fick 
tjejerna tänkta till och inse att dom 
kan bättre. Vi bytte dessutom förs-
var till 3-2-1 uppställning som var 
effektiv mot Tellus. Sedan kunde vi 
utnyttja kontringarna och det fak-
tum att vi är rappare i benen, säger 
Tojje Färhammar.

Nu har Skå IK vunnit tretton 
av fjorton möjliga matcher i se-
riespelet. Härnäst väntar möte med 
Sportsgear DHK som ligger mitt i 
tabellen.

NAThANAEl SödERBERG



Thomas lerner
Bor: Sandudden, Ekerö
Familj: Sambo, tre barn
ålder: 55 år
Född: Stockholm men uppvuxen i 
Södertälje
Böcker: Hejdå ekorrhjulet! Männi-
skor som går mot strömmen (2010), 
Universums ödmjuke tjänare: bi-
ografi om Martin Lönnebo (2007) 
Arbetar: Som journalist på dagens 
nyheters ”insidan”.
det gör jag när jag inte skriver: jag 
försöker vara ute mycket i naturen. 
jag läser väldigt mycket också.
Något vi inte visste om dig: jag är 
ett fanatiskt hockeyfan. Håller på 
Södertälje SK.

Kings of leon 
Come Around
Sundown 
(rCA/Sony)
betyg: 3/5

 
EFTER FRAMGåNGEN med det 
fjärde skivsläppet ”Only by the 
Night” från 2008, som sålde i 
mer än fyra miljoner exemplar, 
har Kings of Leon mycket att 
leva upp till när deras femte 
studioalbum ”Come Around 
Sundown” släpps. 

Om man som jag gillade de-
ras förra platta som hade ös och 
många snabba låtar är detta en  
helomvändning. 

Med Matthew Followills 
sköna riff på gitarren och Caleb 
Followills hesa, raspiga röst 
som ekar ur högtalarna, lutar 
jag mig tillbaka och hamnar i 
ett skönt tillstånd. 

MEN pERSoNliGEN tycker jag 
att de har tagit sig vatten över 
huvudet och att de egentligen 
borde ha kunnat presterat bät-
tre än så här. Grabbarna verkar 
ha tonat ner både tonat sig 
själva och texterna vilket ger en 
relativt lugn platta som varken 
är särskilt trallvänlig eller ut-
märkande i skivsamlingen. 

Bland de tretton låtarna 
på albumet är ”Radioactive”, 
”Pickup Truck” och ”The End” 
de enda guldkornen. Det är de 
spåren som har mest pondus 
och låter sådär bra som Kings 
of Leon är när de låter som bäst.

SoFiE FiNATi 

Ann christin bestämde sig för att 
inte handla någonting på ett år. 
Arne sade upp sig från jobbet som 
Vd för en bank, köpte båt och seg-
lade jorden runt. 

om dem och andra människor 
som valt att förändra sitt liv handlar 
Thomas lerners bok hejdå, ekorr-
hjulet! Möt författaren, journalis-
ten och ekeröbon Thomas lerner.  
 
– SVENSK EKoNoMi ÄR lika stark som 
Pippi Långstrump!

Det meddelade OECD härom-
veckan vilket framkallade upp-
skattande skratt från församlade 
journalister. Men Thomas Lerner 
hajade till inför formuleringen. 
Stark tillväxt, hög konsumtion och  
en ekonomi som traskar på i gamla 
invanda spår. 

Nog symboliserar väl Pippi 
Långstrump något annat tänkte 
han. Hon som var självständig och 
inte gjorde som alla andra, gick 
baklänges och sov med fötterna på 
huvudkudden.

 Hon var en person som gick 
mot strömmen, precis som männi-
skorna i hans bok. En dag fick han 

ett mejl av en läsare till sin redak-
tion på Dagens Nyheter: 

- Allt ni skriver om är tillväxt 
och julhandel som slår nya rekord. 
Det är dags att berätta om annat 
än pengar, om människor som 
faktiskt reflekterar och medvetet 
försöker ta makten över sina liv, 
var hennes uppmaning.

TANKEN SloG RoT hos honom och 
resulterade i en artikelserie och 
därefter en bok.

 Artikelserien fick ett stort gens-
var hos läsarna. Mejlen och tel-
efonsamtalen strömmade in. Äm-
net engagerade och många hörde 
av sig  och ville ha tips om hur de 
själva skulle kunna förändra sina 
liv. Men de hade missat poängen 
menar Thomas Lerner.

– Var och en måste själva välja 
hur de vill leva sitt liv. Inte bara 
göra som andra säger och följa 
föräldrar, lärare eller kompisar. 

Det här är frågor som  ligger 
honom varmt om hjärtat. Vad är 
meningen med livet,  varför blir vi 
som vi blir?  

Han har också varit delaktig i 

”lev lite som  
pippi långstrump”

Rock på ett 
nedtonat vis

dramatisk, hemsk och underbar
det är med blandade känslor jag 
lämnar biosalongen efter att ha 
sett Svinalängorna. Även om det 
var en njutning att se hur välgjord 
filmen är, har det aldrig förut va-
rit så svårt att se barns utsatthet. 

SViNAlÄNGoRNA ÄR en mörk berät-
telse om en ung kvinnas konfron-
tation med sina barndomsminnen.  
Leena är gift och mamma till två 
flickor. På Luciamorgonen ringer 
hennes mamma som hon inte haft 
kontakt med på flera år. 

När Leena får höra sin mors 
röst i telefonen grips hon av pan-
ik. Mamman ligger svårt sjuk på 

lasarettet och önskar få träffa sin 
dotter. Där börjar Leenas tillbak-
ablickar till sin egen barndom. En 
barndom där föräldrarnas miss-
bruk finns närvarande i varje ande-
tag, i varje tanke. 

Scenerna från Leenas nutida 
liv utspelar sig på vintern efter 
mörkrets inbrott och står i filmiskt 
perfekt balans med de känslos-
tarka tillbakablickarna. Kontras-
ten  fungerar och förstärker den 
mardrömslika känsla som genom-
syrar hela filmen. 

Klippen från 70-talet låter oss se 
Leenas värld genom ett barns ögon. 
Bilderna som visar en ung Leena 

och hennes kamp för att skydda sig 
själv och sin lillebror mot föräldrar-
nas fylleslag är både skrämmande 
och rörande. 

Skildringen av barnens verk-
lighet stärks av den nyanserade 

bilden man får av deras föräldrar. 
Vidriga på fyllan men hjärt-
knipande när de visar kärlek och 
försöker göra rätt för sina barn. 

dEN RödA TRådEN i hela filmen är 
tydlig och stärks av  fristaden som 
Leena, både som vuxen och som 
barn, hittar i simbassängen där hon 
simmar längd efter längd. Samspe-
let mellan Noomi Rapace och Ola 
Rapace är intensivt och balanserat. 
Leenas ordlösa ångest och smärta 
får lindring i makens eviga opti-
mism. Även Tehilla Blad är fantas-
tisk i sin roll som 12-åriga Leena. 

AMANdiNE lEBEl

Betyg: 5/5
Regissör: Pernilla August 
Skådespelare: noomi rapace, Ola 
rapace, Outi Mäenpää, Tehilla blad, 
Ville Virtanen 
längd: 1 timme och 39 minuter
Genre: drama 
Guldbaggar: 
bästa regi - Pernilla August, Klippning 
- Åsa Mossberg, bästa kvinnliga-biroll 
- Outi Mäenpää

Författaren och journalisten Thomas lerner besökte Ekerö bibiliotek. 
 FOTO: AMAndinE lEbEl
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Tehilla blad och Ville Virtanen i Svinalängorna.  FOTO: rOlF KOnOW

noomi rapace.  FOTO: rOlF KOnOW

miljörörelsen sedan många år till-
baka och menar att med tanke på 
miljöförstöringen och klimateffek-
ten måste vi omvärdera på vilket 
sätt vi lever. Människor blir inte 
heller lyckligare av att ha många 
saker.

– ATT VARA lycKliG innebär att må 
bra, vara frisk och ha bra relationer. 
Du kan ha hur mycket prylar som 

helst, har du inte bra relationer går 
det ändå åt helvete, säger Thomas.

Om det vore något han själv 
skulle förändra i sitt liv så vore det 
att arbeta mindre. 

Han skulle också gärna pröva på 
att bo i kollektivhus, där alla har 
sin egen lägenhet men man även 
har gemensamma utrymmen som 
kök där man kan laga mat tillsam-
mans.

Han tror att skälet till att han 
inte gjort denna förändringen är 
att tiden inte varit mogen.

– Det krävs mod att förändra 
sitt liv. Meningen med livet, det 
tycker Thomas Lerner är att leva 
det fullt ut. Träffa andra männi-
skor och utvecklas. Och att äta lite 
gott ibland.

– Att hoppa av ekorrhjulet be-
tyder inte att luta sig tillbaka och 
inte göra någonting alls, utan att 
pröva något nytt. Leva lite som 
Pippi Långstrump.

EMMA BERGSTRöM

F hockeyälskare

F Svinalängorna

det har aldrig 
varit så svårt 
att se barns  
utsatthet.

AMANdiNE lEBEl



SverigeS rikSdag röStade den 18 juni 2008 igenom lagar som tillåter 
avlyssning av svenska folkets telefon- och internettrafik som pas-
serar Sveriges gränser. Det var en fråga som skapade stor debatt och 
uppmärksamhet. Själv ryckte jag lite halvt på axlarna och tänkte ”vad 
rör väl det oss vanliga dödliga med rent mjöl i påsen?” 

Det jag snarare önskade mig då var en bredare insyn i regeringens 
arbete. En mer rättvis fördelning av allt gluttande där inte bara store-
bror har rätt att spionera på lillebror, utan också tvärtom. I dag har 
min syn på detta förändrats från en oengagerad axelryckning till ett 
aktivt intresse och det tackar jag Wikileaks för. Den databas som nu 
sprider hemlighetsstämplad information till allmänheten och ger mig 
rätten att se vad storebror sysslar med. Det var genom den webbplat-
sen vi kunde läsa om våra ministrars eventuella bakslag i Bagdad.

UtrikeSminiSter Carl Bildt, som talat sig varmt för FRA-lagens 
betydelse för Sveriges säkerhet, har i dagarna varit i blåsväder tillsam-
mans med migrationsminister 
Tobias Billström. 

I nya dokument som fram-
kommit från Wikileaks uppges 
Bildt och Billström ha uttalat 
sig nedsättande om irakiska fly-
ktingar. Bildt ska även ha sagt att 
ambassaden i Bagdad inte kunde 
öppnas igen om man inte fick till 
ett återvändandeavtal med Irak.

Dessa dokument har både 
Bildt och Billström valt att 
hantera på ett mycket märkligt 
vis. I intervjuer med bland an-
nat SVT upprepar sig de båda herrarna när de säger att regeringen 
bestämt att inte kommentera uppgifter från tredjepartskällor ( i detta 
fall Wikileaks). Man varken dementerar eller bekräftar uppgifterna.

detta är märkligt av två skäl. 
Ett: Om det överhuvudtaget aldrig kommit på frågan att detta 

diskuterats under mötet i Bagdad, tycker man att politikerna borde 
reagera som vilken människa som helst – dvs. med att hävda sin 
oskuld. I detta fall verkar det mer som om att man försöker tiga 
ihjäl ryktena. Eller är det kanske till och med sanningen man vill 

tiga ihjäl?
Två: Visst kan det uppstå en smärre chock 

när man blir tagen på sängen, det kan ta ett 
tag för allt att sjunka in och man får tid att 
reflektera kring hur man ska hantera prob-

lemet. Detta bör inte ta flera dagar eller en 
oändlighet.

det har varit en del snack kring 
Wikileaks, huruvida källan är tillför-
litlig eller inte. Visst ska man granska 

med källkritiska ögon. Men samtidigt 
är det inte otroligt att tänka sig att en me-
darbetare på ambassaden fått nog. 

Tagit illa vid sig av eventuella ned-
sättande uttalanden från vårt folks för-
troendevalda och därför rapporterat detta 

vidare. Jag välkomnar såna här dokument 
med öppna armar. Det ger mig som lillebror 
chansen att äntligen glutta in hos överheten.

ditt privatliv står att läsa på Face-
book. Dina vredesutbrott finns på 
Youtube. inte ens ambassadörers 
hemligheter är heliga längre nu 
när Wikileaks är i farten. 

här på ekerö ligger  Fra -För-
svarets radioanstalt, självaste 
symbolen för ”Storebror ser dig”. 
På E-nytt blev vi nyfikna. Vi ville 
ta reda på hur hemlighetsfull 
denna ökända övervakningsborg 
egentligen är.  

– nej, det Blir väldigt svårt att ta 
emot er med så kort varsel. Jag hin-
ner inte svara på frågor just nu, ska 
precis väg på ett viktigt möte. Kan 
jag återkomma?

Anni Bölenius, informationschef 
på FRA är vänlig men lite stressad 
när vi ringer upp för att ställa våra 
frågor. Det är tydligt att hon inte har 
tid. Istället packar vi in oss i bilen 
och åker iväg för att få se anläggnin-
gen med egna ögon. Alltid finns det 
väl någon där som vill prata med 
oss. 

FRA-komplexet  ligger mitt i den 
uppländska idyllen. Inklämt mellan 
stora hästgårdar och gamla trävillor 
med snickarglädje. Själva anlägg-
ningen är omgärdad av stängsel 

försedd med taggtråd.. Den ger en 
känsla av militärbas möter folkpark. 

Förbudskyltar upplyser om att 
det är bevakat och att obehöriga ej 
äga tillträde. Det är förbjudet enligt 
lag att fotografera eller avbilda om-
rådet. 

det gör oSS till en början lite 
nervösa, som om vi väntar oss att 
polisen ska dyka upp, se vår kamera 
och fängsla oss misstanke om spio-
nage. 

Vi smyger fram till den stora 
grinden och frågar om vi faktiskt, 
trots alla förbudsskyltar kan få ta 
ett par bilder. Det får vi. Men först 
måste vi identifiera oss. 

Vakten i den gula kuren kommer 
ut och visar med hjälp av sina mal-
lar exakt hur och var vi får ta våra 
bilder. 

Nervositeten går över när   han 
berättar att otaliga journalister varit 
där före oss. 

– Det vanligaste motivet är namn-
skylten man möts av vid grindarna. 
berättar han.  

Vi frågar vad hans arbetsup-
pgifter är.

– Det kan jag faktiskt inte säga, 
svarar han korthugget.        

är anläggningen bevakad dygnet 
runt?

– Det skulle den kunna vara, 
säger han kryptiskt.

Vakten fortsätter med att berätta 
att det var lite speciella förhållanden 
som gällde när han sökte jobb där 
ute.

– Det var inte direkt någon vanlig 
anställningsintervju, säger han.

vi tar våra Foton medan han följer 
med och håller koll på att inget 
olämpligt fastnar på bild. Varje  foto 
vi tar blir kontrollerat. Det måste 
vara folktomt, inga människor får 
vara med.

Är det hemligt vilka som arbetar 
på FRA, undrar vi.

– Det är inget man skyltar med, 
svarar vakten.

Men annars kan han inte säga 
mycket, alla sådana frågor får stäl-
las till informationsavdelningen. 
Men det behövs ett tillstånd för att 
komma in och alla besökare måste 
ha bokat tid i förväg.  

 
eva SöderBerg har bott i närheten 
av anläggningen i 15 års tid och ty-
cker inte att hon märker av det så 
mycket.
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visst kan det 
uppstå en 
smärre chock 
när man blir 
tagen på 
sängen ... 

matilda niang

krönika
matilda niang

lillebror ser er

Den hemliga FrA-anläggningen på lovö. lätt att hitta till men svår att komma in på.  Foto: Elin norDlunD



– Förutom när det kom klagomål 
att våra elstängsel stör deras radio-
vågor. Men vi kontrade med att de 
slår ut vår mobiltäckning. Men jag 
tycker inte de verkar göra så mycket 
överhuvudtaget längre, säger hon.  

Sanna Norlander är hästskötare 
och jobbar på gården bredvid. Ock-
så de har blivit tillsagda att vara nog-
granna med att inte låta elstängslen 
släpa i marken för att undvika att 
orsaka störningar.

– Det är som ett hemligt kontor. 

Det ligger i närheten, men fi nns inte 
på kartan, säger hon.

Sten Petterson tycker att det är 
positivt att FRA fi nns. Man kan ald-
rig veta vad som händer i världen 
menar han. Vi frågar om han 
någonsin är rädd att han själv ska 
bli avlyssnad?

– Nej, svarar han och skrattar. 

rädd För avlYSSning eller inte. I vår 
jakt att försöka ta oss in på Sver-
iges hemligaste myndighet kan vi 
konstatera följande: att försöka ta 
sig in hos FRA är som att gräva en 
tunnel genom Hallandsåsen – fullt 
genomförbart men tydligen ganska 
omständigt.

elin nordlUnd

emma BergStröm 

Fra står för Försvarets radioanstalt 
och grundades 1942.
huvudkontoret ligger på lovön i  Ek-
erö kommun, 3 mil sydväst om Stock-
holm.
myndigheten har cirka 650 anställda, 
generaldirektören heter ingvar Åkes-
son.
Fra:s huvuduppgift är att spana på 
radiosignaler, som till exempel tel-
efoni- och dataöverföringar, därefter 
ge regering och försvarsmakt infor-

mation om eventuella hot mot lan-
dets säkerhet.
myndigheten hamnade mitt i debat-
ten när den omdiskuterade FrA-lagen 
röstades igenom av riksdagen 2008. 

Den nya lagen betydde att FrA 
fi ck rätt att spana på telefon och In-
ternettrafi k som passerade Sveriges 
gränser. något som många menade 
var ett brott mot medborgarnas in-
tegritet.

källa: dn/Fra.Se

F det här är Försvarets radioanstalt
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Myndigheten 
som alltid hör dig

det ligger i 
närheten, men 
fi nns inte på 
kartan.

Peter Carpelan (m)
– Vi vet ingenting på kommunen, 

det är en fråga som behandlas på 
riksnivå.

Jag är inte rädd för att bli avlys-
snad.

lena holst (mP)
– Det är en stor fråga. På na-

tionell nivå arbetar vi tillsammans 
med Piratpariet på det här.

gunnar Pihl (FP)
– Jag försöker ha rent mjöl i 

påsen och har jag inte det får jag stå 
mitt kast.

Ekeröpolitiker 
tycker till om FrA:

Sanna norlander tillsammans med hunden Elvis.  Foto: Elin norDlunD

Foto: JoHAn BEnGtSSon

Den hemliga FrA-anläggningen på lovö. lätt att hitta till men svår att komma in på.  Foto: Elin norDlunD
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Då bEstämDE DE sig för Doggystyl-
ing istället. 

– Jag stylar ju hundar helt enkelt. 
Äldre förstår ju inte vad det är men 
de flesta yngre tycker det är jättero-
ligt. Fast det var en kille som ringde 
mig och var sur och frågade ifall 
jag förstod vad jag gjort genom att 
ge företaget det namnet. Men jag 
bryr mig inte; han var nog humor-
befriad.

ViD första anblick verkar Anne 
Nyberg vara en typisk lantlig kvin-
na. En gul tjocktröja, röda byxor 
och gymnastikskor. Hon passar 
perfekt in i det lilla rummet där 
hon klipper sina kunder. Saxar, 
rakapparater och borstar hänger 
på den vita cementväggen och de 
ojämna trähyllorna ger en rustik 
känsla. Men tittar man lite när-

mare kan man se hennes välmani-
kyrerade naglar när hon börjar 
klippa kvällens kund: den femåriga 
Springerspanieln Skipper. 

– Nu jobbar jag som IT-konsult 
på heltid och är hundfrisör på 
kvällarna, säger Anne.

att börja om på nytt är inte alltid 
lätt, inte ens när det är något man 
själv har valt. Men när Anne blev 
uppsagd från sitt jobb på Skattever-
kets IT-avdelning var det kanske 
ännu svårare. Hennes tio år långa 
arbetsinsats gav henne en hel årslön 
och Skatteverket skulle betala för 
en kortare utbildning. Hennes livs-
långa djurintresse ledde henne mot 
en åtta veckors hundfrisörkurs och 
efter det startade hon eget.

– Jag har ridit hela mitt liv och 
älskar djur, säger Anne. Men varför 

jag valde att bli diplomerad hund-
frisör vet jag faktiskt inte, lägger 
hon till och skrattar.

annE nybErg startaDE Doggsty-
ling i början på 2008 och fick 
snabbt många kunder. 

– Min pappa är lite av en känd 
naturfotograf här på Ekerö och de 
flesta av mina kunder är folk som 
känner honom. Han pratar ju med 
folk om min verksamhet, säger 
Anne.

I början jobbade Anne heltid 
som hundfrisör och det fungerade 
bra men när hon skilde sig be-
stämde hon sig för att börja jobba 
som IT-konsult igen.

– Jag ville behålla huset och 
skulle inte haft råd annars, säger 
Anne. Men jag tycker det är ganska 
skönt att bara klippa på kvällarna. 
Det kan bli lite tråkigt att vara en-
sam i en källare hela dagarna, ler 
hon.

mEn att arbEta med hundar är inte 
alltid frid och fröjd; speciellt när de 
är nervösa och arga. Anne har fått 
hantera sådana hundar och har till 
och med blivit biten. En hund hon 

kommer ihåg är en liten valp som 
var jättearg och som vrålade varje 
gång hon skulle klippa pälsen.

– Han försökte bita mig och var 
verkligen inte glad, säger Anne. Jag 
försökte prata med ägaren om det 
men han ville inte lyssna. 

annE ErbjuDEr sig även att hjälpa 
till med uppfostring av hundar 
eller ta tag i eventuella beteende-
problem, men det är inte många 
som vill ha den hjälpen. 

– Folk vill ju inte erkänna att 
det är de själva som är problemet 
och inte hunden. Och då blir det 
knivigt att komma till pudelns 
kärna, säger hon med besvikelse i 
rösten. 

Anne gör allt från att klippa klor 
till att bada och frisera pälsar. 

– De flesta vill bara att jag ska 
klippa klorna och pälsen på hun-
den. Men det skulle vara jätterolig 
att få styla hundarna mer; till even-
emang och sånt, skrattar hon. Det 
var ju lite det som var tanken med 
namnet: ”Doggystyling – När hun-
den själv får välja”, avslutar hon och 
släcker ner lokalen.

amanDinE lEbEl

Än finns det hopp för 
Cornelis barndomstorp
fortfaranDE i farozonen – men 
Cornelis Vreeswijks barndomshem 
kan räddas. Kulturnämnden i Ek-
erö kommun har kontaktats av en 
köpare som vill restaurera torpet 
och göra det till en minnesplats. 
Det finns bara ett problem: köparen 
har inga pengar. 

Stadsarkitektkontoret ser därför 
två olika lösningar. Antingen lyckas 
köparen finansiera köpet eller så 
kan torpet flyttas cirka hundra me-
ter bort, till mark där det redan lig-
ger äldre hus. 

rickarD PEtErsson

Utanför Konsum i Träkvista hänger en liten underlig skylt. Skyl-
ten i sig är vid närmare eftertanke inte så anmärkningsvärd, men 
den svarta texten väcker uppmärksamhet. I snirklig stil står det:  
”Doggystyling”.

– Jag skulle välja namn tillsammans med min dåvarande man. 
Han tyckte företaget skulle heta Doggystyle men det kändes ju 
lite fel, folk förknippar ju det begreppet med sex, skrattar Anne 
Nyberg som driver ”Doggystyling”. 

Äppelfabriken syltar 
sig till SM-guld igen
DE är bäst i Sverige. Äppelfabriken 
på Färingsö med fabrikören Katha-
rina Ångström i spetsen tog hem ett 
guld och tre silvermedaljer vid SM i 
mathantverk i Östersund.

rickarD PEtErsson

Doggystyling – får din hund att ligga vackert

Springerspanieln Skipper är en regelbunden kund hos Doggystyling. Här blir han nyfriserad av Anne Nyberg. Foto: EmmA kjEllqviSt                                        

Sören tutar i luren på 
konsert i Mälarökyrka
Ett nytt folkmusikarrange-
mang framfördes på lördagen i 
Mälarökyrkan av Mälaröarnas 
musiksällskap. Orkestern spelade 
tillsammans med den interna-
tionellt kände valthornssolisten 
Sören Hermansson under ledning 
av dirigenten Jonas Dominique, 
boende på Färingsö. 

Sören Hermansson ville anordna 
en valthornskonsert och kontak-
tade därför Jonas Dominique. 

– Det känns jätteroligt, säger 
Anna Maria Johansson, ordf. i 
Mälaröarnas musiksällskap och 
första violinist i orkestern.  

friDa bogrEn

 Foto: liNA HovliNg

 Foto: CHriStiAN mASSANA

 Foto: loDDiNgkoNSErt.SE
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... som håller en nybörjarkurs i 
inspelningsprogrammet Logic på 
ungdomsgården Fabriken.

Vad är det egentligen som händer 
på söndag?

– På söndag kommer jag hålla 
i en workshop i inspelningspro-
grammet Logic på Fabriken. Allt 
ifrån lite tips och tricks för de mer 
insatta till “komma-igång-metod-
er” för de som lägger ögonen på 
programmet för första gången. 

Joachim, hur kommer det sig att 
just du håller i kursen?

– Jag jobbar som ljudtekniker 
och musikproducent. Man kan säga 
att jag arbetat proffessionellt med 
musik sedan mitten på 90-talet. 
Har bland annat jobbat med artister 
som Peter Morén i “Peter Björn 
och John” och har min egen stu-
dio på Kungsholmen i Stockholm. 
Skivbolag och artister är mina upp-
dragsgivare.

För den oinsatte, vad är Logic för 
något?

– Det är ett inspelningsprogram 
för musik. Logic är anpassat för 
Mac-datorer och är ett standard-
program i branschen. Många stora 
musikproducenter använder det. 

I Logic finns allt ifrån coola ef-
fekter till synthar som kan an-
vändas via ett midi-klaviatur. Ett 
midi-klaviatur är ett litet plastpiano 
som inte har några egna grundljud, 
utan som fungerar som en kontroll 
för synthljuden som redan finns i 
Logic. För att sammanfatta det är 
det ett väldigt kompetent program 
och passar alla, även nybörjare. Ett 
program att växa med, helt enkelt.

I ett större perspektiv, vad betyder 
det för Ekerös ungdomar att denna 
möjlighet finns?

– Jag tror att det betyder otroligt 
mycket. Hela idén med Fabriken 
är att ungdomar ska hitta saker 
att göra som de senare, förhoppn-
ingsvis utvecklar ett starkt intresse 
för. Bara en sådan sak som att ha 
någonstans att gå på fritiden ty-
cker jag är viktigt. På Fabriken har 
man möjlighet att testa många olika 
saker. Jag är väldigt glad över att få 
vara med och påverka och hjälpa 
ungdomar på det här sättet.

johan bEngtsson

Foto: joACHim EkErmANN

Doggystyling – får din hund att ligga vackert

Anne är noggrann när hon klipper tassarna på den snällt väntande Skipper. Foto: EmmA kjEllqviSt

Hallå där, 
joachim 
Ekermann ...



 

– EgEntligEn är dEt en ren slump att 
jag är där jag är idag. Enligt rykten 
var det så att ingen annan fotograf 
på Expressens lista svarade, längst 
ner stod mitt namn och man tänkte 
att vi får ta honom, berättar Jonas.

När han kom fram till Estline-
terminalen möttes han av en stor 
hop journalister och fotografer 
som alla väntade på VD:n för fär-
jebolaget. Väl framme, fungerade 
inte blixten på Jonas kamera. I ren 
frustration började han slå på den 
för att få igång blixten. Samtidigt 
smattrar blixtarna omkring honom. 

Cheferna på Expressen blev inte 
vidare imponerade av Jonas insats 
och omplacerade honom för att be-
vaka helikoptertrafiken. Besviken 
och arg på sig själv, åkte Jonas dit. 
Hans kollega hade nu ordnat så de 
fick följa med i en av Försvarets heli- 
koptrar. 

Man förväntadE sig dock inte att 
hitta några överlevande. Men trots 
att området var redan genomsökt, 
fann man till slut en flotte. Döda  
började kroppar började hissas upp.

– Jag reagerade nog inte så my-
cket på det just då, utan gick in i en 
roll och tog mina bilder,. Ända tills 
jag insåg att det här är lik som ska 

ligga här bredvid mig. Det var en 
chock och kanske min enda riktigt 
traumatiska upplevelse i mitt yrke.

Ett av fotografierna från helikop-
terresan vann sedan pris som årets 
nyhetsbild. Och så var karriären 
igång. Flera år av uppdrag för Ex-
pressen följde. Dokumentärresor 
till Thailand under tsunamin, kriget 
i Libanon och Iran,  jobben rullade 
in. ”Iran, bakom slöjan” blev en 
uppskattad utsällning på fotomäs-
san 2006.

dEt är En bitandE kall januaridag, 
och solen skiner över den gnis-
trande snön när vi skakar hand  
med Jonas  utanför Kaggeholms 
Folkhögskola. Han är ledig idag 
och klädd i en varm vinterjacka.  
Sportiga solglasögon på den skarpa 
näsan. 

I ett hus här ute på Helgö bor han 
med sin fru och sina fyra barn.  Man-
nen  vi möter  är en engagerad hu-
manist som längtar efter adrenalin- 
kickar.

På frågan oM vilka är hans bästa 
egenskaper som fotograf svarar  
Jonas att han har två styrkor. Den 
ena är hans lite manipulativa sida. 
Hans goda övertalningsförmåga  

hjälper honom att få människor 
som han fotograferar att öppna sig. 
 Den andra är hans orädda sätt. 
Följdfrågan är given: blir den up-
pkäftiga och rappa Jonas Lemberg 
aldrig rädd? Vem kan resa runt i 
krigszoner utan att att känna fasa?

– nEj, jag har aldrig varit rädd i 
mitt arbete. I Libanon träffade jag 
på journalister som grät och var 
tvungna att supa på kvällarna för att 
de var så nedbrutna av situationen. 
Åk hem, sa jag till dem. Varför ska 
man vara där om man mår så?

Den orädda sidan tror han kom-
mer från barndomen, som i sig var 
ganska tuff. Jonas växte upp i Sten-
hamra ute på Ekerö. Hans pappa, 
Expressenjournalisten Arne Lem-
berg, dog när Jonas var åtta år gam-
mal. Jonas var stökig och bråkig 
i skolan och säger själv att det är 
mycket möjligt att hans liv slutat 

riktigat illa om han inte hade funnit 
fotointresset. 

– jag kännEr nog en viss bitterhet 
mot min uppväxt. Jag tycker fak-
tiskt att skolan borde skämmas, 
som inte kunde känna av och förstå 
mig bättre. Jag behövde gå hos en 
psykolog, istället blev jag bara ett 
problem man inte visste hur man 
skulle hantera. Idag är man mycket 
bättre på det.

Till Jonas Lembergs postlåda här 
på Helgö kommer all post som är 
ställd till “The Photografers Giving 
Back Awards”. Det är en av världen 
största dokumentära fototävlin-
gar.  och Jonas Lemberg är en av 
grundarna.

idag är jonas 39 år gammal. Han 
började fota i tidig ålder tillsam-
mans med en kompis. han valde 
sedan att läsa foto på gymnasiet, 
vilket ledde till jobbet på Expressen. 

Hans nuvarande sysselsättning 
består i att hålla en fototävling en 
gång om året. Tävlingen kallas 
”The Photographers Givind Back 
Awards”. Han grundade den till-
sammans med envän, efter att han 
tröttnat på att arbeta som projekt- 
ledare för tävlingen Årets Bild.

– Jag ville utveckla det  kon-
ceptet internationellt och även göra 
välgörenhet av det. Men det ville 
inte dem. Så istället startade jag en 
egen fototävling på mitt vis.

Martin Adler, som var en svensk 

nyhetsjournalist och frilansare, blev 
mördad under en demonstration 
i Somalias huvudstad Mogadishu 
år 2006. Jonas och Martin var vän-
ner, och i samband med hans död 
kände Jonas att det var dags att göra 
någonting åt missförstånden kring 
journalister och fotografers arbete 
runt om i världen. 

han kändE att människor på plats 
inte var helt på det klara med varför 
de var där och att de försökte bidra 
till en rättvis skildring av vad som 
verkligen sker. För att kunna göra 
det hade Jonas en idé. Om man istäl-
let uppmärksammar både svenska 
och internationella fotografer samt 
de människorna som porträtteras 
så skulle man kunna få en bättre 
förståelse.     Om man även bidrar 
med en summa pengar, så kanske en 
bredare samarbetsvilja växer fram. 

Tävlingen startade 2009 och i 
november är det dags för nästa.  
Tävlingen bygger på donationer 
och vinnarna koras av en jury med 
utvalda personer. 

– första årEt när det började ramla 
in bilder bad jag Tommy, den sys-
temansvarige att kolla upp var bil-
derna kommer ifrån. Det visade sig 
att den anlänt 3000 bilder från 63 
olika länder.

Första tävlingsomgången avsattes 
5 000 dollar till välgörenhet. Det 
året gick pengarna til ett hem i Kon-
go som har hand om sexuellt utnyt-
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jag vill bidra till 
en bättre värld 
helt enkelt.

Ekeröfotografen med människan i fokus  
året är 1994, jonas ligger och sover när telefonen ring-
er. han är nyanställd fotograf på Expressen och börjar 
vänja sig vid jobbsamtal på konstiga tider. Men det här 
gången är det ingen vanlig olycka han ska bevaka. det 
estniska passagerarfartyget Estonia har förlist i öster-
sjön. Endast137 av de närmare ettusen ombord kunde 
räddas i det svåra vädret.

“flicka i regn”, ett av bidragen från pGB photo Awards 2010.  foto: Alex MAsi

Bortom horisonten väntar nya äventyr för Jonas lemberg.  foto: eMMA KJellquist



tjade kvinnor. Även fotografen av 
vinnarbilden och personerna på fo-
tot vinner samma summa. I decem-
ber ställdes bilderna från tävlingen 
ut på Ekerö bibliotek. Utställningen 
fick ett väldigt positivt bemötande.

jonas lEMbErg talar mycket om 
människor. Människors rättigheter, 
människors känslor, barn, ja - män-
niskor i största allmänhet. Jag frågar 
hur det kommer sig att han är en 
sådan människokär person. 

Jonas refererar återigen till sin 
barndom.

– Jag är väldigt öppen av mig och 
känner mig väldigt förstående för 
olika människors situationer. Det 

märks nog ofta utåt. Jag vill vara 
med och bidra till en bättre värld 
helt enkelt.

Arbetet med tävlingen är det som 
sysselsätter Jonas sedan 2008, ka-
meran är lagd åt sidan. Trots detta 
märker jag en otrolig gnista i hans 
ögon när han berättar om tidigare 
uppdrag och äventyr. 

En historia som beskriver Jonas 
väldigt bra är när han under tsu-
namikatastrofen blir placerad på 
redaktionen som bildredaktör.

– Jag kunde inte fatta att dom 
satte mig där. Det ryckte i benen på 
mig varenda sekund. Jag ville ju ut 
och bildrapportera och timmarna 
bara gick.
 
tillslut fick han nog och gick in 
till cheferna och begärde att få åka 
ner med nästa resa. När det var dags 
hörde han hur cheferna tog upp det 
på agendan och utnämnde en an-
nan fotograf i hans ställe. 

Jonas trodde inte det var sant och 
flög upp ur stolen. Cheferna förkla-
rade att de ville ha kvar honom på 
redaktionen för att styra över bild-
publiceringen istället.

– Jaha, det hade inte jag fattat.
Då går jag hem nu, svarade jag 
och vände på klacken. Sedan satt 
jag på nästa flyg ner till Thailand. 
Solen skiner in och vilar över hela 
Jonas ansikte. Han tycks inte störas 
av att bli bländad.

På frågan om han fortfarande 
saknar att fota och att ha världen 

som arbetsplats lyser han upp i ett 
stort leende och medger att det kliar 
lite i fingrarna.

– Det är den där obeskrivliga 
adrenalinkicken som lockar. Det är 
en jävla känsla! Klart jag kommer 
göra det igen.

Matilda niang
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namn: Jonas lemberg
ålder: 39 
familj: fyra barn, emelie 8, Amanda 
7, Linus 6 och Sofia 3 och gift med 
Anneli lemberg
favoritplats på Ekerö: rosenhill 
trädgårdscafé.  
utmärkelser: Årets nyhetsbild, 1994
aktuell med: ”the photographers 
Givind Back Awards”

f i fokus

Iran är det landet som gör flest näs-
operationer i hela världen. idéen
med bilden var att illustrera henne 
med plåster på näsan och med bak-
tanke på
”... och gud skapade kvinnan ...”. 
porträttet är taget på en gata i ther-
an när solen plötsligt slog igenom.

f kvinnan på bilden

det är en jävla 
känsla! klart 
jag kommer 
göra det igen.

Ekeröfotografen med människan i fokus  

Det västerländska idealet präglar theran.                     foto: JonAs leMBerG

Bortom horisonten väntar nya äventyr för Jonas lemberg.  foto: eMMA KJellquist


