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Föreställningen väcker tankar.

Dansshow med
tydligt budskap

Risken är stor att inte alla kommer in på förstahandsvalet
Flera föräldrar ifrågasätter att elever bortprioriteras. Långa köer och prioriteringssystem gör att alla inte kommer in på förstahandsvalet. I veckan
hade Ekebyhovskolan öppet hus, en av de populäraste skolorna på Ekerö.

Totalt är det cirka 500 elever som går på skolan och köerna är långa. Många
är upprörda och kritiken ökar mot det kösystem som finns i dag.
– Vi känner till flera som blivit utan plats, säger en förälder.
SID 2-3
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De vill nå ut med ett budskap
om att vi ska acceptera varandra trots våra olikheter. Koreograf bakom projektet är Christina Tingskog.
– Det är inte ofta man ser en
föreställning där dansare med
olika förutsättningar blandas,
det får folk att tänka till. SID 5

Eleverna glöms
bort i skolvalet
Vecka 4 2012

S-väljare vill se en bättring.

Unga S-väljare
spår framtiden
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Socialdemokraterna befinner
sig i den största krisen någonsin. Partiet har stått utan partiledare i drygt en vecka, och
valsiffrorna pekar nedåt i varje
undersökning. Unga väljare
på Ekerö delar med sig av sina
förväntningar på en nystart och
en framtida vändning.  SID 4

Många fördomar mot sopåkare.

En sopåkares dag

Äckliga matrester och illaluktande
sopor. Så är det lätt att tänkta sig att
en sopåkares vardag ser ut.
E-nytt följde med renhållningsarbetaren Stefan Meijer under en
dag på jobbet.
SID 6-7

Full fart i Ekebyhovsbacken när fjärdeklassarna bjuds in. 
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Fjärdeklassare backar inte för skidåkning
Projektet “Alla på snö” hoppas öka intresset för skidåkning. Under tre veckor bjuder Friluftsfrämjandet in alla Ekerös fjärdeklassare till Ekebyhovsbacken.

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

E-nytt
Kaggeholms folkhögskola
178 54 Ekerö
08-560 222 31
enytt@kaggeholm.nu
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Ansvarig utgivare:
Mattias Stjernqvist
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Chefredaktör:
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– Det är nästan bara skidklubben som kommer hit annars, säger Joakim
Blomqvist, en av de ansvariga vid backen.
SID 8
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Hänt i korthet
larmades det om
fyra rattfyllerister. Ekeröpolisen
lyckades fånga två av dem.

Under helgen

Under
söndagsnatten
fick
räddningtjänsten larm om
brand i en tidningscontainer och ett sopkärl på Tappströmsvägen. När brandstyrkan
kom till platsen var det glödbrand och de kunde skyffla snö
på brandresterna.

E-nytt vecka 4 2012

Barnen får inte sitt

Hur väljer föräldrar rätt skola åt sitt barn? E-nytt var på plats under

och polisen
beordrades under tisdagen att
åka till en villa efter larm om
kraftig rökutveckling. På plats
visade det sig att de eldade löv
på tomten.

Räddningstjänsten

Benskörheten blir
en kostnadsfråga
I Sverige sker varje år minst
5000 frakturer i onödan och
landet ligger inte i topp när det
gäller förebyggande behandlingar av benskörhet. Det visar en
rapport gjord av internationella
forskare.
Ett av de mest alarmerande
fakta som kommit fram i rapporten är att 75 procent av de
svenskar som lider av benskörhet inte upptäcks av vården. Annika Pantzar, distrikssköterska
vid Ekerö vårdcentral menar att
det skulle gå att kontrollera benskörhet i större utsträckning än
vad som görs idag.
– Ett bens täthet undersöks
med röntgen så det blir en kostnadsfråga, precis som med
mammografin.

—
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Alva Hällberg

De föräldrar som deltar i informationsträffarna på Ekebyhovskolan är intresserade av både undervisningen och stämningen på skolan. 					

Stor skillnad i elpriser sedan
förra året.

Mildare väder gör
elpriserna lägre
Chansen är stor för att det produceras energi i överflöd. Årets
milda vinterväder leder till att
priserna blir lägre för kunderna. Under förra året var flera
kärnkraftverk under reparation
och bristen på energi gjorde att
priserna sköt i höjden.
– Priset är nu nere under 40
öre per kilowattimme, vilket är
otroligt billigt, säger Gunn Gustafsson som är ansvarig för Ekeröregionen hos Fortum.
Marcus Lindh är villaägare
på Helgö och kund hos Ekerö
energi.
– Vi har märkt en minskning
på elräkningen. Jämfört med
förgående år har vi sparat cirka 1 500 kronor, säger Marcus
Lindh.
Alexander Hofer

Drygt 70 föräldrar trängdes i korridorerna på Ekebyhovskolan under
onsdagskvällen. Bibbi Lindberg
och hennes dotter Anna var två av
de som besökte informationsträffen för att få en närmare inblick
inför skolvalet.
— Det verkar vara så fin stämning
på den här skolan, säger Bibbi.

hänger fullt med teckningar och alfabetets alla bokstäver. Bibbi och Anna är bland de
första på plats, de sitter i ett om-

På väggarna

F

möblerat SO-klassrum i väntan på
att mötet ska starta. Anna ska börja
årskurs sex i höst och eftersom
familjen Lindberg är från Munsö på
Ekerö har de en garanterad plats på
Tappströmsskolan. Men istället har
de siktet inställt på Ekebyhovskolan.
– Storebror Oscar går redan här
på skolan och han trivs jättebra,
säger Bibbi Lindberg.
De har tagit väl hand om Oscar
som har dyslexi. Det finns resurser

Så går skolvalet till

Det finns 15 grundskolor på Ekerö,
varav två är privata.
Valet äger rum mellan den 30 januari
och den 19 februari. Under veckan
som gått har skolorna hållt informationsträffar för föräldrar.

tjänsten Dexter, barn och utbildning
som finns att hitta på www.ekero.se.

Ekerö kommun uppmanar alla
föräldrar att aktivt välja skola för sina
barn. Detta gör man med hjälp av E-

Till årskurs ett, sex och sju väljer ungefär tvåhundra familjer per år skola
över internet.

Sedan 2008 har föräldrar fått göra
skolvalet över internet. Till förskolan
sker cirka 400 val varje år.

för att kunna anpassa pedagogiken
till elever som inte har det så lätt i
skolan.
– Anna har också haft det tufft i
skolan men här tror vi att hon kan
få den hjälp hon behöver.
Bibbi berättar vidare

att hon tycker
det är viktigt att Anna besöker skolan och får en känsla för den innan
skolstarten. Det märks att dotterns
vilja är viktig när det kommer till
det stora valet.
– Det är kul att komma på besök och få information om skolan.
Jättebra att kommunen gör detta
möjligt, säger Bibbi.
intresserat
sig för andra alternativ. Birkaskolan är en av de skolor som de haft
i åtanke, men på grund av de långa
köerna föll det alternativet bort.
– Birkaskolan var lite sent
påkommet, tyvärr. Vi ska åka och
titta på Träkvistaskolan också, men
det är andrahandsvalet.
Bibbi tror att Birkaskolan där de

Familjen har tidigare

använder sig av montessoripedagogik skulle bli en för stor omställning för Anna. Hon tvivlar på om det
skulle passa dottern efter fem år på
en kommunal skola.
Nu håller familjen tummarna för
att Ekebyhovskolan ska ta in Anna.
– Skolan känns mer familjär
och trygg än till exempel Tapp-

Det är kul att
komma på
besök och få
information om
skolan. Jättebra
att kommunen
gör detta
möjligt.
Bibbi Lindberg
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Krönika

Ekerös skolvalsvecka för att se hur familjer resonerar

Emma Abbemo

Egna val — frihet
eller begränsning?

D

et spelades musik i de ljusa lokalerna och jag kände mig som
en i mängden. Skolan som jag för första gången besökte kryllade av nyfikna och estetiska människor. Snabbt sprang en
blond tjej fram till mig med kamera och block. Hon sa att hon skrev
för skoltidningen och undrade lite om vad jag tyckte om skolan. Efter
några snabba svar och ett foto, där jag försökte se någorlunda säker ut,
sprang hon vidare till nästa.
Det kändes som att jag hade hamnat i en helt ny värd. I de olika
klassrummen stod folk och målade, fotograferade, dansade eller spelade teater. Kreativiteten flödade och för varje steg jag tog kändes det
som att jag gick åt rätt riktning. Det var här jag ville gå och det här
skulle bli min framtid.
Jag var 15 år och jag stod inför, vad jag trodde då skulle bli, mitt vikti-

Alla blir inte tilldelade sitt förstahandsval. De som har syskon på skolan
har ofta förtur. 				
foto: lukas lind

Privatskolornas långa
köer gör valet svårare
Köerna är ett faktum och risken
finns att alla inte kommer in på
sitt förstahandsval.
— Vi har alltid kö och det är få
vi kan ta in, säger Inga-Lill Håkansson, rektor på Ekebyhovskolan. Så ser det ut inför skolvalet
på Ekerö.

aktad skola får man
prioritera när alla ansökningar
ramlar in.
– I år tar vi till exempel bara in
en sjätteklass. I första hand är det
elever som redan går på skolan och
vill fortsätta, så tidigare elever prioriteras, säger Inga-Lill Håkansson.
Ekebyhovskolan är en av de populäraste skolorna på Ekerö och innefattar cirka 500 elever.
Den 24 januari höll Ekebyhovskolan öppet hus för att informera
om sin verksamhet och ge svar på
frågor inför skolvalet. Många skolor
har bland annat syskonförtur vilket
innebär att man har en garanterad
plats för sitt barn på skolan om ett
syskon redan går där.

Som en högt

					

foto: lukas lind

strömsskolan, som ligger närmast
där vi bor, säger Bibbi.
Efter en halvtimmes information
av rektorn och andra elever delas
föräldrarna upp i två grupper. De
med barn som ska börja förskolan
samt årskurs ett går till ett annat
klassrum medan de som har barn
som ska börja årskurs sex sitter
kvar.
Föräldrarna har mycket frågor.
Det pratas om vilka språk som går
att välja, om man har en eller två
klasser per årskurs och hur skolan
kan erbjuda specialhjälp för dyslektiska barn.
Efter en stund räcker Bibbi upp
handen och frågar om läxläsning
varpå rektorn berättar att det finns
avsatt läxläsningstid med lärarhjälp. Efter informationsträffen är
Bibbi och Anna nöjda. De lämnar
klassrummet med ett leende. Nu
är det bara att hoppas att Ekebyhovskolan har plats för Anna.
Lukas Lind

någon annan i kön som har sökt.
Katarina nämner exempel på personer som har varit bosatta på andra sidan vägen eller i Träkvista och
som har blivit bortprioriterade från
Ekebyhovskolan eftersom närhetspolicyn skiljer på några hundra
meter.
Privatskolorna har i regel mindre
platser och kötiden kan vara lång.
På Mälaröarnas waldorfskola är det
en kötid på två år och på Kristofferskolan vid Brommaplan måste man
ha stått i kö sedan lång tid tillbaka
för att ha en chans. Ett annat exempel är Birkaskolan på Ekerö som har
30 barn i varje årskull och har för
närvarande 70 barn i kö som vill
börja på skolan.

I första hand är
det elever som
redan går på
skolan och vill
fortsätta.

är några av
många hoppfulla föräldrar som besöker öppet hus på skolan. De har
båda sökt till Ekebyhovskolan för
sina respektive barn.
– Vi har syskonförtur och därför
räknar vi med en plats, annars får
det bli närmast liggande skola, säger
Katarina.

Vad händer då med de som inte
kommer in på sitt förstahandsval på
grund av sådana här anledningar?

kösystemet
och menar att om man söker till en
privatskola och inte kommer in har
man i princip en garanterad plats
på närmast liggande skola. Detta
gör att man automatisk puttar ner

Alexander Hofer

Peter och Katarina

Peter är kritisk till

Inga-lill håkansson

– Ingen hamnar utanför, många
får sitt förstahandsval men såklart inte alla. Finns det inte plats
tilldelas man istället den på närmast liggande skola, säger Inga-Lill
Håkansson.

gaste val i livet. Det var ett stort steg jag skulle ta och det var första
gången det skulle ske på egen hand.
Tidigare hade jag endast gått i
samma skola och det där med
att få välja hade helt enkelt skötts
automatiskt, i och med att mina
föräldrar hade ansvaret över
mig. Men nu var det min tur att
få göra ett val.

I andra länder förknippas ordet
val med frihet och rösträtt —
vilket vi har haft i Sverige sedan
1919. Därför har vi redan den
friheten, och ordet val får helt
plötsligt en ny innebörd. Istället
har vi ”för mycket” att välja på
och kan därför känna oss stressade för att ta fel beslut.
Vilket kanske är därför alliansen

Kreativiteten
flödade och för
varje steg jag
tog kändes det
som att jag gick
i rätt riktning.

tror att de gör rätt val genom att
minska antalet gymnasielinjer.
Men istället begränsar de oss
genom att redan vid 16 års ålder låta oss göra valet om vad man vill göra
med sitt liv, när vissa yrkeslinjer inte längre blir högskoleförberedande.

Jag trodde inte att det var sant. Jag läste meningen ”Du är antagen till
val 1” flera gånger och genast lättade oron, som jag hade haft under hela
våren, från min mage. En varm känsla av stolthet började istället fylla
mig och jag kände direkt att jag hade gjort rätt. Jag skulle till hösten
börja mitt första år på Bild och form-linjen och jag hade ingen aning
om vad som väntade mig.
Och det kanske är så det ska kännas? Jag ska helt enkelt sluta bekymra
mig över vilka konsekvenser allt kan ge. Sluta tänka på framtiden och
istället börja leva i nuet. Jag tror definitivt att valen som jag gör i livet
kommer forma mig.
Mitt gymnasieval var något som förändrade allt. Jag utvecklades som
människa, konstnär och vän, vilket också berodde på de människor jag
delade de tre gymnasieåren med. Som 16 åring kommer du få göra ett
val. Ett val som kommer förändra allt, men vilket val du än väljer kommer det alltid vara rätt.
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Nytt avtal trots skatteskandaler
kommer att förlänga avtalet med
Attendo när det går ut år 2013.
Han säger att kommunen inte är
intresserade av att göra affärer med
företag som inte skött sig skattemässigt.

Folkomröstning om bostäder.

Gör din röst hörd
För att få ett så högt valdeltagande
som möjligt kan Ekeröbor nu förtidsrösta angående utförsäljningen av Ekerö Bostäder.
Folkomröstningen är enbart
rådgivande. Det innebär att den
inte är bindande utan att alliansen
avgör om försäljningen blir av,
oavsett resultat. Sista chansen att
rösta i frågan är den 25 mars.

FOTO: EMMA ABBEMO

YLVA WOLGAST

Kommunen väljer att fortsätta sitt avtal med Attendo AB trots bolagets skattetvist.

Anmälningarna ökar.

Hantverkare upprör
Fackmässig brist, försening av
tjänster och fuktskador efter
utfört arbete. Det är den vanligaste kritiken mot hantverkare.
I Ekerö kommun är antalet
anmälningar mot hantverkare
många.
Inger Rydén som är konsumentvägledare menar att en
stor anledning till detta är RUTavdraget som gynnar hantverkarna. Hon anser att de får fler
jobb, men utför det sämre.
Fler okunniga och dåligt utbildade hantverkare hamnar på
marknaden.
– Mitt tips är att göra ordentliga undersökningar innan
du släpper in någon som härjar i
ditt hus, säger Ingrid Rydén.
ALEXANDER HOFER

Inger Andersen är kritisk till att bolag kan
tjäna pengar på vård och omsorg.
– Det är helt orimligt att det över
huvudtaget kan ske, det är skandal,
säger Andersen.
Hon tycker att det varken är
etiskt försvarbart att tjäna pengar på
”konstiga lånetransaktioner” eller
på vård och omsorg.
Staffan Strömbäck ser inget problem med att ta ut vinst om verksamheten sköts på ett bra sätt. Han jämför det med att ta ut en vinst inom
vilken annan bransch som helst.

SOCIALDEMOKRATERNAS

De tjänar pengar på ett skatteparadis och har en tvist med
Skatteverket – ändå låter Ekerö
kommun Attendo AB driva boende
för ensamkommande flyktingbarn
— Det är ingen skillnad på att
göra vinst på vård och att tjäna
pengar på att producera mjölk
eller andra livsmedel, säger
Staffan Strömbäck (M), ordförande i socialnämnden.

använts till flyktingbarnen på Ekerö.
Inger Andersen (S) sitter i Socialnämnden på Ekerö. Hon tycker
inte att det bör vara möjligt att göra
stora vinster på att bedriva vård och
omsorg.
– Det är våra skattepengar och de
ska återinvesteras i verksamheten,
punkt slut.

i en tvist
med Skatteverket, en tvist som
hamnade på Förvaltningsrättens
I FÖRRA VECKANS E-NYTT berättade
bord. Skatteverket menar att
vi om boendet
Attendo försöker minska sin dodär åtta pojkar i
kumenterade vinst genom att låna
åldrarna 15 till
pengar från sitt moderbolag till en
17 bor. Genom
så hög ränta att deras utgifter äter
att bedriva sådan
upp deras inkomster. Genom att
här typ av omredovisa en mindre vinst än vad de
sorg för unga
egentligen har undkommer Attendo
flyktingar
går
Staffan Strömbäck.
stora skattekonstander.
Attendo
AB
Enligt Skatteverket har bolaget
me d v inst.
Skattepengar som kommunen ger lånat pengar av bland annat
Attendo för att sköta boendet ham- riskkapitalbolaget IK Investment
nar alltså i slutändan i bolagets egen Partners, som är en av ägarna till
ficka, pengar som skulle kunnat ha vårdkoncernen Attendo. Räntan
I NULÄGET ÄR ATTENDO AB
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på lånet uppgick till 15 procent –
det går att jämföra med en normal
marknadsmässig ränta på åtta procent.
På så vis hamnar en stor del av
pengarna i skatteparadiset Jersey
där IK Investment Partners har sitt
säte. Det är inte olagligt att låna
pengar av sitt moderbolag, dock
menar Skatteverket i fallet Attendo
att den ränta man tagit för krediten
varit oskäligt hög.
att förnya
avtalet med Attendo i februari 2011
när kommunen tog över driften av
boendet från Solna stad. Detta var
innan Förvaltningsrättens dom mot
Attendo kom. Den dom som bolaget
överklagade och som i dag väntar på
handläggning i Kammarrätten.
Staffan Strömbäck (M) var med
när beslutet togs om att Attendo
skulle få driva boendet. Strömbäck
som känner till Skatteverkets anklagelser mot bolaget säger att han
inte kan svara på om kommunen

EKERÖ KOMMUN VALDE

Tycker du att det är etiskt försvarbart
att tjäna pengar på ensammkommande flyktingbarn?

– Jag tycker att det är etiskt försvarbart. Jag ser inga problem med
det, det är utmärkt att man kan tjäna pengar på en verksamhet om den
sköts som den ska, säger Strömbäck.
KLARA STEFANSSON, LINN MATIKKA

F

Attendokoncernen

Attendo Individ och Familj AB är ett
privat bolag som driver boendet för
ensamkommande flyktingbarn på Ekerö.
Det är ett dotterbolag till Attendo Sverige AB, som även bedriver
äldreomsorg och vård av funktionshindrade.
Attendokoncernen är uppstyckad i
flera olika aktiebolag men i slutändan
ägs den av riskkapitalbolaget IK Investment Partners som finns i Jersey.

Unga S-väljare tycker till
om krisen inom partiet
Stefan Löfven blir Socialdemokraternas nya partiledare. E-nytt har
pratat med tre unga socialdemokrater på Ekerö om krisen och slitningarna inom partiet.
Om jag säger att Socialdemokraterna har en kris, vad säger ni då?

Johan Hammarström, 25 år.
– Det är en mångbottnad egenskapad kris. När Socialdemokraterna regerade förut hade de en
permanent bas och processer och
beslut fick ta tid, det fungerar inte
så nu.
Anna Hammarström, 23 år.
– Ja verkligen, Socialdemokraterna har trott att de självklart vinner
varje val och har svårt att ställa
om sig till opposition. Det fungerar
inte.
Peter Kreitz, 24 år.
– Socialdemokraterna har svårt
att passa in i rollen som opposition.
De sticker inte ut så radikalt som en
opposition ska göra.

Vad säger ni om Håkan Juholts avgång?

Johan:
– Han var slarvig retoriskt, och
det har han själv erkänt. Högermänniskor kommer undan samma
mediadrev som vänstermänniskor
utsätts för. Tobias Billström (M)
erkände rakt ut att han inte betalat
TV-licensen, i protest, och sedan
blev det bara tyst om det.
Peter:
– Det handlar mycket om hur
man hanterar media, Juholt misslyckades med det. Moderaterna
förstår medielogiken mycket bättre.
Anna:
– Juholt har aldrig haft hela partiet bakom sig, så fort det blivit fel
har det alltid funnits väljare som
gått emot honom.
Mycket av det partiet kämpade för
vid starten har redan uppnåtts. Behövs Socialdemokraterna?

Johan:
– Det största byggandet är klart,

Johan Hammarström, Peter Krietz och Anna Hammarström. 

miljonprogrammen, folkhemmet
med mera. Men nya utmaningar är
svårare, till exempel klyftorna mellan rik och fattig, och invandrade
svenskar och inhemska svenskar till
exempel.
Peter:
– Det behövs en ny Socialdemokratiskt politik. Den nuvarande
regeringen släpper in privata bolag

och sänker skatter, det är deras
politik, men vad är deras mål med
tillväxten?
Anna:
– Moderaterna har sänkt skatterna och höjt avgift till facken. Folk
flydde från facken, så man har underminerat det, då ökar klyftorna.
Socialdemokraterna behövs.
ALVA HÄLLBERG

FOTO:MATILDA TRÄFF
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Kort om panelen

Anna Hammarström är tidigare engagerad i SSU Ekerö.
Johan Hammarström är förtroendevald i Ekerös kommunfullmäktige, 2:a vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden. Bor på Ekerö.
Peter Kreitz är bosatt i Bromma, har
sommarställe på Ekerö.
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Ett porträtt av en missnöjd vit man

J

E-nytt har sett Richard Hoberts film ”En enkel till Antibes”

ag ser sällan svensk film, men
efter de senaste årens stora utlandsframgångar är det med
gott mod jag går in i den fullsatta biosalongen. Men knappt har
de första replikerna levererats innan
jag åter inser varför jag i det yttersta
undviker det mesta som Svensk Filmindustri petat i.
ÄNKLINGEN GEORGE (Sven-Bertil
Taube) lever ensam i ett stort hus
på landsbygden i Norrland. Hans
liv blev inte som han tänkt sig och
spöken från hans förflutna förföljer honom. Hans vuxna barn
(Dan Ekborg och Malin Morgan)
har tillsammans med hembiträdet
Maria (Rebecca Fergusson) en väl

utarbetad plan för hur de ska lyckas
sälja Georges hus och själva komma
över pengarna. Men George har ett
övertag, han har lyckats fota Maria
när hon stulit värdesaker ur hans
hus och med de bilderna utarbetar
han en motplan.
Filmen är skriven och regisserad av
Richard Hobert. Den innehåller alla
dramaturgiska grepp man kan vänta
sig av en svensk, småmysig dramafilm. Visserligen är handlingen väl
genomarbetad, men både dialoger
och monologer är olidliga klyschor
som går ut på att få publiken att känna
sympati med huvudrollen - ännu ett
porträtt av en missnöjd vit man som
försummat sin familj.
En irriterande, men inte så ovän-

tad detalj, är skådespelarnas typiskt
svenska sätt att stolpigt leverera sina
repliker. Det låter inövat, välartikulerat och regisserat i sann teateranda. Något som fungerar bra på
en scen, där de flesta svenska storskådespelare har sin hemmaplan,
men på bioduken känns dialogen
konstlad.
något sånär lyckas få
sitt agerande att kännas naturligt
är Torkel Petersson, som gör rollen som en lätt excentrisk likbilschaufför/cowboy/allt-i-allo.
Dock är ljudbilden stundtals mycket vacker och i kombination med
det skickliga fotot och den välgjorda
redigeringen räddas filmen från ru-

KULTUR

inens brant. Men detta är också det
enda jag ärligt kan se som positivt i
detta verk.
för ung för att
uppskatta denna film med en målgrupp på 60+. För övrig publik i
biosalongen rörs av storyn och skrattar så de kiknar när någon blir
kallad för bitch, åt den rabiata vegetarianen och åt det burleska bögskämtet. Jag skrattar ofrivilligt åt allt
utom skämten och är lättad när jag
får gå hem.

JAG ÄR ANTAGLIGEN

DEN ENDA SOM

Anlaloga system är på väg bort.

Dialog om digitalbio
Just nu pågår förhandlingar
mellan Ekerö bio och Ekerö
kommun för att ansöka om
statligt stöd till digitalisering.
Ekerö kommun äger i dagsläget
den analoga utrustningen som
driver Ekerö bio.
– Det övergår mer och mer
till digital teknik, så det blir
svårare att hitta filmer för det
analoga systemet, särskilt barnfilmer, säger Roland Eriksson,
ägare till Firman ATV-service
som driver Ekerö Bio.
En digitalisering av bion
skulle innebära att utbudet av
filmer blir nästan obegränsat.

CORNELIA KARLSEN

F
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Var visas den?

En enkel till Antibes visas på Ekerö
bio söndag den 29 klockan 19.00. Den
är barntillåten och kostar 70 kronor.

MARIA OLSSON

Kulturpris på gång

– Jag lärde mig att man inte ska döma folk efter hur de ser ut, säger Adrian Elefalk, 12 år om ”Perfect or join my picnic”.

Två kulturstipendier på vardera
20 000 kronor delas ut av Ekerö kommun varje år. Ett av
stipendierna går till en ung person som vill fördjupa sig i sitt
kulturutövande, eller som har
bidragit till kulturens utveckling.
Det andra priset riktar sig till
personer eller organisationer
som bidrar till kulturlivet i Ekerö kommun. Vem som helst
kan ansöka eller nomineras till
stipendierna. Sista dagen för
ansökan eller nominering är
den 15 februari. Information
om hur du ansöker finns på
kommunens hemsida.

FOTO: CORNELIA KARLSEN

Dansshow med jämlikhet i fokus

kommer in på scenen
och börjar dansa. Hon heter Karin
Delén och är rullstolsburen. När
musiken tonar ut är det knäpptyst i
aulan. En ny låt börjar och en efter
en kommer alla dansare, som både
är professionella och amatörer, in
på scenen. När kortväxta Kiruna
Stamell går in i rampljuset börjar
publiken, som består av mellanstadieelever, småfnittra.

EN KVINNA

MUSIKEN FÖRÄNDRAS och dansen
blandas med teater och sång. Det
handlar om känslor, uttryck och
tankar. Vad betyder en rörelse?
Vad är en känsla? De sju dansarna
börjar låna varandras förmågor
och egenskaper. Kiruna frågar om
hon får låna Markus Lönneborgs
röst och börjar sjunga med den.
Den spända stämningen i publiken
övergår till jubel, skratt och applåder. Sista numret dansas till låten
“You’re perfect”. Kiruna Stamell
avslutar föreställningen med att

sätta ord på publikens reaktioner.
– När jag kom in och inte hade
börjat dansa än, märkte jag att några skrattade. Men när jag började
dansa tyckte ni att jag hade talang
och då tyckte ni att jag var okej. Jag
vill att ni tänker på att inte döma
människor efter hur de ser ut. En
talang ska inte vara det som avgör
om man är okej eller inte, säger hon.
När Kiruna talat färdigt utbrister
den starkaste applåden hittills. Publiken verkar ha tagit till sig budskapet.

YLVA WOLGAST
FOTO: YLVA WOLGAST

“Får jag låna dina ben?”, “Kan
jag låna dina ögon?”
I föreställningen “Perfect or join my
picnic” använder dansarna varandras förmågor för att tillsammans skapa konst. De vill nå ut
med budskapet att vi ska acceptera varandra trots våra olikheter.
— Vi är en mix av olika människor
som visar att dans kan gå till på
olika sätt, säger dansaren Tommy
Roda.

Kreativitet belönas med pris.

Evenemang i helgen

DE HAR SPELAT föreställningen ungefär 30-40 gånger, både som
skolföreställningar och offentliga.
Koreografen bakom dansprojektet heter Christina Tingskog. Hon
vill visa att det kan finnas talang
i alla olika typer av människor.
– Det är inte ofta man ser en
föreställning där dansare med olika
förutsättningar och erfarenheter
blandas. Det får folk att tänka till,
säger Christina Tingskog.

MINDFULNESS-RELAX - en hel
dag i uppmärksamhet. Lär dig
meditera och smaka på den
vegetariska buffén. 28 januari
12-18. Ryggcenter, Troxhammarby, Skå.
KONSTUTSTÄLLNING - Leif Qvist,
Oljemålningar från Storsudret,
egna formgivna bruksföremål.
28-29 januari 12-16. Ekebyhovs
slottsgalleri.

ADRIAN ELEFALK, 12 år är en av de
elever från Träkvistaskolan som
satt som publik under föreställningen och han lärde sig mycket nytt.
– Det var fel att folk skrattade i
början. Jag lärde mig att man inte
ska döma folk efter hur de ser ut.
Jag tycker att det var jättecoolt att de
kunde dansa så bra, säger Adrian,
och hans klasskompisar instämmer.
LOUISE FRILUND, CORNELIA KARLSEN

”PAINTERS

FOR

HUMANITY”

- konst i välgörenhetsanda.
Lördagar och söndagar 11-15.
Ångbåtsvägen 14, Ekerö C

Dansarna lånar varandras förmågor och skapar konst.

FOTO: CORNELIA KARLSEN

INTERNETCAFÉ - Seniornet träffas fredagar 10-12 i Träkvista
fritidsgård. Pris för medlemmar 20 kronor, övriga 40 kronor inklusive kaffe och kaka.
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“Det finns ju många
Stefan Meijer trivs med sitt jobb som renhållningsarbetare, trots att det ibland kan bli rätt ensamt. Men det övervägs av friheten hans arbete ger honom.

Stinkande sopor, smuts och äckliga gamla matrester. Så är det lätt att
tänka sig att en sopgubbes jobb ser ut. E-nytt följde Stefan Meijer, renhållningsarbetare på Ekerö, under en dag för att se hur det verkigen är.

TEXT OCH FOTO: MARCUS ÅBERG OCH LINDA HARLETHUN

Uppstigning
För en sopåkare är det alltid tidiga dagar, vilket vi får
känna av direkt. Även om sängen känns skön att ligga
kvar i väntar en ny arbetsdag och många räknar med
att soporna ska hämtas. Då är det bara att stiga upp.

Nu börjar en ny arbetsdag
Vanligtvis
börjar en arbetsdag
klockan sex, men
tisdagar är annorlunda
eftersom det är Adelsö som ska
få sina sopor hämtade. Då måste
man passa in färjan. Stefan Meijer
plockar upp oss i Nyckelby.
– Jag vill försöka passa tiden så
jag hinner med färjan vid halv sju.
Därför får jag åka ut lite tidigare,
säger Stefan.

Att bli
fast på
en ö
Under bilfärden
till färjan tömmer
Stefan dagens första tunna vid
Munsö skola. Han tömmer
helst skolornas sopor tidigt på
morgonen.
– Annars springer alla
barnen runt bilen och jag blir
orolig för att någon ska hamna bakom.
Stefan har åkt ut mycket till
Adelsö. Men det har endast
hänt en gång att han fastnat
på ön utan att kunna ta sig
tillbaka.
– Förra året när det var islossning blev jag fast på ön i
14 timmar. Jag skulle ut och
tömma en tunna som jag missat. Dessutom var det på min
semester, så det var väldigt
typiskt, berättar han.

”Kalla mig sopgubbe”
Stefan känner sig orolig för utomhustemperaturen.
– När det är runt nollan och några plusgrader blir
väglaget sämre, isigt och svårt att köra på. Förrförra
året körde jag av vägen sju gånger men i år har jag klarat
mig hittills.
Vi pratar om hans yrke. Vad är det folk säger i folkmun och vad
har han egentligen för titel?
– Det finns säkert massa fina ord men jag kallar mig själv för
sopgubbe och ser inget fel i det. Men visst finns det de som har fördomar om mitt yrke. Mest är det små tjejer som brukar skrika ”Åh,
vad äckligt det luktar!”. Då brukar jag svara ”Ja, men det är din skit
som luktar”.

Tungt arbete
För att vi ska få prova på hur det är att vara sopåkare
är det nu vår tur att hoppa ur bilen och tömma sopkärlen. Jobbet som soptömmare är riktigt slitsamt.
Kärlen väger mycket och det blir inte lättare av att man
måste dra dem genom snön.
– Vad duktiga ni är, säger Stefan.
Tyvärr kan vi inte hålla med om det. Hade det varit vi som skulle
tömma alla 250 sopkärl hade det tagit dubbla tiden.

E-nytt vecka 4 2012
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fördomar om yrket”
”Kul att vara uppskattad”

Inne i bilen ligger en chokladask, en julklapp som Stefan har fått från en kund. Det blir mycket presenter under året. Han ler stort när han berättar om ett par på ön
som alltid överraskar med att bjuda på något att dricka.

Rätt man på rätt plats

Även om det kan vara ett ensamt arbete känner Stefan att han har hittat rätt och han trivs. Mycket tack
vare att det är stor frihet i jobbet.
– Man kan inte vara pryd i den här branschen. Ofta
händer det att det stänker upp från soporna på en. Sen får
man ta vad man haver när nöden kallar, säger han.

Kommunen kallar
Mitt under rundan ringer telefonen. Det är kommunen
som ringer om ett sopkärl som skulle hämtats förra
veckan.
– Just det, jag har kört i diket där tidigare, därför valde
jag att inte chansa. Så nu vill de alltså att jag ska dit ändå och
slira runt, säger han i telefonen.
Stefan möts av flera svårigheter under sina arbetspass, bland annat
dåligt plogade vägar.

Bil på glid
Stefan stannar till och hoppar ur bilen. Han instruerar
oss om hur vi ska göra om bilen börja rulla.
– Tror det är tre gånger bara i år som jag fått jaga
bilen. Däcken är varma och glider bra på snön, det är
riktigt läskigt.

Färddatorn hetsar upp tempot
Enligt lag får man bara arbeta fyra och en halv timme i
sträck. Tiden registreras av en färddator som indikerar
att Stefan endast har sju minuter kvar till rast.
– Vi får skynda oss nu så vi hinner till fikan innan
tiden tar slut, säger han i all hast.

Äntligen ﬁka
Vi hinner precis i rätt tid till fikat. Stefan stannar till vid
Adelsös enda affär.
– Jag försöker att alltid hinna stanna till, det är trevligt med lite sällskap. Eller vad säger du Patrik?
– Du vet vad jag tycker, alltid kul när du kikar in, svarar
butiksägaren som känner till alla på ön.

Nu skiljs
våra vägar
Rundan
på
Adelsö är klar och
Stefan har två tunnor
kvar att tömma.
– Vad kul att ni ville följa med,
säger han och skrattar.
Nu skiljs våra vägar, med oss
tar vi en känsla av förståelse och
respekt för Stefan Meijer och
hans arbete.

F

Stefan Meijer

Namn: Stefan Meijer
Ålder: 44 år
Familj: Fru och tre barn
Bor: Stenhamra
Yrke: Renhållningsarbetare
Favoritskräp: Hushållssopor
Bästa med mitt jobb: Ganska fritt och
jag kan lägga upp det som jag vill,
sen är man ute mycket.
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Glädje och harmoni
är viktigt för SKÅ IK

Svenska
handbollsherrarna
har hittills gjort ett bräckligt
EM och i måndags kändes det
nattsvart då Serbien vann med
24-21. Men redan matchen innan pratades det om ett mentalt djupdyk.
– Personligen tycker jag att
det saknades glädje i laget,
framförallt i sista matchen,
säger Andreas Wallin, styrelseledamot och tränare i SKÅ
IF.
Andreas Wallin berättar att
SKÅ IF lägger stor vikt vid att
det ska vara lustfyllt att spela,
att de värdesätter energi.
– Den mentala inställningen
är jätteviktig inför en match
med hög spänningsgrad. Innan
våra matcher dansar vi ibland.
Andra gånger ser vi till att
blunda tillsammans och blicka
tillbaka på en framgångsrik
match vi har spelat, för att få
rätta känslan i hjärtat, tillägger
Wallin.
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Backen kan räddas

FOTO: ANDREAS WALLIN

MARIA OLSSON

Ekerös fjärdeklassare bjuds på gratisåk i Ekebyhovsbacken.

Psyket viktigt i handbollen.

Niklas ökar i vikt
efter ännu en vecka
Niklas Lindqvists, 18, är inne
på sin tredje träningsvecka och
det går fortfarande bra.
– Jag har känt mig helt slut
efter mina träningspass.
Niklas har tränat hårt och
inte haft några större motgångar förutom lite ont i ryggen
i tisdags vilket han själv tror
berodde på träningsvärk.
– För säkerhets skull körde
jag lite försiktigare under tisdagen och på onsdagen var värken borta. Niklas känner sig mer
van med sina övningar och kan
öka lite i vikt.
– Jag har blivit mycket hungrigare de senaste veckorna och
sovit bättre på kvällarna. Jag
har faktiskt gått upp 3 kilo på
bara de två veckor jag har hållit på vilket jag är mycket nöjd
med.
FOTO: MARCUS ÅBERG

YLVA WOLGAST

Få besöker Ekebyhovsbacken trots
att snön är här. ”Alla på snö” är en
satsning som ska få unga att öppna
upp ögonen för vintersport.
— Det är underbart om barnen
känner att de vill komma tillbaka,
så att allt detta kan leva vidare,
säger Ylva Schöldberg som är ledare från Friluftsfrämjandet.
UPP OCH NER — NER OCH UPP. Snön
yr runt i luften när barnen kommer
sladdande ner för Ekebyhovsbacken. Snön har äntligen kommit för
att stanna. Det hoppas i alla fall
fjärdeklassarna från Sanduddens
skola som under en hel dag får testa
på att åka skidor, snowboard och
pulka.

ute och
några snökanoner är i full gång.

DET ÄR FLERA MINUSGRADER

Bara en av de fyra nedfarterna har
hunnit öppna. Men det finns ändå
gott om utrymme för att ta ut svängarna.
– Det är en skola per dag som
kommer hit. Därför är det inte så
många i backen samtidigt, så det är
ju världens lyx för dem, säger Ylva
Schöldberg.
lärare finns både
ledare och funktionärer på plats för
att stötta barnen. Responsen från
eleverna har varit mycket bra.
– De tycker det är superkul. Ingen vill sluta åka, snart måste vi nog
stänga av liftarna så barnen får vila
lite, säger Ylva Schöldberg.
Läraren Emilie Gjers sitter och

TILLSAMMANS MED

Trivs du i Ryssland?

– Jag trivs verkligen riktigt bra,
både i laget och i landet.
Hur fungerar det att ha flickvän och
familj i Sverige när du jobbar i Ryssland?

Patrik Zackrisson i Moskva.

Hallå där...
Patrik Zackrisson, 24, som har gått
från att spela i Skå IK på Ekerö till
Ryska Atlant Mytisjtji i KHL.
E-nytt följer Niklas träning
under fem veckor.

”Alla på snö” anordnas av Friluftsfrämjandet som under tre veckor
bjuder in alla fjärdeklassare från
Ekerös skolor till Ekebyhovsbacken.
Meningen är
att öka intresset
för skidbacken
som tidigare haft
få besökare.
– Det är nästan
bara
skidklubben som kommer
hit annars, säger Ylva Schöldberg.
Joakim Blomqvist
som är en av de ansvariga för Ekebyhovsbacken.

FOTO: MARIA OLSSON

Varför väljer du att spela i Ryssland?

– Ryssland har en bättre liga än

FOTO: CAROLINE MÅRTENSSON

den svenska elitserien och har bättre ekonomiska förutsättningar.
Rysk hockey är också lite snabbare
än svensk och lägger mer fokus på
individuell skicklighet och mindre
taktik.
Men jag ser också det här som en
utmaning för mig som person och
hockeyspelare.

– Klart att det inte är optimalt att
ha livet i Sverige och bo i Ryssland.
Men jag tycker att det fungerar över
förväntan.
Vad kommer du ihåg från din hockeykarriär i Skå IK?

– Oj, jag kommer ihåg väldigt
mycket. Allt från när jag var liten
och mer eller mindre började spela
till sista året i A-laget. Jag minns
lagkamrater, tränare och vaktmästare. Jag har många goda minnen
från Skå-tiden.

värmer sig under en filt. Flera elever kommer ner från toppen och
bromsar in. Hon frågar en av dem
om hon inte blir yr i huvudet av allt
åkande.
PLÖTSLIGT FÅR EMILIE syn på en annan elev borta i liften.
– Kolla, Nathalie åker i liften!
Det är första gången som tioåriga
Nathalie står på ett par slalomskidor. Hon nickar med ett leende på
frågan om hon skulle vilja komma
tillbaka till skidbacken.
– Det svåraste är att komma upp i
liften, jag ramlade där förut. Det roligaste är att åka ner, säger Nathalie
och åker vidare.
JIMMY KARLSSON

Har du några tips till de som vill
lyckas som hockeyspelare?

– Jag vet inte, att träna hårt och
samtidigt ha roligt antar jag är det
bästa knepet. Det finns inga genvägar, viljan måste finnas där.
MARIA OLSSON

F

Om Zackrisson

24-åringen Patrik är en centerspelare som beskrivs som den aviga
högerskytten. Han spelade i juniorvärldsmästerskapet för Sverige 2007
och har totalt gjort 17 mål på 56 juniorlandskamper.
Innan han började spela för Ryska
Atlant Mytisjtji i KHL 2011, spelade
han för bland annat Frölunda Indians,
Rögle BK och Linköping HC.
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Krönika
Jimmy Karlsson

En svensk, en norsk
— och en datanörd

N

Bara cola-drickande killar som skjuter på varandra? Nej, här finns utrymme för alla.

foto: cornelia karlsen

Allt började med Super Mario
Datorer, brädspel, dans och sång.
På föreningen Mys och Spels LAN
(Local Area Network) finns utrymme för mer än att bara skjuta.
— Det är roligt att variera lite,
säger den aktive spelaren Robert
Bereza.
I hallen hörs ”Oops, I did it again”
på avstånd, ljudet kommer från ett
rum där ett dansspel är i full gång.
Två tjejer dansar inlevelsefullt till

Det är kravlöst
och avslappnande att spela
med kompisar.
Robert Bereza

Britney Spears med neddämpat ljus
i taket. I lokalens mysrum är borden
täckta av brädspel och i rummet intill står datorer utplacerade bredvid
varandra.
Lite varstans syns burkar av energidryck och cola. Här, på fritidsgården Fabriken, pågår ett LAN.
Cirka 15-20 personer har samlats
för att umgås och spela tillsammans
under en hel helg.
Folke Ununger och Robert Bereza sitter bredvid varandra vid varsin
dator.
— Sluta slå mig! utbrister Folke.
— Men du slog mig! säger Robert.
Båda är 16 år och har spelat dataspel sedan de var små. De förklarar att det började med Super
Mario som nu har övergått till andra spel.
Killarna uppskattar tillfällen när
de kan spela och umgås med varandra.
— Det är avslappnande och kravlöst, och så är det kul att spela med
kompisar, säger Robert. Vi pratar
och skriker på varandra.
Föreningen Mys och Spel anordnar
LAN och spelhelger några gånger
om året. Antalet deltagare varierar,

men ibland kan det komma upp
emot 70 personer. Medelåldern på
deltagarna är cirka 17 år och de flesta är killar. För att bjuda in fler än
bara datorintresserade, och framför
allt fler tjejer, anordnas det även andra spel och aktiviteter under dessa
helger.
Holger Cederberg, 19 år är en av de

ansvariga för arrangemanget. Han
menar att det finns ett stort intresse
för dataspel, men att många föredrar att sitta hemma och spela ensamma. Holger tycker ändå att det
är viktigt med tillfällen där spelintresserade får chans att träffas och
umgås. Han tror att det kan vara
utvecklande.
— Grupparbetet förbättras när
man spelar i lag. Vi samarbetar
genom att skjuta tillsammans på det
andra laget, förklarar Holger.

Det råder en genomgående mysig
stämning och alla tonåringar verkar
nöjda med aktiviteterna.
— Vi kommer att fortsätta att
anordna arrangemang så länge det
finns intresse, säger Holger Cederberg.
Louise frilund

Veckans serie:

Riskko Care

illustration: cornelia karlsen

aj! Naj! Skyt! Skyt!
För två år sedan mötte jag en snubbe. Eller mötte och mötte,
han satt mest inlåst på sitt rum. Jag hade flyttat till norska Bergen där jag bodde i ett ganska trångt kollektiv tillsammans med tre
killar. En svensk bagare, en norsk filosof, och sedan en mycket mystisk
person. Vi kan kalla honom Snubben. En norsk ung herre som till en
början inte gjorde mycket väsen av sig. Jag tror till och med det tog
någon vecka eller två innan jag
ens såg honom.
Medan vi andra arbetade häcken av oss dag och natt, satt Snubben likt tjuren Ferdinand inne på
sitt rum. Men han doftade inte
på blommor, han spelade istället “Call Of Duty”. Ett datorspel
där du får välja mellan att vara
mördare eller mördarnas mördare.
jag bodde
i huset lärde jag aldrig riktigt
känna Snubben. För mig var han
bara som en underlig kraft, som
ett spöke som satt i väggarna.
För ibland hördes de desperata
dödsskriken.
Snubben lämnade nästan aldrig
sitt rum. Då och då smet han ut för att värma en färdigpizza i köket.
Men lika snabbt försvann han in i sitt näste igen. Han spelade datorspel
dygnet runt. Det var omöjligt att förstå hur och när han sov.

Under det halvåret

Skulle jag få
göra sällskap
med garderobsgeten?

Var han alltid vaken? Åt han inte mer? Odlade han potatis under
sängen? Låg det en slaktad get i garderoben? Hur såg det ut där inne
egentligen? Hur skötte han toalettbesöken? Vart kom han ifrån? Hur
länge har han befunnit sig här? För evigt? Vet han hur den riktiga
världen ser ut? Har han någonsin lämnat ytterdörren? Har han inte några vänner?
Frågorna snurrade länge runt mitt huvud. Någon gång varannan
månad kom i alla fall Snubbens mamma på besök. Hon städade, tvättade och lagade lite mat. Men Snubben satt givetvis kvar i sitt rum,
framför datorskärmen.
Jag kunde nästan se framför mig hur det gick till när hon matade
Snubben. Hon slänger nervöst in hela kastrullen i rummet och stänger
snabbt dörren. Kastrullen flyger sedan ut, tom och helt krossad. Precis
som i filmen Jurassic Park.
Jag kunde inte låta bli att tycka synd om Snubben. Där satt han varje
dag, inne i sin lilla våldsamma värld, helt utan kontakt med omvärlden.
Han måste ju bli totalt galen.
Men så en dag öppnades porten upp. Snubben frågade mig om jag
ville följa med in på hans rum och lira dataspel. Jag blev alldeles stum.
”Oj, kommer han mörda mig nu?” Tänkte jag. ”Ska jag få göra sällskap
med garderobsgeten?”.
Rätt var det var så satt jag där i hans välstädade rum, på en liten pall
bredvid honom. Gardinerna var fördragna och datorstolen i kombination med datorn såg ut som utrustningen från Matrix.
Konversationen var sparsam. Jag var nyfiken. Vad kunde egentligen
vara så intressant att inget annat på denna planet var värt att bry sig
om? Spelet satte igång och Snubben var mitt i ett gisslandrama, det
hundrafyrtiosjunde dramat för dagen.
”En gång knivade jag över femtio personer på en omgång”, sa Snubben samtidigt som han satte kniven i en motspelare. Han var tydligen
en av de bästa. Inte bara i Norge, utan i hela Norden. Plötsligt började
Snubben prata. Inte med mig, utan med sina medspelare i hörlurarna.
Han frågade hur det var med dem, vad de gjort under dagen och om
livet i allmänhet. De skrattade tillsammans och jag var som bortglömd.
De var hans riktiga vänner. Likasinnade Snubbar – och de var väldigt
många.

