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Världsklassigt internet är målet.

Dåligt internet
upprör många

Gifter i hemmet
riskerar bli kvar

Kommunen hinner inte nå målet om sänkta radonhalter i bostäder
Radon är orsak till 500 personers död i lungcancer varje år. Regeringen har
satt målet att alla bostäder och verksamheter ska ha en radonhalt som inte
är skadlig för husägarna. År 2020 ska det resultatet ha uppnåtts. Flera av
Sveriges kommuner kommer inte nå miljöskyddsmålet, Ekerö är en av dem.

– Vi hinner inte med. Det finns många hushåll i kommunen och vi har
inte kontroll över ifall de mätt halten i sitt hus eller inte, säger Elisabeth
Svanholm som jobbar som miljöhandläggare vid Ekerö kommun.
Trots det har kommunen inga planer på att öka kontrollen.
Sid 2-3
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Trots närheten till Stockholms
innerstad har många boende på
Ekerö långsamt internet.
– Jag jobbar hemifrån och
det är helt hopplöst när jag ska
mejla högupplösta bilder, säger
Rolf Wiklund.
Sid 4

Vecka 5 2012

Fåglarna trivs i Svartsjöviken.

Blicken mot skyn

Foto: Cornelia karlsen

Intresset för fågelskådning har
ökat mycket de senaste åren.
E-nytt följde med fågelskådaren Urpo Könnömäki en
dag på fältet.
– Det krävs en stor dos
tålamod, säger Urpo.
Sid 6-7

Positiv inställning i laget.

Bra humör trots
förlust i Mälarö HF

Mälarö HFs hemmamatch mot
Väsby i tisdags blev en hård
historia. Men för laget är sammanhållningen viktigare än resultatet.
Tränaren Mikael Kämpe
berättar om matchen, säsongen
och hans tankar inför framtiden.
Sid 8

”Jag är inte ute efter att tjäna pengar, jag vill bara få spela så mycket som möjligt”, säger Sean Nowell.

foto: Linn matikka

Jazz från New York på Ekebyhovs slott i helgen

Sean Nowell är en stor saxofonist i jazzkretsar. I helgen besöker han Ekerö
där han gör en spelning på Ekebyhovs slott tillsammans med gruppen Sean
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– Jag gillar att komma till Sverige, folk är så kreativa här, säger han. Sid 5
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Hänt i korthet
Flera trafikolyckor inträffade

i helgen till följd av det hala
väglaget. Liknande väder väntas och därför gäller det att ta
det lugnt på vägarna.

En grov misshandel ägde rum i
Ekerö centrum i helgen. Polisen
efterlyser vittnen till
misshandeln. Såg du någonting
så tipsa polisen på nummer
114 14.
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Svårt att hinna
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Räddningstjänsten fick i söndags larm om en brand vid Kina
Slott. En container brann, styrkorna på plats släckte branden.

Priset på bensin är högre
än någonsin i hela landet.

Bensinpriset
är nu rekordhögt
Med 14,88 kronor slog priset
på 95 oktan nytt rekord i
måndags. Bensinpriset har varit ovanligt högt på sistone, men
på Ekerös OKQ8 syns ingen
märkbar skillnad på försäljningssiffrorna. Det enda trendbrottet som Lorentz Blixt, butiksanställd, har märkt av är att
de säljer mindre vanlig bensin
och i stället mer diesel och E85.
– Det är samma förändring
som i resten av landet. Jag tror
att det beror på ökat miljötänk,
säger Lorentz Blixt.
foto: matilda träff

matilda träff

Unga kan nu söka stöd hos
Socialkontoret via facebook.

Fältarbetare —
nu på Facebook
Nu finns kommunens fältarbetare på Facebook. Syftet med
sidan är att lättare få kontakt
med unga. Det är ett forum där
de kan ställa frågor och söka
stöd på sina egna villkor.
Socialkontoret tar nu ställning till hur kommunen ska
hantera de juridiska problem
som kan uppstå. Förhållningssättet till arbetet på Facebook ska fungera på samma
sätt som det fysiska arbetet ute
bland unga.
Jimmy Karlsson

Kommunen förvarar alla registrerade mätningar av radon. Trots fyllda pärmar finns det fall som inte rapporteras in.		

foto: frida svensson
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mäta farligt radon
Kommunen hinner inte nå målet
att mäta radonhalterna i ekerös
hushåll innan år 2020. detta trots
att strålningen är den vanligaste
orsaken till lungcancer, näst efter
rökning.
— eftersom situationen med
hus ändras hela tiden bör kommuner jobba aktivt med att informera fastighetsägare, säger Kirlna
skeppström på strålskyddsmyndigheten.

varJe År dÖr cirka femhundra svenskar i lungcancer till följd av för hög
radonhalt i hemmet. Den största
riskgruppen är rökare. Regeringen
har därför tagit fram ett nationellt
miljömål som innebär att alla kommuner ska ha sänkt sina radonhalter
till en ofarlig nivå innan år 2020.
Ekerö kommun uppger i sitt senaste delårsprotokoll att de förmodligen inte kommer nå upp till detta.
– När personer söker bygglov
kräver vi att de kollar upp radonhalten. Men vissa sköter mätning
och sanering själva, så vi har inte
koll på alla, säger Elisabeth Svanholm som är miljöhandläggare på
kommunen.
Hyreshus, förskolor och olika
verksamheter kommer hinnas med
innan 2020, men resten är oklart.
Hittills Har 2 700 av Ekerös 10
800 hushåll kontrollerats, men det
är osäkert om alla som behövt har
åtgärdat problemen. Hos kommunen finns kartor som visar vilka
områden på ön som har högre risk
för radon. Men de är dåligt upp-

f

daterade och Elisabeth Svanholm
skulle vilja se nya radonriskkartor
som utgår från fler mätpunkter än
vad den nuvarande kartan gör. Hon
nämner också att radonvärdet i
marken kan ändras från tillfället då
mätningarna görs innan huset byggs tills det står färdigt.
ett eXemPel är bostadsbygget i San-

dudden. Där höjdes radonvärdet i
marken efter att man börjat gräva,
eftersom jorden mestadels består av
grus som lätt släpper igenom ädelgasen. Några av
de första husen
fick saneras.
– Många blev
irriterade eftersom de till en
början fick information från
elisabeth
byggföretaget om
Svanholm.
att det var fritt
från radon, berättar Svanholm.
har tidigare samarbetat med en radonkonsultfirma som då skickade
ut information vilket
ökade
mätningarna.
Men annars planeras
ingen ny kampanj.
Jonas Krylborn har
jobbat i branschen i
tjugo år och har erfarenhet av mätning och
sanering av radon. Han
har varit en hel del på Ekerö och arbetat.
– Det är hetsiga år när det
gäller husköp och många har bråt-

tom med budgivningar. Då har man
inte så mycket tid och radonfrågan
kommer lätt i skymundan, säger
han.
har
ett samlat ansvar inom områdena
strålskydd och kärnsäkerhet. De
arbetar förebyggande för att skydda
människor och miljö från oönskade
effekter av strålning, och får många
frågor från allmänheten om radon i
hemmet. Familjer med småbarn är
oftast mest oroliga och är noga med
att åtgärda problemen med en gång.
– Då har man heller inte anledning att vara orolig. Vi lever alltid
med radon runt oss i viss mängd,
berättar Kirlna Skeppström på
Strålsäkerhetsmyndigheten.

strÅlsäKerHetsmyndigHeten

frida svensson, alva HällBerg

eKerÖ KommUn

25 procent av
ekerös hushåll
har mätt sin
radonhalt.

totalt har ekerö
cirka 10 800 hushåll.

ekeröbor om radon:

eget ansvar för husägaren att en radonmätning sker i bostaden

ett nationellt miljösäkerhetsmål har
satts som innebär att alla bostäder
ska ha under 200 Bequerel radon i inomhusluften innan år 2020.
om radonhalten är mer än 200 Bequerel per kubikmeter kan man få upp
till 15 000 kronor i saneringsbidrag.
Ansökningshandlingar finns att hämta
hos Boverket.

radonhalten i ett hus luft mäts under eldningssäsongen, från okober till
april.
dosor sätts upp i en minst två
månader lång mättid.
om ditt hushållsvatten kommer
från en djupborrad brunn bör radonhalten mätas i vattnet.
radon räknas inte som ett dolt fel

hus byggda på 60-70talet har ofta en grund byggd på blåbetong. det är
vanligtvis rikt på radium som sönderfaller till radon. foto: frida SvenSSon

i hus eftersom det kan mätas. det är
upp till den nuvarande husägaren att
se över radonhalten i huset.
Broschyrer om radon finns hos kommunerna och man kan även beställa
broschyrer från Statens strålinstitut
Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten och
Statens strålskyddsinstitut.

visste du att det är upp till husägaren själv att mäta radonhalten?
tycker du att kommunen borde informera invånarna mer om detta?

“Jag hade hört
att radon kunde
ﬁnnas i blåbetong och det
ﬁnns i vårt hus,
därför mätte
vi. vår radonhalt var för hög
och vi sanerade
huset, mest för
barnens skull”.

“vi sanerade i
höstas och har
igång en ny
kontrollmätning
i vårt hus nu.
radonhalten
var inte något
som gjorde mig
orolig när jag
ﬁck reda på
det”.

Hans frÖman

Ulf BernitZ

f

simone sjökvist, ekerö.

anette vassblom, ekudden.

sven-olof nilsson, ekudden.

– Egentligen inte, men jag har
funderat på att mäta. Jag tror kommunen kan bli bättre på att informera, det brukar kunna gå segt
med sånt här.

– Jo det visste jag. Men jag tror
kommunen kan informera mer om
radonet, jag vet att det är rätt höga
halter i Sandudden.

– Ja, fast jag tror att det är många
som inte vet. Kommunen borde tala
mer om det, hälsovårdsnämnden
ska väl också ha koll på det här.

ädelgasen utan lukt, smak eller synlighet

ädelgasen radon bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller.
radondöttrar bildas och sänder ut
skadlig strålning i lungorna om de andas in.
radon varken syns, smakar eller
luktar.
Den kan finnas i byggnadsmaterial,
som uranrik blåbetong. men radon

finns främst i marken, och kan då
komma in i huset via luften, eller via
vatten.
det tar mellan 15 och 40 år från
det att någon utsatts för radon till
dess att lungcancer kan påvisas.
Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten och
Statens strålskyddsinstitut.
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Långsam uppkoppling upprör
“När min famij
ska se på TV
över nätet är
det omöjligt.”

”Bredband i världsklass” — det
gäller inte på Ekerö. Flera företag och bostadsföreningar känner
ett svagt stöd från kommunen i
frågan om en utbyggnad av bredbandsnätet.
— Vi är en närförort, men har
sämre bredband än uppe i Norrland. Vi borde ha minst lika bra,
säger Rolf Wiklund från Gellstaö
bostadsförening.

Rolf wiklund

frågan och försöker locka dem hit.
Varför har det inte hänt något sedan
dess?

OM internetoperatörerna som
styr marknaden anser att det inte
är lönsamt att bygga ut bredbandsnätet kan staten gå in med ekonomiskt stöd. Men ett bristande engagemang från kommunen har lett
till att utbyggnaden av bredbandsnätet har strandat.
Efter många klagomål från villaägare startade Rolf Wiklund en projektgrupp som undersöker förutsättningarna att få bättre uppkoppling
till området.

– Regeringen gjorde en satsning 2004 med fibernätverk.
Då såg de ett behov vilket det
också gör nu. Vi har inte sett att
det har funnits något behov av
det tidigare, säger Stefan Pellén.
Ni vill främja egenföretagare, ska de
inte ha möjlighet att jobba hemifrån
och ha ett bra bredband?

– Det är klart att det ska ha det
och vi är medvetna om att det finns
behov. Det finns redan för tillfället
ett bra internet i adsl-format på ön.

Efter flera samtal med olika oper-

atörer visade sig intresset vara lågt
till att bygga ut bredbandsnätet. De
höga kostnaderna är orsaken till att
det inte är lönsamt för operatörerna.
– Jag vet flera företagare som har
klagat. Vi har haft kontakt med andra bostadsföreningar som också
upplever samma problem, säger
Rolf Wiklund.
Ekerö kommun arbetar för att
främja egenföretagare.
– Jag arbetar mycket hemifrån

Emma Abbemo, Jimmy Karlsson

F
— Det är hopplöst när jag ska mejla högupplösta bilder, säger företagaren Rolf Wiklund.

och driver även en fotoverksamhet. Det är helt hopplöst när jag ska
mejla högupplösta bilder. När min
familj ska hyra film eller se på TV
över nätet är det ofta omöjligt, säger
Rolf Wiklund.
Stefan Pellén är Näringslivschef

på Ekerö kommun och håller med
om att det är dålig uppkoppling.
Något han själv märker av i vardagen.
– Vi är fullt medvetna om att vi
inte har ultimat bredbandsuppkoppling på ön. Man vill alltid ha bät-

foto: Klara stefansson

tre och bättre, säger Stefan Pellén.
Hur jobbar ni konkret med att utveckla bredbandet på Ekerö?

– Under 2005 la kommunen ner
en stamfiberledning. Vi hjälper
till med kontakten med leverantörer och operatörer. Vi driver

Regerings mål

Regeringen har som mål att Sverige
ska ha bredband i världsklass.
År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ha tillgång
till bredband, minst 100 Mbit/s.
Redan år 2015 bör 40 procent ha
tillgång till bredband med den hastigheten.
Källa: Länsstyrelsen

foto: Kristdemokraterna

Upp till bevis för KD
Efter en höst kantad av motgångar
ska nu KD bygga upp sitt förtroende igen.
— Risken att många som tidigare
stödröstat på KD inte vågar lägga
sin röst på dem igen, säger opinionsredaktören Elisabeth Sandlund.
Elisabeth Sandlund, opinios-

Göran Hägglund — om Ekerö får bestämma.

“Vi stödjer dig Göran Hägglund”
Osynlig, frånvarande och toppstyrning. Kritiken mot Göran
Hägglund har varit hård. I helgen
utmanades han av Mats Odell i
partiledarvalet, men på Ekerö är
medlemmarna eniga.
— Jag gillar Mats som person,
men inte som partiledare, säger
Christina Blom Andersson, KD politiker på Ekerö.

på Ekerö
ringde innan valet till distriktsstyrelsen för att uttrycka sitt stöd
för Hägglund och mejlade även till
honom personligen för att visa att
de står bakom honom.
– Vi är som Odell, värdekonservativa i till exempel familjefrågor,
men vi stödjer Göran. Han är en
Kristdemokraterna

riktig kramgubbe som vill att alla
ska må bra, säger Christina Blom
Andersson.

För tre veckor sedan var Christina
Blom Andersson orolig och väldigt
bekymrad för
Kristdemokraternas framtid
men efter helgen i Västerås,
där över 1200
kristdemokrater
samlades, har
Christina Blom
oron släppt.
Andersson.
– Det har gett
oss vind i seglen, jag tror att Göran
tagit till sig av kritiken och att vi nu
kan skaka av oss det här och landa
igen. På kommunal nivå är vardags-

snacket bland det viktigaste för att
kunna återvinna det skadade förtroendet för partiet.
– När det tar en halvtimme
att handla mjölk för att jag blivit stoppad på ICA för att prata
politik, har det varit en bra dag,
säger Christina Blom Andersson.
Men hon poängterar också att kam-

panjer, sociala medier och få bra
artiklar publicerade är nödvändiga
verktyg för att få ut deras politiska
budskap.
– Det finns en risk nu att vi tappar självförtroendet, vi måste få ut
politiken till folket igen. Men det är
svårt, Ekeröborna står inte i kö för
att prata med politiker, säger hon.
Amanda Horne

redaktör på tidningen Dagen, menar
att ansvaret för
Kristdemokraternas framtid
nu ligger hos
Göran Hägglund
som tydligt måste
visa med konkreta förslag vad
partiet står för. Elisabeth Sandlund.
– Jag tycker att de borde tagit i
ännu djärvare. KD är i en svår situation just nu, det finns tydliga motsättningar inom partiet och nu är
det upp till bevis för Hägglund att
vända den negativa trenden.

att många är besvikna och nedslagna, men att partiet samtidigt tar nya tag nu och
satsar på försoning.
– Det är aldrig bra med interna strider som inte hanteras rätt, men det verkar som
att kritiken har tagits på allvar.

Den senaste tidens negativa publicitet med anonyma blogginlägg från
”Ove Tove” och kritiserade kommentarer om överklassafarin från
toppolitiker, har tagit fokus från
sakpolitiken.

“Jag tycker att
de borde tagit i
ännu djärvare.”
Elisabeth sandlund

Sandlund tror verkligen inte att
all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet och att partiet måste
jobba på att bli bättre på sakliga diskussioner.
– Risken finns att dåliga minnen ligger kvar, det slutade ju illa för Juholt.
Amanda Horne

F

KD i nuläget

Sandlund menar

Med 198 röster mot 88 vann Göran
Hägglund i det unika partiledarvalet
mot Mats Odell i lördags. Men än är
inte kampen slut för partiet.
Opinionsundersökningar visar att
stödet för KD sänkts från 5,7 till 3,1
procent.
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T.v. Sean Nowell liknar det rus han fick första gången han spelade på saxofonen med en religiös uppenbarelse. T.h. Vänner
ställer upp med sovplats under turnén. Men livet på resande fot betyder mycket dötid för Sean och trummisen Joe Abba.

Från New York till Ekerö
I helgen får Ekerö celebert besök.
Sean Nowell är en stor saxofonist i
jazzkretsar och är numera bosatt
i New York. På lördag spelar han
med gruppen Sean Nowell European Quintet på Ekebyhovs slott.
FREDRIK OLSSON SOM är gitarrist
i bandet har lagt upp hela Sverigeturnén och bokade bland annat
in spelningen på Ekebyhovs slott.
Sean Nowell har spelat på slottet
tidigare och anser att det är en av
de bättre lokaler han har spelat i.
– Det är ett bra ställe att spela
på, slottet är ju äldre än hela mitt
hemland. Jag har aldrig några
förväntningar på en spelning eller
något annat heller. Jag är en positiv
pessimist, säger Sean.
Han spelar i första hand för sin
egen skull men nämner att i Sverige
är det oftast fullsatt och det är ett av
hans favoritländer att spela i.

klass så frågade musikläraren om eleverna ville
starta ett band.
När de fick frågan om vilket instrument de ville spela såg Sean
en stereotypisk bild framför sig av
en musiker med hatt som un-

NÄR SEAN GICK I FEMTE

der en gatlykta spelade saxofon.
Musik passade Sean som handen i
handsken och han låg nästan alltid
ett år före de andra i sin musikaliska
utveckling.
Efter att ha fått pikar från sin bror
om att det var töntigt med saxofon
ville Sean sluta men övertalades av
sin lärare att prova på att spela jazz.
När läraren visade Sean den legendariska bluesskalan öppnades en ny
värld upp.

Det är ett bra
ställe att spela
på, slottet är ju
äldre än hela
mitt hemland”.

– En del behöver spränga saker
för att få kickar, en del slåss och en
del tar droger. För mig har det alltid
räckt med musiken, säger Sean och
gestikulerar ivrigt med händerna
sitt musikaliska uppvaknande.
inne på att
bli kyrkomusiker men tyckte den
tillvaron var för trångsynt.
Han berättar att han vill att livet
ska vara som en berg- och dalbana
och inte som en kryssning.
Fredrik Olsson och trummisen
Joe Abba gick på samma college i
New York och bjöd vid ett tillfälle in
Sean till ett jam. Medlemmarna
lyckades få bidrag för att göra
en Sverigeturné som avslutades på
Glenn Miller Café i Stockholm. Där
spelades även skivan Stockholm
swingin’ in som blev en av skivorna
på 2011 års topp 50 lista i tidningen
Jazz Times.

SOM KRISTEN VAR SEAN

är för andra
gången med och spelar på Ekebyhovs slott. Han har spelat ihop
med Sean i elva år.
Joe tycker att jazzklimatet i Sverige är bra och att folk visar uppskattning. De är väldigt musikalisk

TRUMMISEN JOE ABBA

öppna
vilket gör
att bandet ofta
kan spela lite utanför ramarna.
Stämningen har
alltid varit bra i
bandet och Joe har
inga problem med
att turnén går under
Seans namn.
– Sean är ju själva
dragplåstret och det
var vår gitarrist Fredriks idé att fronta med
Seans namn för att locka mer
folk till spelningarna, säger Joe
som för bara minuter sedan
klev av tåget i Stockholm, med
en rejäl jetlag.
ALEXANDER HOFER

F

Sean Nowell

Ålder: 38 år.
Född: Wrutzburg i Tyskland. Då pappan var soldat.
Gift: Med broadwayskådespelerskan
Kirsten Wyatt.
Största influens: John Coltrane.
”Han är den första personen jag
hälsar på i himlen”.

Favoritspelställe: The 55 bar i New
York.
Favoritställe i Sverige: Glenn Miller
Café.
Bästa svenska jazzmusikern: Trumpetaren Peter Asplund.
Sean Nowell European Quintet spelar klockan 19.00 på Ekebyhovs slott.
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Simon och ekarna — ett klassafari
E-nytt recenserar Lisa Ohlins kritikerrosade drama

imon och ekarna handlar om
två pojkar som kommer från
två olika klasser, den ena rik
bokhandlarson – den andra fattig
arbetarklass.
Filmen utspelar sig under andra
världskriget när samhället såg annorlunda ut. Men kanske kan vi
idag ändå känna igen oss i bilden av
ett Sverige som är uppdelat mellan
de som har och de som inte har.
Som exempel på det anordnades
i helgen ett ”överklassafari”. Där arrangörerna bjöd på sightseeing i
Nacka för att visa skillnaderna mellan det rika området solsidan och
det mindre välbeställda Fisksätra.

När filmatiseringen av Marianne
Fredrikssons omtyckta roman Simon
och ekarna nu går upp på Ekerö Bio
har filmen redan vunnit två guldbaggar och fått motta Göteborgs
filmpris.
Filmen är välspelad med Bill
Skarsgård som den äldre versionen
av Simon och Helen Sjöholm som
gör ett trovärdigt porträtt av Simons
mamma, s om kämpar för att hålla
ihop familjen.
SIMON VÄXER UPP I en spartansk stuga

på landet strax utanför Göteborg
med sina fattiga föräldrar. När det
är dags att börja skolan övertalar

Simon sin pappa att få börja på det
fina läroverket och han går motsträvigt med på det hela.
Där träffar Simon den judiske
Isak som bor i en våning i stan med
sin rika pappa Ruben och sin neurotiska mamma, som båda oroas över
nazisternas frammarsch i Europa.
Det gör Isak till en instabil yngling men som lösning på problemet beslutar pojkarnas föräldrar
att det bästa är om Isak får bo med
Simon och hans familj.
Filmen är en viktig berättelse om
hur nazismen även sköljde över
Sverige och födde förakt mot judar.
Men det är främst som en historia

Helene Sjöholm gör ett känslofyllt porträtt av Simons mamma Karin.

om klass den berör mig. Det skär
lite i hjärtat när Simon blir rasande
över föräldrarnas missnöje över att
han vill följa med Ruben på kultiverade konserter i stan.
SAMTIDIGT HAR JAG SVÅRT att förstå
vad symboliken att Simon visar sig
ha judiskt påbrå ska betyda. Var
det ödesbestämt att han skulle ty
sig till Ruben? Föddes Simon in i

”fel” klass? Oavsett vad så tror jag
att många kan relatera till känslan
av att vilja ha något som inte går i
linje med vad ens föräldrar planerat åt en. Initiativet till att anordna ”överklassafari” pekar på att det
fortfarande finns människor som
känner av skillnader i klass mellan
grupper. Det gör Simon och ekarna
till en högst aktuell film. 	

LINN MATIKKA

KULTUR
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En man,
Urpo Könnömäki är Ekerös främsta fågelskådare, med flest antal sedda arter.

Allt fler fågelskådar. Älbybon Urpo

Ett öga för fågel och en stor dos
tålamod, det bör du ha om du
sysslar med fågelskådning. Intresset har ökat mycket de senaste
åren, inte minst i Ekerö kommun.
E-nytt fick följa med den rutinerade fågelskådaren Urpo Könnömäki under en kall vinterdag
för att göra ett djupdyk i Ekerös
fågelliv.

En 30 minuters bilresa bort ligger
Svartsjöviken, som är känd för sitt
rika fågelliv och stora fågeltorn.
– Det här tornet har vi i föreningen byggt helt av egen kraft, säger
Urpo och ler.
VÄL UPPE I TORNET tar han fram hand-

kikaren och börjar söka av området.

TEXT: LOUISE FRILUND, MARIA OLSSON

I

För de hängivna fågelskådarna lämpar det sig med en tubkikare, annars går det bra med en vanlig kikare.

Urpo Könnömäkis trädgård
hörs ett ständigt fågelkvitter.
Inte konstigt att fåglarna trivs,
då hela miljön runt huset är byggt
för dem. Här kan de äta i lugn och
ro under vinterns kalla dagar. Urpo
tar ofta chansen att plocka upp
handkikaren för en närmare titt på
sina gäster.
Några gånger i veckan ger han sig
iväg ut i naturen för att fågelskåda,
med handkikare, tubkikare och
varma kläder. Då är han redo för en
dag på fältet.
– På Ekerö finns många bra platser att fågelskåda på. Främst för att
det finns så många olika typer av
miljöer, säger Urpo.

Han ringde för
att jag larmade
om 42 stycken
stenknäckar i
morse”.
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två kikare, 235 fåglar
Till Svartsjö slott kommer Urpo ofta. Han berättar att murskårorna vid slottet är ett bra ställe att spana på häckande blåmesar.

Könnömäki klär sig varmt och sticker ut i kylan flera dagar i veckan.
Efter en lång stunds spanande ropar
han plötsligt till. Urpo har fått syn
på en varfågel. Snabbt ställer entusiasten in tubkikaren för att se tydligare.
– Skynda, får ni se! säger han.
En sekund senare är fågeln
borta. Han förklarar att den
finns kvar någonstans i närheten
och att det bara gäller att vänta
ett tag. Sagt och gjort. Efter en
stunds väntan är fågeln tillbaka.
– Det krävs att man har riktigt
mycket tålamod ibland, säger Urpo.
intresse kommer
man långt. Efter att ha sett 235 fågelarter ligger Urpo överst på listan
bland fågelskådarna på Ekerö, men
det har varit ett livslångt projekt.
Intresset började på gården där
han växte upp, bara några år gammal. Sedan dess har det hållit i
sig. Han vet inte exakt vad som är
så fascinerande med fåglar, men
han gillar den stora mångfalden.
– De är ju så olika, säger Urpo.
Han berättar att det underlättar om
man lär sig skilja på fåglarnas läten,
samtidigt konstaterar han att det är
mycket lättare idag med vår teknik.

MED TÅLAMOD OCH

– När jag var ung var jag först
tvungen att lyssna och sen försöka
se vilken fågel som var i närheten,
säger Urpo.
MITT UNDER fågelskådningen ringer telefonen. Urpo svarar och
börjar genast prata om fåglar.
– Har du hittat något? frågar han.
De fortsätter att prata lättsamt
med varandra, sedan säger Urpo till
den andre att hälsa och de lägger på
luren.
– Han ringde bara för att jag larmade om 42 stycken stenknäckar i
morse, förklarar Urpo glatt.
Men Urpo och hans vänner är
inte de enda som brinner för våra
luftburna vänner.
Enligt SOF, Sveriges Ornitologiska Förening, har in-tresset för
fågelskådning definitivt ökat de
senaste fem åren. Speciellt bland
medelålderskvinnor.
GIGI SAHLSTRAND sitter med i kommittén för Sveriges Ornitologiska
Förening och är en aktiv fågelskådare på Ekerö.
– Folk har blivit mer angelägna
att vara ute i naturen. Själv har jag

... när jag går
ut och ser efter
fåglar känns det
som att rensa
själen”.
svårt att koppla av på jobbet, men
när jag går ut och ser efter fåglar
känns det som att rensa själen, säger
Gigi Sahlstrand.
Hon hävdar att det bor en fågelskådare i nästan varje människa.
– Alla är nyfikna på fåglar, få
människor går ju exempelvis
oberörda av fågelsång, framförallt

gör dem inte det när våren börjar
närma sig.
Hon berättar att hon får väldigt
många frågor om just fåglar, speciellt från personer som vanligtvis
inte har ett fågelintresse.
Gigi menar också att väl ute i
fågelsökandet så spelar våra vardagliga roller mindre
roll.
– Inom fågelskådningen kommer den
privata delen sent in i det
sociala spelet, för då
är det fåglarna som
knyter oss
samman.

F

MOF

MOF: Mälaröarnas ornitologiska
förening.Föreningen startades år
2000. År 2010 var 122 personer
medlemmar. De anordnar flera
aktiviteter per år.
En populär aktivitet är till exempel ”artrally” som går ut på att
i lag hitta så många fågelarter
som möjligt på utsatt tid.

FOTO: L

ARS LUN

F

DMARK

Urpo Könnömäki

Aktuell: Bjuder in till fågelmatning
i sin trädgård på lördag klockan
nio. Ordförande i Mälaröarnas ornitologiska förening
Ålder: 68 år.
Favoritställe: För fågelskådning är
det Älby hage som gäller.
Sedda fågelarter: 235 stycken.
Vackraste fågel: Salskrake.
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Mälarö HF

Mälarö HF är en sammanslagning av
SKÅ IK och Ekerö IK och sattes ihop i
augusti 2011.
Tränaren Mikael Kämpe är född i
Stockholm, men har även jobbat som
hockeytränare Ångermanland.
Laget består till hälften av spelare
från Ekerö och resten kommer från
klubbar utifrån.

F

Mälarö - Väsby

foto: cornelia karlsen

Matchfakta:
Mälarö HF - Väsby IK 5-11 (2-4,1-5,2-2)
Skott på mål: 29-44
Utvisningar Mälarö HF: 6x2 min,
1x5min, 1x10min, 2 Matchstraff. Väsby IK: 3x2, 1x5, 1 Matchstraff.

Kollaps mot Väsby IK
“Nu tar vi nya tag och med den goda stämningen i laget känns det som att vi leder serien”, säger tränaren Mikael Kämpe.

Mälarö HF emot
Väsby IK i Allhallen. Det blev en
jobbig match för Mälarö, som förlo-

I onsdags tog

Överger dataspelen
E-nytt följer Niklas Lindqvist
och hans träning i fem veckor.
– Jag spelar mindre dataspel
nu, säger Niklas som började
träna fem till sex gånger i veckan
efter årsskiftet.
– Jag har inte upplevt något
negativt med träningen alls,
säger han. Många av kompisarna
tränar också, så det blir väldigt
socialt.
Niklas säger att han främst bytt
tvspelskontrollen mot vikterna.
Under veckan har han också
kommit ett halvt kilo på vägen
mot sitt mål med träningen – att
öka i vikt.
foto: privat

linn matikka

Hittils har han hållit nyårslöftet.

rade med sex mål. Detta trots en bra
inledning och första målet i matchen som gjordes av Mälarös Martin
Fjällby.
– Det var en
mardröm trots
att vi började
bra. Med tur
och skicklighet
höll vi Väsby
utanför till en
början,
men
sedan kom ty- Mikael Kämpe.
värr en totalkollaps, säger Mälarös
tränare Mikael Kämpe.

Han menar att som nytt lag krävs
det att de hela tiden är på tå för att
kunna hänga med. Annars är risken
att de blir bortspelade.

delar av
matchen och stundtals var spelet hårt. Under tredje perioden
vaknade Mälarö till och hade högst
tryck på mål och vann skottstatistiken med 12-9. Sista perioden
slutade 2-2.
– Inför sista perioden sa vi att
‘Nu börjar nästa säsong. Vi kan inte
gå upp i tabellen och vi kan inte

Väsby dominerade stora

ramla ur’, säger Kämpe och menar
att det var det som gav spelarna den
nytändning de behövde.
Efter 14 matcher i sitt första år i
Alltvåan har Mälarö HF vunnit en
och spelat två oavgjorda.

trots resultaten nöjd
med lagets arbete under säsongen.
– Vi är ett nytt lag. När vi satte
laget i augusti hade antagligen de
andra lagen redan börjat träna inför
säsongen, säger han. Han menar att
det viktigaste är att fokusera på det
egna laget och inte motståndarna.

Men Kämpe är

Slagsmål efter knuff från Väsby.

Han ser också positivt på lagets utsikter framöver.
– Inför framtiden har jag
stora förhoppningar, men inga
förväntningar. Vi vill bygga på
stommen vi har och våra fantastiska
juniorer. Vi vill inte bara bli bättre,
utan även bredare, både som lag och
förening.
Trots förlust framhåller Mikael
Kämpe det positiva.
– Nu tar vi nya tag och med den
goda stämningen i laget känns det
som att vi leder serien, avslutar han.
CORNELIA KARLSEN

Budoklubb sponsrar resa till Thailand
Tre månader i Thailand är en dröm
för många. Men för Erik Palmqvist,
19, har det blivit verklighet tack
vare Ekerö Budo.
— Det bästa med Thailand är
att man verkligen känner att här
finns hjärtat av thaiboxningen, säger Erik.

foto: privat

Det har varit en tuff första säsong
för Mälarö HF. Tisdagens hemmamatch mot Väsby IK slutade 5-11.
Men Mälarö HFs tränare, Mikael
Kämpe, menar att stämningen i
laget är viktigare än hur det går
i serien.
— Det handlar inte om motståndarna utan mer om vår karaktär
som människor och som lag, säger
Mikael Kämpe.

foto: cornelia karlsen

en del av den
tre månader långa vistelsen och
hoppas att Erik ska kunna ge extra
tips och hålla i träningar när han
kommer hem.
För Erik har det betytt mycket att
få möjlighet att även kunna träna på
hemmaplan.
– Ekerö Budo är en jättebra klubb
med underbara människor. Men
kommunen borde stötta oss mer så
att klubben kan växa, säger Erik.
I Thailand får han chans att träna
med riktigt skickliga tränare och
han tycker att det är spännande att

Ekerö Budo sponsrar

“Jag vill prova att gå upp i match i Sverige”, säger Erik Palmqvist.

F

Thaiboxaren från Mälaröarna

Namn: Erik Plamqvist
Ålder: 19
Tränar: Thaiboxning och goshindo sedan ungefär 6 år tillbaka
Klubb: Ekerö Budo

Gör: Åkte till Thailand i början av
januari för att träna thaiboxning och
goshindo i tre månader. Ekerö Budo
hoppas att Eriks nya kunskaper ska
gynna klubben i framtiden.

få ordentlig insyn i kampsportens
historia och mentalitet.
– En person som ser kampsportsträning som en övning i att slå ner
någon, eller som slåss med prestige
är ingen rolig person att träna med.
Visst är det på allvar i stridens hetta,
men så fort klockan ringer ska man
kunna skratta och krama om och
berömma varandra.
Erik vet inte än om han är rätt
person för match, men det är absolut något han vill prova på i Sverige.
Han tror att han kommer att
utvecklas under sin utlandsvistelse
och tror att det kan ge mycket både
ur träningssynpunkt men också för
personlig utveckling.
– Utan kampsporten vet jag inte
om jag hade upptäckt träning. Det
betyder extremt mycket för mig. Jag
hittade precis det jag tycker om.
Ylva Wolgast
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TILL SIST

Redo för Melodifestivalen
FOTO: KLARA STEFANSSON

För Andreas Ekeling kommer lördagarna framöver att innebära
en sak: Melodifestivalen. Hans
intresse för tävlingen har resulterat i en C-uppsats och vadslagning
framför tv:n med kompisar.
— Svenskar är så tystlåtna, de
engageras för en gångs skull när
det är Melodifestivalen, det blir
en snackis, säger Andreas.

syns
varken schlageraffischer eller tavlor
med autografer, han klär sig inte i
glittriga kläder och han äger inte en
rosa fjäderboa. Vid första anblick är
det därmed svårgissat att 31-åriga
Andreas Ekeling är schlagerintresserad. Även om han inte anser sig
vara inbiten i statistik och fakta lyssnar han gärna på Linda Bengtzing ”Jag är uttalat den som gillar festivalen det mest i familjen”.
och styr ihop kompisgänget inför
varje deltävling i Melodifestivalen – att Marie Serneholt tar sig vidare i men det är musiken och tempot i
en tradition som kommer hemifrån tävlingen, säger han.
det som är bra, förklarar han.
föräldrarna.
Andreas summerar årets startfält
– Hela familjen gillar Melodifes- EN AV ÅRETS ÖVERRASKNINGAR är som en blandning av allting utan
tivalen, men jag är uttalat den som Thorsten Flinck som tillsammans någon självklar favorit. Den tionde
gillar det mest, säger Andreas.
med Revolutionsorkestern framför mars avgörs det vem som vinner
bidraget ”Jag reser mig igen”. An- årets tävling. Då är Andreas Ekeling
dreas tror inte att de har chans att i Globen tillsammans med sin bror
FÖR HONOM ÄR DET en självklarhet att
för att se finalen.
läsa på om artisterna innan tävlin- gå vidare.
– De tilltalar dem som egentligen
gen och lyssna på låtarna för att vara
KLARA STEFANSSON
ordentligt förberedd. I år tycker han inte gillar Melodifestivalen men
dock att det har varit ganska liten som kommer att titta ändå. Det
F Andreas väljer
uppmärksamhet kring Melodifes- kommer att bli pannkaka, sumtivalen i media, men han har ändå merar han.
Delta i Melodifestivalen eller aldrig
koll på vilka som ska delta nu på
mer få kolla på Melodifestivalen?
lördag:
– Delta i Melodifestivalen.
PERSONLIGEN FÖREDRAR HAN de
– Sean Banan kommer att vara ett klassiska schlagerlåtarna i ”Bert Låta Carola vinna varje år eller lyspajasbidrag, men han tilltalar unga. Karlssons skola”, som han själv be- sna på ”I love Europe” varje dag för
Afrodite lär ha en discodänga igen, skriver det. Dessutom gillar han att resten av livet?
de har ju en skara anhängare så de upptäcka nya artister och han bru– Låta Carola vinna varje år.
kommer kanske till final. Dead By kar aldrig fastna för de riktigt kän- Dansa bakom Eric Saade eller lära
April är duktiga, jag tror att de kom- da, förutom Linda Bengtzing då.
sig alla årets låtar utantill?
mer att skrälla. Sedan tror jag också
– Hennes texter är fruktansvärda
– Dansa bakom Eric Saade.
HEMMA HOS ANDREAS EKELING

Veckans serie:

Livet är en gåva
ILLUSTRATION: KLARA STEFANSSON

Krönika
Lukas Lind

Vi som hatälskar
det kommersiella

J

ag vill höra hur de ställer sig till en eventuell medverkan i Melodifestivalen. Nu eller i framtiden. / Christer Björkman, tävlingsproducent Melodifestivalen.

som mottogs av mitt bands manager för ett par år sedan. Budskapet startade en mini-schism där hälften av bandet kunde
tänka sig en medverkan medan jag och gitarristen totalvägrade. Vi
propagerade för hur det skulle sänka oss som band, vi fruktade att det
skulle krama ur varenda droppe musikalisk värdighet ur våra redan
slanka indie-kroppar. Musiken vi spelade skulle vara precis på gränsen
mellan oförståelig och kommersiellt gångbart, hur vi nu skulle få ihop
den ekvationen. Våra rena musikhjärtan skulle inte svärtas ner av allt
glitter och glam som ett medverkande i Melodifestivalen skulle
åstadkomma. Vi ville vara lite
svårare än så.

SÅ LÖD ETT MEJL

JAG MINNS HUR BÅDA MUSIKKLASSER-

na jag gått i har innehållit de som
pysslat med jazz – en musikstil
långt ifrån melodifestival-låtens
utformning och känsla. På skolan
där jag spenderade första gymnasieåret kallades dessa jazzutövare för ”progg-eliten”. De var lite
bättre än alla andra. Alla visste det.
Sen fanns de elever som betonade
känsla och budskap mer än teknisk
färdighet och teoretisk kunskap.
Jag själv hade ställt min flagga i
mellanlandet.

Musiken vi
spelade skulle
vara precis på
gränsen mellan
oförståelig och
kommersiell”.

MÅNGA BIDRAG I Melodifestivalen
får mig att gäspa på grund av deras
själlöshet, medan precis samma
sak sker när jazzen blir för avancerad och nördig. Om Melodifestivalen
är godisets Hubba Bubba så är jazzen de där likörpralinerna som alltid
ligger kvar i Alladin-asken. Båda med sin charm och sina svagheter.
Många människor avskyr det kommersiella som Melodifestivalen
har kommit att representera. Det är inte musiken som står i centrum
längre, det är det visuella.

som gillar ett band innan de slagit igenom
tappar intresset eller åtminstone stoltheten när de till slut står igenom.
Jag tror många är precis som jag. De vill ha en Chris Martin (sångaren i
Coldplay) som sjunger bara i deras öron. Dessa stolta musikälskare når
inte Melodifestivalen fram till.

MÅNGA MUSIKINTRESSERADE

FÖRRA VECKAN SÅG JAG och några vänner på filmen ”Control”, där Anton
Corbijn porträtterat bandet Joy Division. Ett otroligt träffsäkert foto
och en fängslande berättelse. Ändå är det inte det som fascinerar mig
mest av allt. Det som får mig att fundera är följande: Hur kan ett band
som musikaliskt är ganska uselt och så pass taffliga på sina instrument
ändå nå den otroliga framgång de nått. Det måste ligga i deras rått nakna uttryck, en känsla renodlad från allt vad färgade ackord och höga
C:n heter.

teknisk förmåga och känsla, är realiteter som ibland
hamnar i konflikt med varandra. Lever de i harmoni så uppstår något
magiskt. Mitt band ville vara någonstans där i mitten, med det bästa
från två världar. Vi tackade nej till Melodifestivalen, men ibland tror jag
vi funderar på om vi verkligen gjorde rätt val.

DESSA TVÅ SPÅR,
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