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Antidepressiva
ökar bland unga
Att få ut receptbelagda tabletter utskrivna har aldrig varit
enklare. Sedan 2006 har det
skett en kraftig ökning och
många av tabletterna är inte
godkända för barn och ungdomar.
SID 7
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Efter SD-stormen:
Ek lämnar partiet
Kan välja att stanna kvar i kommunfullmäktige som politisk vilde
Efter avslöjandena om Dennis Eks rasistiska och sexistiska uttalanden på sin blogg väljer nu Sverigedemokraten att lämna partiet. Men
då Ek är personvald har han möjlighet att ha sin fullmäktigepost kvar.

Politikerna är ännu ovissa om Ek tänker sitta kvar utan partitillhörighet.
– Hade han varit en moderat hade det varit naturligt att inte sitta kvar i
kommunfullmäktige, säger kommunalråd Peter Carpelan (M).	 SID 3
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Autistiska barn
får mindre hjälp

Sedan nya skollagen trädde i
kraft 2011 förändrades skolgången för barn med autism. Nu
ska de studera enligt grundskolans läroplan. Detta har blivit
ett problem då många lärare
saknar lämplig kompetens.SID 4
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Second hand i
första hand

Den 19 januari slår Gabriella
Wessman upp dörrarna till den
nya vintagebutiken. Nysatsningen innebär större utrymmen
för såväl prylar som besökare.

SID 8

Vad har ”Rapphönan” i kikaren? 

Foto:

JULIA BLOMGREN

Fågelrally: Marianne och Gigi anar ugglor i mossen
Vid Mälaröarnas årliga fågelrally kammade laget “Rapphönan” hem första
platsen. E-nytt följde med för att se vad det är som driver deltagarna.

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

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

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

– Fågelskådning är som julafton. Man vet att man kommer få julklappar,
men inte vad, säger Gigi Sahlstrand. 
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Nyhetskrönika
Marcus Josefsson

Månggifte låter
ju helt sjukt
DEN SENASTE TIDEN har det blåst ganska rejält inom partierna och
politiken i Sverige. På toppen av det politiska krisberget just nu är
Sverigedemokraterna och Centerpartiet. För SD har stormen börjat
mojna och kvickt dragit vidare till Centerpartiet.
SD har behandlat sin kris på ett imponerande sätt och lyckats vinna
ännu fler sympatisörer, i alla fall tillfälligt. Det ska bli intressant att se
hur det går för Annie Lööf och hennes kollegor.

“Istället för att
skiljas så
skaffar man en
partner till”

är det
många saker som sticker ut.
Slopad skolplikt, fri invandring
och slopad arvsrätt. Det är inte
så konstigt att det väcker känslor hos centerpartister runt om
i Sverige. Jag förstår dem, jag
förstår aggressionerna, då förslaget så tydligt viker av eller inte
MARCUS JOSEFSSON
ens är i närheten av vad man
förväntar sig från partiet.
Men enligt mig är det en sak som tydligt sticker ut i partiprogrammet. Det är förslaget om månggifte.
Sjukt, om man frågar mig.
Först trodde jag det var ett skämt, jag kunde inte ta det seriöst. Men
när den största chocken lagt sig kunde jag inte låta bli att leka med
tanken om att det faktiskt skulle bli verklighet.
Hur skulle det se ut? Skulle folk ändra sin världsbild totalt och gifta
sig hejvilt? Hur skulle Sverige förändras?
I DERAS PARTIPROGRAM

ett gift par som kanske börjat tröttna på varandra och
behöver ta ett nytt steg för att rädda förhållandet.
Skulle lösningen då vara att ta in en man eller kvinna till i förhållandet? Eller skulle detta kunna bli den nya skilsmässan? Istället för
att skiljas (som tenderar att bli vanligare) så skaffar man en partner till.
Jag vet inte vad som skulle vara sämre än det andra, jag vet bara att
jag inte skulle vilja vara med om något av det.

TÄNK ER SJÄLVA

var väl irrelevant och överdrivet. Och jag vet inte hur
seriösa Centern är med förslaget då partiledningen gått ut och sagt att
det troligtvis inte kommer med i partiprogrammet tillslut. När Annie
Lööf fick kommentera det i tv var hon inte så övertygad längre och
påstod att det finns saker i programmet som borde ändras.
Låt oss hoppas för Centerpartiets egen skull att månggifte är en av
de sakerna. Jag tror att detta kan vara en del i att partiets siffror inte var
positiva på senaste tiden.
Det behöver hända något i partiet. Man vill ut i smeten och vara en
del av debatten igen. Jag tvivlar dock stark på att detta är sättet man ska
använda sig av.

DET DÄR KANSKE

intressant att följa debatten. Kommer det bli okej med
månggifte? Läste en kommentar på twitter där någon skrev ”Månggifte
är okej den dagen otrohet bemöts med orden: Åh vad roligt, då blir vi
förhoppningsvis en till i familjen”.
Den sammanfattade ganska bra vad jag själv tycker.

Ekeröpolisen måste rycka ut till andra områden i västerort vid behov

FOTO: JUDIT GUSTAFSSON

Polisbrist oroar föräldrar
Fylla, bråk och två ungdomar som
fick lämna platsen med ambulans. Så
slutade en studentfest i Stenhamra.
Polisen larmades, men dök inte upp
förrän en timme senare.
STUDENTFEST
I
Stenhamra
slutade med kaos. Det var i juni
förra året som cirka 100 ungdomar
samlades för att fira sommarlovet.
– Det var aggressiv stämning i
luften, berättar fältassistenten Johan
Bratås som var på plats.
Polisen larmades men kom till
platsen först efter en timme. Tillförordnade närpolischefen Lena
Törnblom Löfquist berättar att det
finns poliser dygnet runt i Västerorts polismästardistrikt. Några av
dem är stationerade på Ekerö, men
de har hela Västerort som arbetsplats och kan inte täcka dygnets alla
timmar med sina arbetspass.
EN

– Händer det något i en annan del
av distriktet och det är lugnt i Ekerö
så åker våra poliser dit och tvärtom,
säger Lena Törnblom Lindquist.
Tegen i Solna är huvudstationen
för Västerort. Det är dit larmen
kommer och därifrån de åker om
ingen ledig polis i närheten finns.
EKERÖ ÄR EN liten kommun med
mindre kriminalitet än andra.
Tjuvar undviker att göra brott på ön
eftersom bron och färjan är brottsförebyggande. Polisen kan snabbt
spärra av förbindelserna.
– Det är jobbigt att ta sig härifrån
om man gjort något olagligt, säger
hon.
Trots små siffror på brottsstatistiken i kommunen finns
det fortfarande narkotika och
ungdomsbrottslighet på ön. Polisen jobbar med tips, pratar mycket

Lena Törnblom Löfquist

med föräldrar och har en bra relation med skolor för att förebygga
kriminalitet bland unga.
– Det är en stor fördel att vara
liten kommun, vi har gott samarbete
med kommunen, säkerhetsansvarig
och ungdomsgårdar, berättar Lena
Törnblom Löfquist.

JUDIT GUSTAFSSON

Ambulansen dröjer –
Ekeröborna drabbas
Bli inte svårt sjuk om du befinner
dig på Ekerö. Enligt en undersökning som SKL gjort så tillhör
Ekerö de kommuner i Stockholm
där det tar längst tid för ambulansen att komma till olycksplatsen.

DET SKA BLI

EKERÖ TILLHÖR DEN fjärdedel av
Stockholms
kommuner
där
väntetiden på ambulans är längst.
Vaxholm toppar den listan, men
ambulansen är inte mycket snabbare på plats ute på Ekerö.
Detta visar en undersökning som
Sveriges kommuner och landsting
(SKL) har gjort.

– Det kan vara långa avstånd,
rusningstrafik och ibland färjor
som gör att det kan ta tid, säger
stationschefen Magnus Bergstrand.

EKERÖ FINNS en ambulans
stationerad. Om den är upptagen
så täcker man upp med ambulanser
från exempelvis Bromma. Det finns
det i dagsläget inga regler kring hur
länge det får ta för en ambulans
att nå en olycksplats, men enligt
Magnus Bergstrand finns det saker
att finslipa på.
– Det finns alltid saker som
kan bli bättre, men väljer man att

bosätta sig på en ö får man räkna
med att det kan ta längre tid ibland.
ADAM ANDERSSON

PÅ
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Nathalie fick vänta i 70 minuter på ambulansen
I lördags kväll drabbades Nathalie
Arvidsson av ett njurstensanfall.
När det började göra ont försökte
hon ta det lugnt och slappna av,
men smärtorna tilltog.

112 fick Nathalie
veta att en ambulans skulle dyka
upp inom 30 minuter.
EFTER SAMTAL TILL

Nathalie Arvidsson bor på
internat på Kaggeholms folkhögskola, en dryg mil från Ekerö centrum.
EFTER 30 MINUTER gick en kompis
till Nathalie Arvidssons ut för att
möta ambulansen. Han fick vänta
ute i kylan i nästan tre kvart innan

ambulansen kom, 70 minuter efter
larmsamtalet.
– När vi frågade varför det tagit så
lång tid sa ambulanssjukvårdarna
att de varit tvungna att stanna och
äta, berättar Nathalie.
Nathalie mår bättre, men ska till
läkaren för att göra en grundlig
undersökning.
ANNA-KARIN BLOM
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Dennis Ek går ur
Sverigedemokraterna
Den kontroversiella politkern
Dennis
Ek
lämnar
Sverigedemokraterna (SD). Trots avhoppet väljer han att sitta kvar i kommunfullmäktige, nu som politisk
vilde.
– Jag kan inte uttala mig om varför han har valt att lämna partiet,
säger ordföranden i Sverigedemokraterna Stockholms län, Robert
Stenkvist.
E-NYTT HAR TIDIGARE avslöjat rasistiska uttalanden som Dennis Ek
gjort på sin twitter, som via påtryckningar från partiet nu tagits bort. SD lovade att utreda Eks
agerande. Men när E-nytt kontaktar Sverigedemokraternas huvudkontor känner ingen till en sådan
utredning.
– Jag vet inget om det. Jag har inte
heller hört om något brev där han
har bett om ursäkt och jag vill inte

heller kommentera, svarar Linus
Bylund, pressekreterare på SD.
skickade
Dennis Ek in sin uppsägning
gällande medlemskapet i Sverigedemokraterna.
Han är den tredje SD-politikern
på Ekerö som väljer att lämna partiet sedan de blev invalda i kommunfullmäktige valet 2010. Trots detta
kan han fortfarande vara aktiv inom
kommunfullmäktige på Ekerö, men
nu som politisk vilde.
I och med att Dennis Ek inte
längre är medlem i partiet är en
utredning inte möjlig berättar
Robert Stenkvist, ordförande i Sverigedemokraterna Stockholms län.
– Han är inte vårt ansvar längre
och vi kan inte göra något mer i
saken.
E-nytt har försökt nå Dennis Ek
utan resultat.
LINA LUND
I

FÖRRA

VECKAN

F

Detta har hänt:

F

29 november 2012 E-nytt berättar
om inläggen på Dennis Eks twitter.
Där skriver han bland annat nedsättande om muslimer, somalier och
kineser samt kränkande uttalande om
kvinnor.
6 december 2012 SD meddelar att
en utredning av Dennis Ek är igång.
Han kommer få en varning eller bli
utesluten.
14 december 2012 Dennis Eks
rasistiska twitterinlägg finns fortfarande kvar. När Eric Myrin,
pressekreterare på SD, får ta del av
informationen blir han förvånad.
E-nytt får uppgifter om att Dennis Ek
fått lämna sitt jobb.
14 januari 2013 Robert Stenkvist
meddelar att Dennis Ek inte längre är
medlem i SD. Om det är på egen begäran
eller på grund av påtryckningar från
partiet kan han inte uttala sig om.

Politikerna om avhoppet:

Lars Holmström (Socialdemokraterna):
- Det ska bli intressant att se om
han kommer sitta kvar som politisk
vilde eller välja att avgå.
Peter Carpelan (Moderaterna):
– Man kan tycka si och så om att
han lämnar partiet när han är med
i kommunfullmäktige. Ingen kan
tvinga bort honom då han är folkvald.
Hade det varit en moderat hade det
varit naturligt att han inte skulle
sitta kvar i kommunfullmäktige.
Gina Rosales (Vänsterpartiet):
– Jag pratade med Dennis Ek
under senaste mötet med kommunfullmäktige. Han nämnde då att han
hade förlorat sitt jobb på grund av de
rasistiska uttalandena i bloggen.
Jag upplever också att han i stort
blivit utfryst av övriga politiker sedan

han blev invald. Jag tror att pressen
blev för stor för honom och att han
för den skull inte längre orkade
vara kvar i. Det är tråkigt då jag
anser att även Sverigedemokraterna
behövs för att skapa debatter kring
exempelvis invandring.
– Jag tycker det är bra att han
väljer och vara kvar som politisk
vilde. Nu vågar han kanske föra sin
talan och sina åsikter, och kan göra
det på sitt eget sätt.

F

Politisk vilde

Politisk vilde är en person som har
blivit folkvald under mandatperioden
men senare lämnat partiet. Men trots
detta, valt att behålla sin plats i
kommunen. Personen är nu partilös
och helt oberoende.

Ekerö-centern rasar mot nya förslaget
– Det är fulkomligt befängt. Jag
känner inte alls igen mig i partiets
åsikter längre, säger Solveig Brunstedt–Sjöström.
Ove Wallin tror dock inte att de
nya förslagen kommer att påverka
för valresultatet på Ekerö.
– Vi på Ekerö har våra fasta väljare och så tror jag det kommer förbli. Men för partiet i stort kan det
nog bli problem och att vi får se en
minskning. Vi får se vad som händer
nästa val, spekulerar Ove Wallin.

ENLIGT

Ove Wallin håller inte med Annie Lööf.
Månggifte, fri invandring och slopad skolpolitik är några av Centerpartiets förslag i idéprogrammet
som framfördes i slutet av förra
året. Sedan dess har stormen härjat ordentligt kring Annie Lööf och
Centerpartiet.
– Detta är en produkt från Stureplan, säger Solveig Brunstedt–
Sjöström, som sitter i Ekerös kommunfullmäktige för Centerpartiet.

18 december förra året
som ett årslångt projekt med den
nya idéprogramplanen offentliggjordes. Programplanen innehöll

DET VAR DEN
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många kontroversiella förslag
där månggifte, fri invandring och
slopad skolpolitik är de som upprört
mest. I och med programplanen har
centern gått från att vara ett parti
med fokus på landsbruk och miljö,
till vad som nu kallas Sverige mest
liberala parti.
– Det är olyckligt att gå ut med
ett sådant program som är så dåligt
förankrat till centerns grundvärderingar. Det som står i programmet är
inte i samspel med vad vi står för,
det blir bara fel, säger Ove Wallin,
vice ordförande för Centerpartiet
på Ekerö.

IDÉPROGRAMPLANEN

Wallin, börjar fundera på hennes
roll som partiledare.
– Vi som grupp på Ekerö har inte
diskuterat den frågan så mycket så
jag kan inte svara för oss alla.

Annie Lööf tog tillbaka sin åsikt
om att hon är för månggifte, trots
att hon under ungdomsförbundets
tid var en av förespråkarna för det
kontroversiella förslaget.

“Jag känner
inte alls igen
mig i partiets
åsikter längre”

MÅNGA AV CENTERPARTIETS väljare
är övertygade om att att programplanen bara var ett PR-trick för att
locka väljare och skapa debatt.
– Centerpartiet har legat under
fyra procentsgränsen i de senaste
opinionsmätningarna och vill locka
till sig nya väljare, menar Solveig
Brunstedt- Sjöström.
– Jag tror idéprogramplanen är
till för att skapa diskussion och
medieuppvaktningen har ju också
varit enorm. Man får ta det för var
det är, förslagen kommer ändå inte
gå igenom, säger Solveig BrunstedtSjöström.
Medlemmar ute i landet har till
den femte februari på sig att komma
med sina åsikter kring förlaget innan stormstämman äger rum den
22–24 mars.

SKA

varje landsting eller kommun
bestämma sina egna lagar och
fungera självständigt som delstaterna i USA. Man vill även ha ett platt
skattesystem, och acceptera månggifte. Detta är något Ove Wallin är
helt emot.
– Mormoner har det, och det
funkar ju inte så bra, har jag hört.
Vi ska inte ha månggifte i Sverige,
sådant har vi ju ingen kunskap om,
säger Ove Wallin.
idéprogramplanen har
bekymrade röster hörts både inom
och utom partiets väggar. Läget har
blivit så kritiskt att partiet delats
upp i två läger.
Partistämman i mars väntas bli
extra stökig och trycket på Centerpartiets partiordförande Annie Lööf
har varit högt med krav på hennes
avgång. Många, inklusive Ove

SOLVEIG BRUNSTEDT–SJÖSTRÖM

Ove Wallin träffade nyligen
Annie Lööf utan att få vetskap om
de nya förslagen.
– Då nämnde hon inget om den
nya programplanen. Man ska inte
hålla på med sådan osanning. Och
att gå ut och dementera att hon
inte sagt vissa saker som det finns
bevis för är jättekonstigt. Hon är inte
konsekvent. säger Ove Wallin.

EMMA ARPSTRAND

MED DEN NYA

F

Detta har hänt i Centerpartiet:

- 18 december 2012 gick Centerpartiet ut med sitt nya idéprogram.
- Idéprogramgruppen har arbetat
med projektet i drygt ett år.
- Kritiken blir enorm och får stort
medieuppvaktning, samtidigt som
kraven på Lööfs avgång blir massiva.

- Högt uppsatta Centerpartister hotar med avhopp.
- Annie Lööf avbryter sin semester
i Thailand för att lösa krisen inom
Centerpartiet.
- Annie Lööf dementerar bråken
inom partiet.
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Bristande lärarstöd
för autistiska elever
”Så fort ett autistiskt barn börjar på skolan, är det vårt att ansvar att se till att de trivs och klarar sin utbildning” säger Johan Ekman, på Träkvista skola.

Alla autistiska barn och ungdomar
måste studera enligt grundskolans
allmäna läroplan. Sedan den nya
skollagen infördes 2011 är detta
ett krav. Många av landets skolor
har haft problem med att lärare
inte vet hur de ska bemöta elever
med autism.
- På Ekerö finns resurserna men
det kan vara svårt att anpassa för
barnen, säger Anette Nilsson biträdande rektor på Klöverskolan.

– En elev som inte uppfyller kriterierna för diagnosen utvecklingsstörning men som ändå behöver särskolans hjälp, har inte förutsättningarna
att klara av grundskolans kunskapsmål, säger han.

När lagen började gälla fick
Autism- och Aspergersförbundet
samtal från föräldrar och lärare som
var förtvivlade och oroliga för att
barn med autism skulle ha svårare
med sin skolgång. Flera föräldrar
satte in sina barn i kö för ny utredning. De hoppades på att kommunen
skulle göra en omprövning och ge
barnet diagnosen utvecklingsstörning, då skulle barnet kunna få den
särskilda hjälp som behövs.

Johan ekman, träkvista skola

ombudsman på Autism- och Aspergersförbundet, han anser att lagändringen skapat en förändring som lett
till högre frånvaro och en sämre
anpassning till skolan.
Nicklas Mårtensson är

“Vi skaffar oss
den kunskap
som krävs”

En granskning från skolinspektionen visar att skolpersonalen inte
vet hur man ska hantera autistiska barn, något som kan påverka
elevens kunskapsutveckling och
möjlighet till arbete i framtiden.
Autism- och Aspergerförbundet
anser att många barn inte får det
stöd som de behöver, flera skolor
saknar kunskap om hur man
bemöter barn med Autism.
– Den kartläggning som behövs för att ge ett autistiskt barn
den hjälp som de behöver har



Foto: Niklas Lindman

Johan Ekman är biträdande rektor på Träkvista skola.

Foto: Niklas Lindman

skolorna inget kompetens för, säger
förbundssekreterare för Autismoch Aspergersförbundet Anna
Calissendorff.
går det elever
med autism. Där anser skolledningen att de följer den kartläggning
som behövs för att en elev ska ha
lätt att hänga med i undervisningen.
Det är viktigt att de vuxna ser och
förstår problemet, anser Johan
Ekman, biträdande rektor på
Träkvista skola.
– Så fort ett autistiskt barn
börjar på skolan, är det vårt ansvar
att se till att de trivs och klarar sin
utbildning. Givetvis blir detta en
stor utmaning för skolan och lärare,
men vi skaffar oss den kunskap som
krävs, säger Johan Ekman.

På Träkvista skola

i nuläget
på med en utbyggnadsplan av
Ekebyhovsskolans lokaler för att
skapa de resurser som behövs.
– Det är inte pengar som saknas,
utan kompetens för autistiska barn,
förklarar Birgith Lundberg, som är
verksamhetschef på Ekerö kommun.

Ekerö kommun håller

Niklas Lindman

F

Skollag om autism

Elever med autism, men utan utvecklingsstörning tillhör varken
målgruppen för grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna.
Krav på utredning som innehåller
pedagogisk, psykologisk, medicinsk
och social bedömning.
För placering i grundsärskolan krävs
vårdnadshavarnas medgivande. Om
det finns synnerliga skäl får en elev
tas emot i grundsärskolan, även utan
medgivande.
Källa: Skolverket.se

F

Autism & asperger

Autism- och asperger är en störning
i utvecklingen, som innebär att man
har nedsättningar inom:
Helhetsförståelse detaljseende
Socialt samspel/kommunikation
Planering/organisationsförmåga
Fantasi/föreställningsförmåga
Minne/begåvning
Beteende/känslor
Inlärningssvårigheter
Repetitiva kroppsrörelser och andra
stereotypa beteenden.
Källa: Wikipedia
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Ännu inga spår efter
försvunnen 52-åring

Natten till den femte december
förra året försvann en 52-årig man
på Ekerö. Den tolfte januari gick
Missing People en ny skallgång i
området kring Betlehemsskogen.
Sökandet avslutades utan resultat.
Ett fyrtiotal personer och fyra
hundekipage letade under lördagen
vid området kring Lullehovsbron
mot Färingsö efter den försvunne
mannen.
– Vi hittade ingenting. Snö och
is försvårade arbetet, säger Therese
Abrahamsson på Missing People
Stockholm.

bil som hittades i samband med
försvinnandet.
Evelina Malteson

Här hittades 52-åringens bil.
Karta: Ekerö Kommun turistinfo

ny skallgång kommer att
genomföras när snön smält och
terrängen blivit mer lättillgänglig.
Först efter att anhöriga diskuterat igenom hur de vill fortsätta så kommer ett beslut om
datum för nästa skallgång att tas.
– Vi kommer även se över vilka
områden som inte är genomsökta
och prioritera dem, säger Therese
Abrahamsson.

En

Polisen har fortfarande inga spår
efter 52-åringen förutom mannens

F

Detta har hänt

5 december: 52-åringen försvinner på Ekerö. Mannens bil hittas
intill
Betlehemsskogen.
Dagarna
efter försvinnandet genomförs flera
skallgångar med anhöriga och polis.
12 december: Dykare söker efter
52-åringen i vattnet utanför Betlehemsskogen utan resultat.
12 januari: Ny skallgång genomförs
av Missing People. Den avslutades utan
nya spår.

Sökande samlas för att leta efter den försvunne 52åringen. Bild tagen vid ett tidigare tillfälle.

Foto: Nikki Borgh

Ekeröbo häktad för Södertäljerånet
En av de misstänkta för rånet mot
guldsmedsaffären i Södertälje är
Ekeröbo. Fjärde januari häktades
22-åringen i sin frånvaro.
- Han uppger att han är oskyldig, säger försvarsadvokaten Slobodan Jovicic.

Målet kommer troligtvis gå till
domstol efter avslutad förundersökning, enligt Jovicic.
– Allmänt kommer säkert en
dom att falla, det är omöjligt att
säga vem som kommer dömas
eller för vad, säger han.

Den 22-åriga Ekeröbon är på sannolika skäl misstänkt för grovt rån
och grovt vapenbrott i samband
med rånet mot Mario Guld & UR &
Silver i Södertälje.
– Förundersökningen är ännu
inte avslutad så det är omöjligt
att svara på vad som kommer att
hända, säger Slobodan Jovicic.

22-åringen mår

F

enligt uppgift bra
och sitter häktad i stockholmsområdet. Han har en tidigare kriminell bakgrund och har bland annat
dömts för olovlig körning ett flertal
gånger.
Mannen har inte och har aldrig
haft något körkort.
Evelina Malteson

Bakgrund: Södertäljerånet och 22-åringen

Den fjärde januari slog fyra män till
mot en guldsmedsaffär i Tegelhusets
galleria i centrala Södertälje.
Männen var vid rånet beväpnade med
automatvapen.
En av männen sköts i huvudet av polis
och avled senare på sjukhus. Den avlidnes automatvapen visade sig senare vara en replika.

22-åringens kriminella historia

Ekeröbon finns med under flera punkter i ett omfattande brottsregister.
Ett kort utdrag:
2006 rån.
2007 olovligt brukande.
2009 olovlig körning.
2011 snatteri.
2012 vapenbrott.

Butiken Mario Guld & Ur & Silver i Södertälje utsattes för väpnat rån den fjärde januari i år.

Foto: Johanna PIHL
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Försäljningen av alkohol är ganska oförändrad. Däremot ökar efterfrågan på de alkoholfria alternativen massivt.

FOTO: LINDA WALL

Fler väljer alkoholfritt på Systembolaget
Aldrig förr har Systembolaget sålt
så mycket alkoholfria drycker som
under 2011. Försäljningen ökade
då med över 30 procent. Systembolaget på Ekerö märker också av
den rådande trenden.
– Här är visserligen det alkoholfria sortimentet ganska litet, men
hyllorna gapade helt tomma under
jul och nyårshelgerna, säger en av
de anställda.
ORDINARIE SORTIMENTET har
dock inte fått stryka på foten till
förmån för de alkoholfria alternativen, uppger man på Systembolagets
kundtjänst. Folk köper snarare
alkoholfritt som ett komplement till
sitt vanliga öl eller vin. Ökningen
tror de beror på förhöjd produktkvalitet och att flera etablerade
märken också har börjat med
alkoholfria alternativ. Den ökade
försäljningen kommer inte som
någon överrask-ning, under flera år
har Systembolaget satsat hårt på att

DET

marknadsföra de alkoholfria alternativen.
– Det alkoholfria vinet är ju inte
ett substitut för till exempel rödvin. Det är en måltidsdryck och
inget som finns endast i syfte att
ersätta exempelvis vanligt vin, även
om många gör det, säger man på
Systembolagets kundtjänst.
På Ica Tappström har man tagit
in flera alkoholfria ölsorter de
senaste åren. Även här har försäljningen ökat menar Daniel Prejner
som arbetar i butiken. Han tror att
folk efterfrågar ett lättare alternativ
i stället för starkölen som finns på
Systembolaget.
– I stället för att gå till systemet
och köpa starköl så går man till Ica
och köper öl, säger Daniel Prejner.
alkoholfritt är en
nyhet som välkomnas av nykterhetsorganisationen IOGT-NTO i
Stockholm.
– Folk vill ha något gott till mat-

ATT FOLK VÄLJER

För de olika varugrupperna utvecklades försäljningen enligt följande:
			
Försäljning 2012		
Förändring 2012		
			
(1000-tals liter)		
jämfört med 2011		
									

Fjärde kvartalet 2012
jämfört med motsvarande
period 2011

Vin			
Starköl			
Citer/blanddrycker		
Sprit			
Totalt ren alkhol		
Alkoholfritt		

+ 3,8%
+ 1,2%
- 3%
+ 1,3%
+ 2,6%
+ 26,9%		

194 529			
227 561			
18 187			
19 298			
45 951			
2 212			

+ 1,1%			
+ 0,2%			
- 4,8%			
- 0,4%			
+ 0,7%			
+ 31,8%			

*Förändringen jämfört med motsvarande period förra året är kalenderkorrigerad.			

Källa: Systembolaget.se

en, de kanske inte alltid är ute efter
berusningen, säger Sara Heine som
är verksamhetschef på IOGT-NTO.
Statistik från Systembolaget visar
att köp av ren alkohol har ökat
något, men detta innebär nödvändigtvis inte att konsumtionen
har ökat menar Sara Heine. Snarare
är det så att alkoholhandeln från

utlandet har minskat. IOGT-NTO
har sett ett trendbrott de senaste
åren. Av landets alla 15-åringar
är det bara hälften som har provat
alkohol, till skillnad mot 70-talet
när siffran var uppe på nästan
100 procent. Om det beror på att
sortimentet av alkoholfria alternativ har ökat vet man dock inte. Sara

Heine tycker ändå att det är viktigt
att lyfta fram de alkoholfria alternativen.
– Det är bra att de marknadsförs
i exempelvis Nyhetsmorgon och i
kvällstidningarna. Man måste visa
respekt för de som inte dricker,
säger Sara Heine.

EMMA BENGTSON

Kan du tänka dig att köpa alkoholfritt vin/öl och för att ersätta alkohol?
100

Jessica Andersson, 26 år.
- Ja, jag skulle kunna tänka mig att
köpa både öl och vin som är alkoholfritt, men inte byta ut den, det skulle
vara som ett komplement i så fall.

Bengt Wikström, 60 år.
- Nej, jag har ingen användning
av det. Vad fan ska jag ha det till?
Eventuellt att jag skulle köpa det till
något käk då, bara för att det är billigare, men nä, jag har aldrig fattat
grejen.

Jan Fälling, 50+.
- Nej, det har jag inte funderat på
faktiskt. Kanske att jag skulle kunna
göra det om jag ska vara ordentlig
och köra bil.

Camilla Andersson, 40 år.
- Ja, jag har gjort det. Men det finns
en hel del som inte är så gott. Jag
har bland annat bytt ut alkoholen när
jag var gravid och när jag har varit
tvungen att ta bilen.

Ylva Linden, 55 år.
- Ja, fast inte här på Systembolaget,
jag köper den på Ica. Det finns en
ölsort där som är jättegod. Men jag
ersätter ju inte den vanliga alkoholen
med den.

Ekerös nättidning
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Politiker åtalas för
misshandel
En folkvald politiker på Ekerö
står åtalad för misshandel av
sin styvdotter i juni förra året.
Mannen som sitter i kommunfällmäktige åtalas för att
dragit den då 15-åriga flickan
i håret samt knäat henne i ryggen. Därefter har han tvingat
upp henne för en trappa i bostaden. Styvdottern ville lämna
huset och gå till en kompis,
men blev kvarhållen mot sin
vilja. Flickan har, i förhör med
polisen, berättat att det gjorde
mycket ont och att hon grät.
Åtalet styrks av en kompis till
flickan som såg misshandeln.
Dessutom anmäls politikern
för ett slag mot bakhuvet på
flickan som skedde 2009.
Mannen erkänner att han
dragit flickan i håret men
förnekar att han knäat henne.
Rättegången äger rum den
28 februari. ANDERS EKSTRÖM



FOTO: ANDERS EKSTRÖM

Delade meningar
om övergiven bil
En svart bil har stått vid
kanten av Ekerövägen, i närheten av Sandudden, i flera
månader utan att någonting
har skett. Enligt Trafikverket är det den/de som äger
vägen som ansvarar för att
bilen bärgas, men på polisen
säger man att ansvaret ligger
hos ägaren av fordonet.
– Om bilen blivit tejpad har
vi på polisen varit där och kontrollerat bilen och att ingen
varit skadad. Sedan underrättar vi ägaren och då är det
dennes ansvar att bilen bärgas
från platsen, säger Lena Törnblom, närpolischef på Ekerö.
Ekerövägen ägs av Trafikverket och då är det deras uppgift
att ta hand om fordon som åkt
av vägen. Men på Trafikverket har ingen blivit underrättad om bilen på den kraftigt
trafikerade vägen, trots att den
befunnits övergiven på samma
ställe i flera månader.
– Ingen har hört av sig. Inne
i Stockholm har vi ju kameror
och kan se ifall en bil måste
bort, men ute på landsbygden
krävs det telefonsamtal för att
vi ska kunna agera, säger Inger
Lindeborg på Trafikverket.
EMMA ARPSTRAND
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Sömnmedel vanligare
bland unga på Ekerö
De senaste fem åren har bruket av
antidepressiva medel och sömntabletter ökat med 38 procent för
Ekerös ungdomar. Ökningen har
skett trots att inga antidepressiva
medel är godkända som behandling för barn och unga under 18 år
i Sverige.
– Jag fick antidepressiva medel
utskrivna efter två samtal med
psykolog, säger Anna, 23.
BARN

OCH

UNGDOMSPSYKIATRIN

(BUP) på Brommaplan har
Ekerö som upptagnings-område
och mottagningens läkare har sett
ökningen.
– BUP har varit under omorganisation. Den nya strukturen
gör att fler barn får diagnoser med
hjälp av fler läkare. Det kan vara en
anledning till ökningen, menar Kai
Bruno på BUP Brommaplan.
och har använt
både antidepressiva mediciner och
sömntabletter. Första gången hon
fick sömn-tabletter utskrivna var
hon 16 år.
– När jag gick till läkaren för mina
sömnproblem tog det 20 minuter
innan jag fick receptet, berättar hon.
Efter två besök hos en psykolog
fick Anna även erbjudande om antidepressiva medel. Hon var osäker
på om hon ville testa, men doktorn
insisterade.
– Det känns som om det är en
enkel väg för vården, att de inte behöver lägga ned lika mycket tid på en.

ANNA BOR PÅ EKERÖ

Övergiven och översnöad.

NYHETER

att patienterna på
BUP Brommaplan genomgår en
längre utredning innan antidepressiva
mediciner sätts in och att samtalsterapi alltid erbjuds i första hand.
– När det finns risk för självmord

Sömnmedel och antidepressiva preparat blir allt vanligare bland unga människor. 

och liknande sätts medicinering in,
säger läkaren Kai Bruno.
Enligt siffror från Läkemedelsverket lider fem procent av Sveriges
befolkning av depression. Depression leder ofta till sömnsvårigheter
vilket kan förklara att båda medicinerna har ökat. På Ekerö har ökningen för antidepressiva medel
varit störst.
Att fler blir deprimerade kan
bero
på
samhällsutvecklingen
150

100

BIVERKNINGAR

50

KAI BRUNO MENAR

0

2006

2011

Ökning av sömnmedel (blå) och
antidepressiva preparat (röd) på
Ekerö.

Olycksfylld natt
ute på Ekerö
Fyra rådjursolyckor inträffade under natten till tisdagen på Ekerö.
Den sista olyckan skedde 06.30 på
tisdagsmorgonen.
– Det gäller att vara uppmärksam, säger Lars Sävberger på
Nationella Viltolycksrådet.

under
2012 rapporterades 34 866 olyckor
i hela Sverige. September till januari
sker flest viltolyckor utmed vägarna.
Mycket snö påverkar, men också att
det är mörkt när bilister åker till och
från jobbet. Att vara uppmärksam
kan göra olyckorna färre.
– Det gäller att vara medveten om
att det kan finnas vilt och anpassa

RÅDJURSOLYCKOR ÄR VANLIGT,

enligt Frank Lindblad, som
forskar om ungdomars mentala
ohälsa på Uppsala universitet.
– De flesta känner sig nere och deppiga ibland. De tunga känslorna kan
utvecklas till en verklig depression.
Jag tror att depressionerna är sena
biverkningar av välfärdssamhället.
Eftersom vi har det så bra i vårt
land har självförverkligande blivit
viktigt.
– Man har förväntningar när man
är ung på att bli något stort. När man
växer upp i ett klimat med skola och
vuxna som är oroliga för ens framtid blir det motsatt effekt. Då tror jag
tunga känslor föds, säger Lindblad.

hastigheten, säger verksamhetsledaren Lars Sävberger.
Om man kör på ett rådjur är man
skyldig att ringa polisen. Om man
inte rapporterar kan man bli misstänkt för smitning.
– Polisen ringer en viltvårdare i
området som tar hand om saken.
Om djuret ligger på vägen ska man
lägga det i diket och märka ut platsen så att viltvårdaren hittar, säger
Per-Erik Brenman vid trafiksektionen på Polisen.
Försvinner det in i skogen märker
man ut platsen där djuret försvann.
Hittar viltvårdaren det skadade
rådjuret skjuts det ihjäl.

EVELINA MALTESON

AV

ANTIDEPRESSIVA-

och sömnpreparat kan vara hallucinationer och trötthet. Många
preparat är starkt beroendeframkallande enligt bipacksedeln. Enligt
Kai Bruno är antidepressiva medel
inte godkända för ungdomar eftersom medicinerna är testade på vuxna män, men det finns inget som

FOTO: EVELINA MALTESON

säger att man inte ska använda dem
på barn.
När Anna använt preparaten en
tid larmade lärarna på hennes skola.
– Jag blev dåsig på dagarna av mina
sömtabletter. Mina lärare reagerade
på att jag inte var mig själv. Biverkningarna är stora men man får inte
höra om dem. Min läkare varnade
mig inte överhuvudtaget, berättar
Anna.
– Bruno menar att BUP Brommaplan är noggranna med att
berätta om riskerna och att de flesta
prepparat inte ger några bieffekter.
– Målsättningen är självklart
medicinering
utan
bieffekter.
Om dessa finns måste man dra
ner dosen eller byta preparat. Vi
har fått kritik från patienter som
menat att vi inte är tillräckligt
tydliga
med
eventuella
biverkningar. Det är något vi vill bli
bättre på, säger Bruno.
Anna heter egentligen någonting
annat.		

EVELINA MALTESON

Fyra skadade under
tisdagens snöoväder
En trafikolycka med fyra skadade inträffade vid Drottningholms kyrka under tisdagseftermiddagen. Trafiken stod helt
stilla från Brommaplan ut mot
Ekerö centrum, med långa köer
som följd.
ORSAKEN TILL OLYCKAN är

de stora
mängder snö som föll under tisdagen och skapade trafikkaos på
flera håll i landet.
En SL-buss på väg mot Ekerö
blev på grund av ett elfel stillastående vid Tappström. Framkomligheten var begränsad vilket
ledde till att stora förseningar i
busstrafiken uppstod.



FOTO: MARCUS JOSEFSSON

En busschaufför som E-nytt har
pratat med bekräftar tisdagens
trafikkaos. Flera bussar fick bärgas bort, bland annat på Adelsö.
– Det var dålig snöröjning här
på Ekerö och vi har inte däck
som klarar av så här mycket snö.
Bussarna kan inte ta sig fram helt
enkelt, säger han.

EMMA BENGTSON
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Dyraste villorna på Ekerö

Krönika

- Vi har listan på kommunens kungliga boenden

Jonathan Sjöberg

I januari 2012 såldes villan på
Gustav III:s väg 63 i Drottningholm för 20 500 000 kronor.
Förutom att bli granne med
Drottningholms slott fick den
nya ägaren också en boarea på
468 m². För pengarna medföljde
också en sjötomt på 11 942 m².
Enytt har listat dyraste villorna.
foto: anders ekström

Hockeygymnasiet –
ett steg i rätt riktning
Ekerö är inte en ö man söker sig till för att spela hockey.
Många av ungdomarna drar sig in till fastlandet för att ta chansen och
förhoppningsvis bli upptäckta.
På Ekerö finns ett gymnasium som har hockeykurser på schemat och
det infördes i höstas. Om Ekerö ska kunna locka kvar ungdomarna så
tror jag detta är ett steg i rätt riktning.

Den dyraste villan ser ut som om
den vore hämtad ur en sagobok.
Gul träfasad, snickarglädje och ett
flertal balkonger skapar harmoni
i byggnadsverket. Den fantastiska
utsikten över mälaren höjer prislappen rejält.
Ekerös dyrgrip nummer två på bostadsmarknaden ligger på Skäluddsvägen 5B och är en villa i nyklassisk
stil. Köpfesten slutade på 11 500 000
kronor.

Dyraste villan - 20 500 000 kronor

20 500 000 kronor – Gustav

robin Eriksson

denna satsning hoppas Ekerö få fram talanger som
förhoppningsvis ska kunna växa
upp till blivande landslagsspelare.
Ekerö har kanske en kommande
stjärna på gång i Emil Alba.
Han var med och vann den prestigefyllda TV-pucken tidigare i
höstas vilket var glädjande för Ekerö. Han är beviset på att man inte
behöver fly Ekerö bara för att satsa
på hockeyn utan att man kan lyckas
oavsett vilken klubb man tillhör.

I och med

Sjötomt på köpet till dyraste villan

Är det dags att
sätta Ekerö på
ishockeykartan?

Näst dyraste villan: 11 500 000 kronor

1.
2.
3.
4.
5.

foto: Robin Eriksson

III:s väg 63 Såld: 2012-01-27
Boarea 468 m². Tomtstorek:
11 942 m²
11 500 000 kronor – Skäluddsvägen 5B Såld: 2012-05-31 Boarea: 275 m².
Tomtstorlek:
1 323 m²
11 500 000 kronor – Ekeby
Udde 8 Såld: 2012-08-01 Boarea: 218 m². Tomtstorlek:
13 396 m²
10 300 000 kronor – Bokvägen
24A. Såld: 2012-06-01 Boarea:
161 m². Tomtstorlek: 1 170 m²
10 000 000 kronor – Näktergalsvägen 3A. Såld: 2012-11-09
Boarea: 419 m². Tomtstorlek:
2 000 m²

Foto: Robin Eriksson

Vi vet att Sverige är en
hockeynation och Juniorkronorna
har de senaste sex åren stått på pallen
i Juniorvärldsmästerskapen (JVM)
fyra gånger och tagit emot medalj
av alla valörer. Guldet kom så pass
nyligen som förra året och i turneringen som var nu så slutade småkronorna på en andra plats. Vi kan se en
tydlig trend där årskullarna i början av 90-talet är en hockeygeneration som
verkligen tar för sig.

denna satsning skulle gynna Ekerö och ge kommunen
större uppmärksamhet för ungdomar inne i stan. Fler kommuner
borde ta initiativ till att göra en likadan satsning.
Får ungdomarna spela mer hockey i skolan och inte bara på kvällstid
så tror jag att det kommer locka andra ungdomar som vill spela hockey.

Jag tror att

satsa på hockeyn för ungdomarna, är för att det
ska ge konkurrens till övriga kommuner i Stockholm och även i hela
Sverige. Bosön är förknippad med sin fotbollssatsning. Är det dags för
Ekerö att nu sätta kommunen på ishockeykartan?

Varför Ekerö vill

Second hand-butikens föreståndare Gabriella Wessman är säker på att
ombyggnationen kommer att bli bra.

foto: JUdit GUSTAFSSON

Från höskulle till second hand
Borrmaskinen körs på högvarv på Troxhammar gårds övervåning. Arbetet med
utbyggnaden är i slutspurten. Imorgon
öppnar Kyrkornas second hand åter
dörrarna.
– Anders, tänkte du sätta råspån här eller? frågar föreståndaren Gabriella Wessman medan hon
visar E-nytt runt.
Butiken är två år gammal och de har
pratat om att bygga ut sedan starten.
Övervåningen har hyresvärden Anders
Blomkvist arbetat med under hösten.
Där kommer det att finnas kläder, textiler och möbler. På nedervåningen har
byggnation av hiss, trappa och väggar pågått under jul när butiken
varit stängd. Där kommer det bland an-

nat finnas böcker och porslin. Anledningen till att man bygger ut beror på
att det är så många besökare.
– Det är alldeles för packat med besökare. Vi vill ha mer luft mellan grejerna och göra det lättare för folk att kunna
röra sig, säger Gabriella Wessman.
har man
stött på. Det har varit dammigt,
skitigt, långa arbetsdagar och
svårt att få tag i folk. Övervåningen stod helt tom innan man började bygga.
– Det blåste rakt in och var som
en höskulle med springor mellan
plankorna, men nu har hyresvärden gjort jättefint så det kommer att bli bra, säger Gabriella.

En del byggproblem

Hon
funderar
på
om
provrummen skulle kunna vara
uppe på övervåningen, men inser att där finns det fönster ut mot
gården.
Timmerväggarna är vitmålade,
det är högt i tak och träbalkarna ser ut att vara i originalfärg.
Mörkt bruna. Volontären Patric Eriksson tror att besökarna
kommer att bli förvånade över
det stora utrymmet.
– Jag är exalterad. Det kommer att bli spännande att se folks
reaktioner, säger han.
Det välbekanta ljudet hörs
igen när Gabriella fortsätter
borra i gårdens anrika väggar. 
Julia Blomgren
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Fågelrally i gryningen
foto: julia blomgren

”Rapphönan” är ett nationellt fristående nätverk för fågelskådande kvinnor

Foto: JUlia Blomgren

Morgonpigga skådare bland ruggugglor, fyllekajor och vanligt folk
Det är lördag morgon klockan
sju och ett sömndrucket E-nytt
ska få följa med på Ekerös årliga
fågelrally. Rallyt som arrangeras av Mälaröarnas ornitologiska
förening är en inventering av
Ekerös vinterfåglar. Där gäller
det för de fem lagen att kryssa
så många fåglar som möjligt.
Tjejlaget
”Rapphönan”
med
Gigi Sahlstrand i spetsen hoppas
kamma hem årets seger.

F

örsta stoppet blir vid Drott-

ningholm, och Gigi delar med
sig av dagens förväntningar.
–Vi ska vinna, säger hon och
skrattar.
Mer hinner hon inte säga innan lagmedlemmen Marianne
Dannbäck plötsligt skriker: “Svan!”
Gigi skyndar sig bort. När svaneuforin har lagt sig berättar hon att
hennes förhoppning är att få in så
många arter som möjligt till kommunen.
Gigi är den enda kvinnan i Sverige som

jobbar heltid med detta. Vanligtvis
sker verksamheten på ideell basis. När hon inte inventerar fåglar
föreläser hon och anordnar fågelskådarresor. Hon har också gett ut
en bok i ämnet.
– Innan hade jag ett toppjobb
som säljare inom IT- branschen,
men jag sa upp mig. Jag tjänar inte
i närheten av vad jag gjorde innan,
men jag är nöjd om de går runt. Jag
vill ha kul på jobbet, säger Gigi.

Vad har du i ryggsäcken Marianne?
– Termos med kaffe, handkikare, underlag, smörgåsar och pistagebulle.

Skådarna har vädret på sin sida.
Det är molnfritt och vindstilla på
Drottningholm, vilket är en förutsättning för att kunna höra fåglarnas
olika läten.
– Jag tyckte jag hörde

en rugguggla, ropar en av deltagarna innan det
är dags att åka vidare från Lovön.
– Jaså, det var ingen fyllekaja då?
Ropar Gigi tillbaka, och alla brister ut
i skratt.
Trots tävlingen är det en uppsluppen stämning i gruppen och en av
deltagarna säger att fågelskådning
är som en syjunta fast med fåglar.
På Lovön kommer dock tävlingsnerverna fram och alla lyssnar spänt
efter kattugglor.
En av deltagarna drar upp mössan ovanför öronen för att kunna
höra bättre. Gigi tar upp sin telefon
och spelar upp fågelljud för att locka
dem till sig. Laget “Rapphönan” har
nu samlat in sex olika arter, vilket är

bra för att vara så tidigt på morgonen.
Trots att äran är det enda man
kan vinna är “Rapphönan” revanschlystna. De har ännu inte lyckats
ta hem segern.
– I år tar vi hem det här. Vi är
otroligt vassa och vakna, vi missar
ingenting. Hör! En korsnäbb, shit
vad bra! utbrister Gigi.
åren har antalet
kvinnliga fågelskådare ökat.
– Förr fanns det knappt några alls,
berättar Gigi. Hon säger att om man
är ensam tjej bland flera manliga
fågelskådare kan det vara svårt att
våga fråga vilken fågel det var man
hörde. När hon som 30- åring började skåda fågel kände hon sig uttittad, och många män tog för givet att
hon inte kunde något för att hon var
kvinna. Utifrån de upplevelserna föddes idéen till närverket.
– Men rapphönan är ju ingen

feministklubb där vi låser in oss och
hatar män. Det är mer en inkörsport
till fågelskådningen, berättar Gigi.
Det är snabba ryck och färden
nu vidare till nordöstra Lovön. Det
är dags att gå djupare in i skogen
för att lyssna efter Kungsfågeln,
Sveriges minsta fågel. Nu börjar vinterkylan göra sig påmind. Till och
med Gigi som är en härdad friluftsmänniska tycker att det blåser
kallt. Efter en stund hörs ljud,
men det är inte ku ngsfågeln som
“Rapphönan” hoppas på,utan ett av
de konkurrerande lagen.
– Näe, nu kommer de med
fågelmat! Det är ju fusk! Utbrister en
av kvinnorna och resten av gruppen
instämmer. Trots jargongen hävdar
alla att det inte är någon konkurrens mellan lagen. I grund och
botten vill alla samla in så många
arter som möjligt. Efter ett kort
stopp för att speja på vråk och fasan

F

Fågelskådartips

vid Lovö kyrka är det dags att åka till
sötvattenslaboratoriet för fikapaus.
Att vara fågelskådare passar alla
menar Gigi, det behövs ingen utbildning, man har bara fåglarna
som gemensam nämnare. Arbetslös
eller VD, det spelar ingen roll, titlar
blir oviktigt. Förutom intresset för
just fåglarna är det det sociala umgänget och spänningen som lockar
med fågelskådning, menar Gigi.
– Fågelskådning är som julafton.
Man vet att man kommer få julklappar, men inte vad, säger hon.
Klockan två lider tävlingen mot
sitt slut och det visar sig att “Rapphönan” med sina 43
inräkade fåglar äntligen har
lyckats kamma hem förstaplatsen.
– Det känns fantastiskt kul! Vi
stack ju ut som ett rent tjejlag, så det
var extra skoj att få visa framfötterna,
säger Gigi.
Emma bengtson

F

Rapphönan

De senaste 15

Intresse för fåglar och naturen.
Att vara morgonpigg är en fördel
då många arter endast visar sig vid
gryningen.
Att ha ett visst musikaliskt öra
kan hjälpa, då fåglarnas olika läten
står i centrum.
Tålamod krävs om du är ute efter
att se en särskild art. Ibland kan du
få stå i flera timmar innan du ser
exempelvis en stensvala. Så håll
modet uppe och ta med en extra
termos kaffe.

Är ett nationellt fristående nätverk
för tjejer som skådar fågel.
Bildades 2009 i Stockholm. Initiativtagare var Gigi Sahlstrand, bosatt
på Ekerö.
Åtta lokala grupper har bildats i
hela landet.
Syftet är att coacha tjejer som
skådar, eller vill börja, samt att underlätta för dem att lära känna varandra och engagera sig i lokala och
regionala föreningar.
Läs mer på: www.rapphonan.se

Ekerös nättidning

10 SPORT

E-nytt vecka 3 2013

Med hockey som lockbete
Under höstterminen 2012 införde Praktiska gymnasiet på Ekerö
hockey på schemat. Tillsammans
med Mälarö Hockey, som håller i
den specialiserade utbildningen,
hoppas man kunna främja idrottslivet i kommunen.
– Med fler idrottande elever på
skolan tror vi att fler får upp
ögonen för fördelarna med att
ha nära till skolan även under
gymnasietiden, säger Maria Eriksson, rektor på Praktiska.

Åtta till tio elever går på hockeygymnasiet idag.

FEM TIMMAR I veckan får eleverna på
Praktiska gymnasiet träna hockey.
Det är Mikael Kempe, tränare i
Mälarö Hockey som håller i de
schemalagda passen tillsammans
med Patrik Jonsson. Enligt Kempe
är tanken med utbildningen att
alla ska ha kul och utvecklas så
mycket som möjligt. Att det finns en
hockeyutbildning
på
Ekerö
tycker han är bra, då elever gärna
söker sig till liknande gymnasieutbildningar utanför kommunen.
Något som Maria Eriksson, rektor
på Praktiska, bekräftar.
– De flesta unga på Ekerö vill
helst gå på gymnasiet i stan,
det verkar också finnas ett visst

FOTO: ROBIN ERIKSSON

Sebastian Båvensjö är en av dem som tränas av Mikael Kempe på skoltid.

kompistryck att ”lämna ön”. Med
idrottsinriktningen finns ett mer
acceptabelt skäl att välja att stanna
och läsa på hemmaplan, säger hon.
Mikael Kempe berättar att det
händer att spelare försvinner från
Mälarö HF under gymnasietiden
och menar att en del ungdomar
kan må bra av att flytta och komma
iväg hemifrån, men säger samtidigt
att det är bra att man nu skapat en
möjlighet för elever och hockeyspelare att kunna studera på sin
hemmaort också.
Förhoppningsvis bidrar utbildningen till att man kan behålla
spelare inom Mälarö Hockey även
under gymnasietiden.
Utöver det hoppas han också att
hockeyutbildningen kan locka fler
ungdomar utifrån till att komma
och spela.
– Vi vill ju också skapa
möjligheten för andra att kunna
flytta hit, säger han.
på den nystartade
hockeyutbildningen på Praktiska är
Sebastian Båvensjö från Hässelby.
Han ser många fördelar med att
studera på Ekerö.
– Det är mycket mer hockey här

EN AV ELEVERNA

och så spelar jag i Mälarö också,
så det blev så att jag valde det här,
det är bra att man får spela i skolan,
säger han.
Att studera en särskild hockeylinje utanför Ekerö har inte varit
aktuellt för Sebastian.
– Det kanske hade varit skönt att
bo lite längre bort från familjen,
men jobbigt att laga mat, säger han.
FÖR
TILLFÄLLET
HAR
hockeyutbildningen som startade i augusti
2012 mellan åtta och tio elever säger
Maria Eriksson, som hoppas på fler.
– Målet för oss är att få en stabil
tillströmning av 10-15 elever med
hockeyinriktning till varje årskurs.
Vi tror att hockeyspelarna kanske
också har mest att vinna på en lokal
lösning, de har tung utrustning och
det saknas bra alternativ, säger hon.
Skolan har dock fler samarbeten
på gång för att expandera idrottsinriktningarna.
Hon
berättar
att ett kontrakt om en fotbollsutbildning redan finns men att det tar
tid att få igenom den, så just nu är det
hockeyn man lägger fokus på.
– Vi har just startat men vi tror
mycket på det här, säger Maria.
ROBIN ERIKSSON

Monas livsstil stavas bowling

25 år sedan på
Mona Ljungfeldts arbetsplats i
Kista. Några kollegor behövde
ett tiotal tjejer som kunde ställa
upp och spela en bowlingtävling.
Ljungfeldt var inte sen att tacka ja,
och efter det har hon varit fast för
sporten.
– Jag tyckte att det var så himla
roligt, säger 65-åringen.
DET BÖRJADE FÖR

titta tillbaka
på en lång karriär inom bowlingen.
Hon tog sig från korpserien hela
vägen till Sveriges högsta serie, Elitserien. Då spelade Ljungfeldt med

EFTER SEJOUREN I Amazonerna bytte Ljungfeldt klubb och
började spela för division I-klubben
Eira BK som hon spelar i än idag.
Hittills har säsongen varit tung för
Eira som är tabelljumbo även om
laget tog säsongens första poäng i
helgen på hemmaplan mot AIK B.
Näst bäst i hemmalaget var ingen
mindre än Mona Ljungfeldt som
gjorde imponerande 789 poäng
(197 i snitt) på sina fyra serier.
Säsongsbästa är det dock inte.
– 863 (216 i snitt) är det
högsta jag har gjort i ligan den här
säsongen, säger Ljungfeldt som
tränar bowling en gång i veckan.

Ekeröbon har några riktigt höga
slagningar i bagaget. 65-åringen
har under sin karriär ett personbästa på 935 poäng på fyra serier
vilket är ett snitt på 234 poäng.
Hon har på en serie varit ett slag
ifrån att göra maximala 300 poäng
två gånger. På match blev det 298
och på träning blev det 299.
– Jag darrade till lite på sista
slaget. Jag fortsätter satsa mot en
300-ing, säger hon.

Serietvåan Sollentuna HC kammade noll på Ekerö.

ALLTVÅAN. Mälarö HF gick på
tisdagen segrande ur matchen
mot tabelltvåan Sollen-tuna HC,
slutresultatet blev 3-1.

ADAM ANDERSSON

Skyttekungen Oscar Alstergren gav
hemmalaget ledningen elva minuter
in i den andra perioden. Samme
Alstergren drog kort därefter på
sig två minuters utvisning för
hooking. Sollentuna HC kvitterade
i följande powerplay genom David
Mårtensson.
I tredje perioden återtog dock
Mälarö
ledningen
genom

R

Christoffer Johansson innan Toni
Alasaarela i boxplay fastställde
slutresultatet till 3-1. Mälarö
ligger för tillfället på femte plats
i en jämn tabell som toppas av
Haninge HF på 17 poäng.
Fredagens målrikaste match i
Alltvåan spelades i Bålsta mellan
bottenlagen Bålsta HC och Gnesta
IK. Matchen gick till övertid och
slutade 10-9 till Bålsta.
Mälarö HF-Sollentuna HC, 3-1
PUBLIK: 62

ROBIN ERIKSSON

Lokala sportresultat

BORDTENNIS
Div.6 Norra Herrar
Bro IK B – Ekerö IK 		
HANDBOLL
Div. 4 B Damer
Tumba HK- Skå IK
Skå IK - Sportsgear DHK
INNEBANDY
Div. 3 Herrar
Töjnan IBK – Ekerö IK
Ekerö IK - Offensiv Lidingö

Det var kollegor till Mona Ljungfeldt som fick henne att börja spela och det tog henne till Elitserien.

FOTO: ANDERS EKSTRÖM

Mälaröseger skapar jämn tabell

karriären har
Ljungfeldt inga planer på att sluta
spela bowling. Hon har precis
köpt ett nytt klot som hon hoppas
ska hjälpa henne att prestera ännu
bättre än hon redan gjort den här
säsongen, så räkna med att 65åringen kommer fortsätta slå
strike.
– Bowling är en livsstil för mig nu.
Jag tänker hålla på så länge kroppen håller, säger Mona Ljungfeldt.

TROTS DEN LÅNGA

FOTO: ADAM ANDERSSON

IDAG KAN LJUNGFELDT

Amazonerna och var både med
när laget tog sig upp till Elitserien
och under de fyra säsongerna som
Amazonerna tillbringade i den
högsta serien.
– Det var verkligen roligt att få
resa runt mycket och spela på hög
nivå, säger Ljungfeldt.

FOTO: ANDERS EKSTRÖM

NÄRLUNDA. Mona Ljungfeldt, 65,
har spelat bowling i 25 år och
fyra av dem i Sveriges högsta division, Elitserien. Nu spelar hon i
division I och några planer på att
sluta har hon inte.
– Bowling är en livsstil för mig. Jag
tänker hålla på så länge kroppen
håller, säger Ljungfeldt.

4-8

28-13
19-25

10-5
18-1

ISHOCKEY
Alltvåan Herrar
Värmdö HF – Mälarö HF
Mälarö HF – Sollentuna HC
J20 Elit Herrar
Wings Arlanda – Mälarö HF
J18 Pojkar
Mälarö HF – Botkyrka HC
Trångsund IF - Mälarö HF
Div. 4 Stockholm
Sthlm MT HF - Mälarö HF (2)

1-2
3-1
3-1
0-7
3-5
6-2
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Ju mer kärlek
barnet får och
ju roligare man
har tillsammans
desto mindre
gränssättningar
behövs
– Vi är inga experter, det är föräldrarna som faktiskt vet bäst hur deras barn fungerar, säger Kristina Ringdén.

FOTO: LINDA WALL

Samtalsgrupp med föräldrar i fokus

Varje
termin
erbjuder
ett
resursteam på Ekerö föräldrar att
vara med i föräldragrupper. Där
finns möjligheten att träffa andra
föräldrar och utbyta erfarenheter
med varandra.
– Vi vill lyfta och stärka dem i
det de redan gör, säger Kristina
Ringdén, psykolog och kontaktperson för föräldragrupperna.

FOTO: LINDA WALL

I GRUPPERNA FÅR föräldrarna bland
annat lära sig hur viktigt det är
att ha en positiv bild av sitt barn.
Eftersom det påverkar förälderns
bemötande av barnet i vardagslivet.
Kristina Ringdén och kollegan
Susann Wall leder gruppen för
föräldrar med förskolebarn. Men
Kristina förtydligar att det är inte de
två som ska komma med alla svar.

– Vi är inga experter, det är
föräldrarna som faktiskt vet bäst
hur deras barn fungerar. Vi finns
med för att ställa frågor och hjälpa
dem att se det utifrån ett annat
perspektiv, förklarar hon. De jobbar
utifrån
föräldrastödprogrammet
ICDP och som i Sverige kallas för
Vägledande Samspel. Det är ingen
metod utan handlar mer om hur
vuxna ska förhålla sig till barnen.

MEDAN MÅNGA FÖRÄLDRAGRUPPER pratar om barnets beteende och tittar
på barnets problematik så fokuserar
det här programmet mer på samspelet mellan förälder och barn.
Målet är att hjälpa föräldrar att bli
mer lyhörda för deras barn och lära
sig att tolka dem.
– Vi kommer så klart in på

FÖRÄLDER SOM E-nytt har
pratat med uppskattar att familjegrupperna finns och rekommenderar andra att också gå dit.

EN

– Problemen kändes mindre när
jag insåg att andra hade det likadant.
Jag lärde mig att jag först behöver
visa barnen att jag tycker om dem
innan jag kan börja lära och styra.

FÖRÄLDRAGRUPPERNA ÄR ÖPPNA för
alla, både män och kvinnor men
ändå är det mestadels mammor
som utnyttjar erbjudandet. Hur det
kommer sig vet inte Kristina men
hon undrar om papporna kanske
har svårare att komma ifrån jobbet.
– För att komma åt det brukar
vi be mammorna att ta upp det vi
pratat om i gruppen med papporna
och diskutera det hemma. Det är ett
sätt att få igång samtalet i familjen,
säger psykologen Kristina.

Hur tänker ni få med papporna mer?

– Vi har pratat om att ha pappa-

grupper men inte kommit igång
med det än. Men det är nåt som vi
behöver utveckla, avslutar hon.
LINDA WALL

F

Vägledande Samspel

ICDP International Child Development
programmet är ett föräldrarstödsprogram skapat av professorerna
Henning Rye och Karsten Hundeide i
Norge.
I Ekerö kommun finns 25 aktiva
utbildade vägledare som jobbar med
olika föräldragrupper: de föräldrar
som fått sitt första barn, föräldrar
med barn 1-5 år, föräldrar med barn
6-12 år, föräldrar med tonåringar och
de som är adoptivföräldrar.
Alla grupper är kostnadsfria.

“Markera kort och tydligt vad som är okej och inte”
Ett positivt, kärleksfullt samspel emellan förälder och barn
är grundläggande för barnets
utveckling och för att skapa ett
tillitsfullt ”klimat”. Allt det här är
viktigt för att man som förälder
ska få förtroende och tillåtelse att
vägleda, gränssätta och lära sina
barn om livsfrågor. Dessa kan dyka
upp i olika vardagssituationer och
i samspel med andra.
Susann Wall är specialpedagog
och svarar på föräldrars frågor om
deras barn.
Jag har en dotter som blir tre år och
är inte blöjfri än. Hon provar att gå
på toaletten då och då men oftast
vill hon inte. Hon säger bestämt att
hon ska sluta när hon är tre år. Ska
man sluta försöka träna och vänta in
henne tills hon vill sluta med blöja
eller ska man försöka pott-träna
mycket?

Susann Wall svarar på föräldrars
frågar om sina barn.

barnets beteende men då bollar vi
tillbaka och frågar föräldern ”hur
gör du då? hur blir det då?”, säger
Kristina Ringdén.
De frågor som kommer upp i
grupperna handlar om allt från
barnens sömnbrist till svartsjuka
hos syskon.
Hur man som förälder sätter
gränser och hur man får sitt barn att
lyssna är två vanliga frågor.
– Oftast är det så att ju mer kärlek
barnet får och ju roligare föräldern
och barnet har tillsammans, desto
mindre gränssättningar behövs,
säger Kristina.

– Flickan verkar ganska bestämd
och som förälder får man vara

lyhörd och försöka följa hennes
initiativ men ändå uppmuntra och
bekräfta henne på ett positivt sätt
utan för mycket krav och tjat.

Jag har två barn i sex års åldern.
De kan somna själva men ändå vill
de att jag sitter hos dem tills de
somnat. Ska jag säga nej till dem och
låta dem vara själva?

vill uppnå. Många treåringar är inte
mogna än att veta hur man hanterar
sociala samspel. Mycket träning och
vuxna som visar på hur man gör.

Hur får jag min femåriga son att ta
hänsyn till andra barn? T.ex. när
barnen sitter i grupp på dagis och
berättar om egna upplevelser och
min son verkar inte förstå att de
andra barnen också vill berätta om
sina. Det blir mycket han, han, han.
Hur hanterar jag detta?

– Hur vill du ha dina kvällsrutiner?
Tala om hur du
tänker för barnen om de nya
rutinerna och föreslå att ni provar två
kvällar i veckan. Om det går bra
så ge dem positiv bekräftelse och
uppmuntran. Sexårsåldern är ju då
barn blir medvetna om livsfrågor
som t.ex. liv och död.

Min systerson är tre år och väldigt
trotsig. Han vill inte borsta tänderna, vägrar äta och lyssnar inte på
vad vi säger. Förbjuder vi honom att
springa ut på vägen så gör han det
ändå. Vad gör man?

– Kanske behöver han lita extra
uppmärksamhet och bekräftelse
hemma när han berättar om något
eller vill något. Hjälpa honom att
lyssna och bli nyfiken på vad andra
människor har att berätta och att
det kan vara jobbigt att vänta på sin
tur och svårt att komma ihåg vad
man själv vill säga. Han behöver
också hjälp med självreglering på ett
positivt och vänligt sätt. Där är man
som förälder en viktig vägledare för
sina barn.

Hur får jag min treåriga son att sluta slåss och dra i de andra barnen
i håret på hans dagis? Han kan till
exempel gå fram och dunka någon i
ryggen helt utan förvarning.

– Visa på alternativa positiva
sätt att ta kontakt med andra barn.
Använd konkreta sätt, var med och
visa på hur man gör. Markera kort
och tydligt vad som är okej och inte
okej. Fokusera på det resultat du

– När man är tre år är man ju ofta
trotsig och vill mycket. Det viktiga här
är att tala om vad han ska göra (och
inte vad han inte ska göra). Förklara
på ett positivt sätt varför man måste
göra olika saker och vad som kan
hända om man gör fel saker.
Hur får jag min tvååring att borsta
tänderna?

– Skapa en trevlig och lekfull
situation. Köp en skojig tandborste
som barnet är med och väljer själv.
Ha en trevlig gemensam stund med
barnet.

Ekerös nättidning

12 TILL SIST

E-nytt vecka 3 2013

Femman Den värsta milen i mitt liv
För de flesta är januari den
fattigaste månaden på hela
året. Vi kollar läget på stan.

Hur känns det i
plånboken efter jul?

SOM

URSPRUNGLIG

NORRBOTTNING

har jag absolut ingenting emot
kvällspromenader. Jag kan till och
med tycka att det kan vara riktigt
skönt, men tro mig, det finns en
gräns även för mig.
BESVIKELSEN VAR ETT faktum. Visser-

Gun-Britt Franzén, 70, Adelsö.
- Det känns väl bra. När man
levt i 70 år så vet man hur man
fördelar gracerna.

ligen leder AIK mellanallsvenskan
i bowling, men jag trodde faktiskt
att vi skulle slå dem den här kvällen. Efter matchen skyndar jag mig
allt vad jag kan från bowlinghallen
i Högdalen mot Brommaplan för
att hinna med bussen ut mot Ekerö
och sedan vidare till Kaggeholm.
Jag anländer i perfekt tid för att
hinna se när bussen retsamt lämnar
busskuren och åker iväg. Tack och
lov går det ytterligare en buss 23:55
så jag får helt enkelt vänta en timme
i Bromma och irriterar mig över att
jag nu kommer hem ännu senare.

BUSSEN ANLÄNDER I tid, men det
är då äventyret börjar. Det är när
busschauffören gjort sin vanliga
u-sväng vid Alléplan och åter ska
upp till Ekerö kyrkväg det inte går
som han vill. Halvvägs upp i backen
kommer han inte längre. Hjulen under bussen bara spinner och bussen

Josefine Persson, 21, Ekerö.
- Det svider. Alla utgifter i slutet
av december påverkar hela
januari, eftersom det blev många
julklappar i år.

Ann-Charlotte Johnzon, 43,
Närlunda.
- Ganska bra faktiskt, men det
beror nog på att jag jobbar mer
nu än tidigare och då får man ju
mer pengar.

rör sig knappt. Desperat försöker
chauffören backa bakåt för att få
nytt fäste, men det är förgäves. Han
kämpar i ungefär 20 minuter innan
han ropar fram mig i bussen.
- Jag kommer ingenstans,
du måste gå härifrån, säger
busschauffören till mig.
honom att förstå
att jag har ungefär en mil hem och
att det är snöstorm ute så det vore
bra om han kunde ringa in någon
annan buss, men han nappar inte
på mitt förslag. Jag går ut ur bussen och upp för backen till kyrkvägen. Det är när jag kommer dit jag
inser att jag i tygskor och bara en
jacka ska promenera nio kilometer
i snöstorm, mitt i natten, för att ta
mig hem. Jag ringer en taxi, men
utan framgång. Det blir den absolut
längsta, kallaste och mest psykiskt
påfrestande promenad jag någonsin
tagit i hela mitt liv.

JAG FÖRSÖKER FÅ

genomblöt och
iskall in på mitt rum och har
bestämt mig för att hoppa av skolan,
flytta från Kaggeholm och aldrig
mer åka buss med SL. Dagen efter
kliver jag in i klassrummet, lugnet
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Skicka in
din bästa
vinterbild
FOTO: ANDERS EKSTRÖM
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infinner sig igen när jag möts av
redaktionen, och det blir nog buss
till träningen ändå, men den vägen
går jag aldrig igen.
ADAM ANDERSSON

HAR DU EN vacker vinterbild som
Ekeröborna borde få ta del av?
Skicka isåfall in den till enytt@
mail.com senast onsdagen den
23 januari.
VINNARBILDEN PUBLICERAS I nästa
nummer av E-nytt. Lycka till!

Här finns Ekerös billigaste frukostkasse
E-Nytt har sammanställt en frukostkasse och undersökt prisskillnaderna i fyra olika matbutiker på
Ekerö.
Frukostkassen består av tio
snarlika frukostvaror och inkluderar allt från kaffe till smör. Undersökningen visade att butikerna
på Ekerö håller en jämn prisnivå.
Prisskillnaden från dyraste till billigaste frukostkassen var 12,50
kronor.
BUTIKER SOM UNDERSÖKTS är Coop
Konsum Träkvista, Ica Tappström,
Ica Skå, Coop Konsum Stenhamra
och Coop Konsum Kungsberga.
I VÅR FRUKOSTKASSE HADE VI
FÖLJANDE VAROR:

Bengt Magnusson, 67, Färingsö.
- Jag är pensionär så det finns
lite sparat. Det är ingen skillnad.

Fredrik Hallbrink, 42, Sundby.
- Tomt. Man behöver jobba mer.

Kvisttomat
Paprika (Röd)
Arla Hushållsost 500g
Bravo Apelsinjuice 2l
(Rynkeby Apelsinjuice 1,75l/Coop
konsum Stenhamra)
Arla Mild Yoghurt vanilj
Bregott

Scan skinka rökt 100g
Kelloggs Special K 500g
Gevalia kok mellanrost 500g
Skogaholmslimpa

* Grönsakspriser beräknat på 500g
av kilopriset.
BILLIGASTE FRUKOSTKASSEN:

Ica Tappström.
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DYRASTE FRUKOSTKASSEN:

Ica Skå och Coop konsum
Stenhamra.
ROBIN ERIKSSON

ILLUSTRATION: JULIA BLOMGREN

