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Carpelan ger igen
på Ekeröbloggen
Efter att kommunalrådet Peter
Carpelan fått oönskade mail
från Ekeröbloggen fick han nog
och gav igen med samma mynt.
– Jag har skrivit och sagt
att jag inte vill ha deras spam,
men det har de struntat i, säger
han till E-nytt. 
SID 3
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Miljonsatsning
på nya lägenheter
Nytt förslag från Ekerö bostäder om nya lägenheter i Stenhamra

I dagsläget finns 75 sökande till varje ledig lägenhet. Nu har Ekerö Bostäder
som förslag att bygga 200 nya lägenheter inom de närmsta fem åren.

– Det här borde ha börjat redan för längesen, säger Lars Holmström (S),
oppositionsråd i Ekerö kommun.
SID 3
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Här får djuren
ett tryggt hem
Nina Ihrner arbetar för SOS
Animals. Hon tar hand om utsatta hundar från Spanien och
ger dem en andra chans till ett
värdigt liv på Munsö.
– Jag kanske inte är som
mannen som talar med djur,
men nästan, skrattar hon.  SID 9
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MHF förlorade
trots jätteledning

Serietvåan och populära Bajen
Fans Hockey gästade Ekerö på
tisdagskvällen. Trots ledning
med 3-0 lyckades inte Mälarö
HF hålla emot i den sista perioden inför 269 personer. SID 8

– För 15 år sen fick jag många beundrarbrev, både från 13-åringar och deras mormödrar, säger Rickard Sjöberg.
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På tu man hand med en av våra mest folkkära programledare
Rickard Sjöberg har synts i TV-rutan i snart 20 år och har inga planer på
att sluta. Efter åren i mediebranschen har han lärt sig att hantera nervositet
och att inte låta sig påverkas av känslor. I en öppenhjärtlig intervju berättar

E-nytt produceras av journalistelever på
Kaggeholms folkhögskola. E-nytt är en
nättidning för dig som bor på Ekerö. Vi
vill gärna få respons på vårt arbete och
tips om vad du vill läsa om. Kaggeholms
folkhögskola har funnits sedan 1943.
www.kaggeholm.nu
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Ansvarig utgivare:
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han om tiden på Ekerö, sina framtidsplaner och hur man kan acceptera det
man inte kan förändra.
– Folk älskar när det inte blir som man tänkt sig, säger han.
SID 6-7
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Nyhetskrönika
Linda Wall

Kvinnor i all ära, men
ni män behövs också
år sedan jag jobbade mitt sista pass i förskolan. Jag
hade ett vikariat där som sträckte sig under några terminer. Mestadels
var jag på småbarnsavdelningen. Där trivdes jag bäst. Att få sitta i soffan och mysa med de nyvakna barnen efter middagsluren tillhörde favoriterna.

DET ÄR SNART TVÅ

bara mys och gulligull. Av alla årstider var
vinterhalvåret värst. Femton barn som ska ut och leka i snön. Vägen
dit gick först via kapprummet där barnen skulle klä på sig. Täckbyxor,
jackor, halsdukar, mössor och vantar.
En del föräldrar var vänliga nog att köpa fingervantar till sina barn.
Det kanske upplevdes som en bra idé från deras sida. Att lära barnet
använda hela handen istället för bara tummen. Men vi fröknar var inte
lika positiva. Vi hade ibland 150 små fingrar som skulle in i de där
trånga vantarna.
När de sista barnen väl kommit ut genom ytterdörren, då var
“Barn riskerar att det dags att ta in de första som
växa upp i tron om redan varit ute en stund. Och så
där höll det på.

FÖRSKOLEJOBBET ÄR INTE

att alla män är som
deras pappa”

EN DAG VAR det något annorlunda på arbetsplatsen. Bland alla
barn som sprang runt i lekhallen
LINDA WALL kunde jag uppfatta en ny figur på
avdelningen bredvid. En kille,
som dessutom verkade jobba
där. Mitt fördomsfulla sinne reagerade direkt och jag hörde mig själv
tänka: ”varför väljer han att arbeta här?”

oftast med kvinnor. Inte helt konstigt kanske. Det
är kvinnan som bär på barnet under nio månader och som senare är
hemma den första tiden efter förlossningen. Det är hon som främst
vakar över barnet och ger det mat. Men betyder det att mannens roll
är oviktig?
Absolut inte. Mannen bör vara hemma med barnet men inte främst
för att det ska vara rättvist och jämställt utan för att barnet behöver
bygga en relation med honom också.

BARN FÖRKNIPPAR VI

så tror jag även att männen behövs på förskolorna.
Det är inte alla barn som har en pappa som bryr sig och visar intresse.
Dessa riskerar att växa upp i tron om att alla män är som deras pappa.
Men så är inte fallet. Det finns många bra män där ute som är villiga att ta sitt ansvar och lära barnen hur en man faktiskt kan vara. De
männen borde finnas ute på dagisen, fritidsgårdarna och skolorna för
att försöka ge barnen det som deras pappa eller mamma inte kunnat ge:
kärlek och trygghet.

PRECIS SOM HEMMA

inga tankar på att återgå till förskoleyrket. Men jag är
ändå tacksam för den tid jag fick där. Jag minns speciellt den gången då
barnen såg att jag kom, tittade med stora ögon och ropade mitt namn i
kör. De släppte allt vad de höll på med och kastade sig i min famn. Då
insåg jag hur mycket vi förskolelärare betyder för barnen.
IDAG HAR JAG

EN DEL BARN lever sina första år mer på dagis än vad de gör hemma. Jag
minns en liten tjej, hon blev lämnad när vi öppnade 06.00 och kunde
ibland bli hämtad när vi stängde 18.00. Det blev långa dagar för henne.
Barn som går så många timmar på förskolan blir i stort sett uppfostrade
av personalen. Är det då inte klokt att där finns både män och kvinnor?
Jag tror det.

På Ekerös 18 förskolor arbetar endast två manliga lärare.
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Få män i förskolorna

På Ekerös kommunala förskolor
arbetar endast två män med
lärarutbildning. Och siffran lär
inte stiga i framtiden enligt Niklas
Brånn, förskolechef för Ekendalsoch Ekuddens förskolor.
– Jag gissar på att det ligger
kvar på samma låga nivå, det blir
inte lättare för män att komma in,
säger Niklas Brånn.
ENDAST TRE PROCENT av

de anställda
på kommunala förskolor är män,
rapporterar Skolverket. På Ekerö
finns arton kommunala förskolor

“Barnen får ju
bara kvinnors
vägledning,
man är ju inte
en hen”
MARIA KOFOD, FÖRSKOLELÄRARE

och i dessa har man endast två anställda
män
med lärarutbildning. En av
dem är Niklas
Brånn.
– Det kan
finnas en tuffhet i att som
Niklas Brånn.
man komma in
i ett yrke som länge har varit kvinnodominerat.
Varje enskild förskola bär ansvaret att locka till sig fler manliga
förskollärare.
– I alla våra ansökningar skriver vi
att vi gärna ser manliga sökande,
men det är få män med behörighet
som söker, säger Niklas Brånn.
MARIA KOFOD ÄR anställd på
Ekuddens förskola. Hon tror att
barnen skulle må bra av att ha en
manlig förebild på förskolan.
– Barnen får ju bara kvinnors
vägledning, och alla är olika, man är
ju inte en ”hen”, säger Maria Kofod.

Någon tydlig och klar strategi för
att få fler män att kvalificera sig och
börja arbeta på förskolor finns inte
idag.
– Ett sätt skulle kunna vara
att höja lönerna, men det är inte
lätt eftersom det inte finns så
mycket pengar, säger Niklas Brånn.

ROBIN ERIKSSON
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Förskola

Hösten 2012 gjordes en kartläggning av åtgärder som gjorts i syfte
att öka andelen män i förskolan
från 1970 till idag. I kartläggningen,
som Skolverkat låtit göra, föreslås
ett nationellt samlat arbete med
insatser på flera samhällsnivåer
samtidigt för att locka fler män till
förskolor.
Statistik från Skolverket visar att av
98 500 anställda i förskolan är tre
procent män.
I fristående förskolor är motsvarande andel 5,8 procent.

Elever i
bussolycka
En lokalbuss körde på måndagsmorgonen av vägen vid Kaggeholms
folkhögskola.
- Jag tänkte: Nej nu välter
den! Jag vet inte om chauffören
glömde svänga eller vad som hände,
säger Linda Melin som såg när bussen
körde ner i diket.
I MÅNDAGS KLOCKAN 08.35 tappade
busschauffören kontrollen över
buss 309 inför sista hållplatsen.
Efter incidenten var trafiken på linje
309 inställd i två timmar.
På hemsidan uppgavs anledningen
vara halka. Studenter på väg till skolan hamnade i diket utan skador.
En av passagerarna på bussen var
Sean Eriksson.

Ovanlig start på dagen för Helgöborna.

– Det kändes obehagligt, men
chauffören reagerade snabbt, säger
Sean Eriksson.
12-tiden, och
därefter var linje-trafiken igång som
vanligt.

BUSSEN BÄRGADES VID
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Tomas Hedenius arbetar på bussbolaget Arriva. Han kan i dagsläget
inte svara på hur bussen hamnade i diket, men bekräftar att det
varken blivit några skador på bussen,
passagerare eller busschauffören.
ELLINORE CARLSSON
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Här byggs 80 lägenheter

På de här tre platserna ska snart totalt 200 nya lägenheter stå klara. Stenhamra, Wrangels väg och i Ekerö centrum. 

LENNART HOLVIK, STENHAMRABO

BUDGETEN FÖR BYGGNATIONERNA är
fastställd och de 200 lägenheterna
beräknas kosta Ekerö kommun 380
miljoner kronor. Av dessa kommer kommunen låna 300 miljoner
kronor och betala 80 miljoner ur
egen kassa.

och Ekerö bostäder är positiva till förslaget
om de nya lägenheterna i Stenhamra, är inte alla lika entusiastiska. En
av dem är Lennart Holvik, som är
skeptisk till att han kommer hinna
uppleva byggnationerna.
– Lägenheter behövs, men kanske inte just här. Jag tror dock inte
att det kommer bli klart under
min livstid. Under de 30 åren jag
bott här har kommunen inte slutfört någonting, säger den 71-årige
Stenhamrabon.

TROTS ATT ULRIK ANDERSEN

Även Lars-Göran Ledung är
boende på Stenhamra och han tycker liksom Lennart Holvik att det
är stor brist på lägenheter.
– Det behövs fler. Det är bra om
de äldre kan lämna sina hus och flytta in i centrala lägenheter. Det blir
smidigare då, säger Lars-Göran
Ledung.
Det är inte bara i Stenhamra och

F

på Wrangels väg som det planeras
nya lägenheter. Om fem år beräknar
kommunen även att påbörja en flytt
av SL:s bussgarage i Ekerö Centrum.
Detta för att ge plats åt lägenheter
och kontor. När projektet ska vara
färdigt är ännu oklart.
ADAM ANDERSSON
ANNA-KARIN BLOM
MARCUS JOSEFSSON

Vad tycker politikerna?

Peter Carpelan,
Moderaterna:
– Vi tycker det här
är jättebra. Det
är stor efterfrågan på lägenheter
och det är bra att
vi kan möta dem.
Några av lägenheterna kommer bli
seniorboenden och det är bra om de
äldre kan ha en lägenhet istället för
ett hus.

Lars Holmström,
Socialdemokraterna:
– Det är strålande. Det finns
ett enormt behov av lägenheter,
speciellt
hyresrätter. Det här borde ha börjat för längesen. Det är positivt
att det byggs nytt och att Ekerö
bostäder inte bara sysslar med
förvaltning.

Carpelan: Nu har de fått igen
– Det var larvigt av mig men nu får de
fan tillbaka, säger Peter Carpelan.
Kommunalrådet Carpelan ger nu
sin version av mailbombningen
av Ekeröbloggen.se. Han tappade
humöret, och meddelar att bloggen
nu har fått igen med samma mynt.

förra året mottog Ekeröbloggen tio tomma mail
från Peter Carpelan. Detta blev
uppmärksammat både på bloggen
och i andra medier. Kommunalrådet berättar nu att mailen var en
reaktion på en mängd nyhetsmail
från bloggen som han begärt uppsägelse från.
– Jag har skrivit vid åtskilliga
tillfällen och sagt att jag
inte vill inte ha deras spam,
DEN 23 NOVEMBER

men det har de struntat högaktningsfullt i, säger Peter
Carpelan.
När bloggen ignorerade hans
begäran och fortsatte maila berättar han att han surnade till.
– Då vidarebefordrade jag tillbaka
tio spam-mail utan innehåll. Inte 30
som de själva uppgav. Detta tycker
de är en mailbombning, när det
i själva verket varit de som mailbombat mig, säger Carpelan.
E-NYTT HITTAR 24 mail i kommunens arkiv. De är skickade från
Peter Carpelan till Ekeröbloggen
under en minut den 23 november.
Niklas Nordström är politisk PR-konsult och före detta politiker. Han råder ingen

“Jag skulle inte
råda politiker
att sänka sig till
samma nivå”
NIKLAS NORDSTRÖM, PR-KONSULT

politiker att sänka sig till samma
nivå.
– Som politiker har man rätt
att markera och säga: det här accepterar jag inte. Men de är våra
representanter och det är viktigt
att de inte uppmuntrar till personangrepp. Man måste vara försiktig med att ge sig in i sådana

Peter Carpelan och Ekeröbloggen inte överens.

här diskussioner, säger Niklas
Nordström.
Han föreslår vidare att man kan
ha en öppen debatt. Detta är dock
inte Peter Carplelan intresserad av.
– Jag bryr mig inte om Ekeröbloggen annat än de skickar mail.
Ekeröbloggen är lögnaktig och
fullständigt oseriös. De vinklar
saker fel och har en extrem fixering
vid mig, säger kommunalrådet.
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Gösta Olsson skriver för Ekeröbloggen. Han tror inte att de
kommer sluta skicka mail till
Peter Carpelan.
– Är man politiker behöver
man ta del av opinionsyttringar. Det står ju på kommunens hemsida att man kan skicka
mail till dem, säger Gösta
Olsson.

ELLINORE CARLSSON
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“Under de 30
år som jag bott
här har kommunen inte
slutfört något”

– Vi har inte
riktigt
pengar nu, men vi
kommer sälja
en del mark för
att få pengarna,
säger Mårten
Ohlsson, ekonomichef på Lennart Holvik,
Stenhamrabo
Ekerö bostäder
som ägs av kommunen.
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är ett känt
faktum. I dagsläget står ungefär
75 personer i kö på varje ledig lägenhet. Nu är förslaget att Ekerö
Bostäder ska bygga 200 nya lägenheter inom de närmaste fem åren.
De första kommer att stå klara på
Wrangels väg i början av 2014. Detaljplanen är redan klar.
Nu står det även klart att man vill
fortsätta byggandet i Stenhamra. Än
så länge äger inte Ekerö Bostäder
marken och någon detaljplan är
inte färdig, men Ulrik Andersen är
ändå positiv till att nästa anhalt för
byggnationerna är Stenhamra.

BOENDEBRISTEN PÅ EKERÖ

– Vi kommer köpa mark och
bygga omkring 70-80 lägenheter
där. Troligtvis inom två till tre år.
Jag är helt säker på att det kommer
bli av. Efterfrågan är jättestor, säger
Ulrik Andersen.



Stenhamra blir nästa anhalt för
Ekerö Bostäder. Efter byggnationerna på Wrangels väg planeras
omkring 80 nya lägenheter byggas
i Stenhamra centrum.
– Jag är helt säker på att
det kommer bli av, säger Ulrik
Andersen, vice ordförande på Ekerö
Bostäder.
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Arla sänker mjölkpriser - igen
Svenska bönder oroade för sin överlevnad i hård konkurrens
3 kr och 1 öre. Det är vad Arla
betalar sina mjölkbönder för en
liter mjölk. I november förra
året blev Arlabönderna lovade
tre prishöjningar innan februari. Men efter två höjningar
sänktes priset återigen med 6.5
öre. Detta oroar Sveriges redan
pressade mjölkbönder.
- Vi trollar med knäna för att
få det att gå runt, säger Ekerös
sista mjölkbonde Elin Rydström.

Latrintunnor lämnades på ägorna.

Bajsdumpning vid det
kungliga slottet
NATTEN MELLAN DEN 17 och 18 januari dumpades sju latrintunnor på
parkeringen vid Kina slott i landskapsparken på Drottningholm.
Grovt miljöbrott enligt Ekeröpolisen.
Det är hovstaten som äger marken och de får i sådana här ärenden
göra en anmälan. Det blir också deras ansvar att forsla bort latrintunnorna, enligt polisen.
För det är ingen lätt match att
hitta den skyldige.
- Man kan ju inte ta DNA-prover
för att se vem som gjort det här. Det
är omöjligt, säger Lena Törnblom
Löfquist, tillförordnad närpolischef
i Ekerö kommun.
ANNA-KARIN BLOM

januari att de
sänker mjölkpriset ytterligare.
Mjölkets pris är nu rekordlågt
och många svenska bönder tvingas lägga ner sin verksamhet.
Efter en global överproduktion
av mjölk under förra året sjönk
mejeripriserna i hela världen.
ARLA MEDDELADE I

ARLAS PRESSCHEF CLAES Henriksson meddelar att världsmarknaden håller på att återhämta sig men att det kommer ta
lite tid.
– Om marknaden utvecklar
sig som den brukar, kan pris-

“Jag är väl lite
som den sista
mohikanen.
Men jag hoppas
på ett mirakel.”

Caféverksamhet lär
seniorer om internet
har
terminsstart 25 januari efter juluppehåll. Caféverksamheten håller
till på biblioteket i Ekerö centrum
och bakom arrangemanget står
SeniorNet Ekerö. Varje fredag mellan 10.30 och 12.30 är caféet öppet
för både medlemmar och ickemedlemmar. Dagen börjar med gemensam information på storbildsskärm.
SeniorNet Ekerö är en ideell
förening som bildades 2000.
Föreningens utbildning omfattar
grundläggande datorkunskap i samarbete med Vuxenskolan.

INTERNETCAFÉET FÖR SENIORER
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ELIN RYDSTRÖM, MJÖLKBONDE LOVÖ

erna höjas fram
i vår. Vårt syfte
är alltid att varje
bonde ska få en
så hög summa
för mjölken som
säger
Elin Rydström. möjligt,
Claes Henriksson till Enytt.
att även butikerna
konkurrerar med billiga importmärken har priserna pressats
ännu mer. Detta har blivit lönsamt för handeln, men knappast
för mjölkproducenterna. På Lovö
är bonden Elin Rydström oroad
för gårdens framtid.
– Förra året hade vi flera hundra tusen mindre i mjölkintäkter.
Man inte skylla på Arla, men det
kändes konstigt när de sänkte
priset igen, säger Elin Rydström.
I OCH MED

FOTO: ELLINOR CARLSSON

FOTO: MIKAEL GINAL

4

ENLIGT EN UNDERSÖKNING av Land-

ja Marknadsanalys AB tror 40
procent av Sveriges mjölkbönder
att
deras
mjölkproduktion
kommer upphöra helt inom
fem till tio år. Elin Rydström
och hennes familj är nu de sista
mjölkbönderna på Ekerö och de
kämpar för att ekonomin ska
forsätta gå runt.
– Jag är väl lite den siste mohikanen. Men jag hoppas på ett
mirakel. Jag måste tro att vi finns
kvar om fem år, annars orkar jag
inte gå upp och mjölka imorgon
bitti, säger Elin.
ELLINOR CARLSSON

Konkurens från utlandet det gör läget svårt för sveriges bönder.

F

Så kan vi bevara svenskproducerad mat

Mjölkbondens tips för att bevara
svenskt lantbruk:

– Välj ekologisk, närproducerad
mjölk
- Låt maten kosta, billigt är inte
alltid bättre.
- Ät upp maten du köper,
- Lär dig om maten och naturen för

FOTO: ANDERS EKSTRÖM

anhöriga till dem
som har en make/
maka eller en nära
släkting
som
är dement
eller
på annat sätt är i
behov av hjälp. I
Senja Ahlund.
gruppen pratar de
tillsammans om det som är jobbigt.
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EVELINA MALTESON

Maj-Britt Larsen och Margrét Bruhn spelar poker på Kajutan.

Teknikproblem kan orsaka kaos.

IT-strul på kommunen
gör arbetet
problematiskt för byggnads-nämnden i Ekerö kommun. Efter en uppgradering av systemet har det inte
fungerat att utföra de vanliga arbetsuppgifterna. Experter är anlitade
för att rätta till felet. Det är osäkert
när det kommer vara åtgärdat.
– Vi kan inte få ut några listor,
och problemet är jätteakut. Vid
månadsskiftet måste vi skriva ut
våra rapporter. Kan vi inte göra det
blir det kaos, säger Barbro Markus
på byggnadsnämnden.
PROBLEM MED TEKNIKEN

MARCUS JOSEFSSON

att förstå arbetet som krävs
Varför svensk mat?
- Sverige använder minst antibiotika i Europa i sin djurhållning
- Svensk mat innehåller sällan
räster av bekämpningsmedel
-Påverkar klimatet mindre
Källa: Lantbrukarnas Riksförbund

Nytänkande fritidsgård för pensionärer
Poker, bakning, bingo och nu senaste tillskottet sopplunch står
på aktivitets-listan för Ekerös
pensionärer.
– Gladast blev en 92:årig man
när vi berättade om TV-spelet
Wii, säger Senja Ahlund, aktivitetsansvarig för dagen.

diverse aktiviteter för de äldre på Stockbygården och Kajutan på Ekerö. På
måndagar är det kortspel som
står på schemat. Denna dag har
tre damer tagit sig till Kajutan för
ett par parti poker. Det är femte

VARJE VECKA HÅLLS

gången sedan starten i oktober.
Maj-Britt Larsen är mer eller
mindre stammis här.
– Det är kul att spela kort och
jag bor i närheten så det är lätt
att ta sig hit, berättar Maj-Britt
Larsen.
Verksamhetn drivs i
samverkan
mellan
Ekerö
kommun,
pensionärsorganisationerna, Röda korset
och studieförbunden.
Tanken är att pensionärer i alla åldrar ska ha möjlighet till
social gemenskap och genom ak-

tiviteter kunna göra saker tillsammans.
– DET FUNGERAR SOM en fritidsgård
för de äldre där man bland annat
kan
delta i keramikkurser
som också är en av de
populäraste
aktiviteterna, säger Ylva
Engström som jobbar som aktivitetssamordnare.
Förutom
engelskakurserna
är samtliga aktiviteter gratis. Det
mest besökta tillfället är då anhöriggruppen träffas. Hit kommer

Snart blir det tillökning på aktivitetslistan. Det finns en grupp
för herrar där de tillsammans gör
middagar, men nu startar även en
samling för damer med sopplunch
och enklare bakning. Ett annat mer
okonventionellt tillskott är Nintendo Wii, som har mottagits väl av de
äldre.
– Många har sett på när barnbarnen spelat Wii så de är inte helt
främmande för det. Tanken är att
kunna aktivera sig genom bowling och andra sporter på ett mer
tillgängligt sätt, berättar Senja Ahlund.
SPELSTUNDEN ÄR NÄSTAN över för
damerna och de t är snart dags att
utse dagens vinnare.
– Leder jag?! utbrister Maj-Britt
som blir glatt överraskad över resultatet och ser förväntansfullt på
när kortleken åter igen delas ut för
nästa omgång. 
LINA LUND
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Graffiti?
1. Vad tycker du om graffiti?
2. Tycker du att det ska finnas en

graffitipark på Ekerö?
Filip von Knorring, 13 år
Träkvista

Graffiti är
inte så bra på
väggar, snyggare på datorn. 2. Ja, så att de inte klottrar på
andra ställen.
1.

Janne
Hellsten, 35 år,
Ekerö centrum

Det är visuellt snyggt,
jag tycker det
är konst.
2. Ja, om det finns behov. Det skulle
ge en förbättring och det är bättre
att klottra lagligt än tvärtom.
1.

Julia Johansson, 14 år,
Ekebyhov

Klotter syns på olika delar av Ekerö. En kommunal grafittipark skulle kunna ändra på det.

FOTO: ANDERS EKSTRÖM

Ungdomar vill ha graffitipark

EKERÖBON JOHANNES ÄR 19 år och har

målat graffiti. Uttryckssättet fann
han via sin äldre bror och dennes
kompisgäng. Graffitin blev en stor
del av livet och han skaffade sig vänner som han har kvar än idag.

– Man planerade skisskvällar hemma hos kompisarna och
skissade på målningar tillsammans.
Det var riktigt roligt, säger han.
För Johannes handlade det till en
början om att visa att man var hardcore och kunde klottra på ställen
man inte fick, men det utvecklades
sedan vidare till ett intresse för graffitin som höll i sig.
– Det vore underbart om det
fanns ett ställe på Ekerö där man
kunde få hålla på med sin hobby
utan att vara rädd för att bli anmäld,
säger han.
Ekerö behöver titta djupare in på
andra kommuner,
hur de gått till väga
och vad det fått för
konsekvenser och
om de varit
positiva, uppger
Elisabeth Lunden, Isak Oddson

ansvarig på kultur– och fritidsnämnden.
– Ämnet har inte tidigare kommit
på tal och det finns inget politiskt
underlag för vilken ställning vi kan
ta, säger Elisabeth.
konstformen
behöver få en helt annan stämpel
än vad den har idag.
Bättre undervisning i skolan kan
vara en lösning. Tydliga riktlinjer
för vad som är rätt och fel kan vara
ett annat sätt att råda bot på problemen med klotter- och graffitimålningar.
– Vi borde se på graffitin som
vi ser på vilken annan hobby som
helst. Man bygger fotbollsplaner och
skejtparker. Varför kan man inte bygga något ställe att vara på för graffitimålare, säger Johannes.

JOHANNES TYCKER ATT

cirka 7000 anmälningar till JO (Justitieombudsmannen). Drygt var tionde anmälan leder till åtgärd. Resten avskrivs.
VARJE ÅR KOMMER

Daniel Samnerud ansvarar för
anmälan mot Ekerö kommunstyrelse. Han menar att ärenden som
dessa är viktiga att behandla.
– När det handlar om allmänna
handlingar går vi väldigt ofta vidare,
det är en grundläggande rättighet,
förklarar han och understryker att
JO inte har någon skyldighet att
pröva anmälningar som kommer in.
Anmälan mot kommunstyrelsen
gjordes av en privatperson på Ekerö och inkom i mitten på oktober
2012. Anmälan grundar sig i att privatpersonen försökt kräva ut handlingar om försäljningen av Ekerö

tidigare fått
kritik från JO för brister i hanteringen av allmänna handlingar.
2006
kritiserades
kommunen
för att inte ha registrerat handlingar på rätt sätt och för att ha
vägrat att lämna ut handlingar.

SENAST DEN SJÄTTE mars ska kommunstyrelsen ha inkommit med
yttrande till JO med deras syn på
saken. Därefter kommer JO:s yttrande.
ANNA-KARIN BLOM

Ja, det är
fint 2. Ja det
tycker jag absolut. Då kan
man gå dit och ”graffa”.
1.

Niklas
Hammarsten,
21 år, Ekerö
Sommarstad

Dåligt, tags
är värre än
graffiti, som kan ses som konst.
Sker det på annan plats är det vandalism. 2. Ur kultursyfte är det bra,
påminner om målningen i tunneln
i centrum. De kan få utlopp för sin
konst där.
1.

Kommunen
nekade en
person allmänna
handlingar.

bostäder när det var aktuellt under
hösten 2011.
EKERÖ KOMMUN HAR

Kristian Lundqvist, 17 år,
Stenhamra

EMY JENSEN CARTOLANO

JO-anmälan riktad mot Ekerö
kommun kan leda till åtgärder
Kommunstyrelsen i Ekerö kommun har blivit JO-anmälda.
Anmälan handlar om hantering av
allmänna handlingar på kommunen. Nu är det klart att JO vill gå
vidare med ärendet, och kräver
yttrande från kommunstyrelsen.
– Vi såg konstiga beslut angående vilka handlingar som lämnades
ut och inte, säger Daniel Samnerud, handläggare på JO.

anser
att det är snyggt. Det förgyller väggen.
2. Ja, många väggar förstörs och det
vore bra att kunna spraya graffiti
lagligt.

F

ILLUSTRATION: JUDIT GUSTAFSSON

ATT ISAK Oddson själv
inte sysslar med graffiti har han
diskuterat ämnet med vänner och
vuxna i hans närhet. Intresset för
frågan ledde till att han mailade
kommunen med förslaget.
– Nolltoleransen som Stockholm har mot graffiti gör inte att
skadegörelse på offentlig plats minskar, tror Isak.
Stefan Persson, säkerhetsansvarig på Ekerö håller inte med.

TROTS

Han ansvarar för saneringen i
kommunen och är skeptisk till en
graffitipark. Varje år lägger kommunen stora summor pengar på att
ta bort klotter.
– Kanske slutar en mindre skara
av personer att klottra där de inte
ska, men långt ifrån alla. Det finns
många som är av den uppfattningen
att ungdomarna enbart skulle ha en
bättre plats för att träna på sin graffiti där det är lagligt, men oavsett
utföra den på andra ställen också.
Dessutom undrar jag vart och vem
som skulle kunna ordna det här,
säger Stefan.

FOTO: PRIVAT

Nu vill Ekerös unga att kommunen ska bygga en graffitipark. I
ett brev till Kultur och fritidsnämnden skriver Isak Oddson, 19,
att en park kan förebygga uppkomsten av klotter.
– Om man får möjlighet att
syssla med sitt intresse lagligt
skulle det antagligen minska
mängden skadegörelse, säger Isak.

1.Jag

JO - Vad är det?

Vad är JO?
Jämställdhetsombudsmannen granskar myndigheterna så att de arbetar
enligt de lagar och regler som styr
deras arbete. Särskilt det som rör enskildas rättigheter och skyldigheter
i förhållande till det allmänna.
Vad innebär det att få negativt yttrande från JO?
I besluten gör JO uttalanden som reder ut om den granskade har handlat

enligt med lagen eller ej. Om agerandet varit felaktigt uttalar JO kritik.
Kritik kan riktas mot såväl myndighet
som
mot
enskild
tjänsteman.
JO:s beslut är inte rättsligt bindande
vilket betyder att den kritiserade inte
behöver rätta sig efter JO:s kritik,
men i praktiken sker det nästan alltid.
Varför anmäls Ekerö komun?
Ef ter att ha nekat en person att få
ut allmänna handlingar. Källa: jo.se

6

Ekerös nättidning

NÖJE

“Se till att lägga

Krönika
Judit Gustafsson

Rickard Sjöberg berättar om rollen i rampljuset,

Som gammal ska jag
vara annat än bitter
verkar det finnas två sorters äldre människor.
Det finns de som tycker om livet och de som inte tycker om livet. Innan
jag började plugga i höstas jobbade jag i en matvarubutik. Man skulle
kunna tro att jag lämnade arbetet och tog med mig en massa kunskaper
om skinka och färsk fisk, men så var det inte.
Det jag kom fram till efter mitt år i butik var att när man blir gammal
blir man antingen väldigt söt och trevlig eller så blir man bitter och
olycklig.

AV MINA ERFARENHETER

på mitt jobb var pensionärer. Hälften av dessa
gamlingar förstod att det var de själva som hade letat dåligt eftersom de
inte hittade fetaosten i osthyllan. De skrattade lättsamt och gav mig ett
stort tack för att jag följt med och visat var det fanns.
Den andra delen av de äldre kom fram och utan att hälsa började
klaga om att de inte hittade hushållsosten för 39,90, hur dålig butiken
var, att de aldrig skulle handla mer hos oss och att fläskkotletten de köpt
i söndags inte gick att äta. Och ni kan ju glömma att de bad om ursäkt
när det visade sig att hushållsosten låg en meter ifrån dem.
FOTO: JUDIT GUSTAFSSON

MÅNGA AV STAMMISARNA

Den enda mor- eller farföräldern jag har kvar i livet är min farmor.
Hon går under kategorin ”Jag är gammal men glad ändå”. Hon har
länge varit en av mina förebilder. Farmor är 97 år gammal, är inte längre än 160 cm, har vitt hår och vet vad hon vill (och ger banne sig inte
förrän det blir så). Farmor har klämt ut och lyckats uppfostra fem barn
till kloka och fina människor. Hon har alltid varit levnadsglad, älskar
ostbågar och har aldrig sett sig själv som gammal fastän hon bara har
tre år kvar till 100.
Sedan några år tillbaka bor hon på ett äldreboende och trots att hon
är äldst på stället har hon mest koll på läget. När de andra på boendet
sitter invirade i filtar framför tv:n och halvsover på rad hänger hon med
personalen.
att bli äldre inte bara är en dans på rosor. Man blir
sjuk, man får ont, vänner går bort och man har ingen aning om hur
den nya tekniken på elektroniksaker fungerar. Men visst vore det gött
att kunna se tillbaka på sitt liv och känna sig nöjd. Jag tror genvägen
till det är:
1) Många vänner som gör en glad
2) Ett roligt och givande jobb
3) Att inte dricka för mycket öl.

VISST, JAG FÖRSTÅR

gammal vill jag bli som farmor. Glad och tacksam är vad
jag ska vara och förmodligen kommer jag sitta på en fritidsgård för
äldre och spela Nintendo Wii med pensionärerna som Lina skrev om
på sida fyra. Jag ska göra allt jag kan för att inte slösa bort mina sista år
i livet på att klaga på personal i matvarubutiken och tro att hela världen
är emot mig.
NÄR JAG BLIR
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Slå upp ordet svärmorsdröm i
en synonymordbok och bli inte
förvånad om en bild på programledaren
och
Ekeröprofilen
Rickard Sjöberg dyker upp. Föga
anade man att en självhjälpsguru
skulle dölja sig bakom de
omskrivna ögonen. E- nytt träffade Rickard och diskuterade
allt ifrån korvgubbebranschen
till hur man blir kompis med sin
nervositet.
– Jag känner mig trygg i min
yrkesroll och är sällan nervös,
säger Rickard.
DET ÄR SVÅRT att missa honom när
han kommer gåendes över torget
och när vi kliver in på caféet hälsar
den folkkäre programledaren glatt
på en av gästerna. Efter tio år som
trogen Ekeröbo går snart flyttlasset
till en annan del av huvudstaden.
– Jag kommer absolut sakna
Ekerö. Det har varit en fantastisk tid
i livet.
Då Ekerö är en förhållandevis
liten kommun kan man tänka sig
att det är påfrestande att ständigt
bli igenkänd. Men han säger att han
har ett tacksamt jobb som sällan
väcker ilska hos folk.
Att han idag har en eftertraktad arbetsplats är ingen
underdrift. Postkodmiljonären
är
ett av Sveriges populäraste tvprogram med upp emot en miljon
tittare per program. Han är inne på
sitt sjunde år som programledare
och har inga planer på att sluta.
– Många går omkring och bär
på drömmar, säger att ”jag vill
egentligen syssla med det här”.
Men jag fungerar inte så. Vad jag
än gör försöker jag göra det så
bra som möjligt, och alltid göra
lite mer än vad som förväntas av
mig. Oavsett om du säljer korv
eller är statsminister ska du försöka
trivas där du är.
DET HÖR KANSKE till att man alltid

ska vara lite missnöjd, att det sticker i ögonen på folk om man är nöjd?

– Ja, men för mig handlar inte att
vara nöjd om att ha lägre ambitioner. Se till att trivas där du är, istället
för att gömma dig bakom en dröm.
Han säger att han har svårt att se

sig själv i en situation där det inte
finns någonting han inte skulle
trivas med. När han började som
hallåa -93 var det många som
tyckte att han borde satsa högre.
Själv försökte han istället se jobbet
som en del i sin yrkesutveckling.
– Det finns alltid något du kan ta
som en utmaning, och när du gör
det då kommer du börja brinna för
det.
Du säger att du alltid försöker göra
lite mer än vad som förväntas av
dig, har du höga krav på dig själv?

– Jag tror att det är ett sätt att
aldrig behöva gå ifrån något utan att
känna att jag gjorde mitt bästa, för
mig är den känslan viktig.
Trots att han är nöjd med vart han
befinner sig i karriären saknar han
knappast ambitioner. Tankar om
att utveckla nya programidéer har
funnits länge. Och om han någon
gång skulle sluta jobba med TV
har han en dröm om att öppna ett
pensionat i Sydafrika, eller att
skriva.
Att han sen hamnade framför kameran var mest en slump.
Som journaliststudent hade han
egentligen tänkt inrikta sig på radio,
men ångrade sig när läraren sa ”nu
ska du tänka efter noga Rickard, du
ska gå TV”.
ATT STÅ FRAMFÖR kameran är dock
inte det enda han gör. Han ger
också föreläsningar om hur man
handskas med sin nervositet i
offentliga sammanhang.
– Jag har själv gjort en resa i nervositetens tecken, har varit ung och
grön och suttit där i hallåstudion inför två miljoner tittare. Rösten fladdrade, benen darrade och ögonen bara
stirrade och var som uppspärrade
tallrikar. Då tänkte man ju: vad
tusan håller jag på med?
Nu för tiden känner han sig trygg
i yrkesrollen och blir sällan nervös.
Han har lärt sig att inte låta sig
påverkas av känslorna.
– Jag vet att det blir bra till slut,
och om det inte blir som jag har
tänkt mig blir det förhoppningsvis
bättre. Folk älskar när det inte blir
som man har tänkt sig.
Inom mediebranschen är det
ingen hemlighet att det finns många

Oavsett om du
säljer korv eller
är statsminister
ska du försöka
trivas där du är.

Efter tio år på Ekerö är det dags för Rickard

tillfällen till alkohol. Att Rickard är
nykterist i en värld full av mingel är
dock inget som bekymrar honom.
– För mig är det inte intressant
om kollegorna tycker jag är tråkig.
Det är okej, allt är okej. Du hör
ju att allt är okej? säger han och
skrattar.
– Får jag låna ditt papper?
Rickard tar pappret med intervjufrågorna och börjar skissa.
– Har du ett problem? fortsätter
han.
Plötsligt är rollerna ombytta.
– Har du ett problem som du kan
göra något åt? En del har ju inga
problem, tror dem, eller säger de i
alla fall. De som inte har problem
är det ju bara att gratulera. Då kan
de känna så här, “don´t worry, allt

Stipendier till kulturhjältar
är det premiär för
Mälaröarnas kulturgala där tre kulturpriser och fyra stipendier ska
delas ut.
På kommunens hemsida kan alla
som vill vara med nominera en kulturhjälte till priserna.
– Vi hoppas få mer uppmärksamhet kring våra priser och stipendier
med galan, säger Magnus Ljung
som arbetar med Galan. 30 000

DEN 14 MARS

kronor var ligger i potten till stipendiaterna. Årets kulturpris, idrottsprestation och eldsjäl blir belönade med
10 000 kronor.
– Kulturgalan ska höja statusen
för kommunens kultur- och föreningsliv, säger Magnus Ljung.
Du ansöker på ekero.se senast 15
februari. Biljetterna till galan som
hålls i Erskinsalen i Kulturhuset
släpps i februari. EVELINA MALTESON

FOTO: ROBIN ERIKSSON

Ekerös nättidning

E-nytt vecka 4 2013

NÖJE

7

din energi på rätt saker”
alla beundrarbreven och sin dröm om att öppna ett pensionat i Sydafrika

d Sjöberg att flytta vidare. Men han har inga planer på att lämna Postkodmiljonären efter sju år.

Rickard illustrerar problemlösning.

FOTO: NIKLAS LINDMAN

är okej”, säger han och målar pilar åt
alla möjliga håll.
– Allt handlar om att lägga sin
energi på rätt saker, säger han och
delar med sig av de visdomsord han
snappat upp genom livet. Ord som
han tror är bra att komma ihåg vid
svårigheter.

år 2010 hem plats 61 på listan över
Sveriges 99 snyggaste män.
– För 15 år sen fick jag mycket
beundrarbrev, både från 13- åringar
och deras mormödrar. Men allvarligt talat, det skrivs inte så mycket
om mitt utseende längre, eller gör
det det?

Men känns det inte lite som en
genväg, att bara acceptera problemen?

Jo det tycker jag nog att det gör,
den allmänna uppfattningen om dig
verkar vara att du ser väldigt bra ut.

– Varför då? Om du ändå inte kan
göra något åt dem? Oj, vad mycket
filosofi det blev, utbrister han och
skrattar.

– Det är ju jätteroligt i så fall. Men
det är ju det här jag fick, jag fick
mina 199 cm, det här ansiktet och
den här kroppen, det är inget jag
kan ta åt mig äran för.
En snabb googling på Rickard
Sjöberg genererar i förhållandevis få
träffar. Säger själv att han är väldigt
oskandalös och inte gör så mycket

TROTS HANS FILOSOFISKA sidor har
mycket av det mediala fokuset
legat på hans utseende. På Nordens
största skönhetssajt kammade han

dumheter. Han har medvetet valt att
hålla en låg profil i media.
– I början åkte jag på några nitar, jag trodde att man kunde ha en
slags relation med vissa tidningar.
Men en del tidningar är blodsugare.
Jag pratar sällan om privata saker,
och till vissa tidningar säger jag absolut ingenting.
Intervjun har dragit ut på tiden och
det är med raska steg vi går genom
Ekerö centrum för att ta några
snabba bilder vid vattnet. Med sina
199 cm har jag svårt att hinna med.
Vi går förbi en skylt med reklam
för Postkodmiljonären med Putte
Nelson på.
– Kolla, en kollega till mig, pekar
han och skrattar.
EMMA BENGTSON

F

Rickard Sjöberg

Ålder: 44 år
Bor: Ekerö
Familj: Två barn
Yrke: Programledare för
Postkodmiljonären.
Bästa Ekeröminne: Det var en
sensommardag och vi tog båten in till
gamla stan. Det visade sig att sjövägen var fantastisk och ganska
outnyttjad, det gav en känsla av stor
frihet.
Ekerö topp-tre:
1.Jungfrusundsåsen är magisk. Här
kan man plocka bär med barnen,
jogga eller åka skidor.
2. Troxhammar golfbana.
3. Vägen ut till Ekerö, den är vacker
och gemytlig.

Kaggeholmselever bjöd upp till dans
höll sju danselever
från Kaggeholms folkhögskola
föreställningen “Gud är” i Ekebyhovs kyrka. Förutom dans fick
besökarna även uppleva poesi och
sång av bland annat eleven Linnea
Dolk. Innan föreställningen var förberedelserna igång för fullt då Jenny
Hagby gjorde sig iordning.
– Jag försöker att få till en fin men
naturlig sminkning, säger Jenny.

I LÖRDAGS KVÄLL

”Gud är” inleds med att Linnea
Dolk dansar in i kapellet till tonerna
av Jonatan Johanssons, “Psalm noll
noll”.
Helhetsmässigt är arrangemanget personligt och nära. Tempot är
lugnt, men fullt av lidelse. Tanken
är att dansen ska gestalta elevernas
egna berättelser och böner.
Extra fångad blir jag av kvällens
Pas de deux, en dansform mellan

man och kvinna som beskrivs som
öm och där vissa lyft förekommer.
Jenny Hagby och Kiri Luyirika framför
numret som känns nerkvkittlande
nära, men på ett behagligt sätt.
Tillsammans med lärarinnan
Karin Andelius har eleverna byggt
ihop föreställningen från grunden.
– Alla har fått vara lika delaktiga,
berättar Jenny.
EMY JENSEN CARTOLANO

FOTO: LINDA WALL
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En jämn tillställning som slutade med 4-3 seger för Bajen Fans.

FOTO: ANDERS EKSTRÖM

Mälarö Hockeys kollaps: 3-0 blev 3-4
Bajen Fans var numret för stort för Mälarö HF trots en bra start

MÄLARÖ HOCKEY TOG på tisdagkvällen emot Bajen Fans i Vikingahallen. Det var en intensiv match till en
början där Bajen hade större delen
av matchen. Det kunde lika gärna
stått 2-0 till Bajen, men istället var
det Mälarö som hade tvåmålsledning efter första perioden.
– Mälarö har blixtsnabba kontringar och var otroligt svåra att
försvara sig emot, säger Henrik
Pettersson, forward i Bajen Fans.
I andra perioden small det till

direkt. 3-0 till Mälarö, och det redan
i första minuten. Med fem minuter
kvar av andra perioden hände det
som var vändningen i matchen
menar assisterande tränaren i Mälarö
HF, Patrik Jonsson.
– Vi får spela fem mot fyra och
då går vi ner i fas medan Bajen får
energi och lyckas reducera till 3-1,
säger Jonsson.
FOTO: ANDERS EKSTRÖM

1-0, 2-0 och 3-0. Mälarö HF
rivstartade matchen med två
snabba kontringsmål i första
perioden och ett tidigt mål i
andra. Matchen stod och vägde då vaknade Bajen Fans. De gjorde
3-1 och i sista perioden när Bajen
slog in segermålet var genomklappningen ett faktum.
– Jag släppte in två mål i sista
perioden som jag inte borde
ha gjort, säger Dennis Marcek,
målvakt i Mälarö HF.

Segerskytten Henrik Pettersson.

Även Mälarömålvakten Dennis
Marcek, menar att det var ett avgörande skede.
– Vi får alla utvisningar emot oss
och de reducerar i numerärt underläge vilket är tungt.
Bajen inledde den tredje
perioden klart starkast och tidigt
in i perioden gör Bajen 3-2, efter
ett misstag på mittplan av Mälarö.
De inledande minuterna är intensiva och kort efter reduceringen
kommer 3-3 målet. Återigen efter
slarv av Mälarö.
hur Mälarö kämpade för att inte släppa in ett mål
till medan Bajen forcerade framåt.
Och efter 13 spelade minuter var det
vinnande målet ett faktum när
Henrik Pettersson i Bajen Fans
gjorde 4-3 målet.
– Jag har många chanser idag,
men sätter den viktigaste. Målet gör
min insats godkänd, säger Henrik
Pettersson med ett leende.
Tränaren för Bajen Fans, Håkan
DET VAR TYDLIGT

Stjärnhästen Maharajah kommer på
söndag göra upp i Prix d’Amérique.
Maharajah, som tränas på Yttersta
gård på Ekerö av Stefan Hultman,
räknas som en av Sveriges främsta
travhästar genom tiderna.
HULTMAN OCH KUSKEN Örjan Kihlström befinner sig just nu i Paris.
Förberedelserna är i full gång inför
det prestigefyllda travloppet.
– Inget lämnas åt slumpen och
det är nu vi använder oss av den
erfarenhet vi skaffat genom åren.
Jag hoppas verkligen att vi får

FOTO: ELLINORE CARLSSON

Ekeröhingst i prestigelopp
betalt för det, säger Hultman till
Travkompaniet. Prix d’Amérique
körs på Vincennes-banan utanför Paris och räknas som världens
största långdistanslopp. Så sent som
2011 kom Maharajah med Örjan
Kihlström i sulkyn tvåa i loppet.
ROBIN ERIKSSON

FOTO: ANNIKA LINDBLOM/TRAVKOMPANIET

En växande sport.

Ferm, var glad och lättad efter
matchen.
– Helt underbart! Även om de
började med tre raka mål så kände
vi att vi var på gång redan från
början. Grabbarna tappade inte
modet och det gällde att tugga på
genom hela matchen och ta sitt
ansvar, säger Håkan Ferm.
Den assisterande tränaren för
Mälarö HF, Patrik Jonsson, menade
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Bajen Fans Hockey

Hammarby IF gick i konkurs 2008
efter flera år av ekonomiska problem.
För att inte bli utan hockey, startade supportergrupper upp en egen
hockeyförening. Den startade i
Division 4 hösten 2008.
Laget har avancerat i seriesystemet och vann i höstas Division
2 Södra, med åtta poäng före tvåan
Haninge HF. Efter årsskiftet började
kvalet till Division 1 kallad Alltvåan,
där Mälarö HF deltar från Division 2
Norra tillsammans med tre andra lag.

att Bajen gjorde de små detaljerna
bättre vilket gjorde att de satte igång
spelet snabbare.
– Vad ska man säga? De gjorde ett
mål mer än oss. Det som är positivt
är att det är sex poäng kvar att spela
om då det är match både fredag och
söndag. Så det är bara att kämpa
vidare, säger Jonsson.
JONATHAN SJÖBERG
ANDERS EKSTRÖM

F

Matchfakta

MÄLARÖ HF – BAJEN Fans IF 3-4 (2-0,
1-1, 0-3)
Första perioden
05.05. 1-0, MÄL, 10. M. Fjällby
05.34. 2-0, MÄL, 18. C. Johansson
Andra perioden
0.37. 3-0, MÄL, 24. O. Alstergren
14.44. 3-1, BAJ, 14. J. Olofsson
Tredje perioden
3.51. 3-2, BAJ, 12. J. Chang
7.31. 3-3, BAJ, 26. R. Jalkerud 12.47.
3-4, BAJ, 3. H. Pettersson
Publik: 269

Armbrytning – här för att stanna
Armbrytning är en sport som
ökat lavinartat i Sverige de
senaste åren. Nu har sporten
nått Ekerö och det är tack vare
Anders Svensson, tränare för
Ekerö IK armbrytning, och hans
dotter.
– Klubben är helt rykande färsk,
säger Anders.
HAN HAR VARIT medlem i
klubben Team Stockholm (Söderort)
tidigare och tränat med Pitbull (Norrort). Han insåg att det inte fanns
någon armbrytarklubb i Västerort. Anders, som bor på Ekerö,

besökte klubbdirektören för Ekerö
IK, Rickard Lind, och sålde in idén
om att starta en armbrytarklubb
även här. Den åttonde januari
öppnades dörrarna för klubbens
första träningspass.
Anders är själv aktiv armbrytare, och
har en tränarutbildning i bagaget
inför nystarten av Ekerö IK armbrytning.
– Det enda man behöver är en
frisk arm. Det handlar om viljan att
utvecklas och alla är välkomna,
tjej som kille, ung som gammal,
säger Anders Svensson.
JONATHAN SJÖBERG

INSIDAN

9

Människorna som är
djurens bästa vänner
Vad driver människor att viga sitt liv åt djur? E-nytt har träffat två
kvinnor med en speciell relation till fjäderfän och fyrbenta vänner
När Nina Ihrner första gången
besökte en spansk hundgård för
sex år sedan hände något. Den
stora mängden hundar och det illa
sättet de behandlades på gjorde
intryck på henne. Idag arbetar
hon för SOS Animals där hundarna
får ett nytt hem.
– Trots att de haft det väldigt
illa är de oerhört tillgivna. Det är
fantastiskt, säger Nina.

Ewa Kirkegaard.

Ewas hjärta
slår för djuren

har Nina alltid
brunnit för. Att det blev spanska
hundar var bara en slump. Hennes
väninna hade adopterat en hund
från Spanien och Nina gjorde
samma sak.
– Efter besöket på den spanska
hundgården rullade det bara på,
säger Nina om sin väg till att arbeta
för SOS Animals.

HJÄLPA DE UTSATTA

gård på lummiga
Munsö vilket gjort att hon haft
möjlighet att hjälpa hundarna. Hon
har haft flera fosterhundar.
– Jag har tagit hand om fosterbarn
också. Det tycker jag också om,
men det är så många myndigheter
som blir inblandade och föräldrar
som kommer i kläm. Med djur är
det mycket enklare, säger hon.
När det gäller hundarna har hon
lätt för sig. Hundar från förhållanden där de inte mått bra fungerar när
de kommer till Nina.
– Jag är kanske inte som mannen
som talar med djur, men nästan,
skrattar Nina och fortsätter.
– Som ledare är jag tydlig med
regler och rutiner. Jag har lärt mig
av att titta på hur hundarna gör i
flock och kommunicerar genom
kroppsspråket. Det har jag kanske
fått från något tidigare liv.

Ewa Kirkegaard känner skuld mot
djur som skadas av utsläpp och
trafik. På Viltjouren tar hon hand
om allt från skadade fåglar till
ensamma igelkottsungar.
– Jag mår bra av att hjälpa,
säger hon.

NINA BOR PÅ EN

bli curlade, då
får det konsekvenser menar Nina.
– Djur har också känslor så klart,
men man får inte förmänskliga
dem. Mina hundar får sova i min
säng och allt det där, men vi får inte
glömma bort att de är djur, säger
hon bestämt.
Hundarna som haft det jobbigt
visar sig ofta trofasta och lojala
inför sina nya ägare. Familjen blir
snabbt hundens nya flock.
– Hundarna känner av och dras
med i våra sinnesstämningar. Och
jag har samma känsla för dem.
Det är kanske något man lär sig när
man lever med dem, säger Nina
Ihrner.

HUNDARNA FÅR INTE

EVELINA MALTESON

FOTO: VILTJOUREN.SE
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Nina ser alltid till att ta sig tid för att gosa med sina hundar.

F
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Positiv energi

Sociala effekter
- Natur och djur ger större social
stimulans än datorer och TV-tittande.
- Barn med husdjur mognar fortare.
- Äldre med sällskapsdjur klarar sig
bättre själva.
Psykologiska effekter
- Sällskapsdjur ger bättre motståndskraft mot stress.
- Djur i människans närhet ger trygghet.

som kommer till
Viltjouren lider och måste då
avlivas. Ewa tycker det är svårt att
avliva ett djur oavsett om man har
en relation till det eller inte.
– Vi måste tänka på djurens och
inte vårt eget bästa. Jag känner att
jag gör rätt när jag avlivar ett djur
som mår dåligt. Tänk på en fågel
som inte kan flyga, den har ingen
framtid, säger hon.

EN DEL DJUR

Fysiologiska effekter
- Hundar är en viktig motivation till
motion för hundägare.
- Risken för allergi minskar tillsammans med sällskapsdjur.
- Hästmänniskor mår bättre av sin
kroppskontakt med djuret.
Källa: Manimalisrapporten 2005

EWA ÄR EN av eldsjälarna på
Viltjouren.
Organisation
har
arbetat med att ta hand om vilda,
skadade djur i femton år. Men Ewas
brinnande intresse för djur har
funnits sedan barnsben.
– Jag fick inte ha husdjur för mina
föräldrar när jag var liten så jag
födde upp fjärilslarver i burkar. De
var så vackra, knallrosa och gröna.
När de blev fjärilar släppte jag ut
dem, berättar hon.
De flesta djur som kommer in på
Viltjouren är skadade av mänsklig
hand, fåglar som flugit in i fönster
eller blivit förgiftade av olja. Driften
hos Ewa ligger i omhändertagandet
av djuren, men också i skuld mot
naturen som människan förstör.
– Jag är en hjälpande person och
mår bra när jag får hjälpa djuren,
säger hon och förklarar att djur
måste få vara djur. De kan inte hållas i bur utan måste få vara i det
vilda för att må bra.
– Vi ska aldrig lägga mänskliga
värderingar i djurs känslor, vi kan
inte prata med djur. När djuren fått
hjälp på Viltjouren släpps de ut i
det fria. De måste få leva efter sina
förutsättningar.

Charlotte och Caroline.

FOTO: EMMA ARPSTRAND

EVELINA MALTESON
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Femman Jubileum lockade många ut på isen
Under vintern härjar diverse
sjukdomar, både influensa och
förkylningar.

Hur gör du för att
hålla dig frisk?

Cecilia Falkeborn, 52 år, Ekerö.
– Äter sunt och motionerar. Jag
är noga med handhygienen och
dricker multivitamindryck.

Skridskobanan
på
Älvnäsviken ute på Ekerö är öppen
för säsongen. E-nytt var där
och testade banan som i år firar
10-års jubileum. Det bjöds på
efterlängtat solsken, blå himmel
och glada skridskoåkare.

har Sveriges
största utbud på utomhusaktiviteter. 2003 öppnade organisationen en skridskobana ute på Ekerö där kommunen bidrar med
plogmaskiner. Gösta Norrgård på
Friluftsfrämjandet är en av de som
ansvarar för banan.
–Det kommer mycket barnfamiljer hit, de flesta kommer från
Ekerö, men en del från innerstan
med, säger Gösta. 

Niklas Lindman
Friluftsfrämjandet

– Vi kommer hit fem gånger per år, det är roligt när det är fint väder, säger barnen i familjen Knudsen.

På helgen lockar Älvnäsviken till sig många barnfamiljer. En av alla skridskoåkarna är Linda Wibom som svischar förbi E-nytt på långfärdskridskorna.

Christer Björkman, 67 år, Ekerö.
– Jag tar vaccin mot influensa och
kurerar mig med skotskt preparat
i form av whisky.

Jag var lite osäker på om jag skulle

våga ta mig ett åk på isen, eftersom
jag tidigare fallit igenom en gång
när jag var liten. Men när jag såg
hur pass många som faktiskt hade
kommit till banan för att åka, var
jag glad att jag tagit med mig skridskorna.
på mig skridskorna ställer jag mig upp, tar några
inte så charmiga rörelser framåt
och far iväg. Det svischar förbi
barnfamiljer och proffsåkare, jag
får upp farten och känner mig rätt

När jag väl fått

Marcus Åström, 27 år, Svartsjö.
– Det gäller att klä sig varmt och
ha en bra kost. Jag promenerar
mycket också.

Claes Kärrstrand, 67 år, Ekerö.
– Jag äter en del omega 3 och
andra hälsokoster.

foto:Julia blomgren

E-nytt testar skridskobanan
stolt och kaxig. 30 meter senare slår
karman tillbaka på mig och jag
slinker in i en spricka och faller
pladask på isen.
Jag reser mig sedan och skrattar,
tar nya tag och försöker undvika
ytterligare sprickor. När jag väl ser
banan dela på sig, väljer jag den
långa turen på 1,8km och möts av
fin blank is, som svänger i skarpa
kurvor. Jag tar några djupa friska
vinterandetag under turen och
avslutar banan med fullständig
harmoni.
Niklas Lindman

E-nytts reporter på älvnäsviken.
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Utrustning

Det här är bra att ha med sig en

vinterdag då du ska ge dig ut på
isen:
Isdubbar – Ifall du
faller igenom isen
Sittunderlag – Så du inte fryser
Visselpipa – om du
behöver hjälp
Termobyxor – håller värmen
Varm choklad – passar på vintern
Lunch – så du kan åka hela
dagen
Varma sockor – för fossingarna
Handskar – motverkar kylan

Konst på nära håll

Fototävlingen

tre veckor kan man skåda
norrlänningarna Max Magnus Norman, Joakim Nordin och Stefan
Thunströms målningar och skulpturer. Utställningen äger rum på
Ekebyhovsslott och pågår fram till
tredje februari.
Utställningen består av målningar, skulpturer och ”skräck-dockor”,
med både abstrakta och realistiska
inslag. Alla tavlor är till försäljning.

Vinnarbilden från förra veckans
tävling är Mattias från Hammarby
sjöstad!

I

Emma arpstrand

Veckans nästa tävlingsbild:
Ta en snygg närbild på ett valfritt
föremål, och skicka in till enytt@
mail.com senast onsdagen den 30
Januari.
Vinnarbilden publiceras i nästa
nummer av E-nytt. Lycka till!

Vacker vinterdag när solen lyser fint på dimman som lagt sig på isen.

Jane Bengtsson, 38 år, Färingsö.
– Jag motionerar mycket och tror
på frisk luft. Även bra sömn är
viktigt.
illustration: Anders ekström

