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BRANDKÅREN FÅNGAR
FÖRRYMND PAPEGOJA
Det här är en liten tidning som
kommer i din brevlåda när vi har
lust, eller när vi har något att
berätta. Har du något att berätta?
Hör av dig till redaktionen!

OCH SLÄCKER SKOGSBRÄNDER

REDAKTION
Älvnästrumpeten 2, 2019

Redaktör & produktion
Hans Christiansen

Foto: Mikael Damkier

Redaktionskommitté
My Blomqvist Olsberg
Anders Overland
Royne Carlsson
Martin Forsslund
Jennie Björk
Michael Bergman

Foto: Hans Christiansen,
där inget annat anges.
Tryck: Carlshamns tryckeri
www.alvnas.se

Omslaget: Solnedgåmng 20180502 i Älvnäs.
Foto Hans Christiansen

2

Älvnäs 2 /2019

En morgon kom det ett nödrop från familjen Ross. Vår papegoja har rymt. Har någon
sett den?
Nej, ingen hade sett den. Vi valde att hjälpa
familjen och papegojan och skickade ut
ett sms. Då ringde en kvinna, Helena, och

NYINFLYTTAD?

Du som är nyinflyttad i Älvnäs kanske undrar
hur det fungerar i vårt lilla samhälle. Vi är en
Väg och -tomtägarförening som äger våra
egna vägar, sköter dem och är rädda om
dem. Vi försöker få folk i området och be-

sa att hon har hört ett märkligt fågelläte.
Fågeln var lokaliserad. Brandkåren tillkallades. Efter viss tvekan dök de upp och
sprutade ner papegojan som vettskrämd
kom till rätta.

sökare att hålla högst 30 km/tim i området.
Vi satsar på att skapa en gemenskap och att
värna om vårt vackra område och vara ett
levande samhälle med bl.a. midsommarfirande, Älvnäsfestival och andra aktiviteter. Glöm
inte att anmäla dig till vår sms-tjänst! Du kan
läsa mer om det på www.alvnas.se

AnnaCarin tog sin morgon-powerwalk in i
skogen, 19:e juli. Efter en stund tyckte hon
att det luktade brandrök. Efter att ha sniffat
runt i skogen hittade hon platsen där det
brann. Det var på kanten till grustaget. Utsikt över Mälaren och torrt i marken. Någon
oförsiktig person, antagligen flera, hade
gjort en brasa innanför stenar. Så där som
det ibland kan se ut. Men elden hade spridit
sig i den torra marken, under markytan,
och en brand hade uppstått en meter från
den egentliga eldningsplatsen, trott sig ha
släckt elden och gått därifrån. Naturligtvis
lämnat lite skräp, plastflaska, bestick etc i
tron att det ska förintas på ett par dygn. Nu

låg de kvar och brandmännen tog dem som
bevismaterial.
Hasse fick möta brandmännen vid Lindkvist hörna och lotsa dem genom skogen
med en mindre brandbil utrustad med en
vattentank på Kyrkstigen nästan fram till
brandplatsen. De fick borsta upp marken
med stålborstar så att de kom åt eldens
centrum. Med vattenhinkar släckte man
sedan medan stenarna fräste.
Tur att det inte hann bli en riktig skogsbrand.
Hjältinnan bevakar att brandmännen gör sitt jobb så vi kan
känna oss trygga i Älvnäs.
Älvnäs 2 /2019
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MIDSOMMAR VID
KULTURSTALLET 2019

Lasse

Anna
4
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Midsommarfesten i
Älvnäs var som vanligt lyckad.
Fint väder, fantastisk ledare Anna, härlig musiker
Lasse och naturligtvis alla deltagarna.
Det här gör det till den folkfest
som det är.
I år var det många nya deltagare
och naturligtvis många veteraner som har varit med i flera år.
Det är fantastiskt att vi i lilla
Älvnäs kan ha en sådan lyckad
tradition. Mycket tack vare Anna
Leander Nyberg med make Patrik och hennes företrädare och
mamma Ingrid Leander.
En del av evenemanget har
också familjen Helmer som
varje år anordnar trekampen
med stövelkastning, slangbella
och dragkamp.
I år hade vi gjort en ny midsommarstång bland annat med hjälp
av Yngve Nordmark, som du
kan läsa om på sidan 8. Yngve
gjorde ett kors i plåt så att vi
lättare kunde stabilicera stången
med tvärstången och vajrarna.
Här köpte man trekampskortet

Älvnäs 2 /2019
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Några tog igen sig, och var glada

Kompisar.			

			

Ingrid Leander övervakar och njuter.

FÅREN
KOMMER
TILLBAKA
NÄSTA
ÅR
IGEN
En ”ganska” glad sekreterare i vägföreningen.			
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Stora och små damer i lång klänning.

Vi tar också bort ”aktivitetsytan” eftersom nästan
ingen har utnyttjat den och
ger tillbaka den till fåren.
Älvnäs 2 /2019
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VI FINNS
på kartan, eller inte enligt NoN

SMITNING
EFTER ATT
HA KÖRT NER
KUBERNA VID
HEDBORGS
FILIAL

GAMMALT & NYTT

En uppmärksam medlem noterade och plåtade bilen
En Willys-lastbil som levererade mat till en fastighet backade
på våra två kuber vid Hedborgs Filial busshållplats. Killen klev
ur och svor och knuffade in kuber ännu längre och sedan stack
han med en rivstart. Tyvärr är det så folk gör idag. Man smiter
och låter bli att tala om att man har förstört annans egendom.
Arriva har aldrig ringt och berättat att de har kört ner vår
milestone, muren vid bussvändplan eller våra kuber vid Hedborgs, utom en person(läs om Yngve sid 11). Så sorgligt är det
tyvärr. Vi försöker få tag i ansvariga hos transportfirman som
kör för bl.a. Willys, Mat.se och Hemköp.

UTEGYMMET

Bröllopsparet från Älvnäs och Brunna har bråttom till Ekerö kyrka för vigsel…

BYGGS UNDER HÖSTEN

POLISBILSTJUVEN
Vän av ordning
På DN:s sida Namn och Nytt dök plötsligt denna notis upp.
Någon hade uppmärksammat skylten vi har satt upp där Älvnäs börjar. Signaturen Anders L ville göra sig lustig över vår
formulering. Jätteroligt att vi blev citerade i DN. Tack Anders L!
NoN hade också en kommentar: ”Redaktionens medarbetare
har i granskning av kartor inte kunnat finna någon ort som
heter Hela Älvnäs.” Kul!
Samtidigt dök det upp ett mail från en boende i Älvnäs där
kunskapen om svenska språket ifrågasattes. Svaret blev från
styrelsen:
Det här en filosofisk lek med ord och syftar till att göra den som
läser skylten förvirrade över vad som gäller.
Självklart kan vi svenska.

8
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POPULÄR PÅ FACEBOOK

NY HEMSIDA, ALVNAS.SE
Med hjälp av en medlem, Sam Bäcknäs, har vi äntligen, ja
verkligen äntligen, fått till en ny fräsch hemsida som rimmar
med vår övriga verksamhet, läggs ut 21/10. Tack Sam och
det är precis vad vi är, tacksam!

Så här kunde en broschyr se ut i gammal tid. Bilen
stod för något fint. Bussen kunde ha varit bussen
till Älvnäs om den hade varit ljusblå.

En buskisrulle som Hasse och Anders gjorde på
ledig stund i somras.
Älvnäs 2 /2019

9

YNGVE

BUSSCHAUFFÖREN OCH MULLE MECK
Text & Foto: Hans Christiansen

En dag ringde det på telefonen och en person presenterade sig
som Yngve Nordmark.
– Jag är busschaufför i bland annat Älvnäs.
– Jaha.
– Jo det är så att jag har kört på en av kuberna vid Hedborg
Filial och jag tror att jag har förstört en av lamporna som sitter
på dem. Jag skullle vilja ersätta den lampan.
– Hm, det är kanske inte en så stor förseelse. Det handlar om
15 kronor. Men vänta nu, är det inte du som håller svetskurser
någonstans på Färingsö.
–Jo.
– Ja men då skulle du kanske kunna hjälpa oss med ett tak, i
plåt, till lekparken?
Yngve var lite skeptisk, men efter att jag hade mailat honom
bilder på vår lekpark var han eld och lågor. Lekparken var jättefin och han ville gärna vara delaktig i bussen.
Sagt och gjort, Czeslaw byggde en takstomme som vi levererade till Yngve som i sin tur böjde plåt genom valsmaskin och
knackade hörn, eftersom taket är välvt åt alla håll. Han frågade
också vänligt om vi ville att han skulle måla taket. Grundfärgen
sprutades och den blå färgen målades med pensel.
Hos Colorama fick vi låna en färgscanner som vi åkte ut med
och mätte upp alla busshållplatser på Färingsö och fick fram
ett värde som borde motsvara det som bussarna en gång
hade.
Vad händer nu?
Bussens övriga kaross håller på att byggas upp efter att vi har
alla mått på taket att utgå ifrån. Hjulen är inköpta. Av Yngve
ska vi få två rattar, mätare och några strålkastare. En dag ska
den omtalade bussen stå i lekparken.

Här lägger Yngve sista handen vid målningen av busstaket till lekparken.

10
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Sätuna gård
Yngve har en mycket lång historia på Färingsö. Hans pappa
Karl-Gustav Nordmark föddes 1895 och blev 95 år. Han satt
sin första potatis år 1900. Det finns dessutom en bok om
honom med samma titel: Jag satt min första potatis år 1900.
Boken har skrivits av Ingela Mæchel 2001, efter att hon hade
bearbetat bandinspelningar som Yngve och hans bror Sture
hade gjort. Det är en spännande historiebeskrivning om livet
på Ekerö-öarna.
En beskrivning om lekarna vid början av förra sekelskiftet kunde låta så här: ”Som flest var vi ungefär tio pojkar och fyra flickor.
När sedan stadsungarna kom ut på sommaren blev det ännu mer
fart, det kunde hända att vi var ungefär ett tjog. Då kunde vi leka
dunk och då var flickorna med också.
Älvnäs 2 /2019
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HYLTEBRUK
9 70
Sedan hade vi en lek med bara pojkar. Den påminde om bandy,
ruksskylt.se
för vi hade käppar och en trissa som rullade när vi kastade den
utefter vägen. Vi höll vanligtvis till utanför granngården, där det
bruksskylt.se
fanns ett par bergsklackar som var bortsprängda- Det ena målet
låg vid grindstolpen nedanför vår loge. Så motade man de där undan för undan. Var det någon som var kvick och fick tag i trissan
och kastade, då åkte den iväg, långt förstås, varje lag fick sprida
ut sig lite på längden för att hejda den. Men det var alltid någon
liten knatte som inte orkade kasta något vidare, då vann de på
oss. Kanske liknade leken nästan mer tennis, den var rörligare än
bandy.”

Älvnäsvägen

2 st.

680 mm

Koltrastvägen

1 st.

720 mm

g skylt med fäste
sida av skylten

Antal Längd

Talgoxevägen

2 st.

720 mm

vnäsvägen

4 st.

Svartmesvägen

1 st.

800 mm

Näktergalsvägen
HYLTEBRUKS

3 st.

840 mm
880 mm

680 mm

Vad gör Yngve?
Förutom att köra buss och bygga busstak till oss?
Yngve hjälpte oss med midsommarstångens nya fästen till
årets midsommarstång.
1 st. 720 mm
Yngve håller svetskurser, smideskurser och gjutkurser i sina
olika hus på gården. Han har en fantastisk maskinpark, både
färdigköpta och egenpåhittade. Yngve hittar nya lösningar på
varje minsta problem.
3 st. 720 mm
Han visar gärna sin vattentrappa. Ett helt system med ett tjugotal tallrikar som vattnet rinner till och från.
Han uppfinner redskap för trädgården som till exempel en
räfsa som på ett enkelt sätt fångar upp löven om hösten.
1 hur
st.man680
På Färingsös marknad visade han
smidermm
järn. Han
har kommit på en vedklyv som klyver åt båda hållen för att
spara tid. Så där håller han på och hittar på en massa smarta
lösningar, när han inte bygger staket och annat åt folk.
Det är förresten Yngve som har2
tillverkat
rondellprydnad
st. vår840
mm HYLTEBRUKS
vid Lidl, vikingahjälmen. Och han hjälper oss med grillen till SKYLT AB
bussen.
Skärkehylte, 314 93 HYLTEBRUK
Tel: 0345-109 70
Vi hoppas att vi kan hitta på andra verksamheter som Yngveinfo@hyltebruksskylt.se
www.hyltebruksskylt.se
kan vara inblandad i. Han är en2
härligt
spännande
person.
st. 880 mm

trastvägen

SKYLT AB

Skärkehylte, 314 93 HYLTEBRUK
Tel: 0345-109 70
info@hyltebruksskylt.se
www.hyltebruksskylt.se

goxevägen

Sidensvansvägen

1 st.

åmesvägen

Gärdsmygsvägen

2

PMS 2945

Figurskärning

2 st
E18
dubbelsidig
st.
plan 840 mm
220 x 220 mm

Domherrevägen

Skala
1 st.
8001:10
mm

vansvägen

Starevägen
2 st

1 st.1 st 600 mm

herrevägen

45

1 st.

PMS 185

st
Rödhakevägen1B3-1

800 mm

Figurskärning

1

dubbelsidig
plan
220 x 220 mm

NYA GATUSKYLTAR

PMS 130

PMS 130
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1 st
B3-2
dubbelsidig
plan
2 st
220 x 220 mm
C31-3

Vi behöver skrapa av ett lager jord etc på fortsättningen av
gångvägen. Är du intresserad av fyllnadsmassorna hör av dig
till Martin Forsslund, martin@forsslund.com. Det handlar om
mitten av oktober.
Toppfäste

ÄLVNÄSVÄGEN ÄR INTE
EN HUVUDLED

dubbelsidig
plan
220 mm

18/10

1 st
B2
dubbelsidig
plan
220 x 220 mm

BEHÖVER DU FYLLNADSMASSA?

OCH VÄGSKYLTAR I LEKPARKEN

85

Skala 1:10

B2
dubbelsidig
Fortsättningen av körsbärspromenaden kommer att färdigplan ställas i höst. Det blir två små ”Monetbroar” och en Madison
st.220 x760
mm Den1 stsenare mellan buskarna på fältet. Vid Älvnäs220
mm
County-bro.
B3-2
vägen blir det ett
övergåmgställe så att de som ska till busshållplatsen kandubbelsidig
gå på vår trottoar till busskuren. Vid övergångplan
stället blir det en
fårtrappa in i fårhagen. Utmed promenaden
220gatlampor
x 220 mmoch tio körsbärsträd.
blir det tre stycken

I HELA OMRÅDET,
En del gatuskyltar är utslitna, en
1 st
del så smutsiga att det inte går
B3-1
att tvätta rena, en del helt ok. Då
dubbelsidig
har vi valt
att göra nya till hela
området.plan
x 220att
mm
Skyltarna220
kommer
sättas upp
senast till mitten av oktober. Vi
kommer att byta ut några av stolparna så att allt blir enhetligt.
Samma företag tillverkar också
vägskyltar till lekparken i plåt med
galvade rör.
Tyvärr har barnen brutit av de vägskyltar som vi satt upp i lekparken
till invigningen.
Några äldtre barn försöker också
bryta loss fönstren och ramarna
2 st
på båten. Snälla föräldrar tala
C31-3
om för era barn vad som gäller.
dubbelsidig
Vi måste vara aktsamma om
vår
plan
fantastiska lekpark!
220 mm

SPELAR
I KULTURSTALLET

FORTSÄTTNING AV
KÖRSBÄRSPROMENADEN

rgalsvägen

E18
dubbelsidig
plan
220 x 220 mm

HALKAN AND
THE HOUSEROCKERS

1 st
A5-1
dubbelsidig
plan
220 x 195 mm

Det är många som tror, eller åtminsToppfäste
tone agerar som om att Älvnäsvägen
är en huvudled. Men det är den inte.
I hela vårt område är det högerregeln
som
gäller, där inget annat anges.
1 st
Det
är
vanligt att bilister som kommer nedför Hedborgsbacken
A5-1
och vid Lindkvist hörna som kör som om det är en huvudled.
dubbelsidig
plan
220 x 195 mm

Halkan och Stevie på Mosebacke

Ni som missade Svartleffes kapell förra hösten, missade verkligen något. I år tar vi hit Halkans band, han har handplockade
de bästa musiker, Halkans favoritermusiker som normalt
spelar med andra mer kända band. Halkan är en guru i musikerkretsar med sin gitarrbutik vid Medborgarplatsen. ”Alla”
känner Halkan, åtminstone bland musiker.
De spelar i Kulturstallet 18/10 kl 20.00. 150 kr/pers
Du som vill komma måste anmäla dig till Martin
Forsslund, annars kommer du inte in. Vi räknar
med att det blir fullt. Vi har puben öppen.
martin@forsslund.com
Swisha till 1233506805, när du har fått ok från
Martin.

Kapa dina grenar!

Sommarens växtlighet ska kapas
innan vintern för
att både öka säkerheten på vägarna
och för att skydda
snörjningen.
Det gäller på alla
ställen i området.

Håll fint utanför din tomt!

Vi vill samtidigt uppmana alla att hålla snyggt mellan den
egna tomten och asfalten på vägen utanför den egna tomten.
Det spar både tid och pengar för föreningen.
Älvnäs 2 /2019
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JOHAN ELFVER
Text & Foto: Hans Christiansen

I tolv år var Johan Elfver kommunikationschef i Ekerö kommun men
kände att det kanske var dags att prova något nytt. När tillfället gavs och
frågan ställdes om han ville efterträda Stefan Pellén som näringlivschef
föll bitarna på plats. Det här var ett ämnesområde som passade honom
perfekt. Johan hade arbetat tillsammans med tidigare ordförande i Näringslivsrådet Ingemar Hertz med näringslivsfrågor under en uppstartsperiod mellan 2007 och 2009 då ämbetet startades i kommunen.
– Det var dags att växla spår, att hitta nya utmaningar i mitt arbetsliv, menar Johan. Jag har haft tjänsten ett par månader så det stora arbetet har inte riktigt kommit igång än. Min första tid har bland annat gått
åt till att planera besök under hösten till andra kommuner som jag anser
är duktiga på näringsliv. En kommun som jag är imponerad av är bland
annat Nacka kommun. De har skapat en successiv process för bland
annat bygglov, fortsätter Johan.
Johan vill bland annat slå ett slag för kommunens företagsservice
med kvällsöppet mellan kl.15.00-17.00 under hösten 17 oktober och 21
november. Det är en relativt ny rådgivningsservice där man som företagare kan boka tid och få träffa bygglov- eller miljöhandläggare i början
av sitt projekt. Poängen med att utöka den här typen av service gör att
vi kan hjälpa företagare innan de ansöker om exempelvis bygglov eller
anmäler att man ska bedriva livsmedelsverksamhet.
Man tar ett möte med några beslutsområden inom kommunen
tillsammans med företagaren och diskuterar projektet och företagarens
idéer och mål. Därifrån tillförs den kompetens som kommunen kan
hjälpa till med för att man ska komma så nära målet som möjligt. På
det här sättet kan man räta ut frågetecken som kan skapa missförstånd
och irritation mellan kommun och företagaren. Dessutom är den här
servicen helt gratis för företagaren. Det blir säkerligen flera möten under
resans gång innan det är dags att formellt lämna in ansökningsblanketterna. Kommunen och företagaren lär känna varandra på ett positivt sätt
om man inte kände varandra redan innan.
– Jag och mina kollegor är till för att lösa problem och stötta så
långt det är möjligt inom gällande lagar och regler. Det ska vara lätt att
starta och driva företag i Ekerö.
– Det finns cirka 4 000 registrerade och verksamma företag i Ekerö
kommun som bedriver aktiv näringsverksamhet och ca 22 procent är
kvinnor. Av dessa är cirka 90 procent småföretag med en till fem anställda. Ett tiotal privata företagen har fler än 100 anställda. Jag kommer
också tillsammans med mina kollegor att verka för att vi för ett kontinuerligt förändringsarbete i kommunen inom det arbetsområdet som jag
ansvarar för.
– Min intention är att vi ska underlätta för både företagarna och
privatpersoner. Kollegorna på bygglovenheten har under längre tid job14
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Ny näringslivschef

bat hårt med att få ned handläggningstiderna för bygglov.
Vi hoppar över till ämnet med infrastrukturen och Johan beklagade
att det kommer att bli två stökiga år innan breddningen av Ekerövägen
blir klart, när de måste stänga av en av filerna in mot Brommaplan. Två
broar ska breddas och en ny fil ska byggas med bland annat ett nytt tunnelrör i berget vid Lindötunneln.
Ombyggnaden av Ekerövägen har startat. Först ut är sträckan mellan Finnbo, strax efter Kanton till och med Lindö tunnel, där entreprenören Züblin Scandinavia arbetar på flera ställen längs sträckan. Under
hösten startar även bygget på sträckan mellan Tappström och Lindö
tunnel. Så snart upphandlingen är avslutad för den sista sträckan, mellan Kanton och Nockeby, genom världsarvet Drottningholm, kan ombyggnaden starta även där.
Min oro att det bara blir två filer i vardera riktningar i förbifartstunneln
säger Johan bestämt att det inte stämmer utan det blir tre filer i vardera riktningen i förbifarten. Dessutom ska det också utnyttjas för motorvägsbussar.
Genom att utnyttja E4 Förbifart Stockholm till busstrafik kommer
många av de som bor eller arbetar i närheten av den nya vägen att få tillgång till nya resvägar och förbättrad kollektivtrafik. E4 Förbifart Stockholm
möjliggör snabba bussförbindelser mellan norr och söder och ett antal nya
direktbusslinjer som förbinder bostäder och arbetsplatser längs den nya
vägen. Planer finns också på fyra till fem direktlinjer som under högtrafik
knyter ihop de stora bostads- och arbetsplatsområdena längs sträckan. Den
nya leden skapar förutsättningarna för att SL, som ansvarar för kollektivtrafiken, ska kunna förverkliga dessa planer.
Vi pratar lite om vad som kommer att hända i grustaget i Älvnäs. Blir
det småindustri, bostadshus, eller vad blir det. Jag får vänta på besked om
det tills vi ses nästa gång.
När det gäller nya Ekerö centrum har det ju hakat upp sig lite med SL:s
nya depå på Färingsö men det ska ordna upp sig snart. Johan berättar att
man kommer att tänka till ordentligt så att det blir en mycket bra angöring i
detaljplaneringen av det framtida utbyggda centrumet. Vi får hoppas att det
stämmer, för som det är nu är det bedrövligt att man inte lägger krut på att
hitta en snabb lösning på in- och utfart från parkeringen.
Johan sätter på sig hjälmen och knyter halsduken innan han sätter sig på
sin trehjuliga scooter och kör tillbaka till sitt arbetsrum på kommunen.
När jag påpekar, innan jag hoppar in i en av mina gamla bilar, att jag
tycker det är kul att han kör scooter ler han och säger att det hade varit
ännu roligare om bilburna bilister hade respekterat hans fordon mer,
istället för att ligga så nära både bakifrån och sidledes.
Hm, en tankeställare till alla vi som kör bil.

Älvnäs 2 /2019
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En av sommarens fantastiska solnedgångar
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MAN SKA FÅ PANG
FÖR SKATTEPENGARNA

CHRISTINAHEDBERG
NY KOMMUNDIREKTÖR

Hon kommer emot mig med ett stort leende i trappan på Kommunhuset,
vår nya kommundirektör.
Jag ber att få ta bilderna innan vi sätter oss och pratar på hennes tjänsterum. Ett rum som jag har suttit i ett par gånger tidigare med hennes företrädare Lars Hortlund.
Vi kliver ut i den solstinna höstdagen och försöker hitta någon bra bakgrund, men det finns knappt någon runt kommunhuset. Christina ser de
röda rönnbären och tycker att de matchar hennes topp. Jag har sett ut
tunnelmynningen som ett alternativ med underrubriken ”Är hon ljuset i
tunneln”. Jag tar ytterligare ett alternativ som jag vet att jag inte kommer
att använda, mot Ekerö kommunlogga. Traditionellt och trist.
Christina är sprudlande och med på alla bilder. Hon har en öppen positiv
attityd och känns inte som en strikt kommundirektör, varför hon nu skulle
göra det?
En kommundirektör har det yttersta ansvaret för att verkställa politikens
beslut genom tjänstemännen. Kommundirektören organiserar alla verksamheterna som kommunen arbetar inom.
Christina är mycket meriterad, hon har varit kommunchef i Gnesta kommun i 4 år, tidigare VD för Handelskammaren Mälardalen.
Utbildning: Pol. Mag. Statsvetenskap och Fil. Kand. Psykologi. Idag 46 år.
Född och uppvuxen i Örnsköldsvik, bor i Bromma sedan 2015.
Familj: Gift med Håkan, en dotter och en son samt två bonusbarn.
Christina bodde 12 år i Umeå och 10 år i Örebro innan hon och familjen
flyttade till Bromma. Hennes man fick ett arbete i Stockholm, men vad
skulle Christina göra? Hon skrev ihop ett CV som hon skickade till ett gäng
rekryteringsföretag. Av de positiva svar hon fick tyckte hon att kommunchef i Gnesta var det som lockade mest. Hon har en bred chefsbakgrund
och har samtidigt arbetat med kommunnära verksamheter och det lockade tydligen Gnesta kommun. I Gnesta trivdes hon bra. När Christina kom
dit fick hon börja med att rekrytera halva ledningsgruppen, då det hade
varit stor omsättning på chefer. Det var spännande och lärorikt, men det
var pendlingsavståndet som till sist skavde lite.
Hon gick och funderade när hon följde med dottern till Ekerö där hon gick
på ridskola, spelade fotboll på Träkvistavallen eller spelade basket. Då
insåg hon att Ekerö var en mycket fin och intressant kommun.
Egentligen kände hon inte någon på Ekerö, även om hon hade träffat en
trevlig familj från Ekerö på en semesterresa. Det var allt. När så tjänsten
utlystes då högg det till magen. Jag måste söka! Och jag fick jobbet, säger
hon och skrattar.

Hur går det till att styra en kommun?

Vad menar hon med det?
Jo att man ska få mycket
bra service av kommunen.
18
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– Kommunallagen styr det mesta. Vi måste följa den och det finns lite
utrymme för egna utflykter, egna idéer.
När det kommer upp frågor från tjänstemannasidan får jag bereda frågorna inför möten i kommunstyrelsen. När politiken har bestämt sig för en
linje är det för mig att utföra det tillsammans med mina medarbetare. Det
är ungefär som att vara VD för ett bolag med en styrelse som bestämmer
vad VD:n ska verkställa. Det kan i och för sig vara tydligare i näringslivet. I
politiken kan det svänga lite mer.
Men det där är bara en del av arbetet. Jag har ansvar för alla som arbetar
inom kommunen och då pratar vi om i princip all kommunal service från
vaggan till graven. Det finns inga kommuner i världen som har lika stort
ansvar som de svenska kommunerna. I andra länder sköter ofta staten
eller regionerna delar av den svenska kommunens verksamhet. Vi har flest
anställda i förskolan, grundskolan samt inom omsorgen om äldre och
funktionsnedsatta.

Text & Foto: Hans Christiansen

Christina
Hedberg höjer blicken in i framtiden för
Ekerö kommun
Jag brinner för utbildning, som jag tycker är mycket viktigt. En god utbildning är grunden för ett bra liv. Ekerö kommun är en av de bästa skolkommunerna i Sverige vilket känns otroligt roligt. Vi ligger bland de bästa 20
kommunerna i landet avseende skolresultaten, men vill bli bättre.
Ekerö kommun är en mindre kommun än många andra i länet, men tillräckligt stor för att vi ska kunna ha specialister i huset. Gnesta saknade lite
av det där, Gnesta är knappt hälften så stor som Ekerö.
Generellt står kompetensförsörjning högt på agendan. Det är brist på
många av de yrkeskategorier som kommunerna behöver, så konkurrensen
om kompetensen är stor. Vi måste säkerställa att vi är en attraktiv arbetsgivare för att locka de bästa medarbetarna. Bland annat satsar vi på att
utveckla ledarskapet hos våra chefer.

Berätta om din vision hur Ekerö ska bli bättre
– Ekerö är redan bra på en del saker. Vi behöver dock bli bättre på att kommunicera allt bra som händer i kommunen. Vi vill att både våra medarbetare och medborgare ska vara stolta ambassadörer för vår kommun.
En sak som vi också ska bli bättre på är servicen till medborgare och företag avseende vår myndighetsutövning. Svenskt Näringsliv har under tjugo
år mätt hur företagare upplever sin kommun. Det visar sig att företagarna
på Ekerö inte är speciellt nöjda. Christina skruvar på sig lite när hon bekräftar den åsikten och säger: ”Man ska få pang för skattepengarna”, och
menar att servicen ska bli bättre. Företagen skapar arbetstillfällen och bör
inte hindras i sin tillväxt.
– Tidigare har kommunen gått med vinst och vi har bland annat kunnat
betala av på våra skulder, säger Christina. Men nu ökar volymerna i alla
våra verksamheter samtidigt som skatteintäkterna inte ökar i samma
utsträckning. Vi har en åldrande befolkning och växande barnkullar. Detta
gör att vi behöver arbeta smartare och dra ner på en del kostnader. Jag
hoppas på ett större samarbete med civilsamhället framöver för att klara
dessa utmaningar.
Ett prioriterat område är att se till att ha en bra arbetsmiljö. Har vi medarbetare som trivs kommer de också att leverera bättre kvalitet gentemot
invånarna. Ett starkt och äkta engagemang hos medarbetarna är A och O.
Jag kan inte säga hur lång tid det kommer att ta att komma i mål med allt,
då det är långsiktiga processer och ett arbete med ständiga förbättringar.
– Vi måste hur som helst arbeta med en del nya grepp, avslutar hon.
Med den positiva och ärliga energin som hon utstrålar känns det hoppfullt.
Bara det inte dyker upp käppar i hjulen.
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EN DIMMIG HÖSTMORGON I ÄLVNÄS

20

Älvnäs 2 /2019

…OCH EN FÄRGRIK

