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Collage Foto -

Valfrihet - Enkelhet - Flexibilitet

Välj mellan fler olika modeller.
Just nu: 7 kr/st. inkl. kuvert.

Skapa personliga produkter 
genom att blanda dina 
skolfoton med egna bilder. 
Hos oss laddar du enkelt upp dina 
egna bilder på ditt skolfotokonto 
och sedan är det bara att blanda 
fritt. 

Julkort

Kalender
Blanda fritt bland dina skolfoton och uppladdade bilder.
Just nu: 159 kr

Örebros lokala skolfotograf 

Adolfsbergsvägen 14 B, 702 27 Örebro Telefon: 019-611 10 30 E-post: info@collagefoto.se
www.collagefoto.se

God Jul!
Önskar Melker & Alfons
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r e da k tö r  
&  a n sva r ig u tg i va r e

Mats Turesson

r e da k t i o n e n 

tel 011 - 10 07 47

red@orebro4you.se

a rt  d i r e c to r

Daniel Heiniemi

a n n o n s av d e l n i n g e n

011 - 10 07 47

annons@orebro4you.se

s ä l ja n sva r i g  a n n o n s e r

Marie Svensson

070 - 681 97 60

marie@turon.se

s k r i b e n t e r

Markus Qvist 

Peter Rudelius 

Gabriella Jerlström

Isabell Blöhse 

Margareta Karlsborg

p r o d u k t i o n

Turon Media

w e b b

Tidningen publiceras i sin helhet 

även på www.orebro4you.se

w e b b r e da k tö r

Markus Qvist

t ryc k e r i

Mittmediaprint, Sundsvall

d i st r i b u t i o n

Turon Media & SDR

i l l u st r at i o n

Michael Lindell

o r e b r o 4 yo u 

- är politiskt, etiskt och religöst 

obunden. 

- ansvarar ej för icke beställt 

material.

- delas ut direkt till hushåll i 

Örebro med omnejd.

br a rel ation er:  kon fli kthanteri ng 

Är du verkligen arg?

konstnären Åke bj u rha mn 

– En otrolig kick, det fullkomligt knockade mig

m aria lu n dqvist

Maria Lundqvist vågar leva i nuet. 

th e fooo 

Pojkbandet som skapar känslor

i n n eban dyn pÅ t vÅ täter 

Lillån IBK och IBF Örebro, strider i samma division, 

 Allsvenskan Södra

talangen alan brzezinski 12 År, tae kwon do

Genom enorm drivkraft lyckades han ta svart bälte endast 

10 år gammal.

vi mÅste vÅga hÅlla i varandra

Det är många som vill lära sig dansa, det har det alltid varit.

nytt ki ru na

Stora delar av staden måste flyttas då malmbryt-

ningen utvidgas.
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genom att blanda dina 
skolfoton med egna bilder. 
Hos oss laddar du enkelt upp dina 
egna bilder på ditt skolfotokonto 
och sedan är det bara att blanda 
fritt. 

Julkort
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Just nu: 159 kr
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TExT GLEnn GRAnQvIST

Corvette Stingray

Marknadens bästa lur?

corvette stingray En klassiker.

nexus Kraftfull hårdvara 
och lågt pris.

Valve SteamOS tar upp 
kampen med Sony och 
Microsoft
Företaget bakom succér som 
Half Life och Counter Strike 
har sedan några år tillbaka för-
sökt förändra spelmarknaden 
i grunden. Med sin digitala 
marknadsplats för spel, Ste-
am,   har det sålt spel relativt 
billigt över internet istället för 
på plastskivor. Nu tar det steget 
vidare och försöker standardisera 
PC-spelandet. Med ett en spe-
ciellt framtagen Linux-variant 
och certifierad hårdvara hoppas 
Valve kunna konkurrera med 
jättarna Sony och Microsoft i 
vardagsrummet.  v

Elektronik på flygresan
För dig som lider av svår 
smartphone-abstinens i början 
av och slutet av flygresan kan 
vi meddela att en förändring 
är på gång. FAA i USA har 
nyligen tillåtit flygpassagerare 
att använda elektroniska ap-
parater under hela flygningen. 
Nu kanske du hinner med en 
bana till i Candy Crush under 
semestern?.v

 Googles Nexus-telefoner 
beskrivs ofta som de 
bästa Android-lurarna 

på marknaden. Alltid senaste 
Android-versionen, riktigt 
grym hårdvara och ett lågt 

pris. Nyligen presenterades 
den senaste Nexus-telefonen. 
Med 5” skärm, en fyrkärning 
processor på 2,2 GHz och 2 GB 
ram lever den upp till förvänt-
ningarna. Andra godbitar är 

sladdlös laddning, 4G och en 
8 megapixels kamera. Priset är 
det som gör den här telefonen 
riktigt intressant. I USA kostar 
varianten med 16GB lagring 
349 usd, i jämförelse med de 
649 usd Apple tar för iPhone 
är den ett riktigt fynd.

I samma veva kommer även den 
nya Android-versionen, 4.4, 
även kallad Kitkat. Google lovar 
att det kommer fungera bättre 
på lite långsammare telefoner 
är tidigare Android-versioner. 
Det utlovas även ett fintputsat 
gränssnitt och bättre batteritid. 
v

www.tdstore.se

Tshirt: 149 :-    Hood: 249 :-

I förra nummret rapportera-
de vi om Tesla Model S. För 
dig som föredrar något med 
dinosaurier istället för litium i 
tanken har Chevrolet något i 

sitt modellprogram. Nya års-
modellen av Corvette använder 
det klassiska namnet Stingray 
för första gången på nära 40 
år. Med en 6,2 liters V8 på 455 

hästar och en sjuväxlad manuell 
låda tar den dig till de hundra 
på 3,8 sekunder. Bensinför-
brukningen är nog bäst att inte 
nämna... v
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Välkomna till 
Tema Klasskort AB i Örebro

- störst på skolfoto

Vi är stolta över att bevara enkelheten i skolfoto och att erbjuda
innovativa lösningar.  Det är vårt signum och har dessutom gett
oss flest nöjda kunder i Sverige. 

Tema Klasskort AB är ett rikstäckande skolfotoföretag och är en
del av Q-koncernen. Vårt kontor ligger i samma byggnad som 
Q-fotolab & Grafiska i Örebro. 

Vi sätter stort värde i att ha närhet till såväl produktion som våra 
kunder i kommunen.

Q-fotolab & Grafiska i Örebro 
– Nordens största och  mest 

miljövänliga skolfotolabb.

269 84  Båstad • Växel 0431-44 56 00 
info@temaklasskort.se • www.temaklasskort.se

Jag heter Alexander Nerelius och arbetar för 
Tema Klasskort AB i Örebro. 

Ni är varmt välkomna att kontakta mig för ett 
förslag anpassat efter er skola.

Telefon: 0709-71 26 36
alexander.nerelius@temaklasskort.se
www.temaklasskort.se
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kultur4you: recensioner
FILM MARKuS QvIST BoK MARIE SvEnSSon, CAMILLA BJERnERHEIM STåLBERG

Kings textpublikationer som ligger till grund 
för de rörliga bilderna är spridda över ett 
brett spektra, från renodlad skräck till solitt 
drama. Det är knappast möjligt att dra 
samtliga dessa filmer över en kam. Även om 
skräckgenren inte värmer hjärtat behöver 
King för den delen inte strykas från Bluray-
listan.

Flertalet av Kings bättre böcker har inte lyck-
ats överföras till filmmediet med värdighet i 
behåll. Spänningen i nagelbitaren Staden 
som försvann lyckades inte överföras via 
klippbordet till Salem’s Lot. Secret window, 
med självaste Johnny Depp i fören, blev 
en halvmesyr baserad på en förstklassig 
novellförlaga. Christine är ett av Kings bästa 
verk, men kanske föga knepigt att en tonårs-
grabbs ohälsosamt överkokade kärlek till sin 
bil inte ter sig fullt lika lättköpt på vita duken.

Inte sällan har filmatiserade noveller lyckats 
bibehålla textens andemening i större ut-
sträckning än tegelstenarna, såsom Nyckeln 

till frihet, Stand by me och Langoljärerna. 
Inte heller är det ovanligt att tegelstenarnas 
klibbiga tentakler missat att fånga offrens 
intresse, kanske som mest tydligt i Det och 
Tommyknockers.

Här en lista på tio lyckade filmatiseringar, 
baserade på Stephen Kings förlagor:

1. ThE Shining
Ofrånkomligt den främsta filmatiseringen av 
en Kingbok, alla kategorier. Även om King 
själv förkastade resultatet. Även om filmen 
inte följer förlagan och avviker ganska 
ordentligt från Kings egen berättelse. Stanley 
Kubrick förädlar Kings historia och adderar 
ytterligare ett tjockt lager av mystik, paranoia 
och ren skräck.

2. ThE DEaD ZOnE
Lite förbisedd filmatisering av boken med 
samma namn med en superb Christopher 
Walken i huvudrollen. Johnny hamnar i 

Filmkrönika4you

Lär dig älska Stephen King

the shining Stanley Kubrick skapar ett mästerverk av Stephen Kings bok.

Vi tar fram en stilren hemsida i WordPress för din verksamhet,
en hemsida du med lätthet uppdaterar på egen hand. 
Därefter bjuder vi på 3 mån support. Allt för 6250 kr + moms.

Hemsida till fast pris
inkl. 3 mån fri webbsupport, från 6250:-

K
KREATIONSBOLAGET

Femtio  Nyanser 
av mörker
– Av E L James

femtio nyanser av mörker är den 
andra boken i trilogin om den unga 
Anastasia Steel och den rike Chris-
tian Grey.
När Anastasia äntligen fattar 
beslutet och verkligen lämnar Chris-
tian och deras sadomasochistiska 
förhållande, mår hon inte alls så bra 
som hon hoppats på. Hon försöker 
jobba vidare på sitt jobb utan att ha 
för mycket tankar på Christian, men 
dom lämnar henne inte ifred. Hon 
grubblar över deras relation och 
varför han är som han är. I sin tur 
lider Christian lika mycket över att 
ha blivit lämnad av Ana och vill ha 
henne tillbaka i sitt liv. Ana försöker 
med ömhet att hitta in bakom den 
tjocka väggen som Christian har 
byggt upp för att skydda sig själv. 
Väggen har dock sprickor, där Ana 
får reda på saker som hon kanske 
egentligen inte vill veta. Christian 
kämpar för att vinna henne tillbaka, 
men Ana har frågor hon först måste 
få svar på. 

Med lika många detaljerade sexsce-
ner som kärleksfulla mail, tas vi med 
på parets resa genom åtrå och för-
tvivlan. Det är svårt att läsa boken 
utan ett leende på läpparna. v

Skräckmästaren Stephen King är så mycket mer än bara 
nämnda epitet. Har du inte något direkt personligt emot 
författaren får du svårt att rent generellt värja dig mot den 
kompletta katalogen filmatiseringar av hans verk. Här finns 
guldkorn att vaska fram för var och en av oss.

www.kreationsbolaget.se         hemsida@kreationsbolaget



koma, vaknar upp efter fem år och har för-
lorat jobb, flickvän och utvecklar dessutom 
en obehaglig medial förmåga. Både en 
ledsam, ensamt klingande och spännande 
resa mot filmens obönhörliga klimax.

3. nycKELn TiLL frihET
Kommentar kring IMDb-toppfilmen är väl 
egentligen överflödig. De flesta har ramlat 
över mästerverket vid det här laget. Om 
inte, tryck play vid första bästa tillfälle. En 
lika gripande och spännande som vacker 
berättelse om Andy Dufresne som oskyldig 
döms till livstids fängelse för mordet på sin 
fru och dennes älskare. Get busy living or 
get busy dying.

4. PESTEnS TiD
Stora delar av mänskligheten insjuknar och 
dör i vad som ser ut att vara den definitiva 
pandemin. Ett fåtal visar sig överleva. 
Några goda, några onda. Gary Sinise, 
Rob Lowe och framför allt Jamey Sheridan 
som hin håle själv gör en av Stephen Kings 
bästa böcker rättvisa genom en sex timmar 
lång vandring mot Hades. Ett måste.

5. ThE grEEn MiLE
En förhållandevis lågmäld Kinghistoria 
om livet på en avdelning för dödsdömda 
interner i 30-talets USA. Inlindad i en mystik 
som är svårslagen i King-sammanhang. 
Den framlidne Michael Clarke Duncan är 
gjuten i Jesusrollen som John Coffey, men 
allra bäst – och ruggigast – är Doug Hutchi-
son som den illmarige Percy Wetmore. 

6. ThE running Man
Lite av en personlig favorit i Kingrullesam-
lingen. En bulkad Schwarzenegger är 
perfekt i huvudrollen. Visst, det är renodlad 
action och lite tunn pregnans på sina 
ställen. Och visst, varken Lida eller Carrie 
återfinns på listan. Men den här rullen un-
derhåller som få andra King-filmatiseringar. 
En riktig popcorndänga.

7. STanD By ME
Den här måste väl ändå ingå på en sådan 
här lista? Måhända mer barndomsminne 

än film för undertecknad. Vännernas vand-
ring mot den beryktade döda pojkkroppen 
längs tågrälsen blev till en tidlös klassiker. 
Även betraktaren blir elva år gammal med 
funderingar över vad som kommer att 
uppenbara sig när målet uppnås? Vänskap 
och nostalgi.

8. DOLOrES cLaiBOrnE
En grå film. Kanske rentav lite tråkig på 
sina håll. Men vad fasen gör det när Kathy 
Bates styr skutan som hon gör? Ingen 
annan förmår uttrycka uppdämda känslor 
på vita duken som den stålkvinnan. Kanske 
skulle Lida fått en plats på listan, nu blev det 
Dolores. Jennifer Jason Leigh färjar de sista 
grå stråna och målar vita duken gyllene. 

9. ThE MiST
En rulle att hata eller…nej, kanske inte äls-
ka, men ändock gilla rätt skarpt. En dimma 
sveper in över en amerikansk småstad och 
för med sig ett, minst sagt, illavarslande 
hot. Ordentligt spännande på sina håll. 
Ärligt talat, vad du än tycker om den här 
filmen är den värd att vila ögonen på för 
att uppleva känslosvallet som följer på det 
perplexa slutet. 

10. LangOLjärErna
Den briljanta idén är halva grejen. Jag 
minns fortfarande första tillfället jag öppna-
de boken och började läsa första novellen i 
samlingen Mardörmmar. Några få per-
soner ombord på ett flygplan vaknar upp 
med resten av passagerarna och besätt-
ningen borta, mitt under resa uppe i luften. 
Inklusive piloter, givetvis. Håller nästan hela 
vägen, tills budgeten tryter. v

Inferno
– Av Dan 
Brown

inferno är 
det dödsrike 
som beskrivs i 
första delen 
Helvetet, av 

Dante Alighieris diktverk Den gu-
domliga komedin. En värld befolkad 
av själar utan kropp fångade mellan 
liv och död.

Professor Robert Langdon vaknar 
mitt i natten på ett sjukhus med 
hemsk huvudvärk. Han vet inte 
var han är eller vad som hänt de 
senaste dygnen. Bara ett par tim-
mar senare blir han attackerad på 
sjukhuset och tvingas fly med en av 
sina läkare, Sienna Brooks. De flyr 
ner genom trapphuset och ut i en 
gränd, kastar sig in i en taxi, där 
han svimmar. Bakom sig har de en 
mörk kvinna i taggigt kort hår och 
svart skinnställ.
Langdon är yr och har ont. Han 
hallucinerar om en ståtlig, beslöjad 
kvinna med en amulett och långt 
silvergrått hår. Hon talar till Langdon 
med en vädjande röst från andra 
sidan den blodröda floden: Sök och 
ni skall finna – Tiden är snart ute!
De gömmer sig i Siennas lägenhet. 
Langdon tittar ut genom fönstret och 
ser en enorm röd kupol, smyckad 
med gyllene kopparsfär som lyser 
som en fyr. Il Duomo, en orubblig 
jätte vid Piazza del Duomo. Vad gör 
jag i Florens?

Vi får följa Langdon och Siennas 
flykt och ta del av Dantes historia. 
Men vem är egentligen Sienna 
Brooks? v

Surfa in på

www.orebro4you.Se 

och berätta vad du 

vill läSa om eller tip-

Sa oSS om idéer.

Lokala band!
Var med i Örebrotoppen 
och tävla mot andra band.

Turon 
Media

»» SKicKa in Er fiL TiLL

    infO@TurOn.SE
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kultur4you: tvkrönika
TExT PETER RuDELIuS

 Har du tänkt på alla de här 
matprogrammen som går 
på tv nuförtiden?
Det är »kockkampen«, 

»det stora matslaget«, »halv åtta hos 
mig«, »arga kocken«, ja jag rada upp 
hur många programnamn som helst. 
Ja vaddå då, tänker du. Men jag tänker, 
vill vi verkligen se allt det där? Om det 
nu måste vara ytterligare ett program 
om mat vill jag se ett program där piz-
zabagare tävlar om den godaste pizzan 
eller där McD och BK avgör en gång 
för alla vilken hamburgare som är den 
godaste. För det är ju ändå den typen av 
mat som säljs mest.(Ingen vetenskaplig 
undersökning stödjer detta påstående.) 
Sen kanske ni andra vill se på de där 
matlagningsprogrammen för att ni ska 
få inspiration till den stora middagen ni 
ska ha på lördag. 

Men allvarligt talat, med handen på 
hjärtat, kommer du egentligen inte laga 
den där grytan du gjort så många gång-
er förr och som du vet att de flesta tyck-
er om? Kommer du egentligen inte till 
efterätt ta fram ett paket tresmakglass 
till ungarna och göra creme brulé till 
de vuxna? För det är det du alltid gjort 
, ända sedan dina hårda studentdagar i 
det lilla studentkyffet till kök du hade 
då. För är det verkligen inte så, att du 
bara önskar att du kunde laga mat och 
att du innerst inne vet att du inte kan 
mer än 3-4 maträtter utantill? De där 
andra rätterna du lagar till middag åt 

barnen på vardagarna är väl inte några 
riktiga maträtter, det är väl bara upp-
värmd pasta, sönderkokta korvar och en 
himla massa ketchup? Du säger att ni 
lagar fredagsmiddag på fredagar, men vi 
vet ju allihop att det är taco på menyn 
som alla andra fredagar. Och taco, är 
det verkligen att laga mat?  

Jag vill jämföra matlagningshysterin 
och önskan om att kunna laga mat 
med »idol« och de andra jag-vet-att-
jag-kan-sjunga-för-det-har-mamma-
sagt-programmen. Vi tittar på dessa 
program för vi vill alla kunna sjunga, 
vi har alla en önskan om att synas och 
kunna stå på en scen och visa att vi kan 
vi med. Men jantelagen, och i de flesta 
fall även förståndet, har tagit över och 
säger till dig att du inte kan sjunga och 
om du mot all förmodan skulle kunna 
det, skulle du inte resa dig upp ur tv-få-
töljen och öppna fönstret och ropa ut 
till grannskapet att så var fallet. 

Men så kommer vi till den där lilla 
klicken av människor som ställer sig 
och köar från tidiga morgon till sena 
kväll för att de av någon outgrundlig 
anledning verkligen tror att de kan 
sjunga. Sen när juryn, eller vilka de än 
må vara, säger åt dig att du inte kan 
sjunga, att du ska sluta sjunga och att 
du ska ha munkavle på dig i duschen 
för att rädda livet på silverfiskarna som 
så fort du stiger in i duschen försöker 
dränka sig själva för att det oljud som 

kommer ur din käft är rena dödsångest-
plågan, ja då har du mage att ställa dig 
upp och gråta. 
Du har mage att ställa dig mitt i rutan 
på bästa prime time och gråtandes säga 
att din mamma faktiskt sagt i hela ditt 
liv att du har en fantastisk sångröst. 
Men vet du vad; din mamma ljög! Du 
är urusel på att sjunga! Du är så jävla 
dålig på att sjunga att till och med jag 
hellre sätter mig och tittar igenom alla 
allsvenska fotbollsmatcher, som brorsan 
spelat in, på raken. 

Det är lite av det jag vill försöka få dig 
att förstå vad gäller matlagningspro-
grammen också. Du blir inte bättre i 
köket bara för att herrar- och damer-su-
perkockar lagar mat för dig, även det på 
bästa prime time. Vissa har det, andra 
inte. Har du det så behöver du inte titta 
på de här programmen. Har du det inte, 
spar dig själv lite tid och köp en pizza 
istället! 
Själv kan jag inte skriva mer nu, för 
pizzerian ringde och frågade om jag ska 
ha samma pizza idag som alla andra 
söndagar... v

fakta
namn Peter Rudelius
ålder 38 år
arbete Jobbar med något som många 
använder för att kunna utöva sin hobby. 
Har med bildmedia att göra.

intresse Havet, båtar, bilar, musik och film. 

Nybliven majornabo, igen. 

Mat, TV, sång och 
underhållning?

8 magasin 4 you
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VIRGO by Turon
- handmade women shoes

Debut - Kungsgatan 10 - Örebrowww.tdstore.se
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sport4you: innebandy
TExT REDAKTIonEn FoTo LAGEnS EGnA

 Två av Örebros 
innebandyklubbar 
spelar med sina 
herrseniorlag i 

Allsvenskan, serien närmast 
under SSL (Svenska Super-
ligan), den högsta serienivån 
i Sverige.
IBF Örebro och Lillån IBK 
spelar alltså på samma nivå 
med sina topplag. Det är en 
ovanlig situation i en stad av 
Örebros storlek, att det finns 
två lag i samma sport på den 
näst högsta eller högsta ni-
vån. Jämför till exempel med 
fotboll, ishockey och basket.

Är det bra att ha två klub-
bar som satsar lika hårt på 
att nå högsta nivå i seriesys-
temet? På många vis är det 
sannolikt det. Men är det 
realistiskt att det går att få 
fram två klubbar och lag till 
högsta serien från samma 
stad? Det är troligen inte 
lika lätt att svara ja på den 

frågan. Även om innebandy 
inte kräver samma resurser 
som de mer penga- och 
resurskrävande fotboll och 
hockey, så krävs det en hel 
del för att klara av att vara 
med på toppnivån och spela. 
Det gäller allt från sponsor-
intäkter, publik, spelarmate-
rial, ledare, funktionärer och 
lokaltillgång.

Om resurserna räcker för 

att Örebro ska klara av att 
ha två lag i SSL, då är det 
väl riktigt bra. Om det är 
just de samlade resurserna 
som begränsar möjligheten 
och att det därmed inte blir 
något lag som klarar av att 

ta sig till den högsta nivån, 
då är det naturligtvis sämre. 
Eller är det inte viktigt att 
behöva finnas i den högsta 
serien?

efter möten med repre-
sentanter från respektive 
klubb så är det tydligt att 
den högsta nivån är det man 
satsar på, det är det som är 
en stor del av drivkraften.

De två klubbarna skiljer 
sig åt en hel del. Lillån IBK 
är en klubb som funnits i 
Lillån ca 20 år, först som 
en del i Lillåns IF men 
sedan ca 10 år tillbaka som 
egen förening. 

IBF Örebro är en nystar-
tad förening där elitlaget 
från början är den bärande 
stommen i föreningen. IBF 
Örebro har sin historia i flera 
föreningar, bland annat Axberg.

Innebandyn i Örebro har 
en till del turbulent närtids-
historia med uppgång och 
fall. Lite undertoner av frus-
tration över den historien 
kan skönjas i våra dialoger 
med Micke Björling, sport-
chef i IBF Örebro respektive 
Micke Sandberg, ordförande 
i Lillån IBK.

Båda utstrålar dock fram-
tidstro och en stark tro på den 

egna föreningen. Det råder 
en mycket stark tävlingsnerv 
mellan klubbarna, de närmas-
te åren är mycket viktiga för 
att driva fram innebandyn i 
Örebro till högsta nivån. Det 
är kanske genom de sports-
liga resultaten de närmaste 
säsongerna som man kan 
finna en bra elitlösning som 
cementerar ett eller flera lag i 
högsta ligan. 

vilka är de båda 
kombattanterna?
lillån ibk

Klubben är i innebandysam-
manhang en ganska gammal 
förening som startade för ca 
20 år sedan. 

– Flera av våra senior-
spelare har spelat många år 
i klubben, berättar Micke 
Sandberg, ordförande i 
Lillån IBK. Men vi har 

innebandy på två täter 
– bra eller tärande?

ibf örebro Näst högsta divisionen Allsvenskan.

»snabb, teknisk, tuff och 
mycket spännande«
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samtidigt en hel del unga 
spelare, snittåldern i herrla-
get ligger nog på ca 20-22 
år och de äldsta spelarna är 
runt 33-34 år.

– Vi har en stor bredd och 
stor ungdomsverksamhet, 
det ger oss möjligheten att få 
bra seniorlag, både på herr- 
och damsidan, fortsätter 
Micke. Vi har ca 200-300 
åskådare på hemmamatch-
erna, utom vid derbymatch-
erna mot IBF Örebro, då 
hoppas vi på fullsatt.

Jag kan konstatera att de 
båda föreningarna bedömer 
publiksnittet på sina match-
er ganska lika, IBF Örebro 
anger samma siffror.

– Jag tror att nästan 50% 
av publikantalet ser båda 
lagens hemmamatcher, säger 
Micke Sandberg, det är hän-
givna innebandyälskare.

Enligt Micke är dock 
publiksiffrorna för låga. 

– Om fler kom och tit-
tade på en första match så 
skulle de komma tillbaka 
och fastna för innebandyn. 
Innebandy är snabb, teknisk, 
tuff och mycket spännande, 
säger Micke.

Målet för Lillån denna 
säsong är att hamna topp 
fyra i grundserien. Sedan att 
vinna slutspelet och gå upp 
i SSL. 

ibf örebro

Klubben är mycket ung, den 
startade i maj 2011. Klubben 
har dock på kort tid lyckats 
få igång både elitverksamhet 
och ungdomslag.

– När det gäller vårt seni-
orlag så har vi startat med 
att bara satsa på unga ta-
langer. För de som ska spela 

hos oss ska viljan att verk-
ligen vilja träna innebandy 
vara A och O, förklarar 
Micke Björling, sportchef i 
IBF Örebro. Ingen i laget är 
äldre än född -88 och snitt-
åldern är 19 år.

– Målet är att vi ska vara 
som bäst om 2-3 år, och det 
med nuvarande lag. Vi gick 
rakt igenom div 1 obesegra-
de förra säsongen och gör 
alltså vårt första år i all-
svenskan detta år, fortsätter 
Micke Björling.

– Det är viktigt att kemin 
fungerar bra, både i lag och 
i föreningen. Ambitionen 
är självklart att spela i SSL, 
fortsätter Micke Björling.

det blir spännande att 
följa den fortsatta säsongen 
och innebandyutvecklingen 
i Örebro. Båda lagen spelar 

innebandy på två täter 
– bra eller tärande?

fakta
nästa derbymatch 
7 dec kl. 1300 i Idrottshuset

ssl (Svenska Superligan) – högsta 
nivån i Sverige
allsvenskan södra och norra – 
näst högsta nivån i Sverige
Två lag, ett från södra och ett från 
norra går upp i SSL till nästa säsong.

lillån ibK
Herrlaget: spelar i Allsvenskan
Damlag: spelar i Div 2
Ca 400 licensierade spelare
12 st herr-/pojklag
5 st dam-/flicklag
1 st Pojk-/filcklag  -08
www.lillanibk.se

ibf örebro 
(inkl IBF Örebro Ungdom)

Herrlaget: spelar i Allsvenskan
Inget damlag
8 st herr-/pojklag
4 st flicklag
www.orebroinnebandy.se

i Allsvenskan södra och 
endast ett lag kan gå upp till 
SSL därifrån. 

Sporten mår sannolikt bra 
av att det finns minst ett lag i 
högsta ligan, det drar publik 
och det bidrar även till att 
locka barn och ungdomar till 
innebandyn. Samtidigt är det 
nödvändigt att finns utrym-
me för många klubbar och 
bred ungdomsverksamhet i 
Örebro, det ger den bredd 
och bas som behövs för 
innebandyn i det långsiktiga 
perspektivet. v

lillån bk Näst högsta divisionen Allsvenskan.
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En kulturhistorisk gärning på ett modernt sätt.
Underhållande läsning och underfundiga bilder.
Boken om officersmässen vid regementet i
Örebro. Foto Johan Ardefors, text Einar Lyth
Beställ boken från Johan Ardefors, bok@oneday.se
070-520 52 89

Inte bara för bokhyllan

380 kr
+ev porto

Politik är krig utan blod, sägs det!
Politisk thriller med ett slut 

du aldrig kan ana...

Kan beställas på:
Adlibris 125 kr, Bokus 106 kr inkl frakt,
eller som ebok på iBooks, Adlibris, Dito och Bokon 29 kr

Mer om författaren på www.amerikanskpolitik.se

Vi har allt för en stämningsfull jul

Välkomna till oss på Årstid

ÅRSTID     Längbrotorg 10     www.arstid.se     019-31 22 90



dans4you
TExT REDAKTIonEn FoTo SIMon oCH JESPERS EGnA 

 Med en förutfattad mening 
om att programmet 
Let´s Dance har lockat 
mer människor till dans-

golvet möter jag Knut Säborg, en av 
Örebros danslegender.

Jag får snart klart för mig att det 
nästan är tvärt om. Inte heller på dans-
krogarna, om det nu finns några kvar, 
har det synts något ökat intresse för 
pardans.

– Det finns ju inte idag, att man ska 
hålla i en tjej, säger Knut. Dagens unga 
dansar och umgås inte på samma vis 

som vi i föräldragenerationen gjorde. 
Jag förstår knappt hur killar och tjejer 
träffar varandra idag, fortsätter Knut 
lite skämtsamt.

Det är många unga som vill lära sig 
att dansa, det har det alltid varit genom 
åren. Men det är inga barn eller ungdo-
mar som vill börja med pardans, alla vill 

dansa disco eller hip hop/street. 
När det gäller vuxengrupper finns det 

ett stort intresse att lära sig att dansa, 
främst bugg och foxtrot. Men så har det 
alltid varit, populariteten har hållit i sig 
genom åren. Kanske är dessa dansut-
bildningar lite av ett substitut till ”att gå 
ut och dansa”, nu när det knappt finns 
några uteställen där det spelas dans-
bandsmusik. 

Varför har dansen då förändrats? 
Enligt Knuts teori beror det på mu-
sikutbudet, och det är musikutbudet 

som styr danskulturen. 
Idag lyssnar inte unga 
människor på dans-
bandsmusik.

Danskulturen idag, för 
barn, ungdomar och unga vuxna, hand-
lar uteslutande om disco och hip Hop/
street. Idag är det också en mycket stor 
andel tjejer som dansar.

– Vi har cirka 400 unga dansare och 
av dem är det bara tio som är killar, 
berättar Knut. 

Det är anmärkningsvärt, dans är 
något som verkligen lämpar sig lika bra 

för både tjejer och killar.
Även när det gäller killars svala 

intresse för att lära sig dansa, så kan 
programmet Let´s Dance ha påverkat 
negativt.

– Den signal som delar av program-
met ger skrämmer bort många killar, 

faktaruta
namn Simon Säborg, 18 år
Dansat sedan han var två år
meriter 3a på VM i Par Disco, 2a i Singel 
EM  i Disco, Svensk och Nordiskmästare 
i Disco  
Simon har tidigare tävlat i högsta klass i 
båda Bugg och Latin

namn Jesper Pettersson, 14 år
Dansat i fem år, tävlar nu i Disco och Hip 
Hop och tidigare även tävlat t i Bugg och 
Latin  

»Det finns ju inte idag,  att 
man ska hålla i en tjej«

Vi måste 
våga hålla 
i varandra
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dans4you
 TExT REDAKTIonEn 

Sancta Birgittagatan 7      019-18 57 55

Dagens lunch
65 :-

11.00 - 14.00

Öppet till 21.00

Lokala band!
Var med i Örebrotoppen 
och tävla mot andra band.

Turon 
Media

Engelbrektsgatan 27 B
019-16 83 40   www.vvs-broderna.se

tror Simon Säborg, Knuts 
son och en av de tio killar-
na som dansar aktivt. Det 
spelas för mycket på fjollig-
heten med till exempel alla 
kommentarer om de manli-
ga deltagarnas stjärtar o.s.v. 
Jag tror att det avskräcker 
många grabbar från dansen.

Jesper Pettersson, som 
också dansar aktivt, håller 
med i den funderingen.

Ingen skugga faller dock 
på danslärarkollegan Der-
mot Clemenger, som också 
är en av domarna i program-
met. Den allmänna uppfatt-
ningen är att Dermot gör en 
bra insats och därmed ger 
bra goodwill åt dansen som 
sådan och Örebro.

– Vi är goda kollegor som 
arbetar i samma bransch, vi 
känner varandra väl och vi 
båda älskar det vi håller på 
med, säger Knut.

Simon Säborg och Jesper 
Pettersson är två dansare 
som har lyckats inom täv-
lingsdansen. Båda tävlar i 
discodans och lägger ner 
mycket kraft och tid på 
att bli så bra som möjligt. 
Simon tillhör de bästa i 
världen och hans mål är att 
bli världsmästare. 

I discodans kan man tävla 

enskilt, i par, i grupp (3-7 
personer) och formation (8-
24 personer).  

Av de drygt 400 barn och 
ungdomar som dansar på 
K.S.D  är det cirka 130 som 
tävlar,  varav ungefär 30 i hip 
hop och övriga i discodans.

Dansstudion är mycket 
aktiv i tävlingssammanhang 
och den enda i Sverige som 
är godkänd att arrangera 
internationella mästerskap.

Nästa stora tävling är 
nordiska mästerskapen som 
genomförs i Örebro den 7-8 
december i år. Tävlingen 
är en öppen tävling, vilket 
innebär att deltagare från 
andra länder än de nordiska 
är välkomna att delta.

Knut Säborg Dansstudio 
kommer också att arrang-
era nordiska mästerskapen 
även 2014 och 2015. 2015 
kommer man att arrangera 
europamästerskapen och 
man har också ansökt om att 
få arrangera VM 2016. v

jesper in action.

Plåt    John Emilsson   070-445 20 53
Bygg  Bosse Emilsson  070-587 85 62

www.emilssons.com

»» SKicKa in Er fiL TiLL

    infO@TurOn.SE
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sport4you: örebro hockey
TExT REDAKTIonEn

 Nu har vi en och en halv må-
nad kvar av höstsäsongen 
i hockeyligan SHL. I skri-
vande stund ligger Örebro 

Hockey näst sist i tabellen med 22 
poäng. De fyra lag som ligger sist i ta-
bellen ligger på 20-24 poäng, mittenla-
gen mellan 27-33 och den utstickande 
ettan, Södertälje har 41 poäng.

Om dessa huvudplaceringar gäller 
säsongen ut så kan det innebära att 
Örebro får slåss om att bli bäst bland 
de fyra i botten. Med tanke på att laget 
gör sin första säsong i den högsta ligan 
så är kanske det ett realistiskt läge. Alla 
hockeyälskare måste vara nöjda med 
att ÖHK precis håller sig kvar i SHL, 

allt bättre än det torde vara en glad och 
oväntad överraskning.

Men allt är möjligt, med rätt strategi, 
taktik, kämpaanda och fortsatt mentalt 
fokus så har laget mycket i sin egen 
hand. Det är naturligtvis inte bara un-
derskattning från de andra lagen som 
gav ÖHK:s inledande segrar. En stor 
del var naturligtvis lagets innersta kva-
litet av såväl fysisk som mental styrka 
framhejad av entusiastiska Örebrofans. 
Det är bara att jobba på och fortsätta 
säsongen ut, det gäller både ÖHK och 
Örebropubliken. v

Det började 
nästan för bra

 
Tim Wallace (28)
 20 år - 93 kg

SHL 2013/2014 - Sweden Hockey League             www.orebrohockey.se

Månadens spelarpresentation

Hur länge har du spelat i örebro?
First season
Vad tror du om örebros chanser i SHL?
Fun so far, need more wins
Vilket lag blir tuffast att möta?
Främsta styrka som hockeyspelare?
Bra power forward
Dina individuela målsättnigar med säsongen?
Create scoring chances every game.
Create point per game.

14 nov 19.00  Skellefteå – Örebro           5 dec 19.00  HV71 - Örebro
16 nov 18.30  Örebro – Leksand           7 dec 16.00  Örebro - Linköping
20 nov 19.00  AIK – Örebro       10 dec 19.00  Frölunda - Örebro
22 nov 19.00  Modo - Örebro             12 dec 19.00  Örebro – AIK
27 nov 19.00  HV71 - Örebro           14 dec 18.30  Örebro - Färjestad
29 nov 19.00  Örebro - Skellefteå               26 dec 18.30  Växjö - Örebro
30 nov 16.00  Färjestad - Örebro            28 dec 16.00  Örebro - HV71
  3 dec  19.00  Örebro - Växjö               30 dec 19.00  Linköping – Örebro
 

Surfa in på

www.orebro4you.Se 

och berätta vad du 

vill läSa om eller tip-

Sa oSS om idéer.

orebro4you finns 

självklart 

både på facebook 

och twitter.

följ oss gärna!
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ÖLEN
-med namnet du aldrig glömmer

På Systembolaget köper du vår ljusa lager
11,70 kr/st + pant    5,2%  50 cl
Artikelnr. 89448

Varannan förare som omkommer i singelolyckor är alkoholpåverkad

ÄR DU PÅ BETTET?
Under vecka 48 och 49, mån-tor 
mellan 13-18, har vi drop-in för en 
kostnadsfri bedömning av ditt djurs 
munhälsa.
Välkommen!

Veterinärvård med kunskap och omtanke!

Öppet må-fre 8-19           Tel 019 - 611 10 04
Argongatan 89   703 74   ÖREBRO
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talang4you: alan brzezinski, tae kwon do
TExT oCH FoTo GABRIELLA JERLSTRÖM 

 Alans pappa har tränat 
kampsport i åratal. Det var 
också därför av förklarlig 
anledning han som först 

planterade intresset för sporten hos 
sonen. Då var Alan inte äldre än fyra 
år gammal – idag är han tolv. Att Alan 
under dessa åtta år fortsatt med kamp-
sport, idag främst taekwondo, har fallit 
sig naturligt.

– I början var det kul. Sedan kände 
man att något hände: Jag fick bättre 
koordination, självförtroende och kän-
de mig tryggare i mig själv. Man blir 
ännu mer uppmuntrad att fortsätta när 
det ger resultat, berättar Alan.

glädjen för sporten prioritet ett
Med tanke på Alans skickligheter 
i taekwondon kan man tro att han 
tränar flera gånger i veckan: men san-
ningen är att han endast utövar den 
två gånger i veckan med en grupp på 
15-20 elever. Dock spelar han basket 

flera gånger i veckan, så det blir totalt 
träning nästan en gång om dagen.

Alans tränare i taekwondon är 
Simon Lim, som även han är med vid 
min intervju med Alan. Han är nog 
med att betona vikten av glädje när 
gruppen bedriver sporten:

– Det viktgaste är att alla ska ha kul, 
och det märks att de har det. Just Alan 
är otroligt självmotiverad, han har en 
egen drivkraft som man inte ser hos 
vem som helst, förklarar han.

Det svarta bältet:  
ett bevis på färdighet
Taekwondo är en kampsport med 
ursprung från Korea, som på många 
sätt liknar den här i väst mer kända 
varianten karate, som härstammar 
från Japan. Som tecken på utövarens 
färdighet används i de båda sporterna 
olikfärgade bälten, vilka erövras vid 
särskilda examineringstillfällen av 
högt rankade domare. Den högst ran-

kade bältet är det svarta: och givetvis 
innehar talangen Alan ett sådant.

Vid tio års ålder tog Alan svart bälte, 
och är därmed en av tre i Sverige som 
utfört bragden vid den ringa åldern.

– Det kändes skönt, jag blev så stolt. 
Då hade jag ju liksom uppnått målet 
att bli en mästare i sporten. Jag tror att 
det är viktigt att komma ihåg att alla 
kan om man vill, det har jag tagit med 
mig från detta, säger Alan.

En personlig utveckling
Förutom fördelar som att han blir 
stark i ben, armar och övriga kroppen 
av taekwondon, menar Alan att han 
växer han mycket som person. Dessut-
om arbetar gruppen Alan tränar med 
mycket med värdet av den psykiska 
och mentala styrkan. Något han har 
nytta av i vardagen hela livet.

– Jag lär mig att ge och få respekt. Vi 
lär oss att uppmuntra varandra och att 
hjälpa de svagare, förstärka dem. Det 

Genom enorm drivkraft, en stöttande familj och en medfödd fallenhet lyckades 
han ta svart bälte i taekwondo endast 10 år gammal. Alan Brzezinski är den am
bitiöse sportkillen som ständigt strävar efter att utvecklas: i såväl Tae som Kwon 
och Do – alltså hand, fot och mental styrka.

fight Alan Brzezinski med sin tränare Simon Lim.

Hand, fot ocH mental styrKa
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är den del av sporten. Och att ha kul 
såklart, att man inte ska ta allt på för 
stort allvar, säger Alan.

Tränaren Simon Lim inflikar även att 
kampsport är bra för en ytterligare an-
ledning: han menar att man blir bättre 
på att fokusera, att koncentrera sig på 
saker i vardagen. 

Bäst i klubben
Men även om Taekwondo är en sport 
där man främst jämför sig med sig själv 
och sina egna framsteg, finns det själv-
klart även olika sätt att mäta sig med 
andra. Alan har varit med i en 
tävling – ett klubbmästerskap 

för två år sedan – vilket han vann. 
Nästa aktuella tävling äger rum 

den 9:e november. Det är ett di-
striktsmästerskap där olika taekwon-
doutövare från kommunerna Örebro, 
Askersund, Hallsberg, Lindesberg och 
Kumla tävlar mot varandra.

hela livet framför sig
Trots Alans stora framgångar i ung 
ålder har han båda fötterna på jorden. 

– Jag vill hålla på med taekwondo 
så gott jag kan hela livet, mitt mål är 
att aldrig sluta utvecklas. Men jag är ju 
bara 12 år, så än så länge tar jag dagen 
som den kommer. v

namn Alan Brzezinski
ålder 12 år
familj Mamma, Pappa och syster Jackline
mat Hamburgare
film Alcatraz
bok Harry Potter
fritid Plugga och träna

MEriTEr
Svart bälte, 1:a Dan
1:a klubbmästerskapet

fakta

Stillbilder och filmproduktioner
för företag.

Fotograf Johan Ardefors
070-520 52 89
www.oneday.se

den blåa boken Kukkiwon, som Alan håller i på bilden 
innehåller ett certifikat av första Dan, från Korea och pre-
sidenten av Taekwondo. Dan är ett slags ytterligare grade-
ringssystem som tar vid när man erhållit det svarta bältet. 
Enligt internationella normer sträcker sig svartbältesgraderna 
från 1:a Dan till 10:e Dan.

Handgjorda Taurus by Turon - från Turon Design Nkpg Sweden 
Återförsäljare i Örebro:  Debut, Kungsgatan 10
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samhälle4you: nytt kiruna
TExT MARGARETA KARLSBoRG

 Invånarna i Kiruna i Norrbotten 
står inför en unik förändring - på 
grund av gruvbolaget LKAB:s 
expandering med malmbrytning 
under jord måste stora delar av 

staden flyttas. 
  
Redan idag kan man se hur marken 

runt centrala Kiruna har börjat rasa, 
och det kommer fortsätta, deforma-
tionerna är cirka fem centimeter per 
dag. Samtidigt är många överens om 
att den stadsomvandling som väntar 
är nödvändig. Det statliga gruvbolaget 
LKAB (Luossavaara Kiirunavara AB) 
måste få utöka sina brytningar av den 
stora mängd järnmalm som visat sig 
finnas under tätorten.

Staden Kiruna grundades för drygt 
hundra år sedan av den första gruvdis-
ponenten Hjalmar Lundbohm Han 
hade fått uppgiften att undersöka 
järnmalmsfyndigheterna under bergen 
Luossavaara och Kiirunavara och att 
skapa en gruvindustri. Han fick också 
uppdraget att bygga bostäder och 
annan service åt gruvarbetarna. Under 
ett par decenniers tid växte staden 
från nästan ingenting till dryga 7 000 
invånare.

Idag finns flera byggnader från den 
tiden kvar, bland annat en dispo-
nentvilla, ett gruvhotell och en kyrka. 
Byggnader som måste rivas, eller i 
bästa fall, monteras ned för att kunna 
flyttas till en ny plats.

En av de byggnader som berörs 
tidigt är stadshuset, en arkitektritad, 
prisbelönt byggnad med ett högt 
klockspel på taket. Interiören är ut-
formad som en kopia av Blå hallen i 
stadshuset i Stockholm med en stor 
sal och en pampig trappa upp till 
första våningsplanet.

 
Enligt planerna ska det rivas, och 

sedan ska ett helt nytt stadshus byggas 
på en ny plats, bekostat av gruvbolaget. 
Men just det byggnadsminnesmärkta 
stadshuset har varit föremål för många 
diskussioner. Eftersom det är ett bygg-
nadsminne får inga inventarier plockas 
bort för att ta med till det nya huset, 
men att häva en byggnadsminnesför-

Vid halv tvåtiden varje natt, året om, mull-
rar det för Kirunaborna. Vid den tidpunkten 
på dygnet, när det är som minst folk i gruvan, 
spränger LKAB fram nya malmfyndigheter.

nytt Kiruna
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klaring är inte helt enkelt. Samtidigt 
förstörs ju ändå allt om byggnaden bara 
får stå kvar för att rasa. Under hösten 
har en arkitekttävling fått avgöra hur 
det nya stadshuset ska se ut.

 
Det är flera tusen Kirunabor som 

måste lämna sina hem på grund av gru-
van. Mitt i centrum försvinner bland 
annat de bruna höghusen från 60-talet, 
kallade Snusburken och Spottkoppen, 
ritade av arkitekten Ralph Erskine. 
Namnet Snusdosan sägs komma av att 
punkthusen som har konvext välvda 
väggar åt alla håll, uppifrån har samma 
form som dåtidens snusdosor.

För husägare har utlovats en ersätt-
ning som motsvarar marknadsvärdet 
plus 25 procent. Men det är inte lätt 
att hitta en ny bostad i Kiruna i dag. 
Liksom i många andra kommuner i 
kris i början på nittiotalet, revs bostads-
hus. I Kiruna handlade det om flera 
hundra lägenheter som då stod tomma. 
I dag råder bostadsbrist. Samtidigt 
måste inflyttningen öka, både LKAB 
och Kiruna kommun är arbetsgivare 
som i dagsläget har ett konstant behov 
av personal.

Både disponentvillan och det bo-
lagshotell som Hjalmar Lundbohm 
lät bygga finns kvar idag, men ligger 
inom det område som inom kort 
väntas rasa. Det gör även Kiruna kyr-
ka, en träkyrka i form av en lappkåta 
som stod klar 1912. Den ritades och 
utsmyckades med hjälp av Hjalmar 
Lundbohms många kultur- och 
konstnärsvänner inom den svenska 
kultureliten, bland annat skapades 
altartavlan av prins Eugen.

Vissa byggnader i Kiruna kommer 
att kunna flyttas till en ny plats, men 
det är bara en liten del. Det handlar 
både om ekonomi och om det ens är 
praktiskt möjligt att flytta ett hus.

Den stora stadsomvandlingen i den 
lilla orten i norra Sverige har dragit 
världens ögon till sig. För det som 
sker i Kiruna är unikt. Det har aldrig 
genomförts något liknande någon 
annanstans. För myndigheterna, 
politikerna och inte minst invånarna 
kommer det bli något exceptionellt. 
För den intresserade är det en god 
idé att göra ett besök där nu – om 
några år kommer Kiruna att vara en 
helt annan stad. v

antalet invånare ca 23 000 varav 18 000 i 
tätorten
kommunens yta som Skåne, Blekinge och 
Hallands län tillsammans
officiella språk svenska, finska, samiska och 
mieänkieli
kultur Svenska, samisk och tornedalsk
största arbetsgivare LKAB (ca 2000, varav 
1500 gruvarbetare och 500 tjänstemän)
Politiskt styre: S, V och Sámelistu tillsammans
kommunal årsbudget 1,2 miljarder kronor= lika 
mycket som LKAB:s nettovinst varje månad
midnattssol Under 50 sommardygn
polarnatt Under 20 vinterdygn (då solen inte 
orkar över horisontlinjen)
föreningar Landets föreningstätaste kommun (ca 
400)
vanligt på pizzan renskav
Ovanligt i trädgårdarna: blomrabatter (eftersom 
det är ovanför växtzonen väljer många krukplan-
teringar)
skyltar på stan P-plats för spark eller hundspann 
väckarklocka LKAB:s sprängning ca kl 0130 
varje natt
mängden bruten järnmalm varje dygn som 
sex Eiffeltorn
vikt på tågseten på malmbanan 2500 ton
känd kirunaförfattare Åsa Larsson

Källa: Kiruna kommun mm

fakta
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bra relationer: ilska
våR ExPERT SvERKER wADSTEIn ILLuSTRATIon MICHAEL LInDELL

 Har du någon gång fun-
derat på detta med dina 
känslor? Varför du känner 
det du känner? Eller vad 

du egentligen känner? Har du tänkt på 
varför du ibland känner dig så provo-
cerad av något som kanske är ganska 
banalt? Hur ilskan bara bubblar upp och 
du vräker ur dig något till din partner 
som du ångrar i samma stund som or-
den kommer?  Hur du helt plötsligt hör 
dig själv skrika till din 5-åring och den 
mysiga stunden som du sett fram mot är 
hela dagen är förstörd.
 

Häromdagen passerade jag en lekplats i en 
park. På avstånd hör jag en mamma ropa: 
- Emma kom nu! Jag ser en 4-åring vara 
helt uppslukad av sitt grävande i sanden. 
Barnet hör inte. Mamman höjer rösten. 
Sedan ser jag henne gå med bestämda 
steg mot bilen, öppna bildörren och 
innan hon sätter sig fullkomligt vrålar 
hon: – Då skiter vi i kalaset imorgon! 

Det blir inget kalas, hör du det! Hon 
smäller igen bildörren och startar bilen. 
Nu reagerar barnet, släpper spaden och 
springer gråtande och skrikande för allt 
vad hon kan mot bilen som sakta börjar 
rulla. Paniken lyser i hennes ögon.

barnets mamma var verkligen arg. 
Raseriet riktigt lyste om henne. Men 
jag funderar ändå, är hon egentligen 
arg på sitt barn? Jag tvivlar på det. 
Jag tror det ligger helt andra känslor 
bakom om man skrapar lite på ytan.

I mitt arbete med coaching av 
människor i olika situationer så har 
jag särskilt intresserat mig för känslan 
”ilska”. Min erfarenhet är nämligen att 
ilska är en ”slarvkänsla” som vi handskas 
vårdslöst med. Att den används som 
maskering av andra känslor. Att bakom 
ilskan finns känslor av helt annan karak-
tär. Att ilskan blir som ett ”skydd” mot 
djupare känslor som vi inte riktigt vågar 

visa, vare sig för oss själva eller andra.
Alla känslor har en funktion i kom-

munikationen med andra. Ilskans 
funktion är att visa att en gräns är 
nådd eller har överträtts.  När någon 
visar stark ilska så är den spontana 
reaktionen från omgivningen att dra 
sig undan. Ilskans funktion är att 
skapa avstånd. Och i vissa situationer 
är det fullständigt relevant och på sin 
plats, men långt ifrån så ofta som den 
förekommer.

Jag vill påstå att ilskan vanligtvis 
maskerar känslor som rädsla eller sorg. 
Att det är varianter av dessa känslor 
som ligger bakom det som visas ge-
nom ilska. Att jag egentligen är ledsen 
eller orolig för någonting, men istället 
för att visa det, så blir jag förbannad. 
Mamman i parken som skrek på sitt 
barn bar säkert på en mängd känslor. 
Men istället för att ta ansvar för dessa 
känslor så blev hon rasande på sin lilla 

Är du verkligen arg?
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dotter och lekstunden fick ett mycket 
tråkigt slut. Kanske handlade det om 
stress eller en känsla av att inte räcka 
till. Känslor som grundar sig i rädsla.
När du tappar humöret och blir arg så 

»Raseriet riktigt 
 lyste om henne «

faktaruta
namn: Sverker Wadstein
jobb: Arbetar som Ledarcoach och Familje-
rådgivare sedan 1999
bakgrund: Har en bakgrund som pastor i 
Missionskyrkan
intressen: I garaget står en Volvo PV -57 
med endast 7000 mil på mätaren!

www.brarelationer.se
www.coachagency.se

skulle jag vilja utmana dig och fråga: Vad 
känner du mer en ilska? Finns det andra 
känslor bakom? Känslor som du behöver 
hantera och ta ansvar för, istället för att 
låta dem gå ut över dina barn, partner eller 
kollega?

ilska skapar avstånd mellan 
människor. Sorg och rädsla är känslor som 
söker närhet. När du är ledsen behöver du 
tröst. När du är rädd behöver du någon 
som ger dig trygghet. Du visar ilska och 
fräser åt din partner, men är egentligen 

ledsen för att du inte får den närhet du 
längtar efter. Eller kanske bär på en sorg 
som handlar om någonting helt annat. 
Men istället för att uttrycka att du är led-
sen så är du ilsken, lättretlig och sur. Du är 

i behov av närhet och stöd, men agerar på 
ett sätt som leder till ensamhet.

Om du är lättretlig och blir arg för 
småsaker. Gå till källan. Ta reda på vad 
det handlar om i grunden. Lyssna inåt 
och fråga: - Vad känner jag mer än bara 
ilska? Prata sedan om detta med någon 
som är en bra lyssnare och som du har 
stort förtroende för. Det hjälper dig att 
bli mer genuin i din kommunikation 
med människor som står dig nära. v

Turon Media och magasinet orebro4you
 gratulerar ÖSK Fotboll till Allsvenskan 2014!
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 Med största 
statistis-
ka san-
nolikhet 
har jag 

nu i runda slängar betat av 
hälften av de dagar jag skola 
vandra på denna sidan Nan-
gijala. Förutsatt att tiden får 
agera baneman. Så varför då 
inte testa på så mycket som 
möjligt redan nu, medan 
man ändå orkar. Kalla det 
40-årskris, kalla det naivitet 
eller ren galenskap. Kalla det 
vad du vill, jag lyssnar inte. 

Nej, det här är ingen 
40-årskris. Det tidsmässi-

ga avståndet är för långt. 
Den regelrätta krisen dyker 
säkerligen upp framgent. 
Det här är uppskattningsvis 
endast en liten bris. Och en 
bris med rådande fläkthas-
tighet, vad månne det bli av 
en kris? Orkanstyrka?

Jag blev egenföretagare 
för en tid sedan. Det är en 
utmaning. Går lite längre 
för var dag än vad mitt lilla 
patetiska ego egentligen 
mäktar med. Saken är näm-
ligen den, att jag varit feg 
ett helt liv. Det är slut med 
det nu. Jag ska utforska livet. 
Allt är möjligt. 

stand up har jag aldrig 
testat på. Det måste vara en 
fruktansvärd anspänning för 
lilla hjärnan att gå upp på en 
scen inför en förväntansfull 
publik. De vill och räknar 
dessutom med att du ska 
leverera garanterade lusti-
fikationer på löpande band. 
Annars kastar de dig av 
scenen, om inte bokstavligen 
så rent oralt. 

Så det ska jag göra. Köra 
stand up. Inte för att jag kan, 
eller vet hur man gör. Inte 
för att jag är särskilt rolig. 
Inte heller för att jag tror 
mig ha potential, eller ens i 

rent autosadistiskt syfte. Nej, 
enkom för att jag vill. Och 
för att hinna med det innan 
jag sopar sista snusen under 
dörrmattan.

Sedan ska jag skaffa mig 
lite fiender, för det har jag 
inga. En vis herre delade 
med sig av de högtfladdran-
de bevingade orden ’har du 
inga fiender måste du leva 
ett väldigt tråkigt liv’. Jag 
har inga fiender. Tills nu. 

fast fiender är väl att 
ta i. Folk som mopsar upp 
sig för att man inte dansar 
efter vederbörandes pipa får 

kÅseri: 40Årsbris
KåSÖR MARKuS QvIST ILLuSTRATIon MICHAEL LInDELL

40-årsbris: 
Testa på det mesta – snart är det över

24 magasin 4 you
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faktaruta
namn: Markus Qvist
ålder: 37 år
familj: Fru Camilla, dotter Lova samt 
katterna Leia & Logan.
yrke: Copywriter, webbkreatör, kulturdirek-
tör & ordjon glör.
fritidintressen: Musik & Film. 
bra bok: New York-trilogin av Paul Auster, 
en klassiker
bra musik just nu: Audrey Hornes 
”Youngblood”

anses kvalificerade, åtmins-
tone initialt. Kanske är det 
rentav definitionen av en 
vardagsfiende; bittra jantefö-
respråkare som upprörs över 
fria själars vägval. Låt dem 
då slita sitt hår. Jag är färdig 
med likatänkandet. Och det 
är hög tid. Snart är vi dö’a 
och begravna allihop.

Men framför allt ska jag 
börja ignorera människor. 
Alltså, de som stjäl min en-
ergi. Jag ska till synas lyssna 
när käften deras öppnas, följt 
av en övergäspning varpå jag 
gradvis invaggas stående i 
djupaste dvala. Med snark-
ningar från stenåldern som 

pålägg. Lite á la Åke och ’du 
har ju hela helgen på dig’. 
Bildligt talat. 

Nog med bortkastad tid på 
meningslösheter. Jag har alla 
förutsättningar i världen att 
göra mitt liv till mitt eget. 
Så, jag tar chansen. 

Häng på vettja. Vem har 
råd att vara feg när halva 
livet passerat? v
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Band och solomusiker 
med lokal förankring:
Var med och tävla på 
Örebro läns lokala 
musiktopp, skicka in 
din musikfil (demo) till:
info@turon.se

För frågor och mer 
info, kontakta
mats 0706 -81 97 47
Peter 0760 - 47 39 79

i december startar vi 
Örebrotoppen en del 
av 4youpodden.se

Turon 
Media 4youPodden.se
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kÅseri: det moderna mobila missbruket
TExT GABRIELLA JERLSTRÖM

Det moderna mobila 
missbruket

 Jag är förvirrad. Förbryllad. Jag har 
ett hål i handen, och även om det 
finns betydligt större tomrum än så, 
finns det inget annat som rymmer 
mer av mitt liv. Familj och vänner, 

jobbschema och pengar. För att inte 
tala om alla minnen. Det som är borta är 
min mobiltelefon. Folk i min omgivning 
verkar inte förstå allvaret i problemet. 
»Äh, den kommer fram snart. Passa på 
att leva i nuet istället, du som brukar 
betona vikten av mobilfria timmar«, 
säger de halvt triumferande utan att 
slita sig en sekund från sitt egna word-
feudande, swishande eller twittrande. 

Hjälp, jag är tvungen att leva i verklig-
heten. Även om jag sanningsenligt brukar 
förespråka det mobillösa samhället i viss 
mån, har alltså inte ens jag lyckats klara 
mig undan telefonernas förbannelse. För 
det är vad det är i det långa loppet, en 
fördömelse, ett plågoris.

Jag läser inte längre på kvällarna. Jag 
kollar flödet. Instagram, Facebook och 
Vine. När jag väl slitit mig, somnat, är 
telefonen det första jag väcks av. Kollar 
flödet igen. Får ju inte missa något.

Under den aktiva dagen är det kanske 
något bättre. Då vakar man faktiskt över 
mobilen av förståndiga skäl: någon skulle 
ju faktiskt kunna vara i behov att komma 
i kontakt med mig. Ett jobbpass jag abso-
lut måste rycka in på. Eller en kombine-

rad sim- och soleftermiddag med tjejerna 
jag behöver vara med på.

Jag kontrollerar mail var tionde minut, 
och den låsta skärmen i jakt på missade 
sms minst varannan. Men vadå, vad gör 
det. Smartphones är ju det bästa som 
hänt oss. Stör ej! Eller hur.

Jag kan säkerligen komma på miljontals 
anledningar till varför jag behöver min mo-
biltelefon. Och skulle jag ha brist på fantasi 
vänder jag mig till bästisen Google. Om jag 
nu orkar – det tar ju en halv minut.

Den dystra sanningen är dock att 
jag inte längre styr min vardag genom 

mobiltele-
fonen. Den 
styr mig. 
Hjälplös 
utan den. 
Slav under 
min egen, 
kanske 
mest 

värdefulla, ägodel. En uppfinning som 
snurrar på samhällets stressade tempo 
likt ett hamsterhjul där kreaturet till 
slut inte orkar springa kapp. Hinna 
mer, bli effektivare, vila sen. If yousnoo-
zeyouloose. 

Att gå in i väggen, de pratar om folk-
sjukdom. När är det min tur? Då kan 
vi snacka om att ha förlorat – såväl tid 
som hälsa. Och framförallt vettet.

Vad pratar du om, tänker de flesta 
kanske här. Nu överdriver du, jag har 
full koll. Ja, det trodde jag med. Tills 
jag tappade bort den, telefonen. Absti-
nensen kliar i fingrarna. Hålet i handen 
blir större: hånar, smärtar, påminner 
om allt jag inte längre har kontroll 

över. Snälla, var är du? Kanske är den inte 
bortslarvad. Kanske har den rymt. Förnärmad 
av hur jag missbrukar dess intelligens. 

Istället för frågor som ”Jag hörde 
om olyckan, mår du bra?” skriver jag 
saker så som ”När är maten klar?” och 
”Jag ser dig nu, ser du mig?”. Istället 
för att uppleva konserter med egna 
ögon ser jag dem genom mobilens 
lins. Istället för att ta tio steg till 
ytterdörren kollar jag vädret genom 
SMHI:s app. 

Blindare och latare än någonsin. 
Och mest korkat av allt. Jag letar 
fortfarande som en galning… v» Jag kontrollerar mail var 

tionde minut, och den låsta 
skärmen i jakt på missade 
sms minst varannan.  «

fakta
namn Gabriella Jerlström
ålder 20 år
familj Mamma, pappa och syster 15 år
yrke Jobbar extra som skribent och 
extrajobb på restaurang
intresse kreativa saker så som att skriva, 
fota, teckna, träna samt vara med vänner 
och familj
film Shawshank Redemption
musik mycket svenskt, lite indie, rock 
Håkan Hellström, Kent eller liknande
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sport4you: fotboll
TExT REDAKTIonEn

issac kiese thelin På Svallertorget i Norrköping.

 Isaac har fått sitt genom-
brott i år och har under 
senare delen av säsongen 
varit en stabil ordinarie 

anfallare i laget.
Isaac, som bott hela sitt liv i 
Örebro, bland annat i Vivalla, 
har spelat fotboll sedan han var 
fem år gammal. Hela tiden i 
samma klubb, Karlsunds IF. 
– Fotboll har varit mitt liv, jag 
är en riktig fotbollsnörd, säger 
Isaac. För mig var Örebro en 
grymt bra stad att växa upp i. 
Jag gick även fotbollsprofil på 
John Bauer i Lillån. Vi kom 
bland annat 2.a i skol-SM

Det är inte svårt att förstå att 
fotboll verkligen varit den 
stora delen i Isaacs liv. Han 
var talangfull och älskade att 
träna och spela. Han fick åka 
på många av fotbollsförbun-
dets träningsläger. 
– Jag tror att det var under 
ett landslagsläger som IFK 

Norrköping fick upp ögonen 
för mig, berättar Isaac.
Han har dock provtränat med 
ÖSK men fick ingen respons 
efteråt. 
– De var väl inte intresserade 
av mig eller min spelartyp, 
säger Isaac.
Efter att ha provtränat med 
IFK Norrköping blev det 
dock annat resultat. Han fick 
kontrakt med klubben. Isaac 
är glad att han fick komma till 
en allsvensk klubb. Han hade 
ju fram till dess varit trogen 
Karlslunds IF, där han fostrats 
till den fotbollsspelare han var 
för två säsonger sedan.
– Jag trivs mycket bra både 
med IFK och med Norrkö-
ping, säger Isaac.

Jag känner igen orden, jag fick 
samma beskrivning från en 
annan Örebroare i Norrkö-
ping, Pierre Hampton, som 
spelar basket i Norrköping 

Dolphins (artikeln publicerad 
i oktobernumret av ore-
bro4you).

– Jag träffar Pierre ibland, 

berättar Isaac. Vi har lärt kän-
na varandra här i Norrköping, 
genom gemensamma bekanta 
och med den gemensamma 
nämnaren att vi är från Öre-
bro båda två.
– Det finns en till Örebroare 
här, James Frempong som 
också ingår i IFK Norrkö-
pings trupp, fortsätter Isaac. 
Tyvärr har James varit skadad 
och inte kunna spela denna 
säsong.

Isaac Kiese Thelin, som alltså 
gjort stora framsteg i sin 
fotbollskarriär denna säsong 
är mycket positiv inför fram-
tiden. Han tror på IFK inför 
nästa säsong och han känner 
självförtroende för att kunna 
vara en fortsatt stabil ordina-

rie spelare i IFK:s anfall.
– Kanske tillsammans med 
någon nyvärvad stjärnspelare, 
säger Isaac och skrattar.

– Mitt mål är att bli en så bra 
fotbollsspelare som möjligt. 
Jag vill ut i Europa och få 
möjligheten att spela på den 
absolut högsta nivån, säger 
Isaac. Jag vill spela fotboll och 
jag vill leva ett bra liv.
Favoritlaget i Europa är Bar-
celona

Redan idag verkar han ha ett 
bra liv. 
– Det är en mycket bra 
sammanhållning i laget, min 
vardag fungerar mycket bra 
och jag har nära till familjen i 
Örebro. Vi i laget hänger ofta 
med varandra på fritiden, av-
slutar Isaac, innan det är dags 
att ge sig av till Nya parken 
för kvällens hemmamatch. v

Från Karlslunds IF 
till IFK Norrköping

Trafikskolan 
Trafikverksta`n

För mer info och bokning, ring Magnus
0768-65 56 40 - Välkommen!

Betala för en körlektion 45 min (550 kr) och kör i 90 min.
Gäller de tre första tillfällena under 2013.

Premiärerbjudande!

”En liten trafikskola med stor kompetens”

      Östra Vintergatan 30 - 703 43 Örebro - trafikverkstan@outlook.com

Isaac Kiese Thelin, 21 år och en 
utflyttad fotbollstalang, gör sin 
andra säsong i allsvenska IFK 
Norrköping.

»Mitt mål är att bli en så bra 
fotbollsspelare som möjligt.«
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utbildning4you: webbskola för äldre medborgare del 4
TExT MARKuS QvIST

För ett äldre medbor-
gargarde (likt det 
du själv med högsta 

sannolikhet är en del av om 
du väljer att vila ögonen på 
dessa rader), kan det te sig 
en smula underligt att in-
ställningen och attityden på 
Facebook och Twitter skiljer 
sig så markant åt. 
På Facebook är allt generellt 
positivt och livsgnistrande, 
medan bitterheten på Twit-
ter ideligen når nya höjder. 
Eller bottnar, om man så 
föredrar.

fasadfrossa på facebook
Sluta hävda motsatsen. 
På Facebook vill man för 
vänner och bekanta visa 
upp fasaden av att allt är 
skinande polerat. Pengarna 
trillar in, ungarna uppför sig 
och den äkta hälften strålar 
av lycka. 

Många hävdar att så är 
inte alls fallet, att ångest, 
tristess och livets svärta ges 
minst lika stort utrymme 
på Fejjan som glitter, glasyr 
och polerad fernissa. Dessa 
belackare har givetvis fel - 
och de vet om det. De vill 
bara så hemskt gärna värna 
om att den egna upprätthåll-
na fasaden ska förbli intakt 

i skydd mot omgivningens 
blodtörstande domar.

För på Facebook hål-
ler man upp en fasad, en 
produkt, ett varumärke av 
något som ska föreställa 
en mänsklig individ. Men 
det är inte närmelsevis en 
spegel. Det är istället ett 
ytterst selektivt material 
som hissas upp i den digitala 
flagsstången. Och det blir i 
längden tråkigt, uttjatat och 
blaséartat. Inte ens humorn 
håller färgen utan urvattnas 
till ledans rand.

Och varför? Därför att du 
i stor utsträckning personli-
gen känner de individer du 
väljer ska exponeras för dina 
utspel. Mottagarna av dina 
överkryddade vardagsnyhe-
ter går under epitetet ’vän-
ner’, varpå du drar alla över 
en kam – bekanta, avlägsna 

släktingar, chefen, arbetskol-
legor, barndomsvänner och 
fan vet vad – och projicerar 
en generaliserande glättig 
bild av en plastig yta. Ja, 
det är så tråkigt att det osar 
om ’et.

Det bitterljuva Twitterflödet
På Twitter, däremot, kän-

ner man långt ifrån alla, det 
är en mer osonderad terräng. 
Man kan skriva litegrann 
vad man vill utan att någon 
egentligen tar notis om vad 
– eller ens att – man textfa-
bricerar. 

Och känner man ingen på 
Internet kan man bete sig 
hur Fillifjonkan som helst, 
det är gammal djungellag. 
Folk hatar högt och lågt, 
så fort de får chansen – så 
länge de inte känner någon 
inom den närmsta radien. 
En stor del klagar på den 
bittra tonen i Twitterflödet. 
Av den anledningen att de 
blundar för det nordiska 
sociala klimatet, detta är 
vårt skandinaviska rätta jag. 
Alternativt att de lever i en 
annan verklighet än de flesta 
av oss andra. Överklassen, 
för att ta ett exempel. 

Fasad-Facebook och 
bitter-Twitter

»På internet 
kan man 
bete sig hur 
Fillifjonkan 
som helst«

Presenter och Heminredning

Prästgatan 6 Nora   Tel. 0587-139 00
www.artaparta.se

Presenter och Heminredning

Prästgatan 6 Nora   Tel. 0587-139 00
www.artaparta.se

Presenter och Heminredning

Prästgatan 6 Nora   Tel. 0587-139 00
www.artaparta.se

Här finns 
klapparna 

till julen!
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För faktum är att på Twitter klagar 
vi, och vi gör det högljutt. Vi har långt 
mer utvecklade och vågade åsikter som 
det skyltas med vitt och brett. Vi vågar 
vara våra bittra, frustrerade jag. Twitter 
är lite av ett klotterplank med klarteck-
en att ventilera sin ilska med en arg 
lapp, eller två. Eller tiotusentals.

Vissa gör inte annat än att spy galla 
via sina Twitterkonton. Andra väver 
in lite finess och slänger in en poäng i 
vomerandet. Många försöker sig också 

på att vara rolig, ett tilltag som illa 
kvickt kan hoppa upp och bita tillbaks i 
ändalykten. Är man inte tillräckligt ro-
lig regnar snart en kaskad av spyor över 
dig och mördar den lilla Twitterlust du 
må ha gömt djupt inom dig. 
Alltså: Facebook är lite av den glättiga 
marknadsföringen av den bittra verk-
ligheten på Twitter. Vill du vara dig 
själv för en stund - kila in på Twitter. 
Vill du skina ikapp på Solsidan - väl-
kommen till Facebook. v 

Anderssons 
Begravningsbyrå

Den lilla byrån med det stora hjärtat

Värdigt och personligt 
med omtanke och respekt

Elisabeth                            Monica

Vi finns här för Er
019-611 47 00

Storgatan 48  (vid OP-kyrkan) • 703 63 Örebro
info@a-begravningar.se • www.a-begravningar.se

Utför allt som hör ihop med 
bouppteckning, bodelning, arvs-
skifte, testamente mm.

Kjell Hellman, jur kand
Lövstagatan 24, 703 56 Örebro
Tel: 019 -12 35 05, Mob: 076 - 781 53 30
Epost: kjell@orebroboutredning.se

orebro4you finns självklart 

både på facebook och twitter.

följ oss gärna!

Man behöver inte 
alls lida pin 
för att bli fin...

Micke & Malin

Engelbrektsgatan 35
019-12 19 50

Varmt välkomna
till oss!
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 Maria Lundqvist visste redan som treåring att 
hon skulle bli skådespelare. Det har egentligen 
aldrig funnits någon tvekan om vad hon skulle 
göra med sitt liv. Redan som nittonåring blev 

hon antagen till Scenskolan i Göteborg. 
– För mig var teaterrummet magiskt. Och vi har det inte i 

släkten, jag har inga syskon som är det. Min pappa är musi-
ker och slöjdlärare, han har alltid spelat och sjungit från olika 
scener i alla år, men när det gäller teater har ingen gått före 
och visat vägen, berättar Maria. 

Det har egentligen gått vägen för Maria ända sedan starten 
– i en tuff bransch. Flera av klasskamraterna på Scenskolan 

har lagt ner skådespelandet, andra har haft en betydligt värre 
resa. Maria har varit lyckligt lottad. Olika erbjudanden har 
dykt upp längs vägen och hon har aldrig stått utan jobb, 
vilket är ovanligt. 

– Jag har istället haft för mycket jobb, så att jag har varit 
tvungen att välja bort. Något jag är otroligt tacksam för. Mina 
uppdrag har alltid varit väldigt varierade, jag har haft förmånen 
att få jobba med både teater, humor och allvar, krogshower och 
julshower, föreläsningar, film, TV och radio, säger Maria.

Efter Scenskolan arbetade Maria på Stadsteatern, Folkte-
atern och Backateatern i Göteborg. Under en femårsperiod 

reportage4you: maria lundqvist
TExT MARKuS QvIST FoTo HAnnA RoSEnGREn

Maria Lundqvist 
vågar leva i nuet

För fyra år sedan drogs mattan undan för Maria Lundqvist. Sam
tidigt som hon själv genomlevde en uppslitande skilsmässa fick 
hennes bror Andreas ett tungt cancerbesked. Idag står de båda 
syskonen tillsammans på scen och talar om att våga leva i nuet, i 
föreställningen Min bror och jag.

maria lundqvist Med brodern Andreas.
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– Jag gjorde bara huvudroller, sådana 
fantastiska förtroenden som jag fick. 
Jag fick möjlighet att driva pjäser med 
bra regissörer som trodde på mig. Och 
det är långt ifrån alla som får den möj-
ligheten, berättar Maria.

Mötet med Povel ramel
Ryktet spreds om den skickliga skåde-
spelerskan. Göteborg är en förhållan-
devis liten stad i branschen. Så en dag 
ringde Povel Ramel. Han var i full färd 
med att skriva föreställningen Kolla 
klotet, tillsammans med Tomas von 
Brömssen. En föreställning som skulle 
bli Marias stora genombrott på scenen.

– Jag minns att jag var så otroligt 
nervös första gången jag skulle träffa 
Povel. Men han var full av respekt, 
värme och nyfikenhet. Han var otroligt 
envis om hur saker och ting skulle vara, 
låta och fungera i en föreställning. Och 
noggrann, jäkligt noggrann, och samti-
digt full av kärlek och lekfullhet. Povel 
Ramel är en av vår tids största poeter 
och kompositörer. Jag har jobbat med 
många stora som kommit under huden 
på mig och som har kommit att betyda 
mycket, men Povel var tongivande och 
han var min entrébiljett till att bli räk-
nad med i branschen, berättar Maria.

Kolla klotet fick genomgående fina 
recensioner, fyra eller fem stjärnor i alla 
tidningar. Och Povel sa att den sista 
stjärnan, den ska Maria ha. Efter Kolla 
Klotet fick Maria sedermera möjlighe-
ten att jobba med Povel vid ytterligare 
tre tillfällen. 

Sally och det stora genombrottet
Det stora mediala genombrottet kom 

med karaktären Sally. TV-serien om 
bibliotekarien och det förvuxna barnet 
Sally Santesson som bor hemma hos 
sin pappa. En roll som öppnade många 
dörrar. Maria minns publikens reaktio-
ner när Tomas von Brömssen kom in 
på scenen i Kolla klotet och ställde sig 
och tittade på publiken. Folk skrattade 
bara vid åsynen av Tomas. 

– Jag kommer ihåg att jag satt vid 

sidan av scen och drömde om att göra 
en sådan entré. Jag var både fascinerad 
och avundsjuk på den sortens entré. 
Han kom ju in med en historia bakom 
sig. Folk visste bara de såg honom, att 
nu kommer vi få det roligt. Det fanns 
en fnissig förväntan hos publiken, 
minns Maria.

TV-serien Sally började sändas 
samtidigt som Kolla klotet spelades 

på Cirkus i Stockholm våren -98. Då 
plötsligt började Maria märka av en 
förändring när hon äntrade scenen. 
Publiken började känna igen henne. 
Plötsligt räckte det med att hon gick 
in och ställde sig på scenen så började 
publiken öppna upp och skratta med, 
på ett helt nytt sätt.

– Då hade de en referens till mig, 
och det var magiskt. Och så kan jag 
känna idag då folk har en väldigt 
kärleksfull förväntan på det jag gör, 
eftersom de vet vem jag är. Mycket 
handlar om att man ska ha publiken 
med sig. Sen kan man få dem att 
skratta och man kan få dem att gråta, 
men det tar lång tid att bygga upp det 
förtroendet, berättar Maria.

spelade och alternerade Maria mellan 
två föreställningar från tisdag till lördag, 
och repeterade samtidigt en ny pjäs på 
dagarna. 

– Det var en fantastisk lycka rent skå-
despelarmässigt. Givetvis var det också 
förknippat med hårt arbete och en 
enorm prestationsångest. Och hade jag 
inte haft erfarenheten från Göteborgs-
teatrarna hade jag inte vågat så mycket 
som jag gjorde senare, säger Maria.

På Folkteatern arbetade Maria med 
sin mentor och teaterpappa Magnus 
”Mankan” Nilsson. Mankan skrev bland 
annat pjäsen Knäckebröd med hovmäs-
tarsås speciellt för Maria. På Stadstea-
tern gjorde hon Tintomara i Drottning-
ens juvelsmycke, Sally Bowles i Cabaret, 
Blanche i Linje lusta och Nilla i Jeppe 
på berget. Bland mycket annat.

 
O

namn Maria Lundqvist
född 14 oktober 1963.
familj Barnen Anton, Arvid, Alva och Nora. 
Sambon Kristoffer.
yrke Skådespelare.
bor Hus i Bromma.
aktuell Med föreställningen Min bror och jag, 
tillsammans med brodern Andreas Lundqvist.

Spelas på Hjalmar Bergman-teatern den 23 nov.

fakta
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Tanken är att göra en långfilm om 
Sally. Sven Wollter, som spelar Sallys 
pappa, och Maria har pratat ihop sig 
och nu finns en överenskommelse om 
att göra en långfilm.

– Men det är en lång process innan 
vi är framme. Vi ska sätta oss under 
december månad och börja spåna på 
hur ser det ut för Sally. Var är hon 
någonstans i livet och var har hennes 
pappa tagit vägen? Jag ser jättemycket 
fram emot det, berättar Maria.

30 grader i februari
Under 2012 sändes serien 30 grader i 
februari på SVT. Serien vann TV-priset 
Kristallen för ”Årets TV-drama” och 
sågs av över miljonen svenskar varje 
avsnitt. Maria spelade en vardagsstres-
sad kvinna som får en stroke och tar 
med sig barnen till Thailand för reha-
bilitering. 

– Det var en väldigt speciell roll. 
Kvinnan jag spelade var väldigt sårad 
och förstörd av sin extrema karriärsjakt 
med stroke som påföljd. Men det är det 
bästa som finns när man får en roll som 
kräver något av dig som du inte riktigt 
är själv, säger Maria.

SVT hade egentligen beställt mer av 
en komediserie av produktionsbolaget, 
något 30 grader i februari är långt ifrån 
att vara. SVT blev ändock givetvis 
nöjda med slutresultatet. Det finns 
också planer på att göra en fortsättning 
på succén.

Inför inspelningen träffade Maria två 
kvinnor som båda fått stroke. En stroke 
på den vänstra hjärnhalvan drabbar 
oftast kroppen. En stroke på höger sida 
sätter sig oftast på talet. Maria valde att 

gestalta en strokedrabbad kvinna med 
mindre skador på kropp och mer på tal. 
Många strokedrabbade har också hört 
av sig efter att serien sänts, och framför 
allt anhöriga som levt nära strokedrab-
bade.

– Jag blev bättre på att gestalta det 
med tiden. Den här ilskan förstod jag 
inte förrän jag gick in i den strokedrab-
bades icke-flöde. Att inte ha flödet i 
kroppen. Jag kan förstå att man till slut 
blir förbannad, att man blir rasande. Jag 
hade ont i magen under inspelningen 
för att det var så återhållet. Rollen gjor-
de irrationella och nästan aggressiva 
utspel hela tiden, berättar Maria.

Turné med Min bror och jag
Den 19 november är det premiär för 
turnén med föreställningen Min bror 
och jag. Brodern heter Andreas och 
fick för några år sedan ett tungt cancer-
besked. Han trodde att livet var över. 
Andreas kämpade i motvind och under 
en motionstur tillsammans med en 
nära vän tog orken slut inför en upp-
försbacke. Och det var inte bara i spåret 
orken tröt. 

– Jag kände att här tog det slut. Det 
var inte bara uppförsbacken, jag kände 
att jag inte orkade kämpa längre. Det 
blev mig övermäktigt. Cancern, livet, 
allting. Jag orkade helt enkelt inte 
längre, berättar Andreas.

Andreas vän som sprungit uppför 
backen vänder sig på krönet när han 
märker att Andreas inte följt med upp. 
Andreas ropar åt honom att fortsätta 
ensam. Men vännen joggar åter nerför 
backen. Han lägger armen om Andreas 
och säger att ’det här gör vi tillsam-
mans’.

– Och där vände det. Jag fick ny 
livskraft. Vi besegrade backen tillsam-
mans, och jag kände att nu ska jag klara 
det här. Jag ska överleva detta, berättar 
Andreas.

– Andreas har alltid varit en männ-
iska fylld av livskraft. Friluftsmänniska, 
klättrare, äventyrare, en renlevnads-
människa. Att han av alla människor 

» Jag kände att här tog det slut. Det var inte 
bara uppförsbacken, jag kände att jag inte 
orkade kämpa längre. «

O

repetition Maria och Andreas har den 19 november premiär med föreställningen Min bror och jag.

O
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O

- Active City Stop
- Driver Alert
- Lane Keeping Aid
- Lane Departur Warning
- Identifieringssystem trafikskyltar
- Automatiskt helljus
- Automatiskt halvljus
- Aut. Avbländbar innerbackspegel
- Regnsensor

189 900:-

FORD FOCUS
ECOBOOST 125 hk

Teknik- och
säkerhetspaketKÖP TILL!

Kom in
och

provkör!

5.000 kr

Örebro Varuv. 1, Mariebergs Köpcentrum. Tel 019-20 86 00. Mån-fre 9-18. Lör 11-15. www.foremabil.se
ford.se

- Uppgraderad display till
   färgdisplay
- Ljuduppgradering med SYNC
- Parkeringssensor bak
- Elinfällbara ytterbackspeglar

Kampanjpris
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O

»Lyckan är här och nu, i ögonblicket, 
i dina ögon, i en lyssnande stund.«

fick cancer, det var ett slag. Det var ett 
så hårt slag att jag inte trodde att det var 
riktig cancer. Det är något jag lärt mig 
för att jag blivit äldre, men också genom 
föreställningen – att vara otroligt rädd 
om det här livet som vi lever. För man 
vet ingenting, man vet faktiskt ingenting, 
säger Maria.

Sedan ett år tillbaka är Andreas fri 
från sjukdomen. Efter sina erfarenheter 
och efter att ha levt nära Maria och 
hennes skilsmässa föreslog han att de 
skulle göra en föreställning tillsammans 
om sina mörka passager. Om Andreas 
kamp mot cancern, om Marias uppsli-
tande skilsmässa, men också om den 
stora kärleken till livet. Maria nappade, 
föreställningen blev en succé och nu 
ger de sig ut på turné.

Vid sidan av Andreas sjukdom lig-
ger Marias egen skilsmässa delvis till 
grund för föreställningen, fastän den 
handlar mer om en allmän än hennes 
personliga upplevelse av att skilja sig. 
Fokus ligger istället på smärtan av att ta 
steget, smärtan av när vänner inte finns 
där, eller skulden och skammen över att 

över huvud taget göra saker efter att ha 
tagit steget.

– Jag undrar över om vi här uppe i 
Norden känner mer skam och skuld 
än andra människor i andra länder gör. 
Det är någon form av janteskuldslag 
som fortfarande sätter klorna i nacken 
på dig för att du tar dina olika nya 
steg i livet. Den janten har jag känt 
jättestarkt när jag tagit mina steg. Och 

den är väldigt skön att prata om, för 
jag tror många känner igen sig i den 
här känslan. Om man byter jobb, eller 
om man tar sig frihet, skaffar sig nya 
vänner eller bryter upp från någonting. 
Alla steg som innebär att du växlar in 
på en annan väg medför ”Vem tror du 
att du är nu då?”. Och det är så tråkigt 
att det är så, för den känslan dröjer sig 
lätt kvar, och fylls på med ens egen sorg 
och så blir det tungt, menar Maria.

Varför tror du att det är så? 
– Vi är rädda för allt som på något sätt 
kan slå tillbaka på oss själva. Om någon 
tar ett steg så blir man själv påmind 
av att man behöver reflektera över sitt 
eget liv. Det kan innebära slutsatsen att 
”jag har det jättebra, jag behöver inte 
förändra någonting”, eller också tänker 
man: ”egentligen skulle jag också ha 
velat”. Men så vågar man kanske inte 
ta sina steg på grund av en rädsla att 
göra andra besvikna. Och få blickarna 
på sig. Jag har inte alla svar, men jag 

Boka biljetter idag – på www.ticnet.se eller 019-33 60 60 

Biiiljetterna

går åt som 
smör!

BiiiljetternaBiiiljetternaBiiiljetterna

Legenden från Viiiby är tillbaka. ”Gilla Hjalmar – en trådlös revy” 
har premiär den 27 september på Nya Parkteatern i Örebro. 

Datum och tider för hösten/vintern hittar du på ticnet.se. Men 
vänta inte för länge, biljetterna går åt i rasande fart! 

Biiiljetterna

går åt som 
smör!smör!
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tycker det är skönt att föreställningen 
har blivit till och att vi skapar ett forum 
för publiken under i alla fall en kväll att 
få känna att det inte är märkvärdigare 
än att vi två står där uppe och pratar 
om det. Om rädslan som urholkar all 
förmåga att tänka förnuftigt och starkt, 
säger Maria.

Lyckan i nuet
Från en dag till en annan kan vi mista 
både vår tänkta framåtrörelse och vår 
livskamrat. Maria menar att det kräver 
mod att vara i det öppna flödet, att vara 
öppen för att allting kan hända.

– Vi lever inte lyckliga, i fem eller 
tio år. Den lyckan finns inte, vi blir 
inte lyckliga ’då’. Det finns inget ’då’. 
Lyckan är här och nu, i ögonblicket, i 
dina ögon, i en lyssnande stund. Lycka 
kan vara att vara i en total närvaro med 
min dotter. Men den lyckan varar inte 
längre än den minuten, eller några sek-
under. Om jag lär mig leva i det nuet 
kan jag konstatera att jag är lycklig ofta. 
Vi springer för att få förlänga den här 
lyckostunden, när lyckan finns i ögon-
blicket. De ögonblicken är så viktiga att 
vi sätter värde på och placerar framför 

oss. Framför allt inte leta efter dem 
utan istället bara reflektera över dem, 
för de finns där, säger Maria. 

nya mål framöver
Med Min bror och jag är Maria med 
och producerar, marknadsför, skriver 
och regisserar. Hon tar ett betydligt 
större ansvar än vad hon tidigare gjort 
som skådespelare. Något som passar 
Maria som alltid haft svårt för att låta 
andra bestämma över hur saker och 
ting ska se ut. 

– Min bror och jag är ett väldigt 
roligt projekt eftersom jag får vara 
delaktig i så mycket. Men det finns 
jättemycket jag vill göra framöver. Nu 
har jag tillräckligt med erfarenhet, 
ännu mera mod och fortsatt extremt 
mycket nyfikenhet på lust till att få 
utforska nya marker. Jag vill fortfarande 
skådespela, det vill jag inte sluta med. 
Jag sitter och skriver på ett filmma-
nus som jag vill regissera. Det har en 
bit kvar men det är extremt roligt att 
jobba med. Jag har också förankrat en 
komediserie som jag också sitter och 
skriver på, som jag vill regissera, berät-
tar Maria.

Även om Marias liv ser annorlunda ut 
nu än för några år sedan, och det ibland 
finns sorgestunder, så har hon en väldig 
tillförsikt i att livet har fått en annan 
kvalitet. Efter att ha gått igenom en 
lång skilsmässoprocess där hon nu inte 
längre känner den bedövande smärtan 
och skulden, har Maria fått möta en ny 
energi i en ny man och ett nytt liv. Ett 
liv som triggar henne på ett annat sätt 
än tidigare.

– Det har både med ålder att göra, 
och att jag har fått ett annat sorts liv. 
Det finns idag en annan möjlighet för 
mig att ta till mig drömmar, som hela 
tiden funnits där men som det inte 
funnits tid att utforska. Så jag mår 
väldigt bra, jag känner att det bränner 
i skallen över allt jag vill göra. Jag tror 
ändå att jag kommer få leva med en 
liten biten av sorg resten av livet. På 
grund av ansvaret man känner inför 
sina barn, och vad jag utsatt dem för. 
En sorg jag också tror barn till skilda 
föräldrar tar med sig genom livet. Men 
jag kan referera till mitt liv som jag 
lever nu och känna en väldig lust och 
en väldig glädje, säger Maria. v

andreas här i Marias skugga.
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spännande resmÅl: london
TExT & FoTo AnGELICA TuRESSon

Alla har sina egna skäl 
till att åka till London, 
vare sig det är kultur, 
nöje, shopping eller 
fotboll. London är en 
världsstad där du kan 
hitta allt du söker. Sta
den som är perfekt för en 
weekendresa året om. 

 Om du åker till London så är 
shopping ett måste. En av 
de största gatorna är Oxford 
Street, och här finns allt ifrån 
Forever 21, Topshop, River 

Island till de mer exklusiva butikerna som 
Louis Vuitton, Chanel, Versace och Ralph 
Lauren. Under vinterhalvåret lyser gatan 
upp av julbelysningar och det finns inget 
bättre än att ströva runt Oxford med en 
Starbuckskaffe i handen. 

Något som London även har tusen av är 
marknader. På matmarknaden vid London 

Bridge kan du få testa mat från världens 
alla hörn så som krokodil eller känguru. 
En annan typ av marknad är Camden 
market som var mer eller mindre känd som 
punkarnas kvarter under 80-talet. Idag är 
Camden en av Londons största marknader 
som drar tusentals turister varje år, här finns 
kläder, skor, och smycken i mängder. En del 
av Camden market ligger i ett stall där de 
små butikerna ligger i de gamla boxarna där 
hästarna stod. Ett mycket mysigt ställe där 
du kan fynda precis allt! 
Vill man ha den riktiga »Jag är i London« 
känslan ska man åka till Westminster Ab-

london Shopping, parker och sightseeing. London har allt.

london 
– världsstaden värd en weekend
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neonskyltar men musikvideos spelas 
också flitigt ifrån byggnaderna. Den 
absolut bästa tiden att åka till Picca-
dilly är när solen gått ner och skyltarna 
lyser upp i mörkret. Här omkring 
finns även många restauranger att välja 
emellan, så varför inte ta sig en matbit, 
sätta sig på en uteservering och njuta 
av allt folk som rör sig omkring Pica-
dilly Circus.

Ett stenkast därifrån ligger Trafalgar 
Square. Här hittar du mängder av 
skulpturer och statyer, allt ifrån enorma 
blå kycklingar till lejon. Trafalgar Squa-
re är en av de största sevärdheterna och 
lockar mängder av turister. 

Efter en hel dag av sightseeing är det 

bästa man kan göra, att gå in på en av 
de tusentals olika pubarna i London 
och avnjuta en kall ˆl eller pint som 
man säger här och varför inte kolla 
på en fotbollsmatch? Att Londonbor 
lever för sin pint och för sin fotboll 
är ingen myt och jag rekommenderar 
starkt att utforska pubarna när du väl är 
i London.

Tröttnar du på den brusande storstaden 
och vill koppla av lite så finns det, som 
jag nämnde tidigare, parkupplevelser 
mitt i staden. Vi har S:t James Park 
intill slottet, men ‰ven Kensington 
Gardens, Green Park (granne med 
London Zoo) eller också den kanske 
mest kända av dem, Hyde Park.

Så nu hoppas jag att om du ska göra 
den där weekend resan du så länge 
längtat till, till staden som bara ligger 
en kort flygtur bort, faktiskt gör det. 
London är en fantastisk stad som jag 
tycker alla ska få uppleva.  v

bey. Här kan du stå på bron ovanför River 
Thames med utsikt över London Eye eller 
stå precis nedanför Big Ben. Härifrån kan 
man även ta sig en 10 minuters promenad 
genom en av Londons alla parker så kom-
mer man till Buckingham Palace. Har man 
tur kan man komma lagom till ett vaktbyte 
annars kan man sätta sig och ta en fika i St. 
James Park som ligger precis intill slottet 
och mata de förvånansvärt tama ekorrarna. 

En utav de absolut häftigaste sevärd-
heterna tycker jag definitivt Piccadilly 
Circus är, det är mycket neonljus och 

»Den absolut bästa tiden att åka till 
Piccadilly är när solen gått ner och 
skyltarna lyser upp i mörkret«

fakta
Det kungliga valspråket i England är:
Dieu et mon droit (franska: »Gud och min rätt«).
Det kungliga valspråket i Skottland är:
Nemo Me Impune Lacessit (latin: »Ingen provoce-
rar mig ostraffat«).
Wales valspråk är: 
Cymru am byth (walesiska: »Wales för alltid«).

Skribent
namn Angelica Turesson
ålder 21 år
just nu Arbetar som aupair i London

fakta Storbritanien
huvudstad London
invånare 62,3 miljoner
statsskick konstitutionell monarki 
regent Drottning Elizabeth II
tidsskillnad - 1 timme
språk Engelska
valuta Brittiska pund GBP



38 magasin 4 you

kultur4you: Åke bjurhamn
TExT oCH FoTo MATS TuRESSon

 Den nya tiden i Åke Bjurhamns 
måleri startade i början av 
1980-talet då han tillbringande 

några höstmånader i konstens huvud-
stad New York. Efter många år av må-
leri, utställningar och lärararbete kände 
Åke att han behövde utvecklas. Han 
lämnade därför familjen, Linköping 
och Sverige för några månaders själv-
förverkligande i New Yorks konstvärld.

Jag bodde på ett lite halvsunkigt 
hotell för 7 dollar natten, men det var 
helt ok, berättar Åke. På den tiden stod 
dollarn i tre kronor, det var alltså ett 
väldigt billigt boende.

Under den hösten besökte jag över 300 
utställningar och bekantade mig med alla 
då kända gallerister i New York.

Två namn som Åke lyfter fram som 
några av de främsta inspiratörerna är 

Willem de Kooning och Mark Rothko.
Jag fick en otrolig kick, det fullkom-

ligt knockade mig, när jag såg de Koo-
nings tavlor, berättar Åke.

Efter hemkomsten från 
USA satte Åke igång med 
måleriet med full kraft. 
Han hade fått precis den 
inspiration och målarlust 
som han hade hoppats på. 
Åkes första utställning av 
hans egna abstrakta expressionism blev 
dock långt ifrån den succé han hade 
hoppats på. 

Jag ställde ut min första produktion 
på flera platser, bland annat Linköping, 
Göteborg, Umeå, Skagen i Danmark 
och Norrköping. Jag sålde ingenting 
och det var helt tyst från recensenterna, 
förklarar Åke. 

Han konstaterar att det var alldeles 
för annorlunda och alldeles för tidigt 
med den typen av konst i Sverige.

Jag upptäckte senare att det tog ca 
fem år innan trenderna i New York fick 

sin spridning till Sverige.
Bjurhamn lät sig dock inte nedslås 

av detta utan fortsatte med kraft sitt 
nyfunna måleri. Den stora vändningen 
kom plötsligt då han fick en köpare 
som köpte 70 stycken av Åkes tavlor.

Konstnärsskapet hade nu fått en 
starkare grund, och det gav sannolikt 
Bjurhamn självförtroende och förnyad 

En otrolig kick 
– Det fullkomligt knockade mig

»Jag bodde på ett halv
sunkigt hotell för sju 
 dollar natten«

åke bjurhamn Visar sin konst.
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skaparlust. Det har blivit ca 75 utställ-
ningar genom åren. En av de mest be-
tydelsefulla är utställnigen ”Den stora 
tystnaden” som Åke gjorde tillsammans 
med skulptören Bo Olls. Utställningen 
turnerade runt i Sverige, bland annat 
till Uppsala konstmuseum, Kulturhuset 
i Varberg, Sandvikens konsthall och 
Galleri Händer i Stockholm.

Tavlorna sålde bra, det var naturligt-
vis mycket glädjande, säger Åke. 

Åke fick efter detta Nordiska rå-
dets vistelsestipendium på Sveaborg. 
Under vistelsen på Sveaborg målade 

Bjurhamn ytterligare en utställning, 
”Mognadens trädgård” som ställdes ut 
på Norrköpings konstmuseum och i 
Linköpings domkyrka.

Åke Bjurhamn målade under sin mest 
produktiva tid ca 50 tavlor om året. 

Numera blir det färre antal, men måla 
kommer jag aldrig sluta med, förklarar Åke.

Mina verk börjar även dyka upp på 
aktioner, och det är ganska naturligt med 
tanke på hur många år jag varit verksam. 

Människans liv varar sällan mer än 
100 år - konsten kan vara för evigt. v

»tavlorna   
sålde   bra« fakta

namn Åke Bjurhamn
Debuterade som konstnär på Östgöta konstför-
enings Vårsalong 1967
Målar i akryl
Studier i psykologi, sociologi, pedagogik och 
statskunskap vid universiteten i Göteborg och 
Linköping
Studier vid musiklinjen, Lunnevads folkhögskola 
1971-72
Studier vid Målarskolan Forum i Malmö 
1972-74
Stipendier: Liljesonska 1976, Norrköpings 
kommuns konststipendium 1988, Statens stora 
arbetsstipendium 1989 och 1992. Nordiska 
rådets vistelsestipendium 1992, Östgöta 
konstförenings stipendium 2001.

Aktuell med : 
1) Boken ”Madonnans dröm” där hans tavlor  utgör 
bilder tillsammans med Yvonne Anderssons dikter. 

2) Utställningen ”Slott och katedraler” som 
kommer till Örebro i januari/februari 2014.

 

Rüdéns Trädgårdsakut
Hjälp med trädgårdsarbete?

Utför HÖST-städning, SNÖRÖJNING och 
HALKBEKÄMPNING - med RUT-avdrag

Lars-Olov Rüdén 
0703-64 41 39 - rudensakut@telia.com

Godkänd för F-skatt - har ansvarsförsäkring

Utför TRÄDBESKÄRNING
(Ej RUT-avdrag)

Elinstallationer och service
Försäljning av vitvaror
Hushållsapparater och elmaterial

Nu är vi en del av Elkedjan!

www.armborgs.se



internetfenomen: the fooo
TExT oCH LIvEFoTo TonåRSPAPPAn PRESSFoTo THE Fooo
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 Dagen innan var det planerat 
att bjuda på motsvarande 
framträdande i Örebro, trå-
kigt nog fick det avbrytas.

Tyvärr kunde inte delar av publiken, 
som till absoluta majoriteten bestod av 
yngre tonårstjejer, nöja sig med att bara 
titta och glädjas åt framträdande som 
det mycket populära pojkbandet ville 
bjuda på. Det blev istället kaos då några 
av åskådarna istället för att bara titta, 
trängde sig framåt för att krama 
eller kanske bara beröra de 
omåttligt populära poj-
karna i The Fooo.

I Norrköping 
däremot, gick det 
bra att genomföra 
det gruppen planerat. 
Platsen var en liten 
utomhusscen i Vasaparken. 
En stor mängd fans, uteslutande 
unga tjejer, samlades i god tid innan 
det utsatta klockslaget 17:00. Några 
säkerhetsvärdar hade då satt upp lite 
avgränsningar för att åskådarna skulle 
kunna få bra platser, så att så många 
kunde se så bra som möjligt. Det fanns 
även plats för en och annan förälder att 
stå lite vid sidan av.

Allt kändes precis så trevligt och 
familjärt som det faktiskt var planerat 
att vara.

En kort stund innan The Fooo gled in 
på scenenen talade David Kjellström, 
representant för arrangören, till publi-
ken. Lite ordningsregler, lite dialog, lite 
information om vad grabbarna skulle 
göra. David fick åskådarmassan med 
sig och alla lovade nästan hysterisk 
skrikande att de skulle sköta sig. Sä-
kerhetsvärdarna stod i anslutning till 
åskådarna, föräldrar och andra nyfikna 
vuxna stod lite vid sidan av och de få 
poliser som var på plats höll sig på 

avstånd. Hela arrangemanget 
kändes som mycket spontant 

och väldigt nära.

plötsligt backade 
en minibuss ner genom 
parken mot scenen. Jublet 

från åskådarmassan var 
öronbedövande. Grabbarna 

kom snabbt upp på scenen och 
showen kunde starta. De bjöd verkligen 
på sig själva. Proffsiga och väl inövade 
dansnummer varvades harmoniskt med 
mer improviserade moment. Hela tiden 
fanns en enorm närhet till publiken 
och det var många gånger som de som 
stod längst fram fick en handklapp eller 
en handhälsning av någon i gruppen. 
Varje gång de bjöd lite extra på sig 
själva så steg jublet till enorma höjder.

Känslan är att alla som tagit sig till 
Vasaparkens scen vid detta tillfälle fick 

en minnesvärd och fantastisk upplevel-
se. De flesta har även bildminnen för 
framtiden, det fanns gott om filmande 
telefoner och kameror i publikhavet.

Det som hände i Örebro får alla lära 
sig av, både arrangören, alla unga tjejer, 
föräldrar och andra inblandade. Att 
kunna genomföra den här typen av 
enkla, opretentiösa och mycket nära 
evenemang utan att det ska bli krångel 
och kaos, är väl något som ska vara 
självklart.

Med lite sunt förnuft, lite för-
tänksamhet och lite vuxenansvar så 
ska detta inte vara ett problem. En 
åskådarmassa med några hundra unga 
tonårstjejer är inte dummare än att de 
lyssnar och bryr sig, bara någon förkla-
rar för dem vad som gäller. v

The Fooo
– Spontant och nära

Spontanitet och närhet, det är precis 
vad grabbarna i The Fooo bjöd på när de 
genomförde en mycket uppskattad mini
show i Vasaparken i Norrköping den 
 andra november. 

fakta
The Fooo var förband till Justin Bieber vid 
konserterna i Sverige tidigare i år.

gruppens medlemmar 
namn Felix Sandman född -98
namn Omar Rudberg född -98 
namn Oscar Enestad född -97
namn Oscar Molander född -97
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weekend4you: häringe slott 
TExT & FoTo REDAKTIonEn

Häringe slott
 Häringe slott, med 

anor från 1000-talet 
ligger på Häringe-

halvön, norr om Nynäshamn 
drygt två timmars resa från 
Örebro. Örebro4you besökte 
Häringe Slott en strålande 
höstdag i oktober. Ett besök 
som gav mersmak, främst på 
grund av den vackra utom-
husmiljön och den mysiga 
interiören såväl i rum och 
sviter som i de allmänna ut-
rymmena.

För den historiskt intres-
serade är Häringe slott en 
höjdpunkt där mycket är 
bevarat från förr, bland an-
nat från tiden då familjerna 
Krüger och Wennergren ägde 
slottet på 1900-talet.  

Huvudbyggnaden av dagens 
slott byggdes under ägaren 
Gustav Horns tid på mitten 
av 1600-talet. Oavsett om 
man vill känna historiens 
vingslag från 1600- och 
1700-talen eller om man vill 
lära sig mer om de glada, eller 
galna, dagarna under Krüger/
Wennergrenepoken så får 
alla sin nyfikenhet stillad. Be 

gärna personalen berätta om 
slottet eller livet på slottet. Du 
kan få höra många intressanta 
och häpnadsväckande histo-
rier, skrönor eller sanningar, 
det är upp till lyssnaren att 
avgöra. Att Torsten Krüger lät 
bygga Sveriges första privata 
swimmingpool på Häringe är 
sant, att han även byggde en 
rutschkana från sitt badrum 
i slottet direkt ner i poolen är 
även det sant. Tyvärr kan vi 
inte se detta idag därför att 

Axel Wennergrens hustru 
Marguerite lät montera bort 
rutschkanan. 

Häringe slott har ständigt 
utvecklats av sina respektive 
ägare, så även under senare år 
då man har byggt om i slottet 
med bland annat nytt kök 
och nya golv. Rum och sviter 
är mycket fräscha. Teman 
och inredning i sviter och 
deluxrum är något utöver 
det vanliga, här är så mysigt 
att man kan klara sig en hel 
weekend utan att göra något 
annat än att bara vara på 
rummet och njuta. Vår favorit 

är juniorsviten Paul Fejos som 
är inredd med klenoder från 
Fejos och Axel Wennergrens 
upptäcktsresor runt om i 
världen. Kännetecknande för 
Häringe är blandningen av 
senaste teknik och bekväm-
lighet med genuina antika 
klenoder och prydnader. Ett 
slående exempel är den vackra 
trattgrammofonen som står 
bredvid den väggmonterade 
plasma-tv:n i en av sviterna. 

Vilka är då de typiska gäs-
terna på Häringe idag?

Par som har ordnat barnvakt 
och verkligen vill njuta och 
koppla av ett dygn eller två. An-
nars så är det stor blandning av 
gäster på Häringe, även barnfa-

miljer och stora sällskap. 
På Häringe är själva slotts-

miljön det mest attraktiva, 
salonger och inredning där 
gäster kan koppla av, äta, 
dricka och umgås. Maten är 
även den en höjdpunkt, på 
Häringe arbetar man efter 
Slow-Food-filosofin som 
kan sammanfattas med Gott, 
Rent och Rättvist.

Utöver miljön, naturen och 
maten så bjuder Häringe på en 
mängd aktiviteter. För aktu-
ella evenemang och teman, se 
www.haringeslott.se. 

Det som ligger framför oss nu 
är julborden, som börjar serve-
ras från sista helgen i november, 
därefter nyårsfirande, något 
som är mycket populärt.  

Ni som kommer att åka till 
Häringe för att uppleva det 
som vi har gjort, missa inte 
att verkligen gå runt och titta 
på allt, tveka heller inte att 
be personalen berätta. Även 
om du inte ska köpa cigarrer, 
be att få titta ner i vinkälla-
ren och humidorskåpet, en 
plats där man gärna stannar 
en stund och bara njuter av 
atmosfären. Här är du så nära 
de djupa källarvalven du kan 
komma. v

»att han även byggde en rutsch-
kana från sitt badrum i slottet 
direkt ner i poolen«

Service     

rummet     

Maten     

atmosfär  

helhet     

totalt betyg

22

omdöme
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 Klockorna ringde högt i kyrktornet. Jag stod i 
förhallen i Nicolai Kyrka på Stortorget. Jag 
bar den bröllopsklänning min mor burit på 
sin stora dag för trettio år sedan. I handen höll 
jag min bukett med röda rosor. Mitt perfekt 

uppsatta hår bildade en stor blomma på huvudet.
Jag vankade fram och tillbaka. Jag försökte lugna fjärilarna 

i min mage så att inte den rinnande svetten skulle förstöra 
mitt smink.

Fem år hade passerat sedan min första dejt med Markus 
Carlsson, men det var inte den stunden jag mindes nu. Utan 
den gången vi var på en färja ute på Östersjön för fyra år 
sedan. Vi spenderade kvällen med goda drinkar, mycket dans 
och fin middag. Jag minns så väl att vi än en gång pratade 
om att skaffa barn. Det var då jag berättade för min kära 
pojkvän att min dröm var att gifta mig då mitt barn kunde 
vara ringbärare. Det typiska bröllopet. När jag sagt de orden 
med ett hoppfullt leende gick Marcus utan förvarning ner 
på knä bredvid min stol. Ur fickan tog han upp en ask, i den 
fanns en ring i vitt guld med små diamanter. Jag minns så väl 
att jag lade ena handen för munnen och den andra på mitt 
dunkande bröst.

”Erika, vill du gifta dig med mig?”
”Ja!” nickade jag ivrigt och satte mig lyckligt ner på golvet 

bredvid honom. Han placerade ringen på mitt finger och 
kysste mig ömt.

Den dagen och när våra tvillingar, Sofia och Emil föddes 
ett år senare, var de två lyckligaste stunderna i mitt liv.

Nu stod de framför mig, mina tre älsklingar. Markus knöt 
en liten fluga runt Emils hals och gav Sofia sin lilla korg med 
rosenblad. Det skulle bli ett mycket traditionellt bröllop.

Plötsligt hörde vi musiken från orgeln och skyndade oss 
att ställa upp i position. Min syster, som var brudtärna öpp-
nade dörren och släppte ut oss. Sofia gick först och spred 
rosenbladen på mattan fram till altaret. Bakom henne kom 
Emil bärande på den lilla kudden med samma ask som våra 
förlovningsringar legat i när Markus friade. Vi vandrade lätt 
fram till altaret och ställde oss framför prästen.

Hon pratade om kärleken innan hon bad Markus repetera 
efter henne. Orden han sade var något alla män sade till sina bli-
vande fruar. Men det kändes som om det kom från hans hjärta.

”Tager du, Markus Carlsson, Erika Mortensen till din äkta 
maka?” Jag tittade spänt på Markus, och han på mig. ”Ja!” Jag 
log stort och tittade på prästen igen.

”Tager du, Erika Mortensen, Markus Carlsson till din äkta 
make?” Våra blickar möttes igen. ”Ja!” sa jag stolt. ”Markus, 
du får nu kyssa din brud!” Han lade sin hand på min midja 
och kysste mina läppar. Det blixtrade från kamerorna, men 
allt jag kunde fokusera på, var min man. När vi kom ut från 
kyrkan hade gästerna ställt sig på sidorna och började slänga 
ris över oss. Efter att fotografierna tagits åkte vi iväg i vår 
limousin till Grand Hotells restaurang. Vi hade bokat hela 
restaurangen och åt samma mat vi ätit på vår första dejt. Till 
det dracks det chardonnay.

När vi kom hem sent den kvällen var Sofia och Emil hos 
min mamma, Katarina, och min pappa, Stefan. Medan 
Markus fyllde vårt sovrum med levande ljus, var jag inne på 
badrummet och bytte om till det genomskinliga, röda, korta 
nattlinne jag köpt för just den här natten. Vår första natt som 
Herr och Fru Carlsson. v

kärleksnovell4you: fjärilar & chardonnay
FÖRFATTARE ISABELL BLÖHSE

Fjärilar & Chardonnay
DEL 2

Den lilla butiken med
de stora idéerna!

Sturegatan 2 Örebro
Mån-fre 10:00-18:00,  Lör 11:00-15:00
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Sensationell snabb-
metod mot stressig 
vardag
Glöm stresskonsulter, svindyra kurer eller 
humbug-medikament mot stress. Nu är den 
här, den superrevolutionerande 1-stegsmeto-
den för en stressfri vardag v

Sex & relation
Fråga: Hej Humorsverige! Jo, jag har ett litet 
problem som jag inte riktigt vet hur jag ska 
lösa. Det gnisslar så förbaskat i rören när jag 
ska ’slå en sjua’. Om ni fattar vad jag menar. 
Tack på förhand för ovärdelig hjälp! Häls-
ningar Kurre Kumla i Laxå. 

Svar: Du har bara hamnat lite snett i tillvaron. 
Skriv istället till spalten ’Sju och relation’. v

Lugna gatan inför gatlopp 2014
Så här året innan valår passar vi i Katastrof-
partiet på att ta det extra lugnt och hushålla 
med krafterna. Vi vet alla hur svettigt det kan 
bli en i valspurt.

Lugn, lagom till pajkastningen 2014 kommer 
vi ha totat ihop vallöften så det förslår. Vem 
vet, kanske håller vi till och med något.

Men vi lovar inget. Det här är politik. Ingen kyrka.
v

Heta nyheter från en helgalen front - Sverige skildrat som ett enda stort skämt

EXTRA – EXTRA – EXTRA – EXTRA – EXTRA



n
n

Ponera att det finns ett liv efter 
detta. Vad förvånade de flesta av 
oss skulle bli. Vissa skulle få rätt 
mycket spö. Både av andra och av 
en plötsligt befintlig överhet. Och 
de flesta dissidenter skulle nog 
ångra sig när det kommer till att 
satsa på fel pålle.

Men vad skönt ändå, om så vore 
fallet. Att det inte bara är över. 
Utan att man istället får snacka 

ut lite, som i omklädningsrummet 
efter matchen. Innan man duschar 
av sig skiten, byter om och drar 
iväg mot nya mål. 

Och lägga helvetet till handling-
arna.

Lester Hjerdt, Humorsveriges infor-
mationschef

Du hittar alltid mer överflödiga nyheter på
 webbsidan www.humorsverige.se

1. Din chef kallar in dig på sitt kon-
tor och tar i samma veva på sig en 
klädnypa på näsan och öppnar alla 
tio fönster på vid gavel

2. Vart du än går tycks ingen komma 
närmre än tre meter. 

3. Om de av misstag stiger in i »zonen« 
viker de snabbt av och lägger en välpla-
cerad ulkning i närmsta gathörn. 

4. Nunnor lägger huvudet på sned och 
ser medlidande på dig när du går förbi. 

5. Kollegan som skulle visa något på 
sin dator tycks ha andningsuppe-
håll och talar bara på utandning 
för att efter en stund falla i golvet

6. Du kan smörja in dina torra ben 
bara genom att dra händerna ge-
nom håret.

7. Din frisör blir plötsligt sjuk och 
lämnar salongen springandes.

8. Luffare hälsar på dig när du går förbi.
9.  Du hittar fluglarver i dina fickor.
10. Dina LAN-kompisar föreslår att 

du ska sitta hemma och ansluta via 
internet istället för i den instängda 
källaren. v

Lista. i dagens fåfängliga klimat där umgänget över sociala medier breder ut 
sig och träffarna i verkliga livet minskar i antal, kan det var lätt att man misstar 
sig på tydliga sociala koder. Exempelvis som när det är dags att duscha.

10 indikationer på att 
det är dags att duscha

Älska oss på 
Facebook!
Man gillar korv. Och hamstrar. Kan-
ske fiskbullar. Humorsverige är till för 
att älskas. Så välkommen in på det 
internationella intranätet internet och 
besök sajten www.facebook.com/
humorsverige. Och älska oss (genom 
att trycka på gilla).

L E S T E R L E D A R E N

Välj Katastrofpartiet 
- bli garanterat missnöjd!

Slut på helvetet!
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knep & knÅp

5 till 1
5 poäng 4 poäng 3 poäng 2 poäng 1 poäng

hiSTOria
Ett krig

5. Var ett de första moderna 
krigen som utkämpades med 
hjälp av bland annat bepansra-
de fartyg, tåg som möjliggjorde 
snabba truppförflyttningar och 
telegrafen som underlättade 
kommunikationerna.

4. Det blodigaset slaget 
utkämpades vid Gettysburg i 
en tre dagar lång batalj.

3. 600 000 män stupade, 
vilket är fler än i något annat 
av USA:s krig.

2. En av de främsta faktorerna 
till att kriget bröt ut var frågan 
om slaveriet.

1. Ett frihetskrig som ut-
kämpades i Nordamerika 
1861-1865

SPOrT
En mycket 
fram-
gångsrik 
idrottsman

5. Avslutade sin karriär 2012 
efter flera år av skador. 
Samlade på sig många 
guldmedaljer, bland annat ett 
OS-guld 2004.

4. Var svensk fanbärare vid 
OS i Peking 2008.

3. Var också duktig i höjd-
hopp där han blev guldmedal-
jör vid ett junior-EM

2. Har det svenska rekordet 
utomhus på 17,79 meter, inom-
hus på 17,83meter (vilket när 
det sattes 2004 var tangerat 
världsrekord)

1. Denna friidrottande Göte-
borgare tränades av Yannick 
Tregaro under många år.

LiTTEra-
Tur
En förfat-
tare

5. Han gav ut sex romaner, 
sex novellsamlingar och två 
faktaböcker. Men det gavs 
även ut verk av honom postumt 
efter hans död.

4. Amerikan som flyttade till 
Paris för att bli utrikeskorre-
spondent. Bevakade bland 
annat spanska inbördeskriget.

3. Under första världskriget 
var han ambulansförare och 
”Farväl till vapnen” baserades 
på de erfarenheterna.

2. ”Över floden in bland 
träden”, ”Att ha och inte ha” 
och ”Klockan klämtar för dig” 
är några av hans verk.

1. 1952 publicerades ”Den 
gamle och havet” som var en 
bidragande orsak till att han 
fick nobelpriset två år senare.

gEO-
grafi
Ett land

5. Består av två större land-
massor och flera små öar. Var 
ett av de sista länderna som 
befolkades av människor.

4. Majoriteten av befolkning-
en är av europeisk härkomst, 
men den största minoriteten är 
maorierna.

3. Huvudstaden heter 
Wellington, men Auckland är 
största stad.

2. De enda arterna av fågel-
familjen kivi lever här. Kivi 
symboliserar både landet och 
dess invånare.

1. Har Australien som sin 
stora granne i nordväst.

arKiTEK-
Tur
Ett bygg-
nadsverk

5. Målas ungefär var sjunde 
år. Har haft olika färger, i 
början var det mörkrött. Vid 
varje målning går det åt 60 
ton färg.

4. Var vid invigningen 300 
meter högt och då världens 
högsta byggnadsverk. Cirka 70 
år senare ökades höjden med 
24 meter genom en tv-mast.

3. Byggdes till världsutställ-
ningen i Paris 1889.

2. Har årligen flera miljoner 
besökare som antingen tar 
hissen eller trapporna upp.

1. Torn som konstruerades av 
Gustave Eiffels företag.

nuTiDS-
hiSTOria
Ett årtal

5. Det blir obligatoriskt att 
använda bilarnas halvljus – 
även på dagtid. Lag om fem 
veckors semester antas.

4. Försäljning av mellanöl 
upphör i svenska livsmedels-
butiker efter ett riksdagsbeslut.

3. Filmen ”Stjärnornas krig” 
har premiär och blir en av 
de mest populära filmerna 
någonsin.

2. Abbas singel ”Dancing 
queen” toppar Billboardlistan 
i USA.

1. Den blivande kronprinses-
san Viktoria föds den 14 juli.

unDEr-
hÅLLning
En nöjes-
profil

5. Föddes som Inga-Lill 
Gefvert, men hennes ameri-
kanske pojkvän gav henne ett 
annat förnamn som hon sedan 
behöll

4. Har nyligen skrivit sina 
memoarer ”Livet är en dröm”

3. Fick i sitt tidigare arbete ha 
kontakt med ett otal kändisar, 
bland annat kronprins Carl 
Gustaf, The Beatles, Björn Skifs, 
Tomas Ledin och Frank Zappa

2. Förknippas numera mest 
med 1,6-miljonerklubben

1. Blev Sveriges natt-
klubbsdrottning när hon 
öppnade ”Alexandras” i slutet 
av 1960-talet.

naTur
Ett väderfe-
nomen

5. Drog in från Atlanten i 
januari 2005 och sammanlagt 
fem personer miste livet.

4. På några håll uppmättes 
vindbyar på 30-40 meter per 
sekund

3. Närmare en halv miljon 
hushåll blev utan ström

2. 75 miljoner kubikmeter 
skog fälldes. När Per kom två 
år senare fälldes 12 kubikme-
ter skog.

1. Det internationella namnet 
var Erwin, men här i Sverige 
blev det ett kvinnonamn

Krysset
Skicka krysset med din lösning till:
Turon Media
Turon AB
Engelbrektsgatan 37
702 13 Örebro

Glöm inte att skriva namn, adress 
och telefonnummer och deltag i 
utlottningen av fina vinster.

Vinnare i orebro4you nr 5
Vinnare bildfrågan:
Elisabeth Remfeldt

Vinnare korsord:
Matts Källérus, Örebro
Lena Svensson, Örebro

Svaren publiceras på www.orebro4you.se

12 8 2 7 7 10 6 8

8 14 11 10 15 3

4 13 4 11 11 7 1

5 16 3 17 9 2

12 8 4 3 9 6 3

14 11 4 4 11 4

13 4 7 1 8 2 5 5

4 7 1 2 7 6

9 6 18 9 4 7

B

O

N

A

D

E

S

46 magasin 4 you

Lokala 
band!

Turon 
Media

Var med i Örebro-
toppen och tävla mot 
andra band.

»» SKicKa in Er fiL TiLL

    infO@TurOn.SE
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recept4you
TExT SARA LunDBERG

KycKling
encHilladas 
på saras vis

ingredienser för 4 pers.
1 pkt medium vetetortillas (8 st)
400 gram kycklingfile i strimlor
1 msk smör, margarin eller olja
1 finhackad vitlösklyfta
½ finhackad röd chili
15 cm purjolök i strimlor (skär 
gärna från gröna sidan)
8 - 10 grovt hackade champinjoner 
1 röd paprika i strimlor
1 grön paprika i strimlor
1 dl Santa Maria mild tacosås
2 dl creme fraiche
Salt

garnering:
1 dl riven smakrik ost 
(t.ex. Västerbotten)

Tips: För mer hetta tillsätt även 1 tsk 
sambal oelek

gör så här:
Fräs kycklingstrimlorna i matfettet i 
en stor panna, tillsätt hackad vitlök 
och chili. 
Tillsätt purjolök, champinjoner och 
salt. Fräs till dess att purjon mjuknar.
Tillsätt paprikastrimlorna tillsammans 
med tacosås och creme fraiche. Låt 
puttra till dess att paprikan precis 
börjar mjukna. 
Smaka av med salt och ev. Sambal
Sätt ugnen på 200 grader
Låt kycklingröran svalna medan 
ugnen blir varm.
Klä en stor ungsfast (alt. två mindre) 
form med bakplåtspapper
Fördela kycklingröran i en sträng i 
mitten av vardera tortilla.
Vik ihop som kuvert och placera i 
formen med öppningen nedåt, alt. 
fäst med tandpetare
Strö över den rivna osten och gratine-
ra mitt i ungen ca 15 minuter

Servera med grönsallad.
Smaklig spis!

Kycklingenchilladas på Saras vis

Höstlöven faller o ch mörkret smyger sakta på oss 

Då blir längtan till varmare breddgrader mer påtaglig. Till detta nummer 

har jag tagit fram en kycklingrätt med influenser från Mexico

Smaklig spis. /Sara

kyckling  Med en touch av Mexico.

Frukostmeny 
från kl 06:00

Stora 50:-  Lilla 25:-
Take away 35:-

Räksmörgås
55:-

Kaffe & landgång
40:-

Välkomna! 
Tengvallsgatan 30



Ledare
det sjätte numret

nu har nästan alla gula löv fallit till marken, den 
vackra gulröda färgprakten har bytts till gråbruna 
färger och mörkret har blivit dominerande både mor-
gon och kväll.
För sommar- och solälskande svenskar är nog detta 
väldigt tråkigt. Och visst kan det väl vara så. De flesta 
av oss har hört begreppet höstdepression. Kanske re-
laterar vi det till just den ofta kyliga och mörka årstid 
vi befinner oss i. I skrivande stund tittar jag ut genom 
fönstret och kan notera att det faktiskt är grått och 
regnigt. Det känns allt annat än inbjudande att gå ut.

Men inte kan vi låta gråheten och kylan påver-
ka oss negativt i flera månader. Det är bättre att 

fokusera på det positiva. Tänk bara det mysiga i 
att tända levande ljus vars värme och lyskraft ger 
härlig energi. För de som har möjlighet är elden i 
den öppna spisen eller braskaminen något som ger 
hög mysfaktor. Ta även vara på den närhet vi får 
med varandra när vi i större utsträckning håller oss 
inomhus. Gör middagen till något extra, en stund 
av samvaro med god mat och familjeprat, både i 
veckan och under helgen. 
Passa också på att göra de där sakerna som ofta 
förlorar i konkurrensen med det fina sommarvädret. 
Gå på bio, teater, museum, utställningar eller andra 
inomhusaktiviteter.

Orebro4you gör också lite förändringar nu under 
vinterhalvåret. Vi inleder bland annat ett samarbete 
med SDR, som kommer att hjälpa oss med del vår 
tidningsdistribution. Under december har vi premiär 
för våra egna poddsändningar. Det innebär att vi 
snart finns i ytterligare ett media, det vill säga som 
radio på webben – 4youpodden.se. v

Vintermörkermys!
www.orebro4you.se

Vad vill du läsa om?
Hör av dig om du har några 
intressanta tips.
epost: 
red@orebro4you.se

Mats Turesson
redaktör


