
4
fredag 21 september 2012

Nyhetschef: Anna Lith. Nattchefer: Esbjörn Lindén, Göran Schultz.
Tipsa oss: 0152-474 05, strangnas@ekuriren.se

Det är morgon och en kaffebryg-
gare puttrar i matsalen på grips-
holmsskolan. På bord och bän-
kar brinner ljus och stearinljus 
och i radion spelas en abba-låt.

Bárbara Carrillo Hernández 
är i färd med att ställa ut tallri-
karna på ett bord. Hon har re-
dan fyllt korgarna på matbor-
den med knäckebröd och smör.

– När allt är klart går jag till lä-
rarna i klassrummen och säger 
att nu är det dags att äta, säger 
Bárbara iförd svart förkläde och 
t-tröja med texten gripsholms-
skolan.

Hon har arbetat här sedan 
i våras och jobbet innebar en 
vändpunkt i livet. Nu har hon 
ett riktigt jobb med arbetsupp-
gifter precis som de flesta andra 
har. det var när hon och hennes 
mamma fick en förfrågan, apro-
på livet, vad Bárbara gör på da-
garna. de var i kyrkan och det 

var en fritidspedagog, anställd 
på skolan, som undrade. det 
ena ledde till det andra.

– I dag är det kålpudding med 
lingon och sylt, vilket också är 
min favoriträtt denna vecka. 

Arbetsuppgifterna är de vanliga 
i ett kök. Porslin, bestick, sallad 
och dryck ska fram på borden 
innan det är dags för första lun-
chen klockan kvart i elva. Hon 
brukar själv ta lunch när elev-
erna äter.

– När det blir rast är jag ibland 
rastvakt och då går jag runt på 
skolgården.

en del elever tilltalade sin nya 
kökspersonal på engelska i bör-
jan. Bárbara tror kanske att de 
trodde att hon kommer från 
england. annars tycker hon att 
det har fungerat bra med elever-
na, de är lugna.

– Lärarna brukar säga till elev-

erna att de ska vara tysta i mat-
salen och då lyssnar de, förkla-
rar Bárbara.

det är endast på fredagar som 
hon är på gripsholmsskolan. de 
andra dagarna, från måndag till 

torsdag, är hon på dagverksam-
heten i en lägenhet på finninge-
vägen. det är stor skillnad.  
I matsalen har hon en uppgift, 
hon får nya utmaningar och 
hon känner sig behövd. Plus att 

Lycka för Bárbara 
MARIEFRED Som en skänk från ovan 
kom en förfrågan och Bárbara Carrillo 
Hernández nappade. Sedan i våras 

ingår hon i personalstaben på Gripsholmsskolan. 
– Jag trivs jättebra och vill jobba mer, säger Bárbara 
som har Downs syndrom. 

VÄNDPUNKT Ett arbete i verkligheten stor skillnad mot dagverksamhet

Bárbara Carrillo Hernández stortrivs i skolbespisningen på Gripsholmsskolan. 

”När det blir rast är jag ibland rastvakt 
och då går jag runt på skolgården”.
Bárbara Carrillo Hernández berättar om jobbet på Mariefredsskolan

På mornarna börjar arbetspasset 
med en kopp kaffe och en 
smörgås. Vid Bárbara Carrillo 
Hernández sida finns alltid Anu 
Hintikka som satt sin prägel på 
matsalen. 

Nina Lidfors, rektor 
på Gripsholmssko-
lan, ser hellre 
möjligheter än 
hinder.  

Nioårige Eric Malmquist från Strängnäs tycker om att plocka svamp. 
Nyligen var han ute i skogarna mellan Stallarholmen och Mariefred och 
hittade då den här svampen. En 6,2 kilo tung fingersvamp. – Det är den 
största svamp jag sett, den vill jag äta upp, var kommentaren. Mamma 
Annica är inte riktigt säker på om den stora svampen är ätbar så än så 
länge blir det ingen stor svampgryta hos familjen. FoTo: ANNicA MAlMquisT

Svampplockning i stor skala

Bröder deltog 
i gängmisshandel
Mariefred Två bröder 
från Eskilstuna har dömts 
för en misshandel som 
inträffade på en festplats  
i Gripsholmsviken natten 
till den 24 juli år 2010.

Bröderna kom i bråk med ett 
annat sällskap. Orsaken är 
oklar, men berättelserna i rätt-
en tyder på att bråket eventu-
ellt grundade sig i ett svart-
sjukedrama.

Bråket mynnade ut i att de 
båda bröderna tillsammans 
med ytterligare tre–fyra okän-
da personer omringade en 
man i ett öltält, slog och spar-
kade honom. Misshandeln 
fortsatte när offret låg ner.

När ordningsvakter försök-
te gripa en av bröderna må t-
tade denne slag mot vakter-
na men missade. den brodern 
döms för både misshandel och 
försök till våld mot tjänsteman 
till villkorlig dom och 120 tim-
mars samhällstjänst.

den andre brodern döms 
bara för misshandel till 100 
timmars samhällstjänst. Båda 
bröderna ska tillsammans be-
tala 11 350 kronor i skadestånd 
till offret. de får även stå för 
rättegångskostnader på cirka 
58 500 kronor. 

John Henzlert
john.henzlert@ekuriren.se
0152-474 10

Honda populärt 
bland tjuvar

■■ STRÄNgNÄS/MARIE-
FRED På onsdagsmorgo-
nen vaknade en Strängnäs-
bo och en Mariefredsbo upp 
till var sin tråkig överrask-
ning. Okända hade på nat-
ten stulit deras motorfordon. 
Strängnäsbon hade parkerat 
sin bil, en grå Honda, på Vall-
byvägen. den var spårlöst för-
svunnen.

en liknande upplevelse fick 
Mariefredsbon som bor på 
Stenvägen. dennes motor-
cykel, en röd Honda 1 000 ku-
bikare, som stod i carporten 
är borta. Motorcykeln var låst 
med dubbla lås. Båda fordo-
nen är efterlysta.

Ytterligare en Honda-
motorcykel på Ärnäsvägen 
i Mariefred utsattes för ett 
stöldförsök mellan tisdag och 
onsdag. Tjuven bröt sönder 
tändingslåset men kom inte 
längre. 

grovt rattfull  
körde bil i Härad

■■ HÄRAD en 25-årig man bo-
satt i Bandhagen har dömts 
för grovt rattfylleri efter att ha 
kört bil i Härad den 27  
augusti. Polisens nykterhets-
kontroll visade att mannen 
hade 0,86 milligram alkohol 
per liter utandningsluft. 

Under rättegången uppgav 
25-åringen att han var på väg 
till sjukhuset med en kamrat 
som hade skadat foten. den 
uppgiften får visst stöd av po-
liserna som stoppade ekipa-
get. Men det räcker inte som 
förklaring. I stället för att 
köra vidare på motor vägen 
borde andra förare ha kon-
taktats för hjälp med sjuk-
transport.

25-åringen döms även för 
olovlig körning eftersom han 
saknar körkort. Straffet blev 
skyddstillsyn med 40 tim-
mars samhällstjänst.  

Biblioteket öppnar 13 oktober
Flytten av biblioteket till Rådhuset från de gamla lokalerna har hittills gått enligt 
planerna. Därmed talar allt för att invigningen kan ske lördag 13 oktober.
– På förmiddagen kommer kommunstyrelsens ordförande Jens Persson hit för 
att klippa bandet. Även kulturchefen Christer Hermansson medverkar liksom 
elever från kulturskolan, berättar filialföreståndaren Lena Dahlman.


