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Hon har bestämt sig
– Biohuset ska sjuda av liv
Eva-Lotta Ekelund är ordförande
i föreningen som håller Biohuset
öppet. Foto: Joakim Serrander

Sussie Filander tillsammans med
asylsökande Rana Daakor och
hennes två barn, sonen Alexander
och nyfödda dottern som ska få heta
Sheila efter Sheila Kjell som arbetar
på Mälarblick.

Strax före jul firade Eva-Lotta Ekelund och hennes föreningskamrater att de
får fortsätta verksamheten i Biohuset i Mariefred. Något sådant beslut har
egentligen inte fattats – men Eva-Lotta Ekelund har bestämt sig för att det
ska gå vägen. nyheter sidan 4
Vanvårdad vill
Foto: Camilla Lillsebbas

sätta guldkant
på tillvaron
Sussie Filander har använt en
del av det skadestånd hon fått
från staten för att ge barnen
på Mälarblick det hon saknade
när hon själv var ett barn.
Nu kallas hon ”Mamma Sussie”
på asylboendet.
nyheter sidan 5

”Tänk på exempelvis alla äldre och
handikappade
som inte vågar sig
ut, inte ens för att
handla lite mat.”
åsikter sidan 17

Stulen maskin
hittades snabbt
nyheter sidan 5

Foto: Joakim Serrander

Hårdträning inför direktsänd kvartsfinal

Nr 12

REA

Röd prislapp gäller

På tisdag är det dags för klass 5 Björnarna på Gripsholmsskolan. Då ska Maja Helander och
Herman Wrangel försöka ta klassen vidare i Vi i femman. nyheter sidan 4

50%

Jens Olsson har skrivit på för IK
Viljan.
– Det känns som en nytändning. Jag tycker att vi ska sikta
på övre halvan av division 3,
säger den målfarlige hemvändaren som hunnit bli 24 år.
sport sidan 14
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Herman Wrangel och Maja Helander går i klass 5 Björnarna på Gripsholmsskolan.

Prima tillskott
för Viljan
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följare

har @Strengnas på Twitter. Där sammanfattar redaktionen stora och små
nyhetshändelser på 140 tecken. Följ oss där, du med!

Fritid  Förening ansöker om medlemskap i riksorganisation

Maja Helander och Herman Wrangel gjorde så pass bra i från sig till
uttagningen i Vi i femman att de nu får representera hela sin klass i
kvartsfinalen på tisdag. Foto: Joakim Serrander

Nobel och terror
på plugglistan
Mariefred På tisdag
gäller det för Maja Helander och Herman Wrangel.
I direktsändning ska de
tävla i Vi i femman och ta
”Björnarna” på Gripsholmsskolan vidare till
semifinal.

Det är lite pirrigt, erkänner de båda elvaåringarna
när Strengnäs Tidning träffar dem under en biologilektion. Men det är också roligt.
Maja Helander och Herman
Wrangel ska representera sin
klass, Björnarna i klass 5.
– Jag ska ta hem böcker för
att plugga på om Nobel, terrordåd och NO, det behöver
jag träna mest på. Sedan ska
jag lära mig mer om vad vissa
ord betyder, förklarar Herman Wrangel om förberedelserna.
Det låter som att du har väldigt
mycket att göra?

– Ja, men mina föräldrar ska
intervjua mig, fortsätter Herman Wrangel.
Maja Helander har tittat
mycket på teve och läst tidningar för att hänga med om
vad som händer i omvärlden.
Hon siktar också in sig på
några specifika områden.
– Det blir geografi och SO,
där är jag inte jättestark,
säger hon.
Att vara med i direktsändning
i radio känns dock inget särskilt. Det är nog som att bli
intervjuad i tidningen. Klasskompisarna, som också är
med i samma rum, ska de försöka att inte bry sig om.

Om du vill lyssna
■■ P4 Sörmland direktsänder
från klockan 17 den 20 januari.
Det är då som klass 5 Björnar
på Gripsholmsskolan möter
klass 5 från Gillberga skola i
Eskilstuna.
■■ Sista kvartsfinalen går av
stapeln den 22 januari. Semifinalerna äger rum den 27 och 29
januari. Lokal final avgörs den
3 februari.

Finns det några frågor som ni
absolut inte vill ha?

– Krig från 1800-talet och
historiska namn, säger Maja
Helander.
– Det jag skulle behöva är
att plugga på lite namn i rymden, säger Herman Wrangel.
Om motståndarna, klass 5
från Gillberga skola i Eskilstuna, vet de inte så mycket.
Men de har tillförsikt. I uttagningen till kvartsfinalerna
gjorde de mycket bra ifrån sig
med näst högst poäng.
Om framtiden då, vad vill ni
själva jobba med?

– Det är en fråga som jag får
jätteofta, jag har ingen aning.
Men något där man är med
andra människor, något socialt, säger Maja Helander.
– Jag kanske blir kock. Min
pappa har en restaurang där
jag ska få börja träna när jag
fyller 13 år, säger Herman
Wrangel.
Linda Djapo

Ögonblicket resecentrum i Strängnäs, torsdag, klockan 10.26

Perrongen är full av människor som ska med 10.27-tåget mot Stockholm. Foto: Joakim Serrander

Eva-Lotta Ekelund tycker att det känns annorlunda efter att utredningen har genomförts och efter att det politiska styret i Strängnäs kommun delvis har bytts
ut. På bilden syns även Kent Lindén från Studiefrämjandet. Foto: Joakim Serrander

Biohuset steget före
i stället för att vänta
Mariefred  Det anrika huset mitt i Mariefred
sjuder av liv.
Föreningen Biohusets ordförande Eva-Lotta Ekelund har bestämt sig för att köra på – trots att kommunen ännu inte sagt ”ja”.
Föreningen Biohuset, som föreningen Aktivum ska byta sitt
namn till, har ansökt om medlemskap i Folkets hus och parker.
– Vår ambition är att vara ett
folkets hus. Biohuset ska vara ett
hus för alla, säger Eva-Lotta Ekelund som är föreningens ordförande.
Hon hoppas att ett medlemskap i Folkets hus och parker ska
ge inspiration, stöd och handledning i byggandet av den
mötesplats som föreningen ser
framför sig.
Eva-Lotta Ekelund beskriver
ansökan som ett sätt att ligga
steget före Strängnäs kommun, som äger fastigheten. Vad
Strängnäs kommun vill med Biohuset är ju fortfarande oklart.
I mars 2024 startade kommunen en utredning för att kartlägga Mariefredsbornas behov
av en samlingsplats.
På ett möte i början av december förra året presenterades
resultatet. Efter att ha lyssnat
till bland annat kulturliv, föreningsliv och näringsliv kunde
Strängnäs kommun konstatera
att det är ett allaktivitetshus
som efterfrågas, för alla åldrar
men med särskild hänsyn till
de yngre medborgarna.
Men huset har flera brister.
Det är inte anpassat för personer med funktionsnedsättning,

och brandsäkerheten lämnar en
del att önska.
Att kungsladugården brunnit ner under utredningstiden
är också en faktor som kommunen måste ta med i beräkningarna. Möjligheten att skapa en
samlingsplats och ett sådant
allaktivitetshus som efterfrågas
i en eventuellt återuppbyggd
kungsladugård har diskuterats.
– Biohuset är ett fantastiskt
hus som det går att göra mycket
av. Det här huset finns, det är det
här huset vi ska värna om, säger
Eva-Lotta Ekelund och tillägger
att hennes uppfattning är att en
majoritet av Mariefredsborna
håller med henne.
Trots att kommunen inte har sagt

”ja” ännu är Eva-Lotta Ekelund
positiv. Det kan Biohusets julkonsert ses som ett exempel på.
Fredagen före julafton ordnade
föreningen Biohuset en konsert för att, som Eva-Lotta Ekelund skrev i en inbjudan till tidningen, ”fira att vi får fortsätta
verksamheten i Biohuset, att vi
ska få hjälp att fixa till huset så
att det blir säkert, användbart
på alla sätt och så småningom
tillgängligt för alla”.
– Om man bestämmer sig för
att det ska gå, så brukar det gå.
Och alla tecken och signaler vi
får är att vi kommer att få vara

Vår ambition är att
vara ett folkets hus.
Biohuset ska vara
ett hus för alla.

1902
var året

då Biohuset byggdes. Det har varit
i kommunens ägo sedan 1963.

kvar i Biohuset. Så nu kör vi för
fullt, säger hon och berättar att
flera andra aktörer redan är på
väg in i huset.
Nattvandrarna drog igång sitt

fredagshäng för ungdomar den
9 januari. Ett ungdomskafé är
på gång, jazzklubben ska hålla
konserter i huset och föreningen Den nära matens vänner
planerar för en ny kurs.
– Vi kan inte bara fortsätta
vänta på kommunen. Vi jobbar på. Det här är en verksamhet som lever för fullt, säger EvaLotta Ekelund.
Camilla Lillsebbas

camilla.lillsebbas@ekuriren.se
0152-474 05

Eva-Lotta Ekelund.

Folkets hus
och parker
■■ Organisationen bildades
år 2000, då Folkparkernas
centralorganisation och Folkets
hus-föreningarnas riksorganisation gick samman.
■■ Folkets hus och parker
beskriver sig själv som en folk
rörelse som vill skapa möjlighet för bland annat nöjen och
bildning samt uppmuntra och
tillvarata människans delaktighet
och engagemang.
■■ Nära 600 föreningar som
driver exempelvis Folkets hus,
folkparker, biografer och festivaler är medlemmar.

