2

tisdag 22 mars 2011 | Eskilstuna-Kuriren

Dressyrtävlingar i Zeger Ridcenter

Strängnäs | MAriefred | Åker | Stallarholmen

Studier och arbete
oroar ungdomarna
– men 18–25 åringar i Sörmland har ändå framtidstro

Dressyrdebut | Katarina Rämström och unghästen Zingo från
Gripens ryttarförening hade sin dressyrdebut i Lätt B:1 vid söndagens tävling på Zeger Ridcenter i Fogdö. Med resultatet 56,21
procent fick ekipaget en 15:e plats. Helgens tävlingar inkluderade
dressyr lätt B:1 och lätt A:1 för både ponny och häst. Ekipage från
hela Mälardalen deltog, men några större lokala framgångar blev
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det inte.

Länets äldsta lottakår fick ny chef
Strängnäs | Elisabet Olow, tidigare ordförande, valdes

till kårchef vid Strängnäs lottakårs årsmöte.
Styrelsens övriga ledamöter är Lena Olsson, Carina Björke
gren, Jessica Kann Wallin, Petra Granlund, Ankie Höijer och
Helena Svedberg.
Lottornas uppdrag är att informera, rekrytera och utbilda
lottor som kan ställas till Försvarsmaktens förfogande. Sty
relsen har antagit en ny verksamhetsplan för att rekrytera
lottor till hemvärnsbefattningar. Strängnäs lottakår är länets
äldsta och år 2013 fyller kåren 85.

65 tipsare gick promenad
Strängnäs | Sex tolvor och 14 elvor blev det i söndagens

PRO-tipspromenad där 65 tipsare deltog. Vinnare blev Moni
ca Gustavsson, Berit Eriksson, Hans Flykt, Rune Gustavsson,
Villy Klintberg, Greta Klintberg, Olle Alm, Gunilla Anders
son, Jouko Granmar, Marianne Granmar, Maria Gustavsson,
Birgith Jarl, Christina Johansson, Hans Johansson, Anette
Jogheden, Bo Jogheden, Lena Kaltea, Berit Klintberg, Gu
nilla Sköldemar, och Kerstin Söderberg. Bingovinnare blev
Annika Nilsson, Borghild Nilsson, Edith Alm, L Blomgren,
Göran Klintberg och Barbro Norén.

Sörmland  | Många ungdomar i
Sörmland känner oro inför studier och
arbete, men har ändå framtidstro och
tror att det kommer att ordna sig.
De är stolta över att bo i Sörmland,
men inte alltid över hemkommunen.
Strängnäs har beskrivits med orden:
– Det är en sommarstad.
– Tråkigt, men väldigt fint.

Regionförbundet Sörmland har för andra
gången undersökt hur ungdomarnas situa
tion i länet ser ut. Den första rapporten
Ung i Sörmland kom 2007. Undersökning
en tar upp frågor som vad ungdomarna
tycker om sin hembygd, vad de tycker
utmärker en bra ungdomskommun, om
de kan vara med och påverka och hur de
ser på framtiden.
Sörmland beskrivs som lugnt och fint.
Ungdomarna uppger överlag att de är
stolta över att bo här. Men nästan alla
lägger till: ”... fast inte över att bo i kom
munen jag bor i”.

Offentliga mötesplatser
Många av de intervjuade tycker att kom
munerna mest vänder sig till barn och
äldre med aktiviteter och satsningar. Det
de unga främst efterfrågar är offentliga
mötesplatser. I en bra ungdomskommun
ska det finnas shopping, krogliv och det
ska hända saker.
Om möjligheterna att påverka de styran
de går åsikterna isär bland 18–25-åringarna.
En sak är de dock överens om, nämligen
att många klagar på saker men orkar inte
själv göra någonting åt problemen.
Flera av ungdomarna uttrycker oro för
framtiden, hur det ska bli med studier och
jobb. En 18-årig Strängnästjej uttryckte sig
så här:

Det bästa med Strängnäs  |  Patricia Baluvonic, 18 år, tycker att Strängnäs nya aktivitetshus för
unga är bra. Men det sämsta tycker hon är att det finns för få klädaffärer. Hennes kompis Sejla
Alagic, 19 år, tycker att det som är bra med Strängnäs är Café George för det är stans bästa fik.
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”Shit, vad ska jag göra? Det finns ingen
säkerhet att man kan få jobb. Står jag där
i höst utan någonting. Det löser sig.”
De flesta vill – och kan tänka sig – att stu
dera vidare, även om alla inte vet till vad
just nu. Många kan tänka sig att flytta från
Sörmland om de får ett långvarigt arbete.
Men de kan också tänka sig att pendla.

Bilen en frihetssymbol
Miljötänkande och källsortering är ett na
turligt inslag i vardagen för Sörmlandsung
domar, såväl hemma som i skolan. Samti
digt pratar de om att det finns en bilkultur
i länet. Avsaknad av bra kollektivtrafik gör
att bilen blir en viktig frihetssymbol.
Ungdomarna verkar generellt sett vara

medvetna om vad som krävs för god
hälsa. Av undersökningen framgår att 84
procent anser sig må bra eller mycket bra,
12 procent varken bra eller dåligt medan
4 procent uppger att de mår dåligt eller
mycket dåligt.
Undersökningen har genomförts av
konsultföretaget Splitvision Research på
uppdrag av Regionförbundet Sörmland.
Uppgifterna bygger dels på befintlig sta
tistik, dels på intervjuer med ungdomar
och tjänstemän.
Marie Österman
marie.osterman@ekuriren.se
016 - 15 61 66

Vad är bra och dåligt med Strängnäs?

väderteckningen
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Oscar Ekstrand, 19 år,
studerande, Stängnäs:
– Fritidsgården är bra. Det som är
dåligt är att det inte finns mycket
att göra.

Minikalm Landin, 21 år,
elevassistent, Strängnäs:
– Det är en mysig liten stad på
sommaren och det som är dåligt
är att det känns så litet ibland.
Man träffar inte nya människor så
ofta, alla känner alla.

Sofia Björklund, 22 år, vikarie
på Paulinska skolan, Strängnäs:
– Det är litet och mysigt, det som
är dåligt är att det är dåligt med
affärer.

Sejla Alagic, 19 år, snart au pair,
Strängnäs:
– Jag tänker bara på sommaren,
hamnen, strandbadet och den
biten. Det är dåligt att de bygger
och bygger hela tiden.

Krogägare åtalas för hot mot alkoholinspektör
Erik, Tosteröskolan 1 B.
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Strängnäs  | I går åtalades en 56-årig krogägare för
förgripelse mot tjänsteman.
Han riskerar nu böter eller
fängelse upp till sex månader.
– Detta har hänt i samband med ett serveringstillståndsärende, säger
kammaråklagare Carin
Stålhane.

Krogägaren har vid ett flertal
tillfällen sökt serveringstill
stånd hos kommunen. Enligt
åtalet ska mannen efter en
ansökan i våras ha kontaktat
kommunens alkoholhandläg
gare och ”fällt uttalanden av
innebörd att det skulle komma
att riktas anklagelser om mut
brott emot henne”. Detta i ett
försök att tvinga henne att
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godkänna hans ansökan om
serveringstillstånd för alkohol.
Mannen har i förhör förnekat
brott.
– Han riskerar böter eller
upp till sex månaders fängelse,
säger åklagare Carin Stålhane.
Mannen har i dag inget serve
ringstillstånd.
– Han har sökt tillstånd tre
gånger och fått avslag, säger

kommunens alkoholhandläg
gare som i övrigt inte vill kom
mentera ärendet.
Det senaste avslaget, i novem
ber förra året, är överklagat
till förvaltningsrätten och dom
väntas de kommande veck
ororna.
anna lith
anna.lith@ekuriren.se
0152 - 474 06
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