2

onsdag 14 april 2010 | Eskilstuna-Kuriren

Åtalas för strupgrepp
Strängnäs | En 21-åring från Strängnäs har åtalats för

två fall av misshandel. Det var på nyårsafton förra året som
mannen enligt åtalet ska ha fattat ett grepp runt halsen på
två män och klämt åt. Händelserna inträffade i en bostad i
Stallarholmen. 21-åringen har i förhör hos polisen varken
kunnat erkänna eller förneka det han anklagas för.

Åtalas för ofredande
Strängnäs | En 26-årig man från Strängnäs har åtalats

för ofredande. Enligt åklagaren ska mannen den 22 februari
i år ha ofredat ett par i Strängnäs genom att bulta och sparka
på deras lägenhetsdörr. Han ska också ha hotat att ta parets
son. I förhör hos polisen har 26-åringen medgett att han
ringt på dörren vid två tillfällen, men han har nekat till att
ha gjort något brottsligt.

Tidning återuppstår
STRÄNGNÄS | Tidningen Aktuellt i Strängnäs kommun

återuppstår.  Det var sommaren 2008 som det första numret
av tidningen damp ner i brevlådan hos samtliga hushåll i
kommunen. Men redan efter ett drygt år lades den ner av
ekonomiska skäl. Man skulle spara 300 000 kronor.
Men nu återuppstår alltså tidningen. Den 13 april kom det
första numret ut.

Öppet möte om IP Hammaren
MARIEFRED | Inför bygget av den nya idrottsplatsen på

Hammaren, den som ska ersätta nuvarande IP Hammarängen, kallar Strängnäs kommun till ett öppet möte. Tanken är
att Mariefredborna ska få en möjlighet att tala om hur de vill
ha den nya idrottsplatsen innan politikerna tar beslut om
det. Mötet hålls på kvällen den 19 april i Mariefredsskolan.

Svåra frågor men gott resultat
Strängnäs | Vid söndagens tipspromenad med PRO kom

drygt 60 deltagare som klarade de svåra frågorna med gott
resultat.
Tolv rätt hade Kerstin Söderberg och Torsten Söderberg.
Vinnare på elva rätt var Birgitta Danielsson, Birgit Jarl, Berith Klintberg, Jan Sandell, Berit Eriksson, Anette Jogheden
och Gunnar Nilsson.
Tio rätt hade Tage Carlson, Bo Jogheden, Birgitta Karlsson,
Siv Sandell, Birgitta Hagberg, Hans Johansson och Barbro
Klintberg.
Bingovinnare med två rätt blev Ulla Andersson, Barbro
Norén, Nils-Gunnar Westerberg, Berith Klintberg och Elna
Pettersson. Vinnare på ett rätt efter lottdragning var Åke
eriksson och Anette Jonsson.

Cupframgång för Cornelia
Strängnäs | Vid helgens lokala hopptävlingar för ponny

vid Sollentuna Ridklubb hölls första kvalomgången i Sveland Cup. Fjortonåriga Cornelia Rämström från Gripens RF
debuterade i Lätt B på ponnyn Miranda. Hon fick en andraplacering och tog därmed sex poäng i cupen. Cornelia Rämström deltog även i lätt C, där hon kom på åttonde plats.
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Thomasgymnasiet har
fått stopp på elevtappet
Kommunens elever börjar hitta tillbaka till ”sin” skola
STRÄNGNÄS | Den nedåtgående trenden för Thomas
gymnasiet har brutits.
Av årets avgångselever i
årskurs nio har 44 procent
valt Thomasgymnasiet, visar
preliminära siffror. Det är en
större andel än tidigare år.
– Jag tror vi gjort en bättre
marknadsföringsinsats i år,
säger utvecklingsledare Annika Nilsson.
Under flera år har vi rapporterat
om hur avgångseleverna från
årskurs nio söker sig till andra
kommuner och utbildningar
än till Thomasgymnasiet. Tappet har påverkat skolan ekonomiskt och orsaken till det har
det spekulerats om.
Nu ser trenden ut att vara
bruten. Preliminära siffror för
höstens intag visar att 196
elever (44 procent) sökt och
kommit in på Thomasgymnasiet av kommunens 448
avgångselever. Förra året var
motsvarande siffra 205 av 471
vilket motsvarar 43 procent.
Skillnaden är visserligen inte
så stor – en procent – men Annika Nilsson konstaterar ändå
med lättnad:
– Vi har fått stopp på elevtappet.
Studerar man siffrorna mer

Så här har eleverna valt i år
Antalet intagna elever från Strängnäs kommun på Thomasgymnasiet höstterminen 2010 (preliminära siffror)
Barn- o fritidsprogrammet			
10
Elprogrammet				
16
Estetiska programmet			
5
Handelsprogrammet			
16
Hotell- o restaurangprogrammet		
16
Industripgrogrammet			
9
Mediaprogrammet				
15
Naturvetenskapsprogrammet		
28
Omvårdnadsprogrammet			
4
Samhällsprogrammet			
55
Teknikprogrammet			
22
Summa					
196
Fotnot 1: 14 april–10 maj pågår en omvalsperiod, vilket kan förändra siffrorna något.
Fotnot 2: Hantverksprogrammet har ett särskilt ansökningssätt som
kräver praktikplats, vilket gör att antagningstiden är något framskjuten. Därför finns den inte med i redovisningen ovan.
ingående ser man att intresset
från elever i Nykvarn minskat och att andelen Strängnäs
elever i stället ökat.

Ändrad marknadsföring
Annika Nilsson ser en ändrad
marknadsföringsinsats som en
viktig anledning till trendbrottet.
– Vi har inte varit så traditionella som tidigare år utan
har lagt in lite andra komponenter.
Till exempel har elever och

lärare från gymnasiet själva
fått hitta sina guldkorn från
respektive utbildning som de
velat nå ut med.
En annan orsak kan vara att
Thomasgymnasiets flyttperiod
är över och att skolan nu börjar
hitta sin fasta form.
Den mest populära utbildningen i år är – liksom tidigare
år – Samhällsprogrammet följt
av Naturvetarprogrammet och
Teknikprogrammet. Extra stort
sug har också Elprogrammet
som det står folk i kö till.
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Kan bli fler
Förra hösten antogs 48 procent av Strängnäs kommuns avgångselever till Thomasgymnasiet vid höstens slutintag. Nilsson säger att årets preliminära
siffra på 44 procent mycket väl
kan överstiga 48 procent när
alla val är klara. Erfarenheten
säger att ju närmare skolstart
man kommer, desto fler blir
”hemvändarna”.
22 april väntar också en massiv informationskampanj från
skolans sida för att öka förstahandsväljarna. Då bjuds alla
nior i kommunen till Thomasgymnasiet för att få reda på
mer om olika utbildningar.
– Målet för oss är att knäcka
50-procentsgränsen.

Susanne Redebo

susanne.redebo@ekuriren.se
0152 - 474 09

Barndomens kalas satte fokus på livets goda
strängnäs | Carl Jan Granqvist är
gastronomen som hellre pratar om
måltidsupplevelser än maträtter. I
går när han besökte Europaskolan
utvidgade han begreppen genom att
prata om sinnenas betydelse för smak
upplevelser.
– Man måste sätta måltiden i en kontext, sade Carl Jan Granqvist.

njutningsfullt? Carl Jan menade att här har
svenska språket brister.
– Tidigare var det så att ju härsknare maten var, desto rikare var familjen, och så
var det till andra världskriget. I svenskan
har vi ett adjektiv för att beskriva smak
och det är ordet härsket.
Att sätta ord på upplevelser är viktigt för
att minnas – och därför är det bra att äta
långsamt. Liknelser hjälper där språket
inte räcker till.
– Att sätta ord på förnimmelser ger kunskap som öppnar nya fönster.

För många är mat- och vinkännaren Carl
Jan Granqvist en känd tv-profil, men han
är också känd för att ha drivit Grythyttans
gästgivaregård och för att ha startat restauranghögskolan i Grythyttan. På tisdagen
var han i Djäknehallen för att dela med
sig av sin kunskap, som han på sätt och
vis har sin mamma att tacka för.
– Mamma tyckte att allt gick ut på en
enda sak. Och det var kalas. Allt annat var
en transportsträcka fram till kalaset, sade
Carl Jan inför en fullsatt hall med elever.

Måltid i relation till politk

Många historiska avstamp
Martin Anarson, Tosteröskolan.

–   Ungdomar vet vad som är
gångbart. De vet att det är ont
om elektriker.
Minst eftertraktade är Omvårdnadsprogrammet och Este
tiska programmet.

Föreläsningen var på sätt och vis tvär
vetenskaplig med många historiska avstamp. Den första så kallade EU-måltiden,
efter 30-åriga kriget, manifesterade Sverige
som stormakt genom en överdådig statsbankett 1649.
– Ni hör musiken och till det här fordras
dramaturgi och koreografi, sade Carl Jan
om powerpointbilden på väggen
För en måltid är inte bara en måltid utan
handlar om så mycket mer. Restauranghögskolan har till exempel fått ansvar för
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På besök | Carl Jan Granqvist har många
strängar på sin lyra och är också adjungerad
professor i matkonst vid universitetet i Stavanger. I går under föreläsningen låg fokus på
våra sinnen, vad som gör en smakupplevelse
utöver det vanliga.
Foto: Linda Djapo
utbildningen i måltidens estetiska gestaltning, något som handlar om sinnen och
minnen. Men hur beskriver vi vad våra
sinnen uppfattar, vad som är gott och
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Under föreläsningen återkom Carl Jan
flera gånger till måltiden i relation till politik. Europas särart handlar om regionala
särarter och här spelar matkulturer en
stor roll. I Sverige satsas nu 160 miljoner
kronor för att utveckla regionala rätter,
ett arbete som går hand i hand med utvecklingen av turismnäringen.
Men en smakupplevelse handlar också
om att flera faktorer måste stå i samklang.
Till exempel spelar rummet en avsevärd
betydelse för hur vi upplever en måltid,
men hur är det med stämningen?
– För en grek handlar tända ljus om att
någon har dött. Det här med stämning är vi
sämre på i Sverige. Stämning är samtalet,
retorik och lingvistik, sade Carl Jan.
Linda Djapo
linda.djapo@ekuriren.se
0152 - 474 07
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