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ADRESS:  

Delfinen 

Rosstorpsvägen 12 

633 54 Eskilstuna 

 

TELEFON: 

016– 710 74 23 

E-POST:  

lagunen@eskilstuna.se 

HEMSIDA:  

Tidningenlagunen.se 

FACEBOOK: 

Arbete och aktivitet i 
Eskilstuna kommun 

INSTAGRAM: 

Arbeteochaktivitet 

SOUNDCLOUD: 

Lagunen och Digitalkraft 

 

 

ANSVARIG UTGIVARE: 

Douglas Gilljam 

Företagenshus 

Munktellstorget 2 

633 43 Eskilstuna 

Telefon: 070– 167 21 55 

E-post:  

douglas.gilljam@ 
eskilstuna.se 

TRYCK:  

Arkitektkopia  

Svarvargatan 9 

Eskilstuna  

     Lagunens hemsida     Lagunens Instagram  Lagunens Facebook 

          
                                     Qr koder:  

         LAGUNEN 

           Årgång 15. Nummer 2 

                  År 2021 

Soundcloud– Ljudklipp 

 Ledaren. 
Hej! 

Vi har snart kommit halvvägs in i 2021 och vi befinner oss fortfarande i pandemiläge.            

Jag tycker ändå att det börjar kännas lite hoppfullt då fler och fler fått både en första och en 

andra spruta vaccin. Jag tror dock att vi måste hålla i och hålla ut ett tag till.  

Årets andra utgåva av Lagunen är fullmatad med rafflande reportage, spännande intervjuer 

och intressanta fakta. Vi får bland annat träffa Camilla som berättar om verksamheten Stödet 

där man jobbar med att sprida kunskap om tekniska hjälpmedel som syftar till att öka     

självständigheten för personer med funktionsvariationer. Vi får hänga med Albert till                 

Gelleråsen där legendaren Stig Blomqvist tar med honom ut på banan i en Porsche 911 i över 

200 kilometer i timmen. 

I detta nummer introduceras en ny och återkommande sida i Lagunen som heter senaste nytt. 

Där kan man läsa ett axplock av de största nyheterna som övriga media rapporterat om de 

senaste månaderna.  

Detta nummer innehåller även en personlig intervju med komikern Johan Glans där du kan 

läsa om allt från vad han gör när ingen ser på till vilken funktionsnedsättning han har.               

Om du scannar QR-koden i reportaget får du höra Johan själv svara på frågorna. 

Jag önskar er alla en skön sommar så ses vi igen till hösten. 

 

Qrkod till ljudklipp 
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INNEHÅLL:  

SIDA:  

2.  LEDAREN  

3.  ANNONSER/ INSÄNDARE 

4-7.  JOHAN GLANS  

8-9.  STÖDET 

10-11.  SENASTE NYTT 

12– 15 BIOSTADEN 

16-17.  NUMRETS FRÅGA 

18-19.  GELLERÅSEN 

20.  PODD 

21.  SKÖLDPADDA 

 22.  RECEPT  

23.  HUMOR 

24.  NUMRETS BILD 

Redaktion Lagunen tipsar om              
      Lindas nya bok:                              
 ”Lindas baka i Långpanna”.   

 

Har ni spanat in vår kommuns nya 

hemsida?! 

Om inte så rekommenderar vi att 
ni gör det. 

På hemsidan finns det bra                    
information som nu är mer                  

lättillgänglig.  

          https://www.eskilstuna.se/ 

Qrkod till eskilstuna.se 
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JOHAN GLANS 

Hur kommer det sig att du började med 

”stand up”?  

- Jag har alltid tyckt om att skoja, uppträda 

och spela teater. Jag har varit så ända sen 
jag var liten. Som liten sa jag att jag skulle 
bli clown när jag blev stor. När jag var liten 

så fanns det ett program som hette ”Släng 
dig i brunnen”, där de hade ”Stand up 
comedy”. Jag tittade på det och tyckte det 
var jätteroligt och att det var något som 

skulle passa mig och som jag skulle vilja 
göra när jag blev stor.  

- Vad var ditt första arbete framför     

kameran?  

- Det var för 21 år sedan, år 2000, det var 

jag och David Batra. Vi gjorde ett tv-
program som hette ”Räkfrossa”, det var sex 
avsnitt av det. Sen efter det gjorde jag     

programmet ”Kvarteret skatan”tillsammans 
med tre andra tjejer och David.  

 ”Var dig själv, hitta det som är   
       roligt med just dig själv”. 

Hur går det till när du arbetar fram ett manus? 

- Först går jag och tänker jättemycket och försöker 
komma på roliga idéer som jag skriver ner på små 

lappar. Sen bokar jag in mig på en ”Stand up 
comedy klubb” där jag börjar prata samtidigt som 
jag spelar upp mig själv på telefonen. Sen går jag 

hem och lyssnar på hur det gick, de grejerna som 
folk skrattar åt som funkar behåller jag och det som 
inte publiken tycker är roligt slänger jag eller           

arbetar om så det blir bra. Det är en lång process 
och jag testar det på publiken så att jag vet vad som 
är bra, jag känner att jag måste göra så. Om man 

bara skriver ett manus med exakta meningar och 
håller sig till det så vet man inte om en publik 
kommer att tycka att det är roligt. 

Qrkod till intervjun 

Vi behöver alla ha glädje, därför valde vi 

att prata med komikern och glädje-

spridaren Johan Glans via telefon.             

Här nedan kan du läsa intervjun. Vill du 

lyssna på hela intervjun så kan du höra 

den via qr koden högst upp på denna sida.   

 

När kommer du med nästa show?                     

Vad tänker du att den ska innehålla, 

vilka ämnen tar du upp?  

- Nästa show blir tidigast 2023, den måste 

planeras väl innan och publiken måste 
kunna komma, jag försöker tänka                
realistiskt. Jag vill att det ska kunna komma 

folk och då måste jag nog vänta. Just nu får 
det bara vara åtta personer i publiken i och 
med restriktionerna. Jag kan inte tänka mig 

att göra en livestreamad show för jag vill 
kunna se min publik, jag vet att andra gjort 
bland annat David Batra men jag tror inte 

att det är min grej eller att det passar mig. 
När det handlar om innehållet i mina      
shower så brukar jag inte ha ett speciellt 

ämne i en show utan snarare 20 olika saker. 
Det jag tar upp är där jag är och var jag är 
nu i livet. Så nu är jag 46 år gammal, mina 
barn är i tonåren så jag kommer säkert att 

prata om det men även om saker som hänt i 
världen. Jag pratar mycket om mig själv i 
mina  shower, saker som jag har upplevt, 

när jag gjort pinsamheter, gånger man gjort 
bort sig och så. Jag brukar inte prata om 
politik eller nyheter utan mer hur människor 

är mot eller med varandra. 
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Vad får dig att skratta?  

- Det är mycket mina egna barn, de får mig att 
skratta, de är roliga. Jag har två flickor, de är 10 och 

13 år gamla, de är både roliga medvetet och             
omedvetet. Nu börjar de bli mer roliga medvetet, att 
de vet om att de är roliga. Häromdagen så hade jag 

ett läxförhör i biologi med den ena dottern där ett 
svar var microorganismer. Jag ställde frågan, vad 
kallas det och hon svarar ” det är sådana här 

microorgasmer”. Hon förstod sen vad hon hade 
sagt, hon tyckte det blev pinsamt men roligt.     

  Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig nu under 

Corona?  

- Nu är det väldigt konstigt och svårt för nu är det ju 

ingen ”Stand up”, allt har blivit inställt. Jag hade 
bokat in lite i början på året med förhoppningen att 
det skulle bli av men det gick ju inte. Jag ska spela 

in en tv-grej i april så den jobbar jag med och håller 
på att skriva manus. I vanliga fall är jag mycket på  
resande fot. Jag har ingen typisk arbetsdag riktigt 
även i vanliga fall, när jag spelade julkalendern så 

var det tidiga mornar men nu ser det helt                   
annorlunda ut så jag har egentligen ingen vanlig 

Du arbetar som komiker, arbetar du med 

andra saker också?  

- Jag har inget annat ”vanligt” arbete utöver men 

jag skriver manus till bland annat olika tv-grejer 

och ofta blir det mer komiska saker.  

Vad tycker du bäst om att göra när det               

kommer till arbetet?  

- Det är ju när man står på scenen, ser publiken, 
när man hör skratten och får applåderna. Det är 
stunderna när man står på scenen som är det           

absolut bästa. Tiden som går emellan arbeten, när 
man befinner sig på tåg eller buss eller bara får 
vänta på att man själv ska upp på scenen är inte 
lika roligt. Det är även kul efteråt för många av 

”stand up-kollegorna” är mina kompisar som jag 
känt i 20 år i vissa fall. Så det är kul efteråt, att 
sitta och snacka tillsammans. 

Har du gjort något pinsamt någon gång som du 

kan dela med dig av?  

- Ja det är många saker som hänt och är lite jobbigt 
att tänka på. En gång så bodde jag på ett Hotell i 
Falkenberg och så råkade jag låsa mig ute från 

rummet i enbart kalsonger. Jag trodde att jag hörde 
mina kompisar utanför och tänkte bara gå ut och 
säga hej till dem. Jag hade druckit ett par öl och 

tänkte inte på att jag bara hade kalsonger på mig 
och att när dörren går igen så är den låst. Så där 
stod jag i bara kalsonger i korridoren, så jag var 

tvungen att gå ner till receptionen för att komma in 
på rummet igen. Det var lite pinsamt för det var 
många som såg mig gå lite mindre klädd än vad 

jag skulle ha önskat. 

Vad tittar på när du tittar på tv, vad säger det 

om dig som person tror du?  

- Jag tittar mycket på komedier, så som gamla           
Seinfeldt avsnitt, Simson och sånt, det kanske            
säger att jag tycker om att skratta. Jag tittar inte så 

mycket på deppiga draman så tänker att jag tycker 
om att ha roligt.  

  ”Det är stunderna när man står på    
    scenen som är det absolut bästa!” 

Vad gör du för att koppla av?  

- Jag älskar att titta på gamla filmer hemma, 
äta glass och dricka kaffe samtidigt. Jag har 

lite hemmamys för mig själv, det tycker jag 
är skönt.  

   ”Jag har alltid tyckt om att skoja,    
       uppträda och spela teater”. 

 Julkalendern 2020, Mirakel med bland annat Johan Glans.  
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 Om du skulle ha en superkraft, vad 

skulle det vara och varför?  

- Att flyga, det är svårt att kunna toppa det. 

Tänker att det skulle vara en så skön känsla 
och vem skulle inte vilja ha den förmågan. 
Jag skulle kunna lämna scenen genom att 

bara flyga därifrån som en snygg exit.   

Vad gör du när ingen ser?  

- Oj, jag brukar dricka mjölk direkt ur          

förpackningen när ingen ser fast jag inte 

får. Jag gör sånt som man gör, kliar sig i 

rumpan. 

Vilken app på telefonen kan du inte 

klara dig utan?  

- Egentligen skulle jag kunna klara mig 

utan de flesta för jag är inte så aktiv på                   

telefonen, men om jag skulle välja så 

kanske det blir det tråkiga svaret Swish.  

Det är väl för att mina barn vill att jag ska 

Swisha pengar som jag behöver ha den. 

   ”Tänk på att skrattet smittar”.  

Om man bortser från pandemin               

turnerar du utomlands?  

- Det har jag gjort och ganska mycket 

också. Jag har provat på att köra ”Stand up” 

i många länder faktiskt, så som Japan,          

Australien, Sydafrika, USA och allt            

möjligt. Jag ville prova på att köra på         

engelska om det funkar så jag bokade in en 

stor turné. Ibland kunde det kännas som lite 

fusk när jag kom till vissa länder som      

Australien som ett exempel för då var det 

nästan bara svenskar i publiken. Det blev 

lite komiskt för jag pratade engelska för en 

massa svenskar så egentligen var det helt 

onödigt, jag skulle ha kunnat kört det på 

svenska lika bra.    

När jag var i Slovenien som jag knappt 
visste var det låg innan, då var det inga 
svenskar alls i publiken men det fungerade 

riktigt bra ändå.  

Har du någon komiker som du skulle 

vilja göra en show tillsammans med?  

- David Batra och jag har pratat om att åka 

ut tillsammans och ha en show tillsammans, 

vi har jobbat ihop förut men det skulle vara 

kul att ha det igen.  

Vem tycker du är den bästa och roligaste 

komikern om du inte får välja dig själv?  

- I Sverige är det Jonatan Unge som jag  

precis har börjat upptäcka. Jag tycker han 

är spännande, totalt anti och annorlunda 

och han får mig att skratta. Jag skulle nog 

också säga att han är rätt så konstig och olik 

mig själv på många sätt. Om man tänker på 

utländska komiker, finns en som heter Bill 

Burr som är jäkligt rolig.  

 

Jonatan Unge 

David Batra 
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Om du skulle tipsa hur man ska göra för 

att bli stand up komiker? 

- Det första steget är att bara gå upp och 

göra det.  

Var dig själv, med det menar jag att du ska 

hitta det som är roligt med just dig själv. 

Det tredje är nog att du ska ha roligt och 

försök att slappna av. Det gör inget om du 
skrattar om publiken också skrattar men om 
de inte skrattar blir kanske lite märkligt. 

Tänk på att skrattet smittar.  

             

            Faktaruta:  

Namn: Johan Magnus Glans 

Född: 9 april 1974 

Uppvuxen: Eslöv 

Familj: Gift med Sara Young och de har             

tillsammans två barn, Minni och Cilla.   

Bor: Södermalm i Stockholm 

Yrke: Debuterade 1994 som ståuppkomiker 

men är också manusförfattare och                    

skådespelare. 

Utmärkelser:  

Årets komiker 2013 

Årets skåning 2012  

Hedersmedborgare i Eslöv 2012,  

SJ:s och Tidskriften operas musikalpris2011 

Johan Povel Ramels Karamelodiktpris 2011,   

Årets komiker 2003 och  

Bubbenpriset 1998  

Reportage av: Albert Uhlin & Marjan Dimovski. 

   ”Det första steget är bara att gå   
               upp och göra det”.  

Tycker dina barn att du är roligt?  

- Mina barn är rätt snälla mot mig, de    

tycker nog jag är rätt rolig. Om de inte gör 

det så är de snälla mot mig för de visar 

inget annat i alla fall.  

Vad har du för funktionsnedsättning?  

- Vilken funktionsnedsättning, jag är    

konstigt darrhänt och det kan vara ett       
problem när man ska filma saker, tända ett 
ljus eller hålla i en kopp kaffe. Det skulle 

nog jag säga att det är min nedsättning, det 
kommer nog från min pappa som är lika 
darrhänt.  

 

 



8 

 Camilla visar möjligheter med de olika   

digitala hjälpmedlen och de tekniska       

lösningarna som kan göra att man känner 

mer trygghet, mer självständigt och mer   

delaktig. Det kan också möjliggöra att man 

ökar sin aktivitet men också att man känna 

mer säkerhet i sin vardag. Verksamheten 

vänder sig till barn, vuxna och äldre med 

funktionsnedsättning eller som löper risk att 

få en nedsättning.  

Stödet vänder sig också till anhöriga,               

personal, andra målgrupper och personer 

som behöver information och kunskap om 

välfärdsteknik.  

Stödet bedrivs av vård och omsorgs-

förvaltningen i Eskilstuna kommun men det 

är också ett samarbete med Region              

Sörmland, Hjälpmedelscentralen och FoU 

Sörmland.  

På Stödet visar de produkterna, du kan få 

prova, få en förklaring hur du kan              

använda dig av dem och känna på och se 

hur olika digitala hjälpmedel fungerar.  

Verksamhet har öppet på vardagar mellan 

klockan 09:00-12:00 för allmänheten, alla 

är alltså välkomna in och titta på de många 

olika hjälpmedlen. På eftermiddagarna är 

det öppet för olika verksamheters            

personalgrupper men även för personer som 

vill  beställa tid som kanske av någon      

anledning behöver komma själv. Man kan 

då ringa till verksamheten och boka en tid 

för en egen visning. Camilla håller också i 

temadagar och utbildningsdagar efter     

önskemål från verksamheter.                     

Stödet har även en liten barnhörna i                          

utbildningslokalen. Där kan man komma 

och sitta ner i inspirerande miljö för att lära 

sig om hjälpmedel och bildstöd.  

Stödet är en verksamhet som är en           

utbildning och visningsmiljö för                  

välfärdsteknik. 

Stödet ligger på Nygatan 15 i centrala 

Eskilstuna, där finns det möjligheter att se 
och prova olika former av hjälpmedel från 
såväl Region Sörmland som butiker och den 

dagliga verksamheten Ord och bild        
verkstan.        

STÖDET 
Qrkod till ljudklipp 

Camilla Erhlund  
arbetar på Stödet. 

Hon visar oss       
verksamheten och 
beskriver            

välfärdsteknik som 
digital teknik, som 
kan öka tryggheten,                                 

självständigheten 
och delaktigheten.  

Välfärdsteknik kan bidra till att man blir 
mer aktiv om man har en                     

funktionsnedsättning eller om man kanske 
riskerar att få en funktionsnedsättning    
berättar Camilla. Camilla fortsätter;                  

- Då kanske man  tänker ”vem riskerar och 
få en funktionsnedsättning? ” Ja, det kan      
tillexempel vara en äldre person, som håller 

på att bli dement och glömmer saker, börjar 
fungera sämre och får vissa fysiska     
funktionsnedsättningar. På Stödet har de 

olika hjälpmedel och de har även saker/
produkter som man kan få som hjälpmedel, 
om man behöver det. De har också lite    

saker som man kan köpa själv och som 
finns ute i affärerna som kan vara till hjälp.  

Camilla Ehrlund 
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 Camilla berättar vidare. 

En annan klocka som vi har bredvid de här 

andra är en väckarklocka, om man har lite 

svårt att vakna på morgonen och behöver 

något annat, så är det som en                               

vibrationskudde och den kan man lägga   

under sin huvudkudde och när det är dags att 

vakna då hoppar den och skuttar.                

(Camilla visar oss klockan som börjar hoppa 

och skutta framför våra ögon.) För en person 

som inte hör ljud kan denna klocka  vara ett 

perfekt hjälpmedel i och med att det är en 

vibrationsklocka. 

Camilla visar ytterligare en klocka och dess 

funktioner. 

”Sen har vi en annan klocka som är som en 

stor lampa och det är också en väckarklocka, 

som är lite tvärtom. Om man behöver vakna 

lite mjukare och saktare på morgonen, ha 

lite lugn och ro. Då kan den stora klockan 

lysa upp rummet och alla dem här klockorna 

har det gemenast att de är olika form av stöd 

och hjälp”. 

Camilla visar en typ av dator som kan             

förstora saker genom att använda sig av den 

kan man förstora upp texter. Saker som har 

en liten text kan med hjälp av datorn        

förstoras upp och göra det lättare för den 

som börjar få nedsatt syn 

Camilla visar också upp en dosa som är 

cirka 10 centimeter stor som talar om det är 

ljust eller mörkt i ett rum. Camilla höjer  

dosan upp i luften och då börjar dosan att 

låta, när Camilla senare drar dosan neråt mot 

marken så blir ljudet allt svagare och då vet 

man att det är mörkt nere mot marken och 

ljust uppåt. Dosan kan också berätta vad det 

är för färg på tillexempel kläder; Camilla            

sätter den lilla dosan mot våra kläder och 

dosan säger sen vad det är för färg på       

kläderna. 

  ”Stödet visar möjligheter med olika                
     digitala hjälpmedel och tekniska                  
                        lösningar.” 

På vänstra sida i det första rummet i lokalen 

så finns det hyllor på väggen och där står 

det massor med olika klockor. Klockorna 

har olika funktioner och det finns två  

klockor som är mera som kalendrar skulle 

man kunna säga. De talar om vad det är för 

dag, vad det är för datum och om det är dag 

eller kväll. De klockarna kan komma att bli 

ett stöd för tillexempel en äldre person, som 

kanske börjar bli dement .  

Camilla berättar också om en annan klocka 

som även har en talstödsförmåga. ”Man kan 

först se på Klockbilden, analog klocka, vad 

klockan är, sen är det digital tid och på den 

här klockan kan man trycka på skärmen”; 

(Klockan säger;) ”Klockan är fem minuter 

över tio, torsdag förmiddag, den 15 oktober 

2020.” Då kan man få höra vad klockan är, 

när man inte ser eller har nedsatt syn. 

 

 

      Olika hjälpmedel  

                       Reportage av: Redaktion Lagunen. 
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Två nya varuhus har öppnat i Eskilstuna. 
Den första butiken som slog upp dörrarna 

var Biltema i Skiftinge köpcentrum.      
Kort efter öppnade Åhléns outlet i Folkesta   
köpcentrum.   

SENASTE NYTT 

     Flera bilbränder i    

         Eskilstuna.  

- 16 bränder på 90 minuter och  
en potentiell avlednings-
manöver. 
Teorin: Kriminella hämnas mot 
polisen efter häktningen av en 
34-årig gängledare i Eskilstuna. 

        Prins Julian  
    Prins Carl Philip och prinsessan Sofia       
         fick den 26 mars 2021 en tredje son.   
       Prins Julian Herbert Folke Bernadotte. 
              Prinsen är Hertig av Halland  

   ”Vad har hänt i världen, i            
Sverige & i Eskilstuna sen det                                
senaste numret av Lagunen?”.                           

   VM-guld i curling.    

Lag Edin tog sitt tredje raka VM guld.  

Nu har  4 543467 personer i  
Sverige tagit den första                
vaccindosen för Covid-19.  
      
     (Statistik från den 21 maj 2021) 
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        Storbritanniens drottning                      

    Elizabeth II:s make Prins Philip   
                       har avlidit.   
        
         Prins Philip blev 99 år gammal. 

Tusse blev årets vinnare av                      

Melodifestivalen med låten Voices.               
Han representerade Sverige i                  
Eurovision Song contest och kom på 14:e 
plats i Rotterdam.  

Reportage av: Emil Pettersson 

   Mälardalens högskola  

        blir universitet. 
 
- Universitet och högskola skiljer sig åt           
framför allt att universitet kan utfärda       
examen i forskarnivå. Universitet får även 

mer omfattande finansiering för sin               
forskning. På Mälardalens högskola idag  
bedrivs det forskning inom sex                       

forskningsinriktningar.  
 

   Kung Carl XVI Gustaf  
   firade sin 75 års dag den 30 april. 

Årets vinnare av  Eurovision song              

contest var Italiens bidrag Måneskin med 

låten ”Zitti e buon”.  
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Den nya biografen är nu öppen men de har inte 
kunnat öppna verksamheten med buller och bång 
som var tanken från början på grund av pandemin. 

Hur anpassad är bion för folk med                             
funktionsnedsättning? Tänker både på rullstolar, 
synnedsättning, hörselskador med mera.          
Hur ser det ut i salongerna och i de allmänna   
utrymmena och toaletterna? 

- Den är anpassad, vi har hiss till övervåningen så att 
man lätt kan ta sig till salongen som ligger där.           
Sju av våra salonger ligger på markplan så alla kan 
ta sig in. Den här biografen är väl anpassad för olika 
funktionsnedsättningar jämfört med vad den gamla 
var med lite speciella hissar och andra grejer. Vi har 
hörslingor i alla våra salonger. Om man har               
ledsagare så går den (en person) in gratis                         
tillsammans med den som har stödbehovet. 

BIOSTADEN 

Lagunen stämde träff med 
Monica som arbetar på            
Biostaden. Monica              
besvarade på Lagunens    
frågor.  
 
Hur många salonger finns 
det? 

- Det finns åtta stycken             
salonger. 
 

Vad är tanken bakom de olika salongerna?      
Ska det vara för olika saker exempelvis teman? 

 - Vi har som sagt åtta olika salonger och ettan är vår 
största salong. I den är fokus på ljud och bild, bilden 
är 170 kvm och är Sveriges största bioduk som vi 
har här. Sen har vi de andra salongerna, en ren           
VIP-salong tillexempel som vi har med bara             
recliners, vi har en salong som vi kallar för                
Greta Garbo som ligger en våning upp, den har 
också specialstolar. Vi har försökt att tänka mycket 
på design som ska passa så många som möjligt.             
Varje salong har väl sin lilla nisch sen är det några 
som ser likadana ut.  

 

Vad innebär hörslinga? 

- Det innebär att ljudet förstärks om du har en                  
hörapparat. 
 

Hur har det varit att arbeta med alla                                  
anpassningar under Corona? 

- Det har varit tufft, vi får inte ta in så mycket folk, 
vi får bara ta in så det är åtta personer i varje        
salong. För oss har det varit både positivt och            
negativt, det negativa är att vi inte kan visa upp 
bion att vi inte får några premiärer och så vidare. 
Det positiva att vi fått tid att jobba in oss och se vad 
vi kan göra bättre och vad som behöver förbättras 
när vi väl kommer igång och bion är full kapacitet. 

 

Qrkod till ljudklipp 

Monica 

Biostaden:  Kungsgatan 66 i Eskilstuna 
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 Hur känns det att jobba med en av             
landet största filmdukar? 

- Det är ashäftigt! Det har vi väntat på 
länge, så det är vi jätteglada för.  
 

Hur många personer får rum på bion? 

- Totalt, nu ska vi se, jag tror att det är 560  
platser.  

 

Hur många är det som jobbar här?        
( i vanliga fall).                                            
Hur ser en typisk arbetsdag ut? 

- Det kan jag inte riktigt säga just nu, i        
dagsläget är vi permitterade allihopa och vi 
är inte så många. Det är bara de              
heltidsanställda som är kvar här, alla som 
arbetat extra kan inte jobba nu på grund av 
pandemin så det är svårt att säga hur många 
som jobbar. Jag räknar med att vi kommer 
vara ett 20-tal som jobbar här när det väl 
allt sätter igång. 

 

Hur många är det som är                     
heltidsanställda? 

- Vi är sex stycken som är heltidsanställda, 
vi är sju totalt som jobbar då vi också har 
en som arbetar deltid. 

 

Vem gör vad och hur går arbetet till 
bakom filmduken? 

- Alla gör allting här, alla står i kassan, alla 
kör maskinerna och alla städar. Det är lite 
villkoret för att kunna jobba här som             
heltidsanställd, att man kan allt. Så alla gör 
faktiskt allting, allt ifrån att köra maskinen, 
säljer biljetter till att städa. 

 

Hur kändes det att få vara med och öppna 
en ny biograf i stan? Hur har ni upplevt 
intresset under förutsättningarna? 

- Under förutsättningarna har intresset varit 
jättestort, folk har verkligen väntat och vi har 
väntat. Vi har letat efter det rätta läget i sju 
år, vi letat efter någonstans att bygga biograf 
så äntligen! Vi har haft otur när vi väl      
började så kom den här pandemin som sätter 
lite käppar i hjulen för oss men vi försöker          
anpassa oss efter det. 
 

Kommer ni ha några mingelfester? 

- Just nu kommer vi inte ha det med tanke på 
att vi inte får vara så många här men så  
småningom räknar vi med att kunna ha 
kanske lite invigningar. Det kommer även 
öppna en restaurang här precis på sidan om, 
förhoppningsvis till april beroende på             
restriktionerna. 

 

      ”Folk har verkligen                
 väntat och vi har väntat”.  

Hur ser arbetstiderna ut normalt blir mycket 
kvällstid? 

- Ja, det är mycket kvällsarbete. Om man bortser 
från pandemin och tittar på hur det skulle se ut          
normalt så skulle det vara mycket mer aktivitet här. 
Då har vi öppet dagtid från onsdag till söndag,          
då öppnar vi klockan 13 ungefär och stänger                
dörrarna halv tio men sista personalen kanske              
lämnar vid halv tolv på kvällarna. Så det är               
kvällsarbete främst men all städning sker oftast på 
förmiddagar. Vi har andra aktiviteter här också så 
som uthyrningar, konferenser och event som sker 
dagtid (inte nu under pandemin). 
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Har det kommit igång med egna                 
biovisningar? 

Har ni haft många och vilka är det som 
bokar? 

- Vi har något som heter ”Bio on                       
demand” som vi starta i den här pandemin. 
Det innebär att man kan boka en egen       
biosalong. Det är väldigt populärt, du kan ju 
boka antingen att titta på de filmerna som vi 
har eller så kan du boka en salong och sitta 
och spela tv-spel, playstation eller x-box. Det 
har varit väldigt populärt och det tycker vi är 
roligt. 

 

Vad visar ni för slags filmer? 

-Vi visar allt, det är från den smala filmen till 
den stora filmen, vi visar allt från skräck, 
drama, thriller, finsk film med mera.                
Vi är otroligt mångsidiga. 

Vad kommer det vara för                           
restaurang? 

- Det kommer vara en allsidig restaurang 
som kommer ha fulla rättigheter. Det              
kommer både vara mat och lättare fika och 
sånt. 
 
Kommer man få ta med det in i salongen 

- Inte just nu men det är kanske något vi 
kommer att jobba med senare. Jag vet inte 
om ni har varit i Nyköping, där har vi en 
salong som vi har servering i men som sagt 
allting står ju liksom stilla just nu. Det är 
svårt att kunna planera förens vi ser hur det 
blir i framtiden. 
  

Kommer restaurangen tillhöra                      
biografen? 

- Nej, men det kommer vara öppet emellan 
verksamheterna. Vi har satt för just nu för 
de håller på att bygger om där inne. Den 
kommer drivas i egen regi då, i ett         
samarbete med oss. 
 

Kommer det finnas någon stor                          
filmpremiär här? 

- Vi hade faktiskt lite tur här i måndags för 
restriktionerna lättade faktiskt lite, så att 
Wonder Woman kommer vi få köra upp. Så 
det är vi jätteglada för även fast det bara är 
8 i varje salong men det är vi ändå glada för 
så det börjar lossna lite små premiärer. Vi 
har           faktiskt lite premiärer som kom-
mer, i           morgon har vi häxorna som har 
premiär  annars så kan jag inte säga när var 
och hur det kommer premiär så fort restrikt-
ionerna släpps så kommer premiärerna. 

       ”Vi säljer glädje och                           
       det är det viktigaste”.  

 

 

Vad är det bästa med att jobba här? 

- Människorna skulle jag säga. Vi säljer ju 
glädje och det är det roligaste. 
 

Vad är det som är mindre bra med att 
jobba här? 

-Det är väl om man inte skulle kunna tänka 
sig att jobba kvällar då verkar man kanske 
valt fel yrke det kan väl vara det som jag kan 
komma på.  
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Om du skulle ha en superkraft vad skulle 
det vara? 

Om jag skulle ha en superkraft att ta bort 
det här viruset. Virushjälte!  
 
Finns det några förhoppningar om   
framtiden med bion? 

- Ja det är klart det gör! Att den här            
pandemin ska vara över så vi kan få hit alla 
stora premiärer, så vi kan öppna dörrarna 
för fullt. 
 

Vilken film är den bästa du sett på bio? 

- Oj, den bästa jag har sett på bio. Det är 
många men den som jag såg senast som jag 
tyckte var riktigt bra var ”Once upon a 
time”. Jag älskar filmer av Tarantino. 

 

Vilken film skulle du vilja se? 

- Det har jag inte ens tänkt på, det är många 
jag skulle vilja se som kommer. Jag vill se 
på nya Bond som kommer men den är   
uppskjuten till hösten dessvärre. Jag skulle 
faktiskt vilja se den nya ”Top gun” också, 
den jag är lite nyfiken på. 

Vilken film skulle du vilja visa på bion, 
får ni alla filmer som kommer ut? 

- Vi får nästan alla filmerna nu och vi kan ta 
emot alla eftersom vi har åtta salonger.             
Vi får oftast de filmerna vi vill ha så det  
brukar inte vara större problem. 
 
Saknar ni något på den nya bion? 

- Alla människor, det är dem vi saknar.  
 
Vad är största skillnaden att jobba här 
mot den gamla biografen? 

- Det är så mycket större, det blir mycket 
mer gå så det är helt klart avstånden, fast vi 
är glada för det! Nu ligger biografen max tio 
minuters promenadväg från stan eller              
citykärnan men du har jättebra med                
parkeringar här och så har du både Amarant 
och Bangkok express, en restaurang i direkt 
anslutning till biografen så allt kommer att 
finnas för en trevlig nöjeskväll.  
 

     ”Man kan boka en egen biosalong”.  

Reportage:  Oskar Stenberg & Emil Pettersson 

  ”Vi saknar alla människor”.  

 

Får ni som jobbar här se på filmerna som 
går gratis? 

- Ja, om man jobbar här så får något som        
heter personalbiljett och det ingår i lönen 
kan man säga. Vi vill uppmana våra             
personal till att se film. 
 

Vilka möjligheter har öppnats upp i och 
med den nya lokalen? 

- Just det här med konferensmöjligheter är 
en stor skillnad, vi hade mycket mindre i 
den tidigare lokalen. Vi hade i stort sätt bara 
två salonger som vi tyckte var dugliga för     
konferens men här kan vi hyra ut i stort sett 
allt. Det är en möjlighet som vi inte hade          
tidigare. Det är så kul! 
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”Vilken app klarar du dig inte utan på din mobil?” 

    NUMRETS FRÅGA 

                           Niclas:  
    - Jag skulle inte klara mig utan Spotify.                     Johan Glans:  

    - Swish, för att mina barn vill att jag ska 

swisha pengar. Det är därför jag behöver 

swish.  

                Mikael:  
   - Spotify.  

                Pari:  

 - Messenger och Viber 
                 Eva:  

         - Min mail.  
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          Peter Brynolf & Jonas Ljung:  

Peter: - Candy Crush!  

Jonas: - Facebook  

                 Emilia:  

- Det är nog Messenger 

                     Monica:  

  - Mailen, den  underlättar mitt liv.           

                         Kristian:  

  - Jag skulle inte klara mig utan 

Facebook.     

        Alicia:  

 - Instagram.  
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      ”Porsche i Örebro och deras    
                    drömfabrik”                              

Många tycker det är roligt och att det ger 
en kittlande känsla i magen av att åka 
snabbt. Albert på Lagunen undersökte 
saken närmare genom att åka till                
Gelleråsen. Där han fick åka en Porsche 
911 och vara med om när det gick riktigt 
snabbt i svängarna.  
Banan är till för både tävlingar, trackdays, 
testverksamhet, säkerhetskörning och     
klubbträffar. Banan har tilltagna            
avåkningszoner och det går även att dela 
in banan i två stycken slingor.  
Gelleråsbanan är idag klassad för tävling 
och träning för både bil och MC.  
 
Albert blev inbjuden av Porsche i Örebro 
och deras drömfabrik.  
Drömfabriken bjuder in olika gäster som 
får prova att åka Porsche och du får en         
upplevelse utöver det vanliga.  
Säsongen för att åka på banan sträcker sig 
normalt från 1 april till 15 november och 
det är för att det ska vara säkra                      
körförhållanden.   

Karlskoga Motorstadion är en                 
2350 meter lång racerbana i Karlskoga      
kommun, vid byn Gelleråsen.              
Banan kallas därför oftast Gelleråsen.                  
Gelleråsen var från början en grusslinga 
som var cirka en kilometer lång.  

GELLERÅSEN 

Gelleråsen är den äldsta banan i Sverige, 
den är unik tack vare det faktum att du 
kan se hela banan från alla                          
publikområden. Banan byggdes år 1949.  

 

 

 

Qrkod till ljudklipp 

Gelleråsens racerbana 

Porsche 911 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Meter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlskoga_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karlskoga_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Geller%C3%A5sen
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Albert upplevde en känsla av gemenskap 
direkt på platsen och att han blev en i 
gänget av åkarna. Albert började med att få 
en genomgång om hur allt skulle gå till, alla 
förare och medåkare delades in i grupper då 
alla inte kan vara ute och köra på banan 
samtidigt.                                                   

Det är många moment som behövs gås   
igenom innan man kan bege sig ut på banan 
för att åka. Efter genomgången började de 
med uppvärmning, man åker runt med    
bilarna på banan för att de ska bli varma för 
annars kan man inte åka fort. Sedan åkte 
han sammanlagt vid tre olika omgångar 
med två olika förare. 

En av dem var rallyföraren och legenden 
Stig Blomqvist, han är en känd före detta 
rallyförare som bland annat blev              
rallyvärldsmästare 1984 i Audi 
Quattro tillsammans med sin kartläsare 
Björn Cederberg.  
Albert fick åka tillsammans med Stig    
sammanlagt 7 varv runt banan.                 
De åkte i över 200 kilometer per timme. 

Reportage: Albert Uhlin 

     ”Kittlar skönt i magen”                                     

Albert tycker det bästa var att åka snabbt i 
kurvorna, det var en skräckblandad           
förtjusning. Albert upplevde den där             
kittlande känslan i magen som man gör 
när något går riktigt fort och det är samma 
kittlande känsla som när man åker berg 
och dalbana. Att det var fint väder just den 
här dagen när Albert skulle få åka på           
banan satte lite extra guldkant på tillvaron 
och Albert sammanfattar dagen som            
fantastisk och att han vill tacka Porsche i 
Örebro för upplevelsen.  

   ”Åkte i över 200 kilometer /timme”                              

 

 

Albert & Stig  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Audi_Quattro
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PODDRECENTION 

   

Lagunen har lyssnat på P3 dokumentär. 
Podden börjar med en ljudslinga som direkt 
känns igen även om man inte hört den            
tidigare.  
 
Vad handlar podden om?  
P3 dokumentär berör olika ämnen och det 
kan vara allt ifrån olika personer och vad de 
gjort under deras liv allt från spionen Stig                 
Wennerström till Anna Nicole Smith.                 
Det behöver inte bara vara personer som 
figurerar i podden, de har också gjort podd 
om rumänska barnhem, Ebolaviruset och så 
vidare. De berättar historian bakom               
händelserna eller personerna och vi            
upplever att de gör det på ett grundligt sätt. 
Det kan också vara svåra eller                     
obehagliga ämnen som de tar upp som kan 
kännas jobbiga eller svåra att lyssna på.  
Det vi kan se som en röd tråd genom alla 
dokumentärer är att det är mycket tragik i 
dokumentärerna, att ämnena de tar upp är 
mindre ljusa berättelser.  

Det som skiljer denna podd från andra är 
kanske just är att det är en journalistisk 
podd som känns väldigt genomtänkt ur 
det perspektivet som de har.   
 
De som pratar i de olika dokumentärerna 
har alla riktiga radioröster som man vill 
höra på, de har behagliga röster med     
inlevelse i ämnen, de lämnar ingen             
oberörd kan man lugnt säga. 
 
De tar in intervjuer i podden så det är inte 
bara berättarna som pratar under hela          
tiden utan det blir en bra blandning             
mellan olika röster. 
 
Det som man kan fastna för i                    
P3-dokumentärerna är att det som sägs i 
podd avsnitten är sanningen och att man 
vet att det som sägs har blivit granskat. 
 
Det samlade betyget från Redaktion          
Lagunen blev en 8:a. 
 
1 är det lägsta och 10 det högsta som den 
skulle kunna ha fått. 

Recension: Redaktion Lagunen  

                 ”P3 Dokumentär”.  

Vårt tips är att lyssna på de ämnen som du 
tycker är intressanta och att du tänker på 
vilket humör du själv är när du går in och 
lyssnar. Dokumentärerna tar upp saker som 
man kanske inte hade kunskap om och de 
gör ett gediget bakgrundsarbete och man 
får flera andra perspektiv på saker och ting. 

  ”P3 dokumentär berör olika ämnen”.  

Qrkod till ljudklipp 
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Största hotet mot havssköldpaddorna är 

människan och detta genom miljöförstöring, 

fiske och att vi bygger och förstör stränder. 

Jakten på havssköldpaddor och deras ägg 

leder till en minskning över hela världen. 

Bara i Kalifornien och Sydostasien dödas  

80 000 havssköldpaddor olagligt varje år. 

För att rädda havssköldpaddor arbetar WWF 
bland annat med att skydda viktiga stränder 
där honorna lägger sina ägg, samt att        
försöka stoppa arthandeln med havssköld-
paddor. 
 
För att havssköldpaddorna ska ha en framtid 

måste vi sluta slänga skräp i naturen, dra ner 

på engångsplasten och arbeta för att minska 

klimatförändringarna. 

 

HAVSSKÖLDPADDA 

Havssköldpaddan tillhör klassen kräldjur 
och har ett strömlinjeformat skal och benen 
är omvandlade till simfötter. Det finns sju 
olika sorters Havssköldpaddor.              
 
Havssköldpaddor tillbringar större delen av 
sitt liv i havet. De lever främst i varma    
tropiska och subtropiska hav, men vissa  
arter lever även i tempererade vatten.               
De lever sitt liv i havet och hanarna lämnar   
aldrig havet och honorna kommer endast 
upp på land för att lägga ägg på lämpliga 
sandstränder.  

Honan gömmer sina ägg i gropar som hon 
gräver  på stranden. Om det blir pojkar eller 
flickor av äggen bestäms av temperaturen i               
sandgropen som äggen ligger i. Om det är 
kallare blir det  mest hanar och om det är 
varmare blir det mest honor. 
  
När äggen kläcks skyndar sig de små      
ungarna ner till havet för att söka mat och 
skydd. Sedan simmar de runt i haven tills 
de blir vuxna. Honorna återvänder till 
samma strand där de själva föddes för att 
lägga sina ägg. 

Skrivet av: Jim Karlsson 

  ”Havssköldpaddorna har funnits i  
över 100 miljoner år”.  

”Havssköldpaddor kan bli upp till      
100 år gamla”.  

Qrkod till ljudklipp 
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Grekisk  Sallad 

RECEPT 

 Broccolisoppa 

Ingredienser:     
 
1 Rödlök 
1 Gurka 
4 Tomater 
150 g Fetaost 
1/2 kruka färsk oregano 
1½ dl Kalamataoliver 
½ dl Olivolja 
1 msk Rödvinsvinäger 
1 krm Svartpeppar 

 
Ingredienser: 
 
1 Gul lök 
½ msk Smör 
500 g Frysta broccolibuketter 
6 dl Vatten 
2 tärningar grönsaksbuljong 
3 dl matlagningsgrädde 
150 g Mild och krämig ost 17% 
Salt och svartpeppar 
 
 

Gör så här:  
 
1. Skala och hacka löken. Fräs den mjuk i 
smör i en rymlig kastrull. 
 
2. Tillsätt  broccoli, vatten, buljong och   
grädde. Låt koka i 5 minuter. 
 
3. Grov riv osten och rör ner den i sop-
pan. Mixa slätt och smaka av med salt 
och peppar. 
 
4. Servera gärna med en ostsmörgås . 

Skrivet av: Mikael Larssén 

1. Skala och skiva löken. Skär gurka och 
tomater i bitar. Bryt osten i bitar. 

Plocka bladen från oreganon. 

2. Rör ihop olja och vinäger till en       
dressing. 

3. Varva lök, gurka, tomat, oliver och ost 
på tallrikar. 

4. Ringla över dressingen. Strö över      

oregano och svartpeppar. 
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HUMOR 

Skrivet av: Emil Pettersson  

  Qrkod till ljudklipp 

Det var två killar som körde förbi en 

skog och då säger den ena killen: 

- Ser du skogen? 

- Nej, för alla träd är i vägen. 

Bengt ville köpa en ny fönsterruta. 

- Vill ni ha den inslagen? 

- Nej tack, en sån har jag redan. 

Varför är gäddan så snabb? 

Den har så många ben! 

Vad tar man till bordet 
och delar ut  
men aldrig äter? 
- Kortleken. 

Varför kastade pojken ut klockan från fönstret? 
 

Han ville se tiden flyga iväg! 

Det var många frivilliga till att bli 
allsångsledare på Liseberg så 
de fick Lotta. 

 Bagaren får ju inte bli medlem, 
 men han kan få delta i mötet som jäst… 

Vad heter Rysslands 
snabbaste korvstoppare? 
- Korv-ba´-tjoff 
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     NUMRETS BILD 

 FOTO: FREDDY JAKOBSEN 


