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Ledaren.

QR-kod till ljudklipp:
Qrkod till ljudklipp

Det är en märklig tid vi befinner oss i. Våren knackar på dörren med
en sol som värmer och längre dagar. Pandemin vi under de två
senaste åren tvingat anpassa oss efter börjar gå mot sitt slut.
Vi kan äntligen träffa familj och vänner, gå på bio och på restaurang.
När allt går åt rätt håll så utbryter det krig i Europa. På nyheterna
rullar bilder på människor på flykt och bombade städer. I tider som
dessa är det viktigt att vi tar hand om varandra och visar
medmänsklighet. Men jag tror även att det är viktigt att se och
uppmärksamma positiva roliga saker som händer runt omkring oss.
I årets första upplaga av Lagunen kan ni till exempel läsa om
föreningen Bara vanlig som jobbar för att personer med
funktionsvariationer ska få möjlighet att röra på sig utifrån sina
förutsättningar. Hur man med kusen Heja sexualkunskap ökat
kunskapen inom sexuell hälsa för personer på särskilt boende.
Tidningen gör även reklam för Funkisteaterns
kommande föreställning Platsa! Föreställningen
är gratis och ni hämtar biljetter på bibblan.
Självklart blir det även poddrecension, recept
och mycket mycket mer.

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

Morsning korsning

E-post:

Douglas /

douglas.gilljam@
eskilstuna.se
TRYCK:

Qr koder:

Arkitektkopia
Svarvargatan 9
Eskilstuna

Lagunens hemsida

Soundcloud– Ljudklipp

Lagunens Facebook

Lagunens Instagram
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INNEHÅLL:
SIDA:

2.

LEDAREN

3.

ANNONSER/ INSÄNDARE

4-6.

REPORTAGE OM DANIEL

7.

LÄTTA HJÄLPMEDEL I
VARDAGEN

8-13. BARA VANLIG
14–15. SENASTE NYTT
16-17. NUMRETS FRÅGA
18-19. HEJA SEXUALKUNSKAP
20.

PODDRECENSION

21.

VARG

22.

RECEPT

23.

HUMOR

24.

NUMRETS BILD

Mötesplats Huset
har bytt namn till

KulturHuset?!

3

Vilken autograf tycker du bäst om av dem du
har?
-Jag har så många autografer men den jag är mest
stolt över är Tom Feltons från Harry Potter.
Sen har jag några från ”Sagan om ringen och
”The hobbit”. Så jag har några stycken jag är
extra stolt över. Just de är mina favoriter i och
med att jag älskar ”Sagan om ringen”.

QR-kod till ljudklipp:

DANIEL SALENIUS

På fotot från höger: Albert, Daniel, Emil & Freddy.

Hur har du fått tag på dem?
- Just de autograferna fick jag på
Stockholmsmässan när jag var där.
När man träffar de här personerna så måste
man betala 800 till 1000 kronor för ett
foto. En autograf kostar 600 kronor. Så
man har lagt ut några slantar på det här om
man säger så.

Alla har olika fritidsintressen eller olika
hobbyer, det kan vara allt från att träna till
fågelskådning. Listan kan göras lång,
Redaktion Lagunen kontaktade Daniel och
ställde frågor till honom om hans stora
intresse som är att samla på autografer.
Hur kommer det sig
att du började samla
på autografer?
- Det började 2012 när
jag träffade Samir
Badran när var han i
Strängnäs. Sen har det
blivit så att det har
blivit fler och fler
autografer och bilder.
Samir Badran.
De första bilderna jag
tog var med Samir Badran, Paulina
Danielsson och Jesper Fröidh från Paradise
Hotel

Har du även autografer på skivor och
böcker?
- Jag har bara i pappersform eller vad man
säger. Jag har inget på ett usb-minne eller
cd-skiva utan allt ligger i en stor plastlåda
där jag har lagt ner allting i. Lådan som jag
har är rätt så stor så det får plats mycket.

Har du inget speciellt häfte som du har
alla autografer i?
- Nej, jag tar det bästa jag hittar att skriva
på i stunden. Jag lägger ner allting i lådan
men jag har inte riktigt koll på hur många
autografer jag har men det är över hundra.
Sen har jag köpt VIP-band som jag sparar
och nu har jag en hel hög med VIP-band
efter att jag har varit på olika event och så.

Vilken var den första
autografen du fick?
- Det var Samir Badrans.
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Har du nån gång övernattat för att träffa en
kändis?
- Ja, på spelfestivalen Dreamhack i Enköping.
Jag har varit där i många år, det är en av världens
största spelfestivaler. Jag sov över i tre dagar och
biljetten kostade 1200 kronor.

Av alla autografer, hur många tror du att du
fått betala för?
- Det är jättemånga jag har fått betalat för. Den
dyraste som jag har betalat för var från en
skådespelare som var med i filmen ”Sagan om
ringen”. Det är dyrt att få en autograf av just
utländska personer, det är en lång kö och många
som vill ha autografer och bilder. Det ligger runt
800 till 900 kronor och det är för en bild på en
person. Det är Stockholmsmässan som jag har gått
på och sen Comic Con (en seriemässa) så det har
blivit några kronor bara för fotografering och
autografer.

Vilka är det du vill ha autografer av?
Är det artister, författare eller tv-profiler?
- Jättebra fråga men tro det eller ej men Ed Sheeran
gillar jag och Justin Bieber, jag skulle tycka att det
var jäkligt coolt att få en autograf av dem. Så det
strävar jag mot men det är väl en aning omöjligt
kanske men drömmar ska man ha.

Vad är det som får dig att fortsätta med ditt
samlande?
- 2012 började jag och sen har det bara ökat. Det
är en kul grej, det är min hobby. Jag har fått många
positiva kommentarer på mina sociala medier men
även en del negativa och elaka kommentarer.
Svartsjuka eller avundsjuka finns ju alltid tyvärr.

Tror du att du har en autograf som är värd
pengar om man ska tänka pengarmässigt?
- Ja, om vi tar någon svensk så är det Sven Wolter,
hans autograf har jag. Det är han skulle jag tro för
han har tyvärr gått bort och jag har säkert några fler
men Sven Wolter tror jag mest på.
Hur många autografer tror du att du har
sammanlagt?
- Cirka 500 stycken, det kan vara mer eller mindre
men jag kan tippa på 500. Mina VIP-band vågar jag
inte svara på men jag har väldigt många av dem
också.

Har du fått någon autograf nu i Corona tider?
- Svar nej. Alla konserter har väntat på grund av
Corona och att restriktionerna skulle tas bort. Jag
kommer fortsätta nu efter restriktionerna tagits
bort. Jag hoppas att allting släpper så det blir som
vanligt igen så att man kan gå på alla RIX FM
festivaler. Jag vill kunna gå på olika konserter och
evenemang.

Hur gör du för att be om autograf?
- Jag var jätteblyg i början och vågade knappt gå
fram. Sen har det blivit en vana att man gör det, jag
vågar gå fram automatiskt. I början var jag jätteblyg
och tänkte ”vågar jag, vågar jag inte”. I början så
tänkte jag eller tyckte att det var lite oartigt men
efter hand vågade jag mer och mer. Nu kör jag raka
spåret.

”Min finaste autograf är Billy Boyds
från Sagan om ringen”.

Tror du att du har några dubbletter av någon
autograf?
- Jo, jag har faktiskt dubbletter. Jag har tre stycken
av Samir Badran. Jag har träffat honom många
gånger. Jag har också träffat Joakim Lundell många
gånger om ni känner igen han hans namn, han är en
Youtuber.

På fotot från höger: Albert, Freddy & Daniel.
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”Jag har så många autografer men

Vilken är den bästa konserten du har
varit på?
- Jag har ju gått på så himla många
konserter. Det är en jättesvår fråga att
besvara på men jag skulle nog säga att den
bästa är nog bandet Ghost. De är riktigt bra
jag har varit och sett dem live i Globen.

den jag är mest stolt över är
Tom Feltons från Harry Potter ”.

Kommer du ihåg alla autografer du
har ?
- Nej, det gör jag inte. Jag har så många och
då är det svårt att komma ihåg alla.

Har du någon favorit, vilken autograf är
snyggast?
- Om jag tänker på stilen så är det Tom
Feltons autograf, han har en snirklig
handstil som jag gillar.

Vilken är din finaste autograf?
- Sagan om ringen, Billy Boyd.

Har du kontakt med någon som du har
fått autograf av?
- Tro det eller ej men Joakim Lundell
brukar jag skriva med och han brukar svara
då och då. Jag har träffat honom fyra eller
fem gånger så han känner igen mig.

Har du även någon autograf av någon
utländsk artist?
- Nej, jag har autografer från skådespelare/
skådespelerskor. Jag har inga autografer
från utländska artister.

Brukar du berätta för den du får
autograf av att du samlar hur många du
har?
- Nej, faktiskt inte.

Har du autograf av Ghost också?
- Ja det har jag faktisk, jag fick den när jag
träffade dem.

FAKTARUTA
Namn: Daniel Salenius.
Ålder: 30 år.
Bor: I Strängnäs.
Familj: Mamma, pappa, syster &
flickvännen Malin.
Arbete: Samhall i Strängnäs.
Fritidsintresse: Spela tv spel.
En superkraft du skulle vilja ha:
Att teleportera.

Reportage: Albert, Freddy & Emil.
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Alla dessa appar kan användas i butik om
kortterminalen stödjer NFC. NFC står för
Near Field Communication. Det är
detsamma som när man ”blippar”.
Men istället för att använda kortet,
använder man telefonen. Det innebär dock
att det finns en begränsning för hur stor
transaktion man kan göra. Samsung Pay
har en extra säkerhetsbegränsning som
kallas MST vilket innebär att telefon
simulerar en magnetremsa för avläsning.
Det gör den säkrare.

QR-kod till ljudklipp:

LÄTTA HJÄLPMEDEL I
VARDAGEN.
Vi på Lagunen bestämde oss för att jämföra
olika betalningsmedlen via ens telefon. I
denna text fokuserar vi på Apple Pay,
Google Pay och Samsung Pay. Apple Pay
finns endast för iOS d.v.s. iPhones, iPads
och Mac. Medan Google Pay finns för alla
telefoner som använder Android. Om man
har en Samsung telefon kan man även välja
Samsung Pay. Det finns få skillnader
mellan dessa då samtliga möjliggör
kontaktlös betalning i butik, men vi ska
försöka att täcka deras skillnader. Samsung
Pay är tillgänglig för nyare Samsung
telefoner. Apple Pay är tillgänglig för
samtliga Apple produkter fr.o.m. iPhone 6.
Google Pay finns tillgänglig för samtliga
Android telefoner med stöd för NFC.

Det går även att göra ett begränsat antal
betalningar om man är offline, d.v.s.
saknar Internet uppkoppling.
I samtliga fall används en metod som
innebär att telefonen skickar en kod till
handlaren. Ditt kreditkorts nummer
avslöjas aldrig för handlaren. Apple Pay
sparar denna information på mobilen
medan Google Pay använder ”molnet”.
För att slutföra en betalning krävs en av
tidigare nämnda autentiseringsmetoder.

Samsung Pay finns i 24 länder över hela
världen. I jämförelse finns Apple Pay i
27 länder och Google Pay i 18. Ytterligare
länder kan tillkomma över tid.

Om du förlorar din telefon, tillåter
samtliga appar dig att via fjärrstyrning ta
bort dina uppgifter.

All tre har stöd för fingeravtryck och
lösenord för autentisering. Samsung Pay
stödjer även iris, Apple Pay stödjer FaceID
och Goggle Pay stödjer mönster. Apple Pay
kräver att programmet startas medan
Google Pay är aktivt så länge NFC är
igång.

Du kan även göra vissa betalningar via
hemsidor med hjälp av dessa appar.
Ta reda på vad som gäller för ditt val.
Om du vill skicka pengar till vänner, finns
den möjligheten endast i Apple Pay och
Google Pay. Dock finns det inget stöd än i
Sverige för att skicka pengar via Google
Pay. Istället kan man använda Swish.

Samtliga stödjer kredit- och betalkort för
betalning. Google Pay och Samsung Pay
stödjer även lojalitets- samt presentkort.
Medan Apple Pay ger ytterligare stöd för
kundkort. Det finns vissa skillnader
beroende på vilken bank du använder och
var du bor. Vi rekommenderar därför att du
kollar på deras sidor om din bank stöds.

I slutsats är dock ditt val av betalningstjänst beroende på vilken typ av telefon du
använder då dessa är knuta till respektive
operativsystem.
Skrivet av: Albert & Freddy.
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Kan du berätta mer vad ”Bara vanlig”
är?
- Bara vanlig är en ideell förening, en ideell
organisation som startades 2016. I dagsläget
så är det jag som är verksamhetsansvarig
och så har vi en projektledare som heter
Malin Hägg som hjälper mig kring
ansökningar till stiftelser. Vi ansöker till
exempel till postkodstiftelsen och
kronprinsessparets stiftelse för finansiering
runt ”Bara vanlig”, för det kostar att starta
upp löpargrupper. Det som kostar är bland
annat volontärernas tröjor, det är
beachflaggor, att fixa bildstöd med mera.
Vi jobbar ju fortfarande ideellt men vår
vision är att vi ska ha ett litet kansli där jag
jobbar som anställd tillsammans med
projektledare.
Vi har en kontentcreater som jobbar med
vårt innehåll på Instagram och Facebook.
Vi har även börjat jobba med ambassadörer,
det är då kända idrottare som vill sprida vårt
namn kopplat till rörelseglädje.
Vi hoppas att vi ses som ett komplement till
parasporten eller en inkörsport till
parasporten.
Alla vill inte tävla och vi tävlar inte på våra
träningar utan det är som sagt deltagarna
själva som bestämmer innehållet.
På våra träningar har man med sig sitt
sociala stöd som kan vara en mamma,
pappa, personlig assistent eller kompis,
någon man känner sig trygg med. Vi lägger
över ansvaret till våra deltagare så att de
kan genomföra träningen och själva få
bestämma över sin egen träning. Det spelar
ingen roll om du springer, rullar eller går
utan alla är välkomna!
Vi har även personer som har
synnedsättning men då får man ha med sig
en ledsagare såklart. Det är lite så vi jobbar
det är de som skiljer oss också från
parasporten kan man säga. Se oss mer som
ett Friskis och Svettis för funkisar eller
organiserad spontanidrott, så skulle jag
uttrycka mig.

QR-kod till intervjun

Hur föddes idén till ”Bara vanlig”?
- Den föddes igenom min dotter Melina
som nu är vuxen, hon fyller 24 år nu i maj.
Ända sedan hon var liten så har hon alltid
tyckt om att röra på sig. Hon har en kognitiv
funktionsvariation, en intellektuell
funktionsnedsättning och inget tal.
Det fanns ingen träning för henne så jag
kontaktade Hellasgården. Detta för att den
närmsta parasporten bara kunde erbjuda
friidrott och det var inte riktigt det jag var
ute efter.
Jag var ute efter att hon bara skulle få röra
på sig utifrån hennes egna villkor. Så det
var därför jag startade upp en löpargrupp på
Hellasgården utanför Nacka, nu finns vi på
sju ställen i landet.
Det kom en tidning och gjorde en intervju
efter tre träningar när det bara var jag och
Melina och hennes personliga assistenter
som tränade. Tidningen gjorde en artikel
om oss som delades flera hundra gånger på
Facebook och då började jag förstå ”oj, vad
har jag ställt till med”. Det var flera barn,
ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättning/funktionsvariation
som kunde ha glädje av det här.
Ända sedan den dagen så har jag jobbat
målmedvetet med att vi ska bli en
rikstäckande organisation.
Jag tycker att det är extremt viktigt att alla
ska få röra på sig oavsett förmåga.
Avsaknaden av fysisk aktivitet för barn,
ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättning/funktionsvariation är
stor, så vi behövs.

”Få mer inflytande i beslut
som fattas kring
verksamheterna som finns”.
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Vad är en ideell förening?
- Vi är en ideell förening, vi sökte via
skatteverket och fick ett
organisationsnummer. Vi har en styrelse
bestående av fem personer som röstats
fram. Det är medlemmar i vår förening som
till exempel kan rösta bort mig om de inte
tycker att jag gör ett bra jobb som
ordförande.
Jag sitter som ordförande just nu och vi
planerar verksamheten, det är alltid lättare
att ta kontakt med kommun och företag som
en ideell förening. Vi är ingen
idrottsförening. Men vår ideella förening är
uppbyggd på samma sätt som en
idrottsförening. Det är medlems stadgar, det
är medlemsavgift, träningsavgift och så
vidare. Vi är en opolitisk organisation.

Till våra deltagare ställer vi frågan ”hur vill
du ha det, vad vill du göra?”
Vi anpassar vår träning utifrån svaren vi får
från deltagarna.
Det vi märkt genom träningen är att det finns
en väldig stor okunskap och rädsla att jobba
med personer som kanske har NPF
(neuro-psykiatriska funktionsnedsättningar)
eller rörelsenedsättning. Känslan verkar vara
att man inte riktigt vet hur man ska bemöta
personerna, att man är rädd att säga fel som
ett exempel. Det vi märkt är att man måste
ställa frågor så vi jobbar enligt nånting som
heter MI (motivational interviewing).
Metoden kommer från början från USA och
lätt förklarat handlar det om att ställa öppna
frågor, frågor som inte bara kan besvaras
med ett ja eller nej.
Det första som händer på träningen är att vi
har samling. Då möter vi upp alla deltagare
som kommer till träningen. Under den
senaste tiden har vi jobbat och följt coronarestriktionerna. Det innebär att vi gjort
bildstöd för dem som behöver det, där vi
visar med bilder tydligt att man ska sprita
händerna, och att man ska hålla avstånd.
De visar även när träningen börjar och när
träningen slutar.
När det väl är dags att köra igång frågar vi
om någon vill hålla i uppvärmningen av
deltagarna.
Beroende på vem det är så kan det bli allt
från 3 till 7 minuters uppvärmning och så
gör vi alla andra likadant. Det är alltid olika
personer som gör det. Något annat som flera
av våra deltagare uppskattar är vårt fika, vi
fikar alltid efter träning.

”Jag var ute efter att bara få
röra på sig på sina egna villkor”.
Hur startade ni upp?
- Jag startade upp det här september 2016,
då drog jag igång den här löpargruppen. Det
var mest för Melinas skull, min dotter. Till
en början var det jag som ledde passen, jag
var ledaren. Nu har det blivit så att det är
våra deltagare som leder våra pass i stället.
Deltagarna jobbar som ledare och vi andra
utbildar alla våra volontärer i ”bara vanligmetoden” som är en utbildning i
kommunikation och bemötande. I
utbildningen går vi igenom hur man ska
bemöta en person med
funktionsnedsättning/funktionsvariation. Vi
utger oss inte för att vara några experter
utan vi utgår ifrån vår erfarenhet. Vi
bestämmer inte över huvudet på någon utan
mycket handlar om värdegrund, vi utgår
från individen.
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Hur mycket tid lägger du själv på
föreningen per månad?
- I dagsläget så ansvarar jag för 34
volontärer, det här är ett heltidsjobb.
Det är superroligt men framför allt är det
fantastiskt att få synliggöra deltagarna här.
Det är många med funktionsnedsättning/
funktionsvariation som är ensamma, som
inte har så många polare.
Det är också ett steg med ”Bara vanlig”,
att man faktiskt ska få träffa kompisar
även utanför ”Bara vanlig”.
Den nästan viktigaste delen är ju efter vi
har sprungit så samlas vi och fikar. Alla
kan ta del av den sociala gemenskapen.
Oavsett funktionsnedsättning möts alla
och det fungerar bra.
Deltagarna kan ha olika former av
rörelsenedsättningar, vi har deltagare med
AST alltså gamla Asperger, vi har
deltagare med ADHD och det fungerar.
Det tror jag beror på bemötandet, att vi
bemöter alla på precis samma sätt.
Vi hälsar alltid på våra deltagare först och
sedan på de sociala stöden som de har med
sig. Vi har ett koncept som vi utgår ifrån
men i grund och botten så handlar det om
att vara intresserad av människor. Att
faktiskt se bakom funktionsvariationen/
funktionsnedsättningen och se hela
människan.

På bilderna syns: Niclas Wennerlund & hans dotter
Melina.

Hur anpassar ni träningarna så att alla
kan vara med utifrån exempelvis fysiska
nedsättningar?
- Det är upp till ledarna och volontärerna att
anpassa så att det fungerar för alla utifrån de
individuella behoven som finns. Vi har egna
ledare och volontärer som stöttar upp.
Jag kan ta Adam som ett exempel, han sitter i
en permobil och har inget tal men han kan
via sin I-pad kommunicera och kan genom
den precis som jag att hålla ett träningspass.
Det blir en maskinell röst men det är ändå
han som håller i träningen.
Adam gör sina övningar på sitt sätt och
utifrån förmåga. En armhävning ser så klart
annorlunda ut om man sitter i rullstol men
det är inte något konstigt med det.
Vi har ju som mål att 50 % av våra ledare ska
ha egen funktionsnedsättning.

Hur många deltagare har ni?
- Vi har ungefär 250 deltagare totalt men
då är vi alla grupper. Det har gått fort att få
så många deltagare. Jag menar det har ju
bara gått fyra år. Efter att vi vann Årets
peppare på idrottsgalan så har det blivit
helt hysteriskt. Just nu på grund av
pandemin som varit så har vi inte vågat
starta upp varken gamla eller nya grupper.
Vi har väntat på att läget blir till det bättre
och det känns som vi är på väg dit nu.
Vi har ingen åldersgräns utan vi har
deltagare som är från fem år gamla till
pensionärer som är med för att vi tycker
att alla ska kunna vara med.

Om man skulle vilja vara med och delta,
hur gör man då?
- Då tittar man på vår Facebook, Instagram
eller på våran hemsida. Vi lägger upp mycket
information om våra evenemang om när och
hur vi startar och så vidare.
Qrkod till
Bara Vanlig hemsidan

Qrkod till
Bara Vanlig Instagram
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Hur många gånger i veckan träffas ni?
- En gång i veckan träffas vi men det kan vara
lite olika beroende på vilken stad det är som man
tränar i. Det är volontärerna själva som
bestämmer. Det händer så mycket i kroppen när
man får röra som tillexempel att man får bättre
minne, att man får bättre sömn med mera, så att
all träning är bra. Det är så många plusvinster när
man rör på sig.
Vad är det bästa med ”Bara vanlig”?

- Det bästa med ”Bara vanlig” är att människor
får mötas och att se den här rörelseglädjen hos
personer som faktiskt inte kanske har fått röra på
sig innan och har svårt att träffa kompisar.
Det slår det mesta faktiskt.
Det är häftigt att se personer som kanske har det
svårt med det sociala samspelet som börjar prata
med varandra. Det kanske tar ett år innan de
börjar prata med varandra men det kommer. Att
det skapas ett förtroende och att de vågar och att
få se den personliga utvecklingen hos deltagare
det är det som jag brinner för mest.

Vad har ni för mål och vad är syftet med
”Bara vanlig”?
- Alltså syftet är att öka deltagarnas
självkänsla. Många av de som kommer har
inte rört på sig överhuvudtaget och många
av dem har också svårt med det sociala
samspelet. Det är inget som kommer på en
gång utan det här handlar om att bygga upp
ett förtroende.
Det här kan ta två terminer tills personen
vågar hålla i en uppvärmning, vågar springa
själv, vågar ta för sig som ett par exempel
men det kommer. Man kan misslyckas i
våran miljö, det är en trygg miljö och
deltagarna försöker igen och blir inte
bedömda. Vi dömer aldrig en person om han
eller hon springer annorlunda, går, rullar
eller kryper det spelar liksom ingen roll. Det
viktiga är att man är med och deltar.
Min vision är att vi ska finnas över hela
Sverige. Vi har börjat med att komma in till
kommuner, vi börjar också titta på att kunna
erbjuda den här metoden genom att utbilda
personal på daglig verksamhet så att de kan
hålla våran utbildning ”Bara vanlig”
metoden. Detta för att ni skulle kunna göra
det enkelt på eran gräsplätt utanför era
dagliga verksamhet och komma igång med
friskvård. Vi ser ett jättestort behov av det,
dels för att personer är ensamma och genom
träning bryter vi utanförskap. Det vi gör
resulterar i att deltagarna faktiskt får en
bättre fysisk och mental hälsa.

Niclas Wennerlund grundaren av Bara vanlig.
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Har du någon historia om någon som har tävlat
som det har gått bra för?
- Nej, det skulle jag inte säga utan det handlar mer
om att deltagarna når en personlig utveckling. Vi
kan ta Adam som ett exempel som började som
deltagare men är ledare idag. Vi tycker att alla
personer ska kunna bli volontärer och ledare för oss
och det jobbar vi aktivt med. Vi jobbar mycket med
självbestämmande och delaktighet bland
deltagarna. Vi har ingen som tävlar i paralympics
utan det här är mera rörelseglädje, det är mer fysisk
aktivitet. Att få röra på sig utifrån sina egna villkor,
så det är inga tävlingsmoment i ”Bara vanlig”
överhuvudtaget. Det är snarare så att man gör det
för sin egen skull, för gruppens skull och för att
man tycker att det är roligt. Vi tror på idrott och
rörelse där man själv får vara med och påverka sin
egen träning och att man tycker att det är kul gör att
man förbättrar sina resultat. Sen är det säkert några
som har gått vidare till att börja springa med
parasporten och satsar på det. I parasporten så delar
man inte nedsättningar i kategorier så om du har en
synnedsättning så tävlar du med och mot andra med
samma nedsättning men hos oss är det mer att man
tränar för sin egen del och det är inga tävlingar.
Hur ser träningspassen ut?
-Först så har vi samling, då samlas vi och spritar av
händerna och sen har vi en gemensam
uppvärmning. Då frågar vi alltid någon av
deltagarna om de vill hålla i uppvärmningen och
det brukar oftast vara någon som gör det. Efter
uppvärmningen är det några som springer i grupp.
En ledare springer längst fram, sen har vi en ledare
i mitten och så har vi en ledare längst bak som
fångar upp dem som springer i ett långsammare
tempo.
Vi ser till och följa upp så att alla hänger med och
sen så har vi några som springer helt individuellt
eller tillsammans med sina sociala stöd. De sociala
stöden kan vara en mamma, pappa eller personlig
assistent.

Sen har vi några som kanske rullar eller tar sig fram
på annat sätt.
När träningen är slut då samlas vi igen och så ser vi
över hur många det är som ska fika och sen går vi
ner till vårat fik och så fikar vi i 20-30 minuter
ungefär. Då passar vi på att prata och umgås.
När man början träna brukar deltagare äta mycket
godsaker och det är inget vi lägger någon värdering
i. Äter man chips eller en chokladboll så spelar det
ingen roll för deltagaren har rört på sig.
Det som händer är att efter ett par tillfällen är att de
tittar sig omkring på mig bland annat och vad jag
äter.
Jag äter smörgås och frukt oftast när jag är där och
då börjar tanken ofta vakna om att man kanske ska
äta lite nyttigare eller göra hälsosammare val själv.
De goda vanorna smittar av sig.
När det är färdigfikat åker folk hem, några åker i bil,
några åker färdtjänst eller tar sig hem på annat sätt.
Vi väntar alltid som ledare så att alla har kommit
iväg innan vi själva rör oss hemåt. Här i Stockholm
kan jag säga att färdtjänst inte är så bra på att passa
tider så ibland får man vänta ett bra tag innan
deltagarna kommit hem i lugn och ro.
Vi har som ett krav att man alltid har ett socialt stöd
med sig första gången man är med för då kan vi som
ledare göra bedömningen om deltagaren kan klara
sig självständigt på träningen med lite stöd från oss
ledare.
Vi har som krav att om man är i behov av mer stöd
så ska man ha med sig sitt stöd för att vi ledare ska
kunna arbeta tillsammans med hela gruppen så att
alla blir uppmärksammade.
Vilken är er målgrupp?
-Målgruppen är personer med olika
funktionsnedsättning/ funktionsvariation.
Alla får komma och vara med på våra träningar.
Hur många volontärer är det under varje
träningspass?
- Det är olika men vi har ett krav på att det ska vara
minst tre volontärer i en löpargrupp.

”I grund och botten
handlar det om att vara
intresserad”.
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Hur var det att bli utsedd till Årets
peppare?

Kan du dela med dig av något komiskt
träningstillfälle?

-Det var fantastiskt roligt framförallt var
det fantastiskt roligt för barnen och
ungdomarna. Att våra deltagare som är med
fick skina. Att samhället börjar ta personer
med funktionsnedsättning/
funktionsvariation på allvar. Det tycker jag
var det absolut finaste att synliggöra!

-Nästan vid varje träning händer det något
roligt eller att något oväntat sker. Det är det
som är det roliga med att vara ledare, att få
uppleva de här roliga sakerna tillsammans
med deltagarna. Vi har tillexempel en tjej
som tog det som stod på inbjudan
bokstavligt. Det står nämligen att man kan
springa, rulla och gå. Hon kan springa och
hon har alltid med sig sin pappa men en dag
så kom hon med sin mountainbike. När hon
kom så tittade hon på mig sådär ”hur ska
Niclas reagera nu då”. På inbjudan stod det
ju rulla och en cykel rullar. Cyklar man inte
in i sina kollegor så är det hur lugnt som
helst, men det roliga var att hon tog det
bokstavligen.

Verksamheten har växt, vad tror du att
det är den främsta orsaken till det?

- Det enkla konceptet, att det är enkelt att
starta upp en löpargrupp. Framförallt så är
det roligt, våra deltagare tycker att det är
roligt att träna när man själv får vara med
och påverka sin egen träning.

Vad är det som får dig att driva
”Bara vanlig”?
- Jag tycker att det är extremt viktigt att alla
ska få röra på sig på sina villkor. Jag tycker
att alla har precis lika mycket röst som jag
har. Alla ska få ta plats och ta en del av
samhället och jag tycker att det är extremt
viktigt att alla ska få bestämma över sitt eget
liv. Det är bara det som driver mig.

Bild på när
Kronprinsessan
Victoria tränar
tillsammans med
Bara vanlig.

Vad gör de flesta springer, går eller
rullar?

Har ni haft några kända profiler som
varit delaktiga i era träningar?

- De flesta springer och går skulle jag säga.
I vissa orter är det fler deltagare som sitter i
permobil och i rullstol men generellt skulle
jag säga att vi har mest barn, ungdomar och
vuxna med NPF. Vi har många med
rörelsenedsättning också så det är en
kombination.

- Ja, vi har haft Moa Hjelmer som är en känd
friidrottare. Vi har även haft hockeyspelaren
Peter Forsberg och Kronprinsessan Victoria
på våra träningar. Kronprinsessan Victoria
var med år 2019 och sprang med oss och
barnen. Hon var fantastisk med deltagarna
det var även Peter Forsberg.

Här är
Peter Forsberg
på besök.

Det ska starta en ny grupp i Eskilstuna
kan du berätta lite om det?
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- Det stämmer jag har haft ett möte med tre
volontärer som jag ska utbilda i ”Bara vanlig
”metoden. Det är föräldrar som har
erfarenhet kring målgruppen NPF som
kommer starta upp ganska snart. Just nu
håller de på och ser över tillgängligheten till
bra löpspår.
Reportage: Albert och Oskar

QR-kod till ljudklipp:

SENASTE NYTT
Sverige fick 18 stycken OS medaljer i
Beijing. Det är ett svenskt medaljrekord.
I detta vinter-OS tävlade man
sammanlagt i 109 olika grenar. Sverige
kom på en femteplats när det kommer
till att ta medaljer. De som vann hela
medaljligan detta OS var vårt grannland
Norge som kammade hem hela 37
medaljer. Tyskland kom på en andra
plats med 27 medaljer.

Mälardalens högskola har nu blivit
universitet. Som universitet får de
bedriva forskning i större utsträckning
än tidigare. Dessutom kan de lättare få
forskningsbidrag.
En annan fördel med att vara
universitet är att examen från dessa
institutioner har en större prestige än
högskoleexamen.

Covidbevis
Covidbeviset visar att du har fått vaccin
mot covid-19, att du har testat negativt
för eller har tillfrisknat från covid-19.
Covidbevis kan underlätta vid resor till
andra länder som inte tagit bort
restriktionerna.
Det finns tre stycken covidbevis och de
är vaccinationsbevis, testbevis &
tillsfrisknadsbevis.

Hamburgerbaren Jureskogs har
öppnat i Skiftinge handelsplats.
Jureskogs är en svensk
snabbmatskedja grundad av
tv-kocken Johan och hans bror
Ludvig Jureskog.
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Vinnaren av Melodifestivalen 2022 blev
Cornelia Jakobs m ed låten
”Hold me Closer”. Nu ska hon representera
Sverige i Eurovision song contest i Italien.
Anders Bagge slutade på andra plats men blev
folkets favorit.

EM guld i handboll.

Lättade restriktioner
Nu har restriktionerna i samhället lättat och
man kan återigen röra sig fritt men viktigt
är att man fortfarande håller sig hemma om
man är sjuk.

Svenska herrlandslaget
vann mot Spanien i EM
finalen i handboll.

Den 24 februari gick Ryssland till en
storskalig militär attack på flera håll i
Ukraina. Sedan 2014 så har det varit
spänningar mellan landet Ukraina och
Ryssland men nu är det krig. Vad Ryssland
kan komma att göra härnäst vill man inte
tänka på men vi hoppas att omvärlden och
Sverige sätter stopp för detta.

Tv– profilen Ingvar Oldsberg har dött efter
en kort tids akut sjukdom. Ingvar Oldsberg
var en känd tv-profil kanske främst för
hans många år som programledare i
programmet På spåret.

Reportage: Redaktion Lagunen
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NUMRETS FRÅGA

Vad är det bästa med våren?

Anna:
Det är livet, ljuset, värmen och att
sommaren är på väg.

Johan Jureskog:
- Att det blir ljusare.

Elin:

Sandra:

- Att det är grönt och fint och att
det blir varmare och ljusare.

- Att det blir barmark och att man
ser träd och blommor som växer.
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Vad är det bästa med våren?

Daniel Salenius:
- Jag ser fram emot våren då det
börjar trilla in konsert/evenemang
som man kan gå på.

Ola Forssmed:
- Att det blir ljusare och mer D-vitamin.

Therese:
- Jag tycker att det är fint när
blommor kommer.

Kristian:
- Att jag får vara ute mera och jag
blir gladare att solen kommer fram.
17

QR-kod till ljudklipp:

”inte ett ämne som är
konstigt ”

HEJA
SEXUALKUNSKAP

På bilden: Elin & Kicki.

Under kursen har de bland annat pratat
om kroppen, relationen till sig själv
relationer till andra, de har pratat om
samtycke, diskuterat HBTQ, våld i nära
relationer, hur barn inte blir till,
preventivmedel och de har haft en
kondomskola. De har även tagit upp
internet, vad det finns för risker och
fördelar med det då det nu kan spela en
stor roll gällande hur man träffar någon
men också att det ska gå till på ett säkert
sätt med mera. De har även pratat om
pornografi, vad det är och vad som är
fantasi och vad som är verklighet. Kicki
och Elin som håller i kursen har varit
noga med att inte lägga in egna
värderingar. De upplyser, kommer med
fakta och berättar vad som finns och vad
olika saker betyder för att deltagarna ska
få kunskap och att sedan ska kunna bilda
sig egna uppfattningar utifrån den
kunskapen de fått.
De har träffats en gång per vecka och vid
varje tillfälle har de haft ett ämne som de
har pratat om. Det är inte bara prat under
tillfällena de träffas utan de har också
tittat på olika informationsfilmer, de har
haft diskussionsfrågor, de har även fått
prova saker praktiskt så som hur man trär
på en kondom med mera. De har använt
sig av visuella hjälpmedel som stöd för att
deltagarna ska kunna förstå eller ta till sig
informationen lättare.

Lagunen träffade
Elin och Kicki som
har hållit i kursen
Heja sexualkunskap.
Vi träffade även
kursdeltagarna som
berättade om kursen,

vad de har fått göra under kurstillfällena
och vad de tar med sig från kursen.
Gruppens deltagare består både av
kvinnor och män och det är första gången
för kursledarna och deltagarna att hålla
och gå kursen. Kursen riktar sig till
vuxna men utöver det finns det ingen
specifik ålder utan tanken är att den ska
vara för de som vill veta mer.
Tidigare har de haft en kurs som hette
”Heja oss” där de pratade om hälsa och
om kost, i den kursen pratade de även om
kroppen vilket väckte frågor hos
deltagarna och idéen föddes att starta en
kurs som skulle rikta in sig på
sexualkunskap med allt vad det
innefattar. Detta för dem som ville veta
mer och för dem som ville få just mer
kunskap och svar på sina frågor gällande
ämnet. De startade gruppen i samverkan
med Mälardalens universitet, Region
Sörmland och Eskilstuna kommun. De
ville göra ett samarbete för att öka
kunskapen om sexualitet, sex och
relationer för personer med olika
funktionsnedsättningar. Kicki och Elin
arbetar inom LSS så det var också den
målgruppen som de valde att rikta in sig
för.
18

Deltagarna i kursen uttryckte att de tyckte
att kursen hade varit bra och att de gärna
skulle vilja fortsätta att gå eller att det
skulle bli en fortsättning av kursen. Att de
har lärt sig väldigt mycket, att de fått
kunskap som de kan ta med sig och som de
har nytta av. Att de har lärt sig mycket av
varandra och vad som är viktigt att prata
om. En deltagare berättade att hon inte haft
någon sexualkunskap under hennes skoltid
så att kursen hade varit väldigt bra för
henne och hon hade fått svar på många av
sina frågor och lärt sig otroligt mycket. Elin
berättade att flera av deltagarna uttryckte att
de hade fått lite information under just
skoltiden eller ingen alls och att ämnet är
viktigt och en mänsklig rättighet. Att man
också lär sig genom att ta del av andras
erfarenheter och att det skapas en öppenhet
kring att prata om kroppen och sex, att det
inte är ett ämne som är konstigt utan det är
en naturlig del av livet. En förutsättning att
man kanske ska våga dela med sig av saker
är att gruppens deltagare är införstådda med
att det som sägs på kursen från deltagarna
stannar i rummet.

På bilden

De berättar att de upplever att de läst sig
mycket mer genom att prata om ämnen till
skillnad om man bara läser om det i någon
bok eller på en hemsida.
De har tillsammans gjort en lista på vad de
skulle vilja fortsätta prata om och där finns
bland annat våld i relationer med som ett
ämne som de vill veta mer om och om hur
barn blir till.
Elin berättade att tanken är att hon ska
utbilda kollegor inom funkområdet, att de i
sin tur ska hålla i kurser inom
sexualkunskap, att de ska bli ”Heja
sexualkunskapsledare” och att de ska ta
snacket om sex. Att personal inom
funkområdet ska kunna hålla i kurser och
sprida ordet, sen är också tanken att Kicki
och Elin ska hålla i kurser under 2022 både
för nya deltagare men också försöka skapa
en fortsättning för de som redan har gått
första delen av kursen.

På bilden: Alexander & Lovisa
På bilden: Lovisa.

Reportage: Lagunen
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Man kan säga att det är killar med koll på
det senaste. De delar med sig av egna
berättelser ur sina liv och gör parodi på
sig själva och är inte rädda för att spinna
vidare på en sak som hänt för att göra
historian ännu bättre, roligare och
konstigare.
Vi skulle inte kunna säga att det finns en
tydlig röd tråd i podden för att den är lite
hoppig i ämnena. Att lyssna på den här
podden blir lite som att vara med i ett
samtal mellan kompisar. De kan göra
intervjuer i podden men även dessa
känns mer som samtal än regelrätta
intervjuer.

QR-kod till ljudklipp:

PODDRECENTION

När vi lyssnar på avsnitten så får vi flera
goda skratt men samtidigt en och annan
tankeställare, vi upplever det som en bra
kombination och den här podden skulle
vi vilja beskriva som en lättsam podd.
Så vill du lyssna på en podd för att bli
glad så kan vi varmt rekommendera
denna.

Har du koll på killarna i JLC? De har i alla fall
en poddcast tillsammans som heter
"Mellan himmel och jord". Killarna heter
Jonas, Lukas och Calle och de har tidigare
blivit uppmärksammade för sin
youtube-kanal. Den är något som de
fortfarande är aktiva med så vill man inte
bara höra dem så kan man se och höra dem
genom den kanalen.
Deras poddcast "Mellan himmel och jord"
upplever vi är ett passande namn på deras
podd då den handlar om allt möjligt som
rör sig mellan just himmel och jord, det är
både högt och lågt. De tillsammans är en
bra kombination och de kompletterar
varandra väl. Det de har gemensamt är att
alla tre har en rå humor, de kan skämta om
det mesta. De behandlar nöjesnyheter som
till stor del handlar om vad som är aktuellt
inom influensers värden, på Instagram och
så vidare.

Av oss får podden ”Mellan himmel och
jord" ett betyg på 9 av 10 möjliga, där 1 är
lägst och 10 är högst.
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Recension: Redaktion Lagunen.

QR-kod till ljudklipp:

”honan och hanen som är
flockens ledare”

VARG
Vargen hör till fem av Sveriges stora
rovdjur, de andra är björn, järv, lodjur och
såklart människan. Vargens kost består
oftast av älg men de äter också rådjur, ren,
bäver, hare och vildsvin. De kan även äta
tamdjur så som får om det ges tillfälle och
det är också då det uppstår en konflikt med
människan. Det kan också handla om att en
del människor tycker att de tar för mycket
av skogens vilt eller att man ser vargen
som ett hot. Vargen är fridlyst i Sverige
men inte fredad. Den är fridlyst för att den
är en hotad art men får jagas om jägarna
har licens. Det sker också olaglig jakt på
vargen vilket kan vara en bidragande orsak
att den svenska vargens långsiktiga
överlevnad är hotad. Idag räknar man att
det finns cirka 365 vargar i hela Sverige
och de kan förekomma i alla landskap
förutom på Gotland.
Vargen lever i flock som då oftast består
av en hona och en hane och deras barn men
till flocken kan också syskon till honan
eller hanen ingå. Det är också honan och
hanen som är flockens ledare som håller
ihop tills deras liv tar slut. Du har kanske
har hört uttrycket ensamvarg någon gång
men det är något som inte alls stämmer i
verkligheten då vargen inte alls tycker om
att vara ensam utan vill ha det sociala
tillsammans med sin flock.

Honan/ledartiken är oftast den ända honan i
flocken som löper och därmed den ända som
får valpar. Hon får cirka fem valpar per kull
och de lämnar flocken när de är ett till två år
gamla för att hitta en partner och ett eget
revir att leva och jaga i. De börjar äta kött
efter cirka fem månader och får vara med
och jaga när de blivit ungefär nio månader
gamla.
Att en varg ylar vet nog de flesta men
kanske inte att en av anledningarna till att de
ylar är för att samla ihop sin flock efter att
de har varit ute på jakt. De ylar också för att
tala om för andra vargflockar att de finns
där och att det är deras revir. Att de ylar när
det är fullmåne är en gammal skröna.
Vargen kan ibland liknas med en schäfer
eller en Siberian husky men faktum är att
vargen är cirka 30 centimetern högre än en
vanlig schäfer i mankhöjd, de är cirka 90
centimeter och de väger någonstans mellan
30 till 55 kilo.
Vargen har grundfärgen grå men de olika
individerna kan ha bruna inslag på benen
och svarta markeringar i pälsen och vara lite
vita runt nosen och på hakan. Vargens tassar
är cirka 10 centimeter långa, vilket är
ungefär samma som för en hund så det är
svårt att avgöra om avtrycket kommer från
en varg eller ifrån en hund.
Vargen är rädd för människan så det är
sällan man ser en varg ute i det vilda men
vargen kan våga sig närmare om man har en
hund med sig som vargen blir nyfiken på
och glömmer lite av sin rädsla.
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Skrivet av: Jim

RECEPT
Korvgryta med ris

Snabb chili con carne

4 port ris eller annat gryn
1 rödlök
550 g falukorv

1 tsk olja
150 g majskorn
390 g pastasås tomat & basilika
2 dl lätt crème fraiche

4 port ris

2 msk chilisås

500 g blandfärs
1 msk olja

2 msk tomatpuré

1. Koka riset enligt anvisningen på
förpackningen.

salt och peppar

2. Skala löken och skär den i klyftor.

1 - 2 krm chilipulver

3. Skär korven i bitar och bryn den och
löken i oljan. Låt majsen rinna av.

2 förp vita bönor i tomatsås (à 380 g)

4. Häll pastasås, crème fraiche, chilisås
och majs i pannan och låt koka upp.

400 g majskorn

5. Skär gurkan i stavar.

1/2 - 1 dl vatten

1. Koka riset enligt anvisningen på
förpackningen.
2. Stek färsen i oljan i en stekpanna.
Rör i tomatpurén och krydda med
salt, peppar och chilipulver.
3. Rör ner vita bönorna, den frysta
majsen och vattnet. Låt sjuda 5-10
minuter och smaka av med salt och
peppar.
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Skrivet av: Mikael

Qrkod till ljudklipp:

HUMOR

Hur får man något omöjligt att bli möjligt?
- Man tar bort bokstaven O.

Vad är det som bara växer på vintern?
- Istappen.

När kommer februari alltid
före januari?
- I ordlistan.

Vad är det som rör sig upp och ner
men aldrig kommer till dörren?
- Rulltrappan.

Vilken gris kan man stoppa in hel i munnen?
- Polkagrisen.

Vad för slags bilar har man i Kina?
- Rishögar.
Vem är det, som står naken på vintern men klär på
sig om sommaren?
- Lövträdet.
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Skrivet av: Emil

NUMRETS BILD
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