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Så ska brott
i butikerna
undvikas

ELDNINGSFÖRBUD OM
SIDAN 9
TVÅ VECKOR
SIDAN 12

Dags att väcka de vilande
pelargonerna

DAGENS
VÄDER
SIDAN 17

SIDAN 24

GRUNDAD 1880

Ledare: ”Regeringen borde skapa en säkerhetsmarginal för hela samhället, inte bara för staten.”

Snart ja
till motorbanan?
Kommunen kan ge sitt ja
till motorbanan inom en
månad. Men – då måste
Aros Racetrack Develoment fram med 2,5 miljoner kronor i bankgaranti.
SIDAN 5

Så mycket tjänar
Håbos politiker
Arvodena till politiker i
Håbo skulle sänkas, och
pengarna användas till att
avlöna en vd. Besparingen
blev dock inte så stor som
SIDAN 6
beräknat.

SIDAN 2

Planer på bro
över Enköpingsån
Framtidens Enköping planeras.
Bland förslagen finns en bro över Enköpingsån nära Haga slott, en ny plats för kraftvärmeverket, en begravningsplats nära gam-

la Nynäs och en omlastningsplats för gods
mellan bil och järnväg. Förslaget ska på samråd och är bara i ett tidigt stadium och berör
Enköping de närmaste cirka 25 åren.

Om ett år beräknas kommunfullmäktige
fastställa hur den fördjupade översiktsplanen
ska se ut.
SIDAN 4

HÄVELID OCH
HEMLIN TAR
LINKÖPING
TILL
SM-GULD?
SIDAN 13

Vild jakt på biltjuv
genom Enköping
Jakten på en biltjuv slutade på en mack i Enköping.
Färden hade gått i uppemot 120 kilometer i timmen genom tätorten. Nu
har biltjuven dömts för
vårdslöshet i trafik.
SIDAN 5

Elevråden mötte
politikerna
Elevrådsrepresentanter i
kommunens skolor inbjöds till ett möte med politikerna i VästerledsskoSIDAN 9
lan.

Teckna. Annette Trejberg har gått Patrik Holmbergs konstkurser tidigare. Hon tecknar mest manga.
Del 1
Åsikter ................2
Mera Åsikter ......3
Inrikes ................10
Utrikes ................11

Del 2
Sport ..................13
Börs ....................16
Familj ..................18
Serier & tv ..........21
Vädret................24

Konstkursen blev ett
kooperativt lärande

Ving erbjuder 1.000 kr i rabatt
per bokning till Turkiet!
Bokningsbart med start lördagen den 19 april

FOTO: MAGNUS ERIKSSON

Sedan tre år tillbaka har Patrik Holmberg anordnat konstkurser och i år håller han till i
St:Iliansskolans gamla träslöjdssal.

Kurserna innebär inte bara att Patrik Holmberg lär sina elever att rita och måla. Även
SIDAN 8
han lär sig från dem.

Flügger Träolja Aqua
ger ditt trä ett effektivt skydd mot
uttorkning och sprickbildning. Den ger
även en vattenavvisande yta som är
lätt att underhålla.

Gäller avresor från Arlanda till Alanya mellan maj-september. Begränsat antal platser.
Kan ej kombineras med andra rabatter. Bokningsperiod 19-25 april.

Boka din Vingresa hos Reseproffsen
Eriksgatan 20, Enköping, Tel. 0171-41 50 40

MB Måleri AB

Myrangatan 4, Enköping

(Vid Mellansvenska Rör)

Tel. 0171-386 10 Öppet i juli: Vardag 7-16. Lördag 9-13
www.flugger.se
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Individuellt. Kursplanen är baserad på vilka som kommer och vilken erfarenhet de har. Från vänster: Liiza Lundin, Patrik Holmberg, Oliver Brunius och Anton Nordenberg.
FOTO: MAGNUS ERIKSSON

Kurs i gränslös konst
ENKÖPING (EP)

Sedan tre år tillbaka har
Patrik Holmberg anordnat konstkurser och
i år håller han till i St:Ilianskolans gamla
träslöjdssal.
– Det är väldigt roligt
för jag lär mig sådant som
jag själv lärde mig för
länge sedan, när jag lär ut
saker till mina elever,
säger han.
Under det första kurstillfället kommer det fem personer. Två av dem har gått
hans tidigare kurser medan de övriga är helt nya.
De som har gått hans kurser förut kan jobba mera
självständigt vilket ger honom möjlighet att hjälpa de
nya.
– Det är kul att det kommer nya men jag är väldigt
kinkig när det gäller kvalitén. Här får de inte en
tuschpenna i handen och
ett äpple att måla av. Det
finns de som försörjer sig
som konstnärer som inte
kan måla ett äpple. Det gäller att utgå ifrån det man
har, säger han.

Olika tekniker
När de nya eleverna kommer får de testa olika tekniker, som att måla med akvarell och akryl eller teckna med blyerts och tusch.
På så vis kan de så småningom hitta den teknik de

Färger. Liiza Lundin målar modern konst. Helst målar hon med akrylfärg men hon har också
jobbat med oljefärger.

själva föredrar. En av de
nya eleverna är Jonna
Björkqvist, 12 år.
– Pappa köpte ett målarkit till mig förut men jag
vill bli bättre, säger hon.
Liiza Lundin är 15 år och
hon har gått flera av Patrik
Holmbergs kurser. Hon
har hunnit arbeta ihop
ganska många tavlor, de
flesta målade i akrylfärg.
Målandet gör att hon för en
stund kan tänka på annat
än skolan.

Avkoppling
– Man har mycket i skolan
och det finns saker som
man bara kan formulera

genom att rita och måla,
säger hon.
Liiza hjälper till att blanda färg åt de nya så att de
kommer igång. Hon får
också hjälpa till att handleda dem, vilket hon inte är
helt van vid.
– Jag känner mig lite
osäker och är rädd att jag
ska säga något som är fel,
men det är kul också, säger
hon.
Kurserna innebär inte
bara att Patrik Holmberg
lär sina elever att rita och
måla. Även han lär sig från
dem. Han tar den japanska
kulturen som exempel,
han har elever som vill hål-

Stolthet. Patrik Holmberg
säger att han är lite stolt
över sig själv men mest stolt
över sina elever.

la på med manga och då får
han lära av dem.
– Som ett kooperativt lärande, säger han.
Kursen kommer att pågå
varje skoltorsdag fram till
sommaren och har elever-

Inspiration. Patrik Holmberg säger till Jonna Björkqvist att
om hon bara väntar ett tag så kommer hon nog igång snart.
na inte målat färdigt då
fortsätter de över sommaren. Målet är att de ska få
ihop tavlor av tillräckligt
bra kvalité för att de ska
kunna ställas ut på Patrik
Holmbergs eget galleri.
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