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Bara kommunal murre duger
Det finns tuffa regler kring 

vem som får sota och göra brand-
skyddskontroll. Det duger inte 
med vilken sotare som helst.

I Upplands-Bro varnar nu 
kommunen allmänheten efter 
att folk blivit uppringda av fal-

ska sotare. Kommunen 
säger att de aldrig skulle 
ringa upp någon – besked 
om sotning kommer all-
tid skriftligt med posten. I 
Upplands-Bro i alla fall. 
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En kommun har inte bara 
ansvar för bilvägar, cykel-
vägar och gångvägar utan 
även ridvägar. I Österå-
ker finns bara en officiell, kommu-
nalt driven ridväg. Men det ska det bli 
ändring på. Efter många års påtryck-
ningar från ryttare satsar man nu 
stort. Till en början blir det en  
16 kilometer lång ridväg. 

Ä
r du man och står i  valet och kva-
let inför att anlägga skägg? Göra en 
Jan Björklund och förvandla dig till 
oigenkännlighet inför Almedalen? 

Börja inte googla ”kommunalråd + skägg”. 
Det gjorde nämligen vi och kunde inte 
sluta. 

När vi delar med oss av resultatet inser 
vi att det finns flera risker. Att vi blir ankla-
gade för att bete oss sexistiskt när vi kom-
menterar mäns utseende och 
att vi spär på den där utsende-
fixeringen som kvinnor redan 
lidit av i så många århundra-
den. Den risken tar vi. 

En större risk är att bilder-
na vi hittat är från i höstas, 
eller från i går. Och alldeles 
gräsligt utdaterade i något fall. Skägg kan 
som bekant komma och gå. Men ändå. Se 

och njut:
1. Anders Olander (C) i Norr-

tälje har satsat på det 
kristdemokratiska skäg-
get, så som vi var vana 
att se det sedan      
Siewert Öholms-
tiden. 

2. Patrik Hansson (S) i Karlskrona har näs-
tan ett bikerskägg på gång. Eller är det kan-
ske bara ett jazzskägg som har fått växa 
fritt? Det ramar in ansiktet på ett fint sätt, 
men behöver förtydligas något. Att ha 
skägg är att ta ställning, Patrik! Titta på: 
3. Hans Jarstig (KD) i Habo så får du se hur 
ett riktigt bikerskägg ska se ut!
4. Miguel Odhner (S) Kungälv har ett modigt 
playerskägg. Signalerar bus och det är inte 

utan att det sätter fantasin 
i rörelse. 
5. Magnus Edström (MP)  
i Västerås kör ”The 
Revenant”-skägget. Ett 
präktigt,  vildvuxet   out-
doorskägg för den som 

cyklar i alla väder. Tur att Magnus ser så 
glad ut, annars hade vi nästan kunnat bli 
rädda. För när detta skägg går överstyr blir 
det lätt till ett hemlöst skägg som 
äger sin ägare och inte tvärtom. 
6. Andreas Sturesson (KD) Jönkö-
ping: Mannen som var ute i går. 

Och i förrgår. Otippat på en 
kristdemokrat, men känns 
onekligen spännande. Kan-
ske bara ett resultat av natt-
manglingar runt budge-
ten? 

7. Bengt 
Hilmers-
son (C) i Vår-
gårda har ett 
 typiskt Jan Björk-
lundskägg. Ett skägg 
som ger karaktär åt 
ett väldigt snällt ansikte. 
8. Anders Bevemyr (S) i Söderköping kör en 
blandning mellan tomte- och hipsterskägg. 

Ett skägg som kräver sin bärare.
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Hur ska Sura 
välkomna?

Vad ska det stå på väl-
komstskylten i Suraham-
mar? En fråga som så klart 
engagerar. Kommunalrå-
det Tobias Nordlander (S) 
säger till VLT att det är bra 
med kommunskyltar som 
sticker ut. Så kanske röstar 
han för ”Din bit av det sura 
äpplet” eller ”Öhhh du ääää 
i Suuura nu!” som är några av medbor-
garnas förslag på VLT:s facebooksida. 

Skicklig säljare?

   ”Det här är rena 
tramset. Det för - 

vånar mig oerhört 
att någon har  lyckats 

övertyga någon  
om detta.”

Det säger Dan Katz, talesperson för 
föreningen Vetenskap och folkbild-

ning, om att Söderhamns kom-
mun satsar 150 000 kronor på 

biofeedback-mätare på örat för 60 
personer, som vill kontroll över sin 

inre stress. Källa: Svt Gävleborg

 

offside
TIPSA OSS! offside@dagenssamhalle.se

Insjöar studerades

Elever forskade 
på riktigt

3 500 högstadieelever har med 
mätningar och prover bidragit till 

en forskningsstudie om insjöar 
och global uppvärmning som nu 

publiceras i vetenskaplig tidskrift. 
Ett utmärkt exempel på hur medbor-
garforskning kan bli en vinn-vinn -si-
tuation, tycker Gesa Weyhenmeyer vid 
Uppsala universitet. Hur hade man 
gjort utan eleverna, undrar Offside. 

Här finns lika många av varje

Är Båstad den mest 
jämställda kommunen ?

Nja, det vet Offside    ing-
et om. Men enligt SCB är 
Båstad den enda kommu-
nen med lika många män 
som kvinnor. Annars är 
männen i majo-
ritet. I ett fem-
tiotal kommu-
ner är kvinnor-
na fortfarande 
fler – i och omkring 

storstäder och universi-
tets- och högskoleorter. 
Inga kommuner som blev 
kontaktade av SCB för att 
kommentera siffrorna 

tyckte dock 
att det här var 

nåt sär-
skilt att-
bry sig 
om. 
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En by för dementa  

– varför inte? 

I Danmark har en demensby öppnats. Ett 

inhägnat område där de boende med tryggt 

kan röra sig och samtidigt  ha det trevligt i 

stället för att vanka av och an i en korridor. 

Är det så bra som det låter - eller känns det 

som ett instängt, gulligt fängelse? Snart 

åker väl någon svensk kommun på studiebe-

sök och då hoppas Offside få veta.  

 

KÄLLA: Svt Skåne

” Skägget signalerar 
bus och det är inte 
utan att det sätter 
fantasin i rörelse.” 
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Tobias 
Nordlander 
(S) vill 
sticka ut.
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Hoppla!

Kommunal väg även 
för fyrbenta 

Varning 
för oäkta 
sotare.

Undersök-
ning kollade 
antalet.

Undersöktes 
av elever.
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Rör inte min lokalpolitiker! 
Offside vill på förekommen anledning skicka väldigt 
mycket kärlek till alla förtroendevalda. 60 procent 

av de lokalpolitiskt valda som är aktiva på 
sociala medier säger, enligt SKL, att de är 
utsatta för hot och hat på ett eller annat 

sätt. Om ingen ändring sker är det risk 
att vi snart får börja lotta ut 

uppdragen bland befolk- 
ningen och göra dem 

tvingande.
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