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Samhälle  Välklädda Vallabebisar

”När jag såg att så många stickade, och att det är lite babyboom kom jag på det här”, berättar Anita Stenberg. Behållningen av auktionen på bebiskläder går 
till Unga reumatiker, och organisationens vice ordförande Kristin Eriksson är glad åt det.

Anita Stenberg ber 
kunderna att sticka
Valla Anita Stenberg, 
som driver affär i Valla 
tillsammans med sin man, 
har huvudet fullt av väl-
villiga idéer. Resultatet av 
en av dem syns just nu  
i ett skyltfönster. Lokalt 
stickade bebiskläder  
ska ge pengar till Unga 
reumatiker.
När anita Stenberg får en idé ser 
hon till att driva igenom den. 
Tråden som hon drog i fanns 
denna gång i ett garnnystan.

–  Många av våra kunder är 
duktiga på att sticka. Jag säljer 
garn, och då tänkte jag att om 
jag ger dem garn och ber dem 
sticka bebiskläder, så kan vi auk-
tionera ut dem sen, förklarar  
Anita Stenberg.

Eftersom hon själv är reumati-
ker kom hon att tänka på organi-
sationen Unga reumatiker, som 
hon bestämt att behållningen 
ska gå till. Hon gick vidare med 
idén, och hittade en ledamot 

i riksstyrelsen i Katrineholm: 
Kristin Eriksson, första vice ord-
förande i organisationen.

– Vi blev eld och lågor! säger 
Kristin Eriksson.

I ett par månader har så åtta 
stickskickliga personer i Valla 
förfärdigat plagg, och i Tempos 
fönster ligger nu fina små dres-
sar redo att värma småttingar  
i vinter. Ett turkos- och vitran-
digt set, blåmelerade tossor 
med klarblå sidenband, en tuff 
overall i lila och turkos, och en i  
robust mörkgrått med smart  
hela-vägenknäppning med  
pärlemorknappar, sobert beige-
vitt... Mycket finns att beskåda, 
och buda på om man så vill. Man 
kan också rösta på det bidrag  
man tycker bäst om. Den som 

stickat det vinner ett present-
kort.

Anita Stenberg tycker att  
de små organisationerna  
behöver uppmärksammas, och 
hon vill bidra till verksamheten 
hos Unga reumatiker.

–  Vi ordnar så att man får  
träffa varann, man känner sig 
ofta ensam som ung reumati-
ker, säger Kristin Eriksson, som 
själv fick en reumatisk sjukdom 
som 10-åring.

hon är 26 år i dag, men har alltså 
16 års erfarenhet av vad det kan 
innebära.

Anita Stenberg var betydligt 
äldre:

–  Jag var 44, så jag har varit  
reumatiker i 13 år, kortare tid än 
du, konstaterar hon.

Att en människa är reumatiker 
syns i de flesta fall inte.

–  Vi tar fram broschyrer och 
information till skolor, för det 
är ofta ett problem att många 
lärare inte känner till något om 

reumatiska sjukdomar. Vi job-
bar även en del intressepolitiskt,  
säger Kristin Eriksson.

Den viktigaste uppgiften för 
Unga reumatiker är att erbjuda 
möjligheter för medlemmarna 
att ses.

– Det gör vi på läger, aktivite-
ter, till exempel på Gröna lund 
en dag, eller helgläger, berättar 
Kristin Eriksson.

Anita Stenberg tycker att man 
ska bry sig om andra.

– Jag tror vi behöver det i dag, 
mer medmänsklighet.

KK-tv 
Anita Stenberg och Kristin Eriksson 
berättar om sina projekt.
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Forskning kan förbättra för reumatiker
 Det behövs mer forskning 
om reumatikervården 
framhåller Reumatikerför-
bundet. Om några månader 
ska riksdagen ta ställning 
 till satsningar på forskning 
för fyra år framöver.

På måndag, den 15 oktober,  
arrangerar förbundet tillsam-

mans med Stockholmsdistriktet 
ett samtal mellan forskare och 
politiker. Det sker i ABF-huset i 
Stockholm. Nio personer kom-
mer att delta i samtalet, och pu-
bliken kommer också att kunna 
ställa frågor. 

Bland debattörerna finns 
Anne Carlsson, ordförande i Reu-
matikerförbundet, Janne Bagge,  

forskningshandläggare på  
förbundet, Ingiäld Hafström, 
professor i reumatologi vid KI, 
Karolinska institutet, och två 
politiker. Dessa är Stig Nyman 
(KD), landstingsråd i Stock-
holm, och Finn Bengtsson (M), 
riksdagsledamot  och professor 
i farmakologi.

Reumatism och rörelseorga-

nens sjukdomar drabbar många 
och kostar mycket, både för sam-
hället och individen, konstate-
rar förbundet som anser att det  
borde finnas ett gemensamt  
intresse för att satsa mer resurser 
på dessa sjukdomar. 
Källa: Reumatikerförbundet

Rosel Jern

”man känner sig 
ofta ensam som 
ung reumatiker”

Dagen då reumatiker 
fick tips och goda råd
katrineholm Under 
fredagen gavs det tips 
och råd för reumatiker och 
andra intresserade när 
Kullbergska sjukhuset 
uppmärksammade 
Internationella reumati-
kerdagen.
Reumatism är en folksjukdom 
som är svår att leva med. Det 
syns ofta inte att en person li-
der av reumatisk värk. På plats 
vid Hälsotorget fanns reuma-
teamet som svarade på frå-
gor och gav råd till intressera-
de. Teamet består av två läkare 
(reumatologer), en sjukgym-
nast, en sjuksköterska, en ar-
betsterapeut och en kurator.

Elisabet Orman är sjukgym-
nast och berättar att det är 25 
år sedan som länets tre team 
startades upp av reumato-
log Birgir Arge. För dem som 
så önskade fanns bland annat 
en möjlighet att kontrollera 
handstyrkan.

Reumatikerföreningen Ka-
trineholm/Vingåker var ock-
så på plats och informerade. 
Margareta Gustafsson är kas-
sör i föreningen. I 40 år har 
hon haft reumatism, och hon 
kan vittna om att det är en 
mycket jobbig sjukdom att 
bära. Ofta syns den inte utåt, 
men känns och påverkar desto 
mera inåt.

Föreningen har i dag runt 
300 medlemmar och hoppas 
att kunna växa sig ännu star-
kare. En av de aktiviteter som 
föreningen har är bassäng-
verksamhet. 

Ett sjuttiotal av medlem-
marna är med varje vecka i 
bassängen. Föredrag och stu-
dieresor är andra aktiviteter 
som föreningen arrangerar. 

Föreningen arbetar för att 
informera och påverka poli-
tiker att satsa på vården i all-
mänhet och reumatism i syn-
nerhet. 
Klas-Göran Bäck

Sultans var skolan  
för Årets konditor
katrineholm Årets 
konditor i Sverige heter 
Cecilia Andersson och 
kommer från Malmköping. 
Vägen till framgång 
började på Sultans 
Konditori i Katrineholm.

Det var på Nordiska Museet i 
Stockholm, under den pågå-
ende Chokladfestivalen, som 
Cecilia Andersson i går tog 
hem segern i tävlingen Årets 
konditor. 

Temat för tävlingen var 
”höst”, och Cecilia Anders-
son bakade en höstpärontår-
ta, praliner och en äppelkaka 
som föll juryn på läppen. Fina-
len gick ut på att skapa en tre-
våningstårta, tre olika prali-
ner i 25 exemplar samt ett bak-
verk som var hemligt till da-
gen före finalen.

Juryns motivering blev föl-
jande: ”En färg- och smakex-
plosion av svenska höstsma-
ker, välarbetat och inbjudan-
de, ren elegans”.

– Jag har tränat hur myck-
et som helst, säger vinnaren 
som kom tvåa i tävlingen 2009 
och som är glad över att ha ta-
git hem tävlingen i år i mycket 
hård konkurrens.

Cecilia Andersson lade 

grunden till yrket på Sultans i 
Katrineholm, dit hon kom ef-
ter gymnasiet och stannade i 
fyra år. Konditoriet var en sko-
la för henne.

– Där lärde jag mig allting, 
säger hon och lyfter sin förra 
arbetsplats till skyarna.

Numera är hon chefskondi-
tor på Tössebageriet i Stock-
holm. 

– Den här segern kan betyda 
mycket. Det gäller att förval-
ta den väl. Jag hoppas att jag 
kommer att få göra massor av 
roliga uppdrag.

Förutom titeln Årets Kon-
ditor får Cecilia Andersson ett 
stipendium på 40 000 kronor. 
Pengarna vill hon använda till 
att resa till Paris och studera 
mat- och konditorikulturen.

Segern firades i går med en 
gemensam middag med öv-
riga tävlande. Sedan blir det 
mer Chokladfestival i helgen, 
och som grädde på tårtan fyl-
ler hon år i dag.

– Det här var den bästa fö-
delsedagspresenten!

Tävlingen Årets konditor är 
SM för professionella kondi-
torer. Branschorganisationen 
Sveriges bagare och kondito-
rer arrangerar mästerskapet.
Carina Wising

Konkurrensen var stenhård, men Cecilia Andersson från Malmköping tog 
till slut hem titeln Årets Konditor efter fredagens sex timmar långa final. 
 FOTO: SVeRIgeS BAgARe & KONDITOReR/AxeL eNgeLBeRTh

Bilen försvunnen när ägaren kom ut från affären
I torsdags mellan 13.40 och 14.00 var en 66-årig kvinna inne och handlade på Speceri-
tjänst i Katrineholm. När hon kom ut till parkeringen med sina matkassar var inte hennes 
bil kvar. Den stulna bilen är en röd Golf från 1994 med registreringsnummer ANJ 011. ee


