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Ekonomi – på gott och ont
I det här numret av Mitt i livet ger vi olika infallsvinklar
på temat ekonomi. Ordet ekonomi betyder att hushålla
med knappa resurser. Pengar måste vi ha för att kunna
leva i vårt samhälle idag. För den som har det gott ställt
kan det innebära många möjligheter och en känsla av frihet att kunna göra vad man vill och styra över sitt liv. Men
för den som har ont om pengar kan det vara ett elände
som faktiskt får stora konsekvenser för liv och hälsa. Dålig ekonomi kan ge en vardagsångest som säkert många
går och bär på. Det är så många val man bör göra, till
exempel ska man välja elbolag och pensionssparande. Det
är lätt att man får känslan av att det är mitt fel att jag inte
har bättre ekonomi, eftersom jag inte har gjort rätt ekonomiska val. Det är tabubelagt att prata om hur mycket
eller hur lite man tjänar. Många upplever att den som har
många dyra saker är värd mer i omgivningens ögon, men
det är ju ändå ett ytligt värde. Hur mycket är pengar och
saker värda om man inte har någon att dela livet med?
Kanske är det så att de som är bäst på att dela med sig är
de som har minst.
Cecilia Kjellin Eriksson, redaktör

Diakoners upprop mot sjukförsäkringssystemet
Under våren har diakoner i Västerås stift samlat in över
3000 namnunderskrifter från personer som vill protestera mot de nya hårda reglerna i sjukförsäkringssystemet. Namninsamlingen har lämnats till Biskop Thomas
Söderberg som i sin tur träffar Socialförsäkringsminister
Ulf Kristerson i ett försök att få regeringen att ändra reglerna. Mari Larsson, diakon i Visby domkyrkoförsamling,
utformade ett upprop mot det nya hårda sjukförsäkringssystemet när hon såg vilka konsekvenser det fick för den
vanliga människan. Uppropet har sedan spridit sig i hela
Svenska kyrkan.

Råd och hjälp med din ekonomi
Du kan höra av dig till kommunen när du behöver hjälp med
att planera din ekonomi. Det går bra att göra det även om
du inte har betalningsanmärkningar eller andra problem.
Hos kommunen kan du också få hjälp med att ansöka om
skuldsanering. Du får råd och stöd hela tiden både med ansökan och under den tid som du betalar. Det är Kronofogden som beslutar om du får skuldsanering. Du kan också ta
kontakt med Kronofogden direkt för att göra en ansökan.
Om du är över 18 år kan du ansöka om försörjningsstöd hos kommunen om du inte kan försörja dig själv.
Hos kommunens konsumentrådgivare kan du få råd och
tips när du ska köpa varor eller tjänster. Du kan också få
råd och stöd när du ska klaga eller reklamera en vara. Du
får veta dina rättigheter och skyldigheter som konsument
och du kan få tips om din egen ekonomi.
Läs mer på kommunens hemsida www.fagersta.se under
fliken omsorg och stöd
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T

änk om jag hade så mycket pengar att jag
kunde köpa vad jag ville! Då skulle jag
totalrenovera mitt hus. Jag skulle bara gå
runt och kolla att allt blir som jag vill och inte lyfta
ett finger för att bättra på husets tillstånd. Kaffe till
hantverkarna kunde jag koka och baka en kaka.
Jag måste också köpa en miljövänlig bil av senaste
och bästa modell. Dessutom skulle jag slänga ut alla
kläder ur garderoben och fylla den till brädden med
nya vår- och sommarkläder. Samma väg fick barnens
kläder gå. Ut med det gamla och köpa nytt. Självklart
måste jag också åka långt bort på semester, till sol,
värme och bad. En stor och fet platt-TV kan jag
inte vara utan. Till en sådan måste man också ha ett
surroundsystem av hög kvalitet. Inte har jag någon
soffa heller så det är lika bra att köpa en sån också.
Självklart skulle jag skänka otroligt mycket pengar till
välgörande ändamål. Sen har jag en trädgård att fixa
med, ett uthus som behöver renoveras, en snabbare
cykel kan jag lika gärna slå till och inhandla… Det
finns massor jag kan spendera mina pengar på! Tänk
bara vad bra jag skulle ha det! Eller…?

D

et är många nätter som jag legat sömnlös och
oroat mig för att pengarna inte ska räcka till
allt jag behöver. För att inte tala om denna
långa och kalla vinter som formligen slukat pengarna
på kontot. När jag blev ensamstående för snart ett år
sedan och valde att bo kvar i huset, var min största
oro pengar: ”har jag tillräckligt god ekonomi för
att kunna bo kvar?” Vartefter hösten gick insåg jag
att pengarna nog skulle räcka till. Frågan är istället
om jag klarar av att ta hand om huset, men det
får framtiden utvisa. Det har varit stunder när jag
förbannat pengar och deras frånvaro. Så fort jag köpt
något har jag drabbats av någon slags ångest, och
argumenterat både inför mig själv och inför andra
varför jag behövde köpa just den speciella saken. Jag
har tittat avundsjukt på andra och nästan missunnat
dem deras inköp, vad det nu än vara månde. Jag vill
också kunna handla. Ge mig mera pengar! Någon!
Nu!
Någon gång under det senaste halvåret har jag
insett att de här tankarna inte är hållbara i längden.
Om det inte händer något helt omöjligt oväntat, som
att ”plötsligt händer det” eller att någon skänker mig
en massa miljoner, så kommer inte min ekonomiska
situation att förändras. Det enda jag kan förändra,

Blir jag lyckligare
i ett par All Star Converse?

utan att det kostar något är min attityd gentemot
pengar, mina val och mina prioriteringar. Jag är så
innerligt trött på att ha så mycket fokus på pengar
att det nu får vara nog!

D

et hela började nog en dag i höstas när löven
var som rödast på träden. Jag kom hem i
solnedgången och lönnarna vid infarten såg
ut att brinna i solens strålar. Det var så vackert att
jag var tvungen att stanna för att se och njuta av
denna prakt naturen bjöd på. Alldeles gratis. Efteråt
fylldes jag av värme. Det var en stor glädje att inse,
att jag kan känna glädje av något som finns där hela
tiden, mitt framför ögonen på mig. Alldeles gratis.
Mina tankar fortsatte att vandra i dessa banor. Jag
började tänka på vad jag egentligen har och insåg
att jag har otroligt mycket att vara tacksam för. Jag
har två underbara barn som är mitt allt här i livet.
Jag bor på en otroligt vacker plats som jag älskar.
Mitt hus är onödigt stort egentligen och i behov av
total renovering men jag tycker så mycket om det
med. Jag är frisk och stark. Jag bor i ett land där folk
visserligen blir osams och bråkar, men jag behöver
inte vara rädd för att mitt liv ska raseras av bomber.
Varje dag har jag kläder att sätta på mig efter väder,
det står mat på bordet flera gånger om dagen och
jag har familj och vänner som älskar och bryr sig
om mig. Jag har ett arbete att åka till varje dag. Ett
arbete som jag tycker om med härliga kollegor. Jag
har mycket mer än så här att vara tacksam för, det
gäller bara för mig att se godbitarna.

F

ör att återgå till ämnet pengar, så kommer
man ju inte ifrån vissa utgifter. Men i stor
utsträckning kan jag prioritera vad jag vill
spendera mina pengar på. Jag är faktiskt den enda
som har makten att bestämma om mina pengar ska
spenderas över huvud taget, förutom fasta utgifter.
Det är väldigt lätt att falla för frestelsen att handla,
men jag försöker ställa mig frågan om jag verkligen
behöver det jag just är på väg att köpa. För det mesta
blir svaret nej. Jag har allt jag behöver.

V

isst låter det här underbart? Det låter som
om jag inte har några bekymmer utan lever
livet på en pinne. Så är det självklart inte.
Jag har saker att bekymra mig över, precis som mina
medmänniskor. Tankarna jag skrivit ner om pengar
är en process i ständig rörelse, oftast framåt men
även bakåt. Men jag tror på tankarnas kraft i min
egen kropp. Tänker jag negativa tankar får jag en
negativ inställning till saker och tvärtom. En tanke
som ofta finns i mitt huvud blir till sist sanning. En
del i processen att komma närmare sanningen, är att
inse värdet av det jag faktiskt har. Så för att svara
på frågan om jag blir lyckligare i ett par All Star
Converse, så blir svaret nej.
Pengar ger viss lycka, efter ett tag ger det bara mera
pengar. Neil Simon

Text och foto: Marianne Paby
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Om att sätta allt på
illa ute om någon skulle få för sig
att stjäla ens dator. Det dokumentet
måste ju i sin tur vara skyddat med
lösenord så att ingen som trots allt
kommer åt det, kan läsa de hemliga
koderna. För säkerhets skull måste
ju dokumentet ligga på flera ställen
om det skulle hända något med det
ställe man först lagt det på. Puh,
inte underligt att man blir stressad
och sover dåligt på nätterna!

A
F

ör några år sedan var
svensken i allmänhet ytterst
ovillig att använda kreditkort
för betalning. På sin höjd kunde
man tänka sig att dra ett bonuskort
på Coop eller Ica, inte mer. Att inte
kunna betala för sig sitter djupt i
den svenska folksjälen. Som Göran
Persson uttryckte det:
”Den som är satt i skuld är inte
fri”. Att då utsätta sig för risken att
hamna i skuld och i förlängningen
hamna i klammeri med kronofogden
och till sist få krypa in i finkan för
obetalda skulder, det var något
som gemene man inte ville utsätta
sig för.
Annat är det idag. Nu har man
så många kort att plånboken inte
räcker till. Själv har jag blivit
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tvungen att lägga två kort på
varandra i flera av facken för att
de mest nödvändiga ska få plats.
Att sen plånboken nästan inte
går att stänga är ett pris man
får betala förutom varorna man
handlar. Men inte nog med att det
är svårt att härbärgera alla korten,
man har ju femtioelva koder och
lösenord att hålla reda på. Dels
till alla korten men även till alla
inloggningar på diverse obskyra
sidor man ska logga in på. Det är
allt från PPM till Ticnet, Ginza och
andra internetsajter där man också
kan göra av med pengar. Koderna
skriver man ned i något dokument
som man måste gömma på något
finurligt ställe på nätet. För skulle
man lägga det i datorn vore man

lla korten tar ju som
skrivet mycket plats. Det
gör att alla dessutom inte
ens får plats i börsen. Vad gör
man då? Jo man lägger dem i en
bra gömma och sätter en eller flera
gummisnoddar om dem för att
hålla ihop bunten. Sen gäller det
att komma ihåg att plocka med sig
ett kort när man ska ut och shoppa
så man får den där rabatten eller
de där poängen. Tyvärr är man
inte alltid så duktig att komma
ihåg sådana livets viktigheter.
Men hur har det gått nu när
svensken lärt sig att använda alla
tänkbara kort? Ja, man kan ju lätt
hålla med redan nämnde Göran
Persson. Det är många fler ofria
män och kvinnor idag än tidigare.
Det är bara att sätta sig i TV-soffan
och titta på ”Lyxfällan” så ser man
vilket elände många hamnar i när
de tycks ha obegränsad kredit och
outsinlig pengabinge att ösa ur.
Man förstår inte hur människor
kan handla så fruktansvärt mycket.
Många gånger är det bara skräp
man köper. Det är rent narkotiskt
för många. Man vill bara handla

ett kort
mer och mer. En gång såg jag ett
program där de stackars utblottade
människorna satt och hulkade vid
köksbordet när de klippte sönder
alla kreditkorten. Lite senare såg
man samma människa som nyss
suttit där ångerfull, gå iväg till Clas
Olsson, skaffa nytt kreditkort och
köpa en massa onödiga saker.

D

et är nästan som en cancer
som sprider sig i kroppen.
Precis som cancern äter
upp kroppen äter många gånger
kreditkorten upp förnuftet. När
man inte upplever att det kostar
något, man ser ju aldrig några
pengar, handlar man bara på, mer
och mer. Visst har den enskilde
individen det största ansvaret
men många gånger kan man se
annonsering om krediter och
svindyra SMS-lån som gränsar till
det rent kriminella.

S

amtidigt är det ju faktiskt
bekvämt att kunna betala
med kort och slippa en
massa kontanter. Att ha ett antal
betalkort, det är ju helt frivilligt.
Den som vill kan ju gå in på banken
och ta ut hela sin löning och ha den
i plånboken. Tänk om alla gjorde
det. Då skulle det nog bli så ont om
kontanter så vi ändå var tvungna
att betala med kort...
Bilden visar exempel på mångfald.
Kan man säga att motsatsen till
mångfald är enfald? I det här fallet
är det nog synonymt.

Medlemsbanken utan räntor
För ett rättvist samhälle utan räntor arbetar JAK Medlemsbank, som verkar för ett samhälle med ekonomiska spelregler som inte skapar klyftor mellan människor och regioner.
Att spara i JAK skiljer sig från andra banker på så sätt att
du inte får någon ränta på dina sparpengar. I stället får du
sparpoäng som är ett sätt att mäta varje medlems sparande.
Sparpoäng får man när man sparar och de förbrukas när
man lånar. Det krävs alltså att den som lånar också sparar
i banken.
Rättvisa och hänsyn till människor och miljö är en del av
ideologin, som präglar JAK Medlemsbanks syn på ekonomi
och all hantering av pengar. Etik och moral i ekonomin betyder medmänsklighet och solidaritet, respekt för naturen
och ett ansvar inför kommande generationer, menar man.
Medlemmarnas samarbete öppnar möjligheter för människor att hjälpa sina barn, sin egen bygd och varandra.
JAK Medlemsbank är partipolitiskt och religiöst obunden.
Medlemmarna äger banken och en styrelse ansvarar för
verksamheten. Det är medlemmarna som står för kapitalet,
vilket innebär att banken är ekonomiskt oberoende. Det är
en demokratisk organisation som fungerar som en rikstäckande ekonomisk förening. Alla medlemmar har tillträde till
och rösträtt på föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ. På stämman behandlas bland annat
medlemmarnas motioner och styrelsens propositioner. Föreningsstämman väljer också styrelse, revisorer, valberedning
och etikråd.

Fakta om JAK Medlemsbank
JAK Medlemsbank bedriver bank- och folkbildningsverksamhet. Det är en idéburen kooperativ förening som ägs och
kontrolleras på ett demokratiskt vis av de 37 000 medlemmarna och alla medlemmar behandlas lika. Inlåningen är
drygt en miljard kronor och medlemslånen uppgår till 900
miljoner kronor. JAK började som ideell förening 1965, blev
ekonomisk förening 1993 och medlemsbank 1997. JAK är
från början en förkortning för Jord Arbete Kapital.
Källa: www.jak.se

Text och foto:
Staffan Riddersporre
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Ekonomi är färskvara

M

Marianne Furulind har två dataskärmar vid sin arbetsplats. Den
ena visar alltid Börsen. Marianne
jobbar nämligen som licensierad
placeringsrådgivare på Handelsbanken i Västanfors. Hon har specialiserat sig på placeringar och
tycker att hon har ett jätteroligt
jobb. Det bästa är att kunna hjälpa
kunder att hitta bra ekonomiska
lösningar utifrån deras förutsättningar och behov.
Marianne, som är född i Västerås, skulle egentligen bli förskollärare. Som ung jobbade hon både
på förskola och i familj. Men efter ekonomistudier på högskolan
sommarjobbade hon på Sundsvallsbanken. Hon trivdes bra med
arbetsuppgifterna och när hon blev
tillfrågad om ett fast jobb på banken i Njurunda tackade hon ja.
Hon spenderade redan då mycket
av sin lediga tid i sommarstugan
i Söderbärke och det var där hon
träffade sin man Björn. 1978 flyttade hon till Fagersta och började
jobba på Handelsbanken. På kontoret i Västanfors har hon varit sedan 1991.
– Jag har jobbat länge på bank och
det är väl ett bevis för att det är
ett kul jobb, säger Marianne. Det
är varierat och innehåller så många
olika delar. Ingen dag är den andra
lik.
Det allra roligaste är att få träffa
människor och hjälpa dem att hitta lösningar som passar just dem.
Drivet ligger i att jag ser att jag kan
göra något bra för en kund.
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Hur ska pengarna användas?
När Marianne ger förslag på hur
en kund kan placera sina pengar
utgår hon från vilka ekonomiska
förutsättningar kunden har och
från vad pengarna ska användas
till. Ska det vara till en semesterresa inom en snar framtid eller till
ett husköp om några år? Hur länge
kan man avvara pengarna? Ju
längre man kan ”låsa” pengarna
desto större risk kan man ta, menar Marianne.
Man väljer också om man vill placera pengarna på aktiemarknaden,
räntemarknaden, råvarumarknaden eller valutamarknaden. Nya
regler från Finansinspektionen gör
att bankerna inte får låna ut hur
mycket pengar som helst, och det
betyder i sin tur att det krävs mer
egen insats av den som lånar.
Ändrade familjeförhållanden
Det har blivit vanligt med ändrade
familjeförhållanden och det är något som man måste ta hänsyn till
när man placerar pengar. Det är
viktigt att tänka på vad som händer med ekonomin om någon i en
parrelation dör. Marianne upplever att det har blivit lättare att
ställa såna frågor i dagsläget än det
var i början.
– Unga människor är ovana vid
juridiska frågor och äldre personer tycker ofta att det är skönt att
man tar tag i det. Många funderar
mycket på till exempel pensionssparande och testamente men gör
ingenting åt det.
På en bank hanteras många olika

typer av ärenden och det blir hela
tiden fler områden som banken ska
hantera med nya arbetsuppgifter
för de anställda. Allt fler ärenden
hanteras på Internet och Marianne och hennes kollegor får ibland
fungera support på internetbanken
för att visa kunder var man hittar
olika funktioner och hur man ska
göra vissa moment.
Vidareutbildning inom banken
Möjligheterna att vidareutbilda
sig inom Handelsbanken har varit
goda, och det har Marianne tagit
vara på. Hon studerade vid sidan
av jobbet under två års tid för att
få en SwedSec licens*. Det var
tufft, men Marianne var disciplinerad och gick upp klockan sex på
helgerna för att läsa innan familjen
vaknade.
– Jag undrar så här efteråt hur jag
orkade, men det var kul och intressant, det var det som gjorde att
det gick. Numera håller Marianne
själv kurser inom banken.
Händelser i världen påverkar
Det som gör att det är roligt med
ekonomi är att det är färskvara,
menar Marianne. Man måste hålla
sig àjour, eftersom förutsättningarna ändras hela tiden. Det gör det
också svårt att göra bedömningar
om vad som är mest fördelaktigt.
Världshändelser, som till exempel
den i Japan i mars, påverkar ekonomin, och man får göra lösningar
utifrån det. Marianne utgår i sina
bedömningar från vad analytiker
tror och går på bankens rekommendationer.

– Det finns ju inget facit, inget som
är rätt eller fel för någon. Jag blir
inte glad om någon av mina kunder gör en förlust, men jag lägger
inte på mig det personligen. Jag
har aldrig blivit utskälld av någon
kund, berättar Marianne, däremot
har det hänt att jag har fått blommor. Man blir rätt bekant med
kunderna på en så här liten ort. I
vissa fall känner jag deras ekonomi
bättre än de gör själva, småskrattar hon.
Om det är något Marianne ångrar så är det att hon inte som ung
tog chansen att jobba utomlands
inom Handelsbanken. London
hade kanske varit trevligt, funderar hon. Sedan hon bildat familj
och fått tre barn var det inte längre
aktuellt, och nu när yngsta dottern
just har flyttat hemifrån lockar inte
utlandsjobb på samma sätt längre.
– Jag går till jobbet med glädje varje dag, och det är verkligen något
att vara tacksam för, säger hon och
ler.
SwedSec licens*
Syftet med licensieringsprogrammet är att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som
verkar på värdepappersmarknaden. Kvalitén och standarden på
den personal som arbetar i dessa
företag är av stor vikt för allmänhetens förtroende för den verksamhet som företagen bedriver. Av
avgörande betydelse i detta sammanhang är kvalitén på rådgivningstjänster till kund och förvaltning av kunders medel i finansiella
instrument.
Läs mer på www.swedsec.se

Marianne Furulind promenerar gärna någon kväll i veckan, och umgås mycket med
sina två barnbarn. Sommarstugan i Söderbärke innebär både vila och arbete under
ledig tid. En resa utomlands en gång om året ingår också i semesterpaketet.

Text och foto: Cecilia Kjellin Eriksson

Mariannes råd om ekonomi
till hushåll i Fagersta
• Börja med att spara till en buffert, åtminstone en månadslön, för vardagsutgifter om till exempel kylen, frysen eller
bilen skulle gå sönder.
• Ett mer långsiktigt sparande behövs också till exempel till
en bil, handpennig på ett hus eller en semesterresa.
• Börja pensionsspara så tidigt som möjligt för då behöver
man inte spara så mycket varje månad. Man får göra avdrag för sitt sparande.
• Se till att amortera på dina lån, så att du inte bara betalar
ränta
• Kontakta banken en gång om året för att gå igenom din
ekonomi

7

Företagaren Anders Lokar
gör inget ogenomtänkt
När en kund ringer, tittar Anders
på objektet och lämnar ett kostnadsförslag. Att betala kostnader
löpande blir alltid billigare för
kunden, hävdar Anders. När han
lämnar offert på ett fast pris måste
det finnas en viss marginal.
Det Anders får betalt av kunden
ska även täcka kostnader för till
exempel lokalhyra, utgifter för bilarna och miljöavgifter på Vafab
för att få slänga skräp.
Anders Lokar Bygg AB fungerar
ofta som huvudentreprenör som
samordnar kontakten även med
andra hantverkare som jobbar
med till exempel VVS och el, och
det fungerar bra.

A

Anders Lokar driver sedan fem år tillbaka byggfirman Anders Lokar
Bygg AB. Att vara egen företagare kräver stort ansvar och mycket
arbetstid, men ger också stimulans och möjligheter till utveckling.
– Det är inte det som driver mig, att tjäna mycket pengar, säger Anders.
Jag tycker att det är intressant att träffa kunder och se att de är nöjda
när vi går därifrån. Nu går firman runt, men i början var jag nog lite
naiv.
Efter att ha jobbat på en byggfirma
i åtta år bestämde sig Anders för
att öppna eget. Idag har han fem
anställda. Som egen företagare tillkommer en del saker, till exempel
den ekonomiska biten. Sambon
Eva sköter firmans redovisning.
Bokslut och årsredovisningen görs
av en revisionsfirma. Att ha kontoret hemma i huset har både för- och
nackdelar, menar Anders. Visst är
det praktiskt att ha tillgång till alla
papper hemma, men det blir lätt så
att det aldrig blir någon fritid. Anders ångrar inte beslutet att starta
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eget även om det blivit fler arbetstimmar per vecka.
Samordna och beställa material
Anders jobbar praktiskt i firman
åtta timmar om dagen som de anställda. Efter klockan fyra blir det
tid för att samordna de andras arbete, beställa material, titta på nya
projekt och göra offerter på nya
jobb.
Inkomsterna ökar förstås med fler
anställda, men även kostnaderna
ökar. Varje anställd behöver till exempel varsin firmabil.

Mest privata kunder
Tack vare rotavdraget är de flesta
av Anders kunder privatpersoner.
Firman gör även en del jobb på företag och industrier, och det genererar i sin tur kunder.
– Jag kan delvis välja vilka jobb vi
ska göra utifrån hur stimulerande
och roligt det är för grabbarna. Jag
väljer hellre ett mer utmanande
uppdrag istället för att stå och riva
i 40 timmar.
Ansvar gentemot de anställda
Ansvaret gentemot de anställda är
stort, tycker Anders, att det finns
jobb kontinuerligt. Det ger trygghet för dem. De anställda i firman
jobbar bra ihop. Det gäller att reda
ut eventuella konflikter snabbt,
menar Anders, som har nytta av
att han har hållit på med lagsport.

Steg 3
– Jag har spelat bandy och har
nytta av teoretiska kunskaper därifrån. Det här är också ett lagarbete.
Det gäller att ha fingertoppskänsla
för vem som passar bäst till just det
här jobbet. De anställda har olika
specialområden. Själv sköter Anders plattsättningsarbetet. Flera av
de anställda har certifikat på olika
moment, till exempel att köra skylift och ställningsbyggnation.
Samtidigt gäller det att vara noggrann mot de anställda så att ingen
får göra skitjobb hela tiden. Ju mer
varierande jobb en arbetare får desto mer utvecklas han och det gagnar firman i det långa loppet.
Anders brukar ta emot praktikanter från Brinellskolans byggprogram där han själv har varit elev.
Det är viktigt att ha kontakt med
skolan inför framtida rekryteringar, eftersom byggbranschen är
känslig för generationsväxlingar.
Kundkontakten är roligast
– Det som är roligast är kontakten
med kunden. Att träffas och diskutera hur man ska lösa olika delar
är stimulerande. Det jobbigaste är
tidspressen och att tvingas säga nej
till kunder när förutsättningarna
är orimliga.
Nästa steg för firman kan vara
att anställa en plattsättare för att
avlasta Anders, som börjar längta
efter mer fritid för att hinna umgås
med sin sambo och sina två små
barn.
En egen lokal önskar han också
längre fram. Nu hyr firman lokaler för bland annat personalutrymmen.

– Jag gör inget ogenomtänkt utan
försöker att utveckla firman i
lugn takt. Om man skaffar sig allt
på en gång blir kostnaderna för
stora. Det gäller att ta ett steg i
taget när behovet uppstår och det
blir rätt tillfälle.
Anders tror att många som startar eget företag drar på sig för
stora kostnader i början och då
blir det tufft ekonomiskt att få
det att gå runt.
Säsongsbetonad bransch
Byggbranschen är säsongsbetonad och våren är mest hektisk.
Det har varit ett par jobbiga vintrar för byggarbetare, eftersom
många moment görs utomhus
även om själva byggnadsprojektet är invändigt.
– Jag kan styra min arbetstid men
jobbet måste göras rent fysiskt,
och det ska tajmas med andra
moment i projektet.
Ibland jobbar Anders och hans
anställda på lördagar för att
komma i fas.
– Jag vill inte vara borta från familjen på kvällarna. Familjen får
ibland vänta när kunderna går
först och det är snett. Det är lätt
att bli uppslukad av jobbet och
det är lite farligt. Det är definitivt
inte värt det om man skulle förlora familjen. Att stå där själv sen,
det är det inte värt.

Text och foto:
Cecilia Kjellin Eriksson

bildades våren 2010 och är ett informellt nätverk bestående av personer
som i sitt arbete berör tillväxtfrågan
ur olika vinklar. Genom att samlas i
ett gemensamt nätverk hoppas man
kunna visa att frågan om problemen
med ekonomisk tillväxt är angelägen
och behöver tas på allvar.

Fritt från www.steg3.se
Steg 3 i det moderna samhällets utveckling innebär att vi accepterar att
ingen teknikutveckling i världen kan
ändra det faktum att evig materiell
tillväxt är omöjlig på en planet med
begränsade resurser.
Dagens tillväxtmodell bygger på
ständigt ökande materiell konsumtion
och en planet med tydligt begränsade
resurser kan inte förse en ökande befolkning med mer och mer varor och
energi för alltid. Även svenskarnas
globala miljöpåverkan har hela tiden
ökat, om man tar hänsyn till att en
stor del av de varor vi köper produceras under dåliga förhållanden i andra
länder.
Den gamla konsumtionsideologin
måste utmanas av nya, moderna och
kreativa idéer om hur ett samhälle
kan vara uppbyggt. Människan måste
ta ett nytt steg i utvecklingen.
Vi behöver en ekonomi som skapar
utveckling men inte tär på miljön. En
ekonomi med en rättvis social fördelning. En ekonomi som låter människor
utvecklas, men i samklang med naturen och utan att slösa mer än nödvändigt på våra gemensamma tillgångar.
Läs mer på hemsidan www.steg3.se
där det också ﬁnns ett upprop att
skriva på.
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Vad betyder det att livet
är starkare än döden?

10

V

isst är det väl så, att de grundläggande villkoren i livet är ekonomiska. Mat för dagen och
tak över huvudet måste vi ha. Pengar måste in
för att livet ska fungera. Det är vi antagligen helt överrens om. Också de mest fromma och världsfrånvända
klosterordnar är underkastade samma villkor. På
något sätt måste frågan om livets uppehälle lösas. Så
mycket begriper jag också, fast jag är teolog och inte
ekonom. Men så skulle jag vilja tillägga – de är ändå
bara en del av livet – de ekonomiska villkoren, alltså.
När pengar blir meningen med livet. När den ekonomiska logiken får prägla hela livet. När uttryck som:
vad tjänar jag på det, används i alla möjliga lägen och
smyger sig in i vårt sätt att tänka till och med i nära
relationer. Då har det ekonomiska perspektivet överskridit sina befogenheter. Om det högsta goda blir att
spara pengar, när vårt uppdrag är att göra nytta, då
får inte själen näring. Vi överlever helt säkert fysiskt,
men vi riskerar att dö psykiskt.
För vi är inte bara kroppar. När vi blir förälskade
kan man mäta vissa biologiska förändringar, såsom
förhöjd adrenalinhalt och förhöjd produktion av hormoner. Men förälskelse är så mycket mer, förstås.
Människan är inte bara en biologisk varelse med
biologiska behov. Det måste finnas kärlek i världen,
också. Hur ska man orka leva om man inte kan tro
på det?

V

ad hjälper dig att tro på kärleken? För mig kan
våren ibland vara en påminnelse. När påskliljorna tränger upp genom rabatterna, när solen
värmer vinterblek hy och dagarna blir längre, när jorden börjar dofta och gräset återkommer, och solljuset
får lusten och energin att komma tillbaka, då kan man
börja ana vad nåd är och vad som är kärlekens och
medmänsklighetens logik. Livet kommer oss till mötes, och vi får ta emot.
Jag tror att kärleken är starkare än hatet, att livet
vinner över döden och att det går att vända uppgivenhet till hopp. Utan evidens och konkreta bevis så tror
jag det, även när det inte känns så. Och jag är inte
ensam om att tro det. Det är vad påsken handlar om
– att det fanns en berättelse om solidaritet, om kärlek
och medmänsklighet som det inte gick att ta död på,
trots att man verkligen försökte.

Som den där gången då man kom till Jesus med kvinnan som skulle stenas. Det var ju så man gjorde, när
en kvinna ertappats med att ligga med en gift man,
då skulle hon stenas. Med mannen hände inget. Man
måste ha anat att Jesus hade en annan åsikt, för man
använde den där kvinnan för att sätta dit honom. Lagen säger att hon ska stenas, vad säger du? Jesus löste
det genom att vädja till förståndet hos den hop som
stod där beredd att kasta: Den av er som aldrig har
gjort något fel själva kan ju börja kasta, säger han.
Ingen kastar, alla går. Medmänsklighet och rimlighet
har segrat.

D

et finns en del sådana berättelser i bibeln, berättelser om människor som får tillbaka sitt
människovärde, berättelser som har inspirerat
män och kvinnor genom årtusenden över hela värden
att kämpa för människovärdet, både sitt eget och andras. Män och kvinnor som drivna av tro på kärleken,
skapat nya möjligheter för sig själva och andra. Tack
och lov att ni finns!
Jag skulle vilja spela en fanfar för alla modiga män
och kvinnor som trotsar orimliga omständigheter och
bestämmer sig för att ge livet en andra chans. För alla
de som tar sig ur missbruk, för de som vågar sätta
barn till världen, för människor som vågar ge sig iväg
till krigshärjade länder för att hjälpa. Låt oss bränna
av ett fyrverkeri för de journalister som riskerar sina
liv för att ge lidande människor ett vittne, för de som
jobbar med sjuka, med barn och med gamla, för alla
de som ger av sig själva för att någon annan ska orka
leva. För alla de hjältar i vår värld som ger oss hopp
och glädje. För människor som vågar ta risker, tar sig
ut ur bekvämligheten, och sätter någon annan först.
Ni som vågar visa vad som egentligen är viktigt, som
verkar ha förstått vad livet går ut på.

F

ör – handen på hjärtat – vad hjälper det en människa, om hon har mat och tak över huvudet,
men helt saknar kärlek!?

Om jag talar människor och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande
cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner
alla hemligheterna och har hela kunskapen och jag
har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek
har jag ingenting vunnit. 1 Kor 1: 1-3
Unni Wiig Sandberg, präst
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Varför driver församlingen verksamhet i bolag?

V

Västanfors Västervåla församling
arbetar utifrån ett diakonalt förhållningssätt som är förankrat i församlingens övergripande idédokument
– vår Församlingsinstruktion – vilken har godkänts av Domkapitlet i
Västerås stift. Verksamheten präglas
av en kristen människosyn och utgår
hela tiden från människors olika behov. Det är viktigt att vi som kyrka
i denna församling kan finnas till
hands för människor under hela livscykeln – ”från vaggan till graven”.
Sedan lång tid tillbaka präglas vårt
arbete av optimism och framtidstro. Anställda och förtroendevalda
har under åren haft modet och viljan
att pröva nya vägar. Iband har detta
då också skett på ”oplöjd mark”
och i verksamhetsformer som inte
har haft traditionell kyrklig prägel.
Det finns en bred kompetens och en
stark vilja hos både personal och förtroendevalda att våga pröva nya ar-

betssätt i det lokala kyrkliga arbetet,
till nytta och glädje för de människor
som önskar kyrkans stöd och bistånd i
livets olika skiften.
Svenska kyrkans högsta beslutande
organ, Kyrkomötet, har 2011 beslutat att kyrkliga församlingar äger
rätt att bedriva näringsverksamhet, under förutsättning att sådan
verksamhet har naturlig anknytning till församlingens grundläggande uppgift enligt kyrkoordningen.
En mycket viktig uppgift för församlingen är att de avgifter som medlemmarna betalar (kyrkoavgiften från
medlemmar respektive begravningsavgiften från samtliga folkbokförda
i församlingen) skall förvaltas på ett
bra och seriöst sätt. De förtroendevalda har till uppgift och ansvar att
bestämma mål och inriktning för för-

Västanfors Västervåla församling och koncern

samlingens verksamhet. Frågan om
hur de uppställda målen skall nås är
sedan de anställdas uppgift att lösa.
Vissa av församlingens verksamheter drivs i bolagsform, en driftsform
som inte är främmande för Svenska
kyrkan och som i flera avseenden ligger närmast till hands. Anledningen
till detta arbetssätt är att den verksamhet som drivs med kyrkoavgiftspengar
å ena sidan och den övriga verksamheten å andra sidan (tex begravningsbyråverksamhet och behandlingshem)
då kan hållas isär rent ekonomiskt.
Bolagsstrukturen innebär att vi får
”brandväggar” mellan olika verksamheter vad gäller ekonomiskt risktagande, samtidigt som det möjliggör för
ägaren/församlingen att flytta verksamhetsöverskott till de verksamheter
där nyttan av extraresurser blir störst.
Anders Linger, kyrkorådsordförande

Verksamhet

Dop, vigsel och begravning
Gudstjänster

Kyrkofullmäktige (19)

Kyrkoherde

Budget- och organisationsfrågor

Operativ verksamhet

Begravningsverksamhet
Barn, ungdom och konfirmand

Lindgårdsskolan och förskolan Linden

Moderbolag

Information

Svenska Kyrkan i Fagersta AB

Körer och kyrkomusik
Studio och rockskola

Diakoni

Dotterbolag

Serviceverksamhet

Forum för vuxna

Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB

Bifirmor
Västerskolan (Västerås)

Kyrkans Begravningsbyrå i Sverige AB

Kök, konferens och
Brukskyrkans kafé

Malingsbo Rehabcenter AB

Bifirmor
Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå

Sjukhuskyrkan
Fastigheter och vaktmästeri

Förskolan Västanvinden (Västerås)
Kyrkans Trygghetsteknik

Internationellt arbete
Administration
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Kyrkans ekonomi... och kommunens

I

Inom Svenska kyrkan och alla dess
församlingar läggs massor av pannor i
djupa veck av oron över att medlemstappet fortskrider. Allt ekonomiskt
tänkande handlar om besparingar
som att inte tillsätta tjänster när någon slutar, sälja fastigheter, lägga ner
verksamheter, ha färre konserter osv.
All kreativitet koncentreras till listiga
besparingar och ibland lyser några
mindre lyckade försök till ideologiska
rättfärdiganden av sparivern igenom.
Det kan då heta att den västerländska
tillväxttanken inte är hållbar eftersom
den sägs kräva att vi har tillgång till
betydligt fler jordklot än detta enda.
Genom att dra ner så bidrar vi säkert
till införandet av någon ny och bättre
ekonomisk världsordning. Ett annat
ännu sämre resonemang går ut på att
kyrkan blir bättre ju fattigare den är
eftersom den första kristna kyrkan var
fattig och den var säkert mer genuin
än dagens svenska kyrka. Här är inte
sparivern det viktigaste utan målet är
att vara fattig.
I Västanfors-Västervåla församling
har vi inte fallit in i det normalkyrkliga tänkandet utan här ser vi tillväxt
som något välgörande och gott. Endast genom ökad verksamhet kan
kyrkan göra betydelsefulla insatser för
människor. Det kräver mer personal
och följaktligen en växande ekonomi.
Genom att sälja mer och fler varor
och tjänster inom vitt skilda områden
så ökar omsättningen år efter år vilket möjliggör ökad verksamhet. I vårt
lokala utvecklingsarbete har vi nått så
pass långt att huvuddelen av våra intäkter (60%) kommer från annat än
medlemsavgifter, det som förr hette
kyrkoskatt. Vi gör inte ekonomisk
vinst varje år men vi gör verksamhetsmässiga vinster år efter år. Det är en
ganska liten och ganska lokal ekonomi men jag tror att den i princip är en
modell som gäller också i större sammanhang. Om man ser till vad som

hänt i Asien och stora delar av Latinamerika och vad som är på väg att
hända på flera håll i Afrika så får man
nog konstatera att det är tillväxten
som leder till fler mätta magar, lägre
barnadödlighet och allmänt förbättrat
hälsoläge. Domedagsprofeter och andra ”allting var bättre förr filosofer”
brukar jag rekommendera att titta på
nätet efter Hans Roslings ”Gapminder” (www.gapminder.org) som ger
många intressanta infallsvinklar.
De senaste åren har vi i församlingen tvingats fundera över hur Fagersta
kommun hanterar ekonomiska frågor
och frågor om kommunens verksamhet och ansvarsområden. Det som ofta
framhålls är att det ekonomiska läget
förbättras och att man är i full färd
med att sanera gamla skulder från
tidigare regimer. Man sänker också
kommunalskatten då och då för att
signalera ett visst mått av borgerligt
tänkande. För att inte stöta sig alltför mycket med vänstersympatisörer
brukar kommunalrådet Henriksson
hävda att skattesänkningar nu skapar utrymme för skattehöjningar senare. En annan form av sparande som
återkommer då och då är att inte genomföra projekt som man pratat om.
Exempel på sådana är förstås kulturhuset, seniorboenden och ekonomiska
garantier för bandyhallen.
Ett exempel på traditionellt kommunalt sparande visade sig i kommunens
budget 2010 (budget 2011 är nämligen
ännu inte fastlagd) som presenterades
efter den valrörelse då vänsterpartiet,
precis som alla andra partier, sade sig
vilja satsa på skolan. Satsningen visade sig bestå i att man skall minska
kostnaden per elev, alltså att satsning
betyder besparing, en form av politisk
retorik som ofta uppträder i samband
med val. Kommunalrådet Henriksson
hävdade i en insändardebatt att det
inte finns något samband mellan öka-

de anslag till en verksamhet och bättre
resultat. På frågan hur sambandet ser
ut mellan sänkta anslag och bättre resultat ville han inte lämna något svar.
Det skall bli intressant att se när även
övrig kommunal verksamhet får sänkta anslag samtidigt som förväntningarna på bättre resultat höjs.
Ett annat exempel på kommunal
besparingsekonomi har vi stött på i
frågan om kommunens önskan att
köpa mark av Västerås stift (kyrkan)
i Norra Sjöhagen för bostadsbebyggelse. Vid samrådsmöte i Sveasalongen lär kommunalrådet Henriksson ha
hävdat att kyrkan begär för mycket
betalt för marken. Fakta i ärendet är
att det utförts en opartisk värdering
av marken där man inte tagit hänsyn
till ”sjöläget” som hamnar på ca 1,8
miljoner kronor. En kommunal företrädare har bjudit 750 000 kronor
för marken och kommunalrådet Henriksson har vid ett senare tillfälle sagt
att kommunen inte tänker deltaga i
någon budgivning. Däremot har han
hotat med expropriering (tvångsinlösning) av marken ifall kommunen inte
får köpa (underförstått för det skambud man givit). Det kommunala besparingstänkandet är alltså väldigt likt
det kyrkliga men det blir ännu mer
oaptitligt när det kombineras med politisk maktfullkomlighet.

Henrik Rydberg, kyrkoherde
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LIV & Lugn ger lugn och ro

Katarina Frisk, Anders Linger och samtalsledare AnnaKarin Pettersson bidrog med sina tankar och reﬂektioner.

N

Några vuxna och några konfirmander har samlats
till veckomässa i Västanfors kyrka denna mörka
vårvinterkväll. Den dämpade belysningen från
lamporna och stearinljusen känns varm och
välkomnande. Vi sjunger några psalmer och delar
bröd och vin i nattvarden. Prästen Li Lundberg pratar
om fastan och om att man behöver starka ben för
att klara att stå emot påfrestningar i livet och orka
kämpa för det goda. Kyrkomusiker Susanne Bågenfelt
avslutar med att sjunga Uno Svenningssons ”Under
ytan”.
Efter mässan stannar några kvar för att fika och
småprata en stund vid de små borden längst bak i kyrkan.
När det är dags för det mer organiserade samtalet
flyttar vi in i den lilla trivsamma brudkammaren som
ligger till vänster när man kommer in i kyrkan. Prästen
och samtalsledaren Anna-Karin Pettersson gör en kort
inledning med sina tankar kring temat och vi andra
fyller i med våra reflektioner.
Ämnet ”Djuren och människan” har många olika
infallsvinklar och samtalet pendlar mellan upprörda
känslor, skratt och allvarliga funderingar kring liv
och död. Få saker upprör människor som vetskapen
om att djur far illa. Varför blir många människor mer
upprörda av att djur blir vanvårdade än av vetskapen
om att människor far illa? Kanske är det alltför tungt
att ta till sig att människor lider.
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Heather Alenius och Birgitta Jubell deltog också i samtalet
om ”djuren och människan”.

Vi pratar om att det händer att hundar behandlas som
kuttersmycken, och att hund- och kattägare ibland
går för långt när det gäller att rädda livet på en ett
svårt sjukt djur. Vi pratar om djurslakt och vad som
händer med resterna från djurkropparna. Vi kommer
också in på tankar om människor som är svårt sjuka
och frågan om aktiv dödshjälp. Är det rätt eller fel att
hjälpa en svårt sjuk människa att dö för att minska
lidandet för den peronen? Vem har rätt att bestämma
vem som ska leva eller dö?
Det är svåra frågor och det känns skönt att få
möjlighet att dela sina tankar med andra, och få nya
perspektiv på ett angeläget ämne.
Kvällen avslutas med en stunds meditation på den
mjuka mattan framme i koret. Vi sätter oss tillrätta
på varsin meditationspall. Några väljer att sitta på
stolar, eftersom de tycker att det känns bekvämare.
Meditationsledaren Katarina Frisk inleder med orden
” Kärlek …” och slår ett slag på den vackra skålen
som avger ett dovt klingande ljud. Jag andas lugnt och
låter tankarna vandra fritt utan att försöka tänka på
något särskilt. I början är det lite svårt att slappna
av men innan jag vet ordet av så har det gått 20
minuter och Katarina slår ett slag på skålen igen för
att signalera att meditationen är avslutad.
Avslappnad och uppfylld av kloka allvarliga tankar,
många skratt och den ro som en enkel gudstjänst
och meditation i kyrkorummet kan ge, beger jag mig
hemåt i snöslasket.

Vad är LIV & Lugn?
LIV & Lugn är namnet på en serie innehållsrika
och kravlösa kvällar i Västanfors kyrka
varannan torsdag (jämna veckor) i samband med
Veckomässan. Klockan 19 firas mässa, därefter
blir det fika och sedan samtal utifrån ett angeläget
tema. Kvällen avslutas med meditation kl 20.4021.00. Kom och gå som du vill... LIV & Lugn är
öppet för alla intresserade.
Kvällarnas samtalsteman:
21/4 I förändring...
5/5 Mina dåliga val
19/5 Gilla läget. Samtal kring positivt tänkande
utifrån Barbara Ehrenreichs bok ”Gilla läget”.
Läs den gärna, men annars går det bra att vara
med ändå.
Samtalsledare: Anna-Karin Pettersson, präst.
Meditationsledare: Katarina Frisk,
teologistuderande

Text och foto: Cecilia Kjellin Eriksson

Bilden visar tavlan och bordet med symboler som
ﬁnns i vapenhuset i Västanfors kyrka. Temat var
fastetid som handlar om att ifrågasätta och pröva
livsval. Före påsk byts temat till Påsktid - om livets
förnyelse.

Fördjupat kyrkoår
Kyrkoåret är något annat än kalenderåret.
Olika tider och teman följer på varandra,
med kopplingar till särskilda helger
och bibelberättelser. Men också med
beröringspunkter i vår vardag och våra liv.
Vår livsberättelse ryms i kyrkans berättelse.
I Västanfors kyrka har vi valt att lyfta fram
kyrkoårets teman med ett bibelord och en psalm,
men också med symboler som väcker tankar
kring just denna tid i kyrkoåret. Vad betyder det
för mig, i mitt liv, idag?
I Västervåla kyrka och i Brukskyrkan finns en
tavla med det bibelord och den psalm som vi
har valt ut till det aktuella temat, som byts efter
några veckor utifrån kyrkoårets tema.
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En sekund, en diagnos
och livet tar en ny vändning
Anders Södergård är läkaren som under pågående läkarstudier fick
reda på att han har en elakartad hjärntumör. Anders har växt upp i
Fagersta och har under en tid arbetat på Bergslagssjukhuset. Han höll
ett välbesökt föredrag på Lindgården den 29 mars i församlingens serie
mat&prat.

Text och foto: Cecilia Kjellin Eriksson
Anders Södergård var 25 år när han
den 1 april 2006 fick det ofattbara
beskedet att han har en hjärntumör.
Han genomgick en operation då halva
tumören togs bort. På grund av tumörens placering kunde man inte ta
bort hela, för då hade Anders riskerat
att förlora alla sina minnen och förmågan att skapa nya minnen. En bit
av tumören sitter kvar och Anders har
genomgått behandling med strålning
som förhoppningsvis förlänger tiden
tills tumören börjar växa igen.

– Det är nu det gäller att försöka hitta
en ljusglimt i det mörka, tänkte Anders som var både ledsen och förbannad när han hade fått sin diagnos. Låten ”Always look on the bright side
of life” har tragikomsikt nog hjälpt
Anders genom svårigheterna.
– För mig är livets mening att vara så
lycklig som möjligt och att göra så
många andra så lyckliga som möjligt.
Om man lever efter det så kan det inte
bli fel, menar han. Varje gång man gör
någon annan lycklig, blir man också
lycklig själv.

Synen på livet

Att umgås med energigivare som närstående och vänner är det allra viktigaste i livet för Anders. Det återkommer han till flera gånger under föredraget.
Man kan lära sig att tänka positivt,
hävdar Anders. Om man till exempel
tränar på att le, så skickar det signaler
till hjärnan som gör att man blir glad.
Även när man studsar skickas sådana
signaler till hjärnan, och det är precis vad Anders gör som instruktör på
Friskis & Svettis.

Idag är Anders 30 år. Han har en
mycket positiv inställning till livet och
har valt att leva sitt liv precis som tidigare. Han tränar mycket, han spelar
musik och han umgås med nära och
kära. Efter sjukdomstiden avslutade
han sin läkarexamen och idag arbetar
han som läkare.
– Jag har erfarenheter som jag har nytta av varje dag som läkare, säger han.
Träning var viktigt för Anders innan
han fick beskedet om tumören och den
är kanske ännu viktigare nu. Tack vare
att han var så vältränad överlevde han
den svåra sjukdomstiden med flera allvarliga komplikationer, och han menar att han behöver vara i god kondition om han blir sjuk igen.
Anders försöker hela tiden förstärka
det som är positivt.
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Anders berättar att han har en alltordnar-sig-mentalitet.
– Även om det kan vara svårt att se
det för stunden så har jag den inställningen att allt ordnar sig till slut. Jag
själv bestämmer hur jag ser på livet.
Jag tar problemen när de kommer och
jag ångrar ingenting jag gör.

Synen på döden
Anders har en naturvetenskaplig syn
på döden. Han tror att det blir som
innan han föddes – alltså ingenting.
Det synsättet utmanar Anders att
verkligen ta vara på det liv han har.
– Jag har det här livet, jag förvaltar det
och gör det bästa av det. Det är min
enda chans.
Anders vet lika lite som de flesta andra
när han ska dö, men han är helt inställd på att han kommer att dö av tumören. Något annat är inte tänkbart.
– Jag skulle bli besviken om jag dog
av någonting annat än tumören, säger han. Det värsta skulle vara att bli
ihjälkörd av ett rattfyllo.
Mycket i livet är likadant som före
beskedet om tumören men en del har
förändrats. Anders upplever känslor
starkare nu. Han tar sig helt enkelt tid
att känna efter mer. Han tillåter sig att
gråta och tycker att det är en skön urladdning. Något som han tidigare såg
som en svaghet ser han idag som en
styrka. Han försöker fånga dagen och
leva i nuet. Han är också noga med att
då och då utvärdera sig själv och sin
situation.
– Jag försöker rannsaka mig själv och
fundera över hur jag vill ha mitt liv
och om jag lever så.
Anders tänker på tumören varje dag
och på livets skörhet. På en sekund
kan livet förändras.

Earth Hour

Sånggruppen Holybop Themers medverkade tillsammans med gospelkören Voices of Joy och ett komband
vid en uppskattad manifestation i Västanfors kyrka i
samband med Earth Hour den 26 mars.
Västanfors Västervåla församling valde att delta i
Världsnaturfondens manifestation Earth Hour för
att:
• lyfta klimatfrågan för oss själva och påminna oss
om vad vi kan göra
• genom en av världens största miljömanifestationer vara med och sätta press på makthavare att ta
klimatförändringarna på allvar
• uppmärksamma och skapa engagemang i klimatfrågan

Över 1 miljard människor släckte lamporna under
Earth Hour. Läs mer om Earth Hour på
www.wwf. se/earthhour

Brudklänningar från ﬂera tidsepoker
Vill du se brudklänningar från olika tidsepoker? Då
ska du bege dig till Brukskyrkan den 25–27 maj kl
10–16 då Ingegerd Nordström har en utställning med
brudklänningar. Hon visar ett tjugotal brudklänningar och festklänningar från olika tidsperioder.
Ingegerds egen favorit bland brudklänningarna är
den vackra sidenklänningen med spetsar från sekelskiftet 1800- 1900-tal. Något enklare är 50-talsklänningen i bomullstyg med bar rygg med en tillhörande
liten jacka som Ingegerd själv tar på sig när det är
dags för fotografering.
Tillsammans med några vänner har Ingegerd under
många år ordnat klädparader på äldreboenden och i
andra sammanhang. Eftersom Ingegerd och hennes
man hade en butik i Västanfors där de sålde antikt
och begagnat, även kläder, så hade Ingegerd ett förråd av kläder som hon inte fått sålda. Det blev en bra
utgångspunkt för klädparaderna.
-Gun Gustavsson kom och frågade om jag ville vara
med och ordna en klädparad, berättar Ingegerd. Det
var så det började. Jag tycker mycket om textilier och
kläder och jag har varit intresserad av historia ända
sedan jag gick i skolan. Sedan har jag lärt mig väldigt
mycket under årens lopp, särskilt av Inez Månsson.
Det har blivit några parader varje år, över 40 stycken
närmare bestämt sedan starten 1997.
– Det är helt ideellt arbete. Ingen av oss får betalt,

utan vi gör det för att det är roligt och för att glädja
andra. Det brukar bli väldigt uppskattat!
Det är mycket jobb med att förbereda en parad, berättar Ingrid och visar mig lite av förberedelserna inför en
klädparad som ska gå av stapeln i Risbrokyrkan under
mars månad. Kläderna ska väljas ut och mannekängerna ska prova plaggen. Det behövs mannekänger som
visar kläderna och många påkläderskor för att det ska
fungera smidigt. Ingegerd, som har funktionen som
konferencier under paraderna, skriver ett kort med
en liten historia kring varje plagg så att hon kommer
ihåg vad hon ska berätta om plaggen. De gör gärna
små teaterscener så att det blir lättsamt och trevligt.
– Vi är ett sammansvetsat gäng som ger gärnet när vi
har parader för att vi tycker det är så roligt.
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Församlingsnytt

Foto: Johnny Pesola

Fråga

n
e
t
s
i
r
ju

Svar: Eftersom ni är gifta har ni
giftorätt i alla tillgångar. Alltså
en latent fordran på vad den andra äger. Fordran utlöses när
man gör en bodelning på grund
av skilsmässa eller dödsfall.
För att hålla en tillgång utanför en
bodelning måste den vara enskild
egendom och det blir den om ni
själva har kommit överens om det
i ett äktenskapsförord eller att en
givare/testator har skrivit det i ett
gåvobrev/testamente.
Det framgår inte om din fru har
fått sommarstugan som gåva eller
arv med föreskrift att den är hennes enskilda egendom. Om sommarstugan är giftorättsgods så får
du täckning, man håller undan tillgångar, motsvarande lånen i bodelningen.
Kyrkans Allmänna Juridiska Byrå
Martin Lindgren tel 0223-434 75
Ida Jansson tel 0223-434 76
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Sö 8/5 kl 18
Keep on walking. Rock & popmässa
med kör och kompband i Västanfors
kyrka
Sö 8/5 kl 13
Äitienpäiväjuhla. Finskt morsdagsﬁrande på Lindgården

Jag lånar, hon äger – behöver vi avtal?
Fråga: Min fru äger sommarstugan
som vi ska bygga om till åretruntboende. Jag lånar till ombyggnaden. Om vi skulle separera efter
ombyggnaden står jag då där med
ett lån och min fru med ett nyrenoverat hus? Skriver vi någon form
av avtal på detta?
Georg

Gudstjänster maj-juni

Men är det så att din fru har fått
sommarstugan med villkor att det
är hennes enskilda egendom, är det
lite mer komplicerat. Då förkovrar
du, som det heter, hennes enskilda
egendom. Du ökar värdet av hennes egendom som inte skall ingå i en
bodelning med ditt giftorättsgods.
Då kan det uppstå problem!
Ni måste kontakta en jurist som
hjälper er att välja det bästa alternativet för dig att få kompensation
för ”dina” pengar. Du kanske ska
äga motsvarande andel i huset eller
skriva ett skuldebrev på det belopp
som du renoverar hennes hus för.
Din andel eller revers måste också
göras till enskild egendom och det
gör man genom att du och din fru
skriver ett äktenskapsförord.
Om ni bestämmer er för att du
skall köpa en del av fastigheten
kan det utlösa kapitalvinstskatt
för din fru och stämpelskatt måste
också betalas vid ändring av lagfart på grund av köp. Vidare kan
man också, med juristen, diskutera
hur du vill värdesäkra dina pengar
som du lägger ner i huset.
Martin Lindgren, jur kan

Lö 14/5 kl 13 & Sö 15/5 kl 11
Konﬁrmation i Västanfors kyrka
Sö 15/5 kl 15
Gudstjänst med allsångskören
Full frihet i Brukskyrkan
Sö 22/5 kl 10-14
Familjedag i Västervåla med
pilgrimsvandring
Sö 22/5 kl 14
Gudstjänst i gamla kraftstationen
i Västanfors
To 2/6 kl 08
Friluftsgudstjänst på Hotellberget i
Ängelsberg. Kyrkokören. Kaffekorg.
Sö 5/6 kl 18
Mässa med få ord i Västanfors kyrka
Ti 7/6 kl 19
Musik i Sommarkväll med kyrkokören
i Västervåla kyrka
Sö 12/6 kl 10
Sommarblommor. Familjegudstjänst
i Västanfors kyrka med sommaravslutning för alla församlingens barngrupper. Stora tårtan på Lindgården.
Ti 12/6 kl 11
Gudstjänst på Oljeön (Oljeöns dag).
Sö 19/6 kl 10
Vandringsgudstjänst. Samling vid
Västervåla kyrka kl 10. Frågor?
Kontakta Li Lundberg tel 434 12.

Församlingsnytt
Gudstjänster i påsk

Musikgudstjänst och visitationsmässa

To 21/4 kl 19
Skärtorsdagsmässa i Västanfors ka.
LIV & Lugn.
Fr 22/4 kl 10
Långfredagsgudstjänst med kyrkokören i Västanfors kyrka.
Fr 22/4 kl 13
Pitkänperjantain jumalanpalvelus.
Finsk påskgudstjänst i Brukskyrkan.
Sö 24/4 kl 10
Påskfest! Familjegudstjänst för alla
åldrar med påskspel, barnkören och
kyrkokören. Påskbuffé på Lindgården.
Påskbussen avgår (kom i tid):
kl 9.15 Sörby
9.20 Västervåla sockenstuga
9.25 Ängelsberg, Nya Serveringen
9.30 Ombenning
9.40 Busshållsplatsen vid Elcentralen,
Fagersta centrum.
Återfärd kl 12.30
Anmäl dig till bussresan genom att
ringa tel 0223-434 00.
Må 25/4 kl 08
Gryningsgudstjänst på Västanfors
Hembygdsgård. Påskfrukost serveras
i logen för 50 kr efter gudstjänsten.
I Brukskyrkan ﬁras gudstjänst kl 15
varannan söndag (udda veckor).
Mer information om gudstjänster ﬁnns i
predikoturen i Fagerstaposten och på
församlingens hemsida
www.svenskakyrkan.se/vastanfors

Kyrkokören och Barnkören medverkade i musikgudstjänsten ”Som ett prisma”
den 27 mars i Västanfors kyrka. Mässans musik är skriven av församlingens
kyrkomusiker Susanne Bågenfelt. Texten är skriven av Eva Norberg Hagberg.
Efter gudstjänsten presenterade kontraktsprosten Hans-Eric Johansson sina
reﬂektioner efter några dagars visitation i församlingen.

Installera appen
”Lindgården Apptit”

Nu kan du söka medel ur
stiftelser och fonder

Alla som har en Android telefon kan
nu njuta av att installera den ﬁna
appen ”Lindgården Apptit” på sin
telefon. Appen gör det enkelt att se
vad det är för mat på Lindgården,
som serverar dagens lunch varje
vardag kl 11.30-13.
För att ladda ner appen till din telefon, sök efter ”Lindgården Apptit”
på market i din telefon.
Av kostnadsskäl har vi idag inte en
motsvarande iphone app. Frågor?
Hör av dig till Johnny Pesola,
webbutvecklare tel 434 08, mejl:
johnny.pesola@svenskakyrkan.se

Uppgifter om aktuella stiftelser och
fonder samt ansökningsblanketter
ﬁnns på församlingsexpeditionen på
Lindgården tel 0223-434 00 samt på
hemsidan. Sista ansökningsdag 2 maj.

Bolagsstyrelse utsedd
Kyrkorådet har utsett bolagsstyrelsen
för Svenska kyrkan i Fagersta AB.
I styrelsen ingår Anders Linger (ordförande), Gun Bäck, Jan Jäder, Rune
Widén, Sinikka Pesonen, Erik Hedin och
Henrik Rydberg. För mer information
om församlingens bolag se sid 12.

Ansvarig utgivare: Henrik Rydberg, tel 434 10. Redaktör:
Cecilia Kjellin Eriksson, tel 434 06. Repro: TEXT & REPRO,
Västerås. Tryck: PRIMAtryck, Hallstahammar. Omslagsfoto:
Magnus Aronson. Redaktören svarar för osignerat material.
www.svenskakyrkan.se/vastanfors
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Allt för att utrota hungern
Allt för att utrota hungern är temat för årets
fasteaktion som pågår från fastlagssöndagen
den 6 mars till palmsöndagen den 17 april.
Det är Svenska kyrkans internationella arbete
som varje år tar initiativ till denna insamlingskampanj till förmån för olika hjälpprojekt i
världen. Målet i år är att samla in 45 miljoner
kronor. Grundorsakerna till hunger är fattigdom och brist på demokrati och rättvisa.
Det finns mat till alla men nästan en miljard
människor i världen lever i hunger. Varje dag
dör 16 000 barn av brist på mat. Det är ett
barn var femte sekund – så kan vi inte ha det!
Bristen på mat är akut. Situationen förvärras
av oberäkneliga årstider, allt längre torkperioder och mer dramatiska skyfall – som gör det
allt svårare att odla grödor och skaffa mat.
Närmare en miljard människor går och lägger
sig hungriga varje kväll.
Men det går att förändra situationen i världen. Vi ser det dagligen när fattiga människor
får stöd att ställa om till klimatanpassade grödor, tillgång till bevattningsdammar, utbildning
i ekologisk odling eller möjlighet att skaffa kor
och getter.
I Västanfors Västervåla församling ordnas
olika aktiviteter under fastekampanjen för
att samla in pengar till Svenska kyrkans olika
projekt. Försäljning av fastlagsris och bössskrammel på stan är några exempel. Prästerna
har sålt prästost och det har varit modevisning
på Lindgården där överskottet gått till Svenska
kyrkans internationella arbete. Gudstjänst
och föredrag med Afrika i centrum ordnades
i Västervåla kyrka den 13 mars. Eleverna på
Lindgårdsskolan har fått med sig varsin sparbössa hem.
I ett samarbete med Tradera har Svenska
kyrkan erbjudit privatpersoner möjligheten att
auktionera ut leksaker, möbler och annat till
förmån för människor som hungrar.

