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Eleverna på Munksunds-
skolan och Enöglaskolan 
har fått säga sin mening 
om Munksundsskolans 
framtid. Göran Davids-
son, stöd- och utveck-
lingskonsulent på skol-
kontoret i Enköping, har 
trä�at samtliga klasser 
som berörs av vad som 
ska hända med nuvaran-
de Munksundskolan.

Under två veckor har Göran 
Davidsson trä�at eleverna på 
Munksundsskolan och Enö-
glaskolan för att prata om de 
olika förslag som �nns för en 
ersättningsskola för Munk-
sundsskolan alternativt sam-
lad skola för båda skolorna.

– Detta är första gången 
man har med barnen på det 
här sättet innan ett beslut tas. 
Jag skäms för att Enköpings 
kommun inte har fattat be-
slut om att arbeta utifrån 
FN:s konvention om barns 
rättigheter ännu, säger Göran 
Davidsson.

Samlade eleverna
Därför samlade han de be-
rörda eleverna för att höra 
vad de tycker i frågan om var 
den nya skolan ska ligga och 
om den ska ersätta Munk-
sundsskolan enbart eller vara 
till även för Enöglaskolans 
elever. Göran Davidsson bör-
jade med att gå igenom vad 
barnkonventionen står för. 
Särskilt artikel tre, som säger 
att ”barnens bästa ska kom-
ma i främsta rummet vid alla 
beslut som rör barn” och ar-
tikel tolv, som säger att ”varje 
barn har rätt att uttrycka sin 
mening och höras i alla frå-
gor som rör henne/honom. 
Barnets åsikt ska beaktas i 
förhållande till barnets ålder 
och mognad”.

– Demokrati handlar om 
att lyssna mer än att prata, sa 
han till den fullsatta salen 
med mellanstadieelever från 
Munksundsskolan, och de 
fyra politiker som tagit sig dit 
för att lyssna. 

Praktisk demokrati
Eleverna visade på praktisk 
demokrati genom att dels 
säga vad de tyckte, om de 
pratade för sig själva eller för 
klassen, och att lyssna på sina 
kamrater. Flera elever passa-
de på att önska sig skatepar-
ker eller gräsfotbollsplaner, 
men också bättre löner åt 
lärarna. Storleken på den nya 
skolan kunde ha olika e�ek-
ter på trivseln och där fanns 
det olika uppfattningar.

– I en större skola blir det 
större chans för mobbning, 
tyckte �era av eleverna.

– Man har lättare att hitta 
vänner på en större skola, 
tyckte andra.

Överlag var mobbning nå-

got som de �esta elever hade 
synpunkter på, liksom vikten 
av att skolvägen ska vara 
trygg.

– Varför är det viktigt att 
skolvägen är trygg? frågade 
Göran Davidsson.

– Man är rädd att möta 
någon på vägen och bli rädd, 
svarade Ebba i årskurs fyra. 
Närheten till bibliotek, bad-
hus och Gröngarn var också 
en önskan från �era elever. 
Övervägande delen av elev-
erna tyckte att en mindre 
skola på samma plats där 
Munksundsskolan ligger nu 
var det de önskade och ett 

argument som återkom var 
att man då känner alla lärare 
på skolan. Lärarna och rektor 
Annie Lundin satt med och 
lyssnade i publiken.

– Elevrådet får samman-
ställa det som kommer fram 
nu, och skicka in till politi-
kerna. De är en remissin-
stans, sa Annie Lundin.

Hundra elever
Efter en timme med Munk-
sundsskolans elever fylldes 
salen med hundra elever från 
Enöglaskolan. Det var tydligt 
att de inte var lika insatta i 
frågan utan istället själva 

hade en mängd frågor till de 
få politiker som var med och 
lyssnade.

– Jag har uppmanat elever 
och lärare att gå till de platser 
där de olika förslagen är. Att 
se var Västerledsskolan ligger, 
hur stor är den där vägen 
man pratar om och så vidare, 
säger Göran Davidsson.

Eftersom han är ansvarig 
för barnkonsekvensanalysen 
kommer han att samman-
ställa det han fått höra av 
eleverna.

– Jag ska ta mina erfaren-
heter och lägga in i analysen 
tillsammans med 
vad forskningen 
säger, avslutar 
han.

Eija Salminen
eija@enahabo.se

Eleverna �ck säga sin åsikt

ÅSIKTER. Göran Davidsson från skolkontoret hade fullt sjå att springa runt och hinna med alla elever som ville säga sina åsikter om den  nya skolan. 
  

Hyresgäst,

Trots upprepande felanmälningar så händer absolut 
ingenting. Tänk på de handikappade och gamla!

RÄTTELSE ... 

cow �ck Robin fel efternamn. Rätt ska vara Robin 
Danehav, och du hittar företaget på happycow.se.

LYSSNA.
sa Göran Davidsson. 

SKYLTAR.

REKTOR.
uppmärksamt på sina elever. 

”Detta är första gången man har med 
barnen på det här sättet innan ett 

beslut tas.” 
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Ri c k ard Sä fs ten oc h 

Ro bin Dane går d sk apar 

pro ble m f ör  s ina med-

män nis kor . De s älj er  k ött 

dir ekt f r  ån b önder  i  Små-

lan d. K ött som de v et  

kom me r  fr ån  dj ur  som 

har haft  det bra.

   – Nä r folk väl ha r s ma-

k at vil l  de ju inte ha  

något a nnat kö tt, sä ge r  

Ric kar d Säfst en på  Happy-

cow  i Bå ls ta .

Rickard Säfsten från Bålsta 

och kompisen Robin Dane-

gård från Stockholm har alltid 

haft ett stort intresse för mat 

och har länge själva beställt 

bra kött från bönder i Små-

land. De har också beställt åt 

vänner, men i somras bestäm-

de de sig för att starta ett fö-

retag, Happycow.

– Vi är matälskare. Grund-

idén är att vi kan ta mer betalt 

här än bönderna får i Småland. 

Och om vi samtidigt kan er-

bjuda bra kött till folk här 

uppe, som vi hjälper bönder 

i Småland att få bättre betalt 

för sitt kött så vill vi göra det, 

säger Rickard.

– Med bra kött menar vi att 

djuren har det bra hela kedjan. 

Vi gillar när det är småskaligt. 

Ju större leverantör, desto svå-

rare är det att ha kontroll. V i 

har själva varit på de tre går-

darna där vi köper köttet och 

sett att bönderna kramar om 

sina djur, så vi vet att de har 

det bra, säger han.

Film producen t

Robin Danegård kom i kon-

takt med bönder i Småland 

när han gjorde � lmer åt LRF, 

Lantbrukarnas Riksförbund 

och har sett skil lnad på hur 

djuren sköts, både skräckex-

empel och bra exempel. Han 

är filmproducent, och har 

� lmat på bonden Fredrik Si-

mossons gård Hj älshammar 

utanför Värnamo, som leve-

rerar nötköttet till H appy-

cow. På � lmerna kan man se 

hur djuren och bönderna har 

det. Gården har Limousine-

kor, som är en fransk ras.

– Man kan säga att det är 

bi�djurens Rolls-Royce, säger 

Rickard.
– På vår facebooksida Hap-

py Meat tillkommer ungefär 

tio nya människor varje dag. 

Där och på vår hemsida www.

happycow.se lägger jag också 

upp � lmer och recept på så-

dant som jag själv har grillat. 

Jag vill inte lägga upp recept på 

mat som andra har gjort, utan 

bara sådant jag själv har testat.

– Företaget heter H appy-

cow, men eftersom namnet 

också är en internationell vege-

tarisk och vegansk hemsida så 

� ck vi välja något annat namn 

till facebooksidan, säger han

Det är också via facebook-

sidan eller hemsidan som 

Rickard och Robin lägger upp 

vad det � nns för tillgång för 

tillfället, så kan man beställa 

det man vill köpa. Det går 

inte att beställa ett halvt kilo 

köttfärs eller en � äsk� lé, utan 

tanken är att man beställer en 

stor låda med 50 eller 25 kilo 

kött som man sedan kan ha 

hemma under en längre tid.

– Vi levererar ungefär fyra 

- fem gånger per år, och man 

kan ju gå ihop � era stycken 

och beställa gemensamt. V i har 

nöt-, lamm- och gris-kött från 

tre olika gårdar. Köttet levere-

ras i kylbilar till mig i Bålsta 

och där kommer kunderna 

och hämtar det direkt, säger 

Rickard Säfsten.

Han har också något så 

ovanligt som fyra höns och 

två kycklingar hemma i sin 

trädgård. De går fritt på gräs-

mattan och har en inhägnad 

på tio kvadratmeter och ett 

hus där de går in och sover 

och värper.

– Hönsen lägger tre-fyra ägg 

om dagen. Man kan ju fundera 

över hur vi handskas med kött. 

Jag vet vegetarianer som inte 

äter kött för att djuren har det 

dåligt, men de äter kyckling. 

Enligt jordbruksverket kan 

man ha 90 höns på tio kva-

dratmeter. Jag som tycker det 

är trångt med sex stycken på 

den ytan, säger Rickard.

Hemma i trädgården bru-

kar han grilla, på sommaren 

blir det upp till tio gånger 

i veckan. Han kommer att 

ordna ett event den 5 oktober 

där han bjuder på smakprov på 

köttet och de recept han lagar.

– Familjen är provkaniner och 

båda barnen har lärt sig att äta 

bra kött. Min fyraåriga dotter kan 

inte peka på vad det är, men hon 

uttrycker det på så sätt att en kött-

bit kan vara vattnig, eller något 

annat. Hon lägger synpunkter 

på kvalitet, säger han.

Mus iker

Rickard arbetar med sitt före-

tag vid sidan om heltidsarbe-

tet som musiklärare på Gran-

säterskolan. Han är också 

musiker och har försörjt sig 

som trumpetare i åtta år och 

varit med i husbandet i Som-

markrysset och Rosa Bandet- 

galor till exempel.

– Det är så mycket idéer 

man vill göra, och jag kan inte 

låta det bara vara idéer. Är man 

entreprenör måste 

man testa sina idéer 

och se om folk vill 

ha det, avslutar han.
Eija Salminen

eija@en ahabo. se

Håboföretag säljer småländskt kött
HÖNSPAPPA.

KÖTT.  – Det som oftas t blir 

sä ger Rickard Säfsten. 

FI LM PRODUCENT . 

Robin Danegård      

� lmar p å gårdarn a.  

TOF O:  R IC K ARD S ÄFS T EN
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MER  Happycow
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