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Två veckor tidigare hade 
hon lite chockat jublat över 
att ha fått flest röster i om-
röstningen.

Efter en lång dag med 
framträdanden såg hon mer 
van ut i sin roll, när ekipaget 
från Hästkraft i Fjärdhundra 
sakta rullade uppför Kyr-
kogatan och släppte av sitt 
följe.

Tillbaka igen
– Det är viktigt med tradi-
tioner och det är fint att 
luciafirandet har kommit 
tillbaka i Enköping, sa Frida 
Östberg när hon hängde ett 
smycke runt halsen på årets 
lucia.

Enköpingsbon Frida Öst-
berg är visserligen känd som 
en av landets bästa fotbolls-
spelare genom tiderna, men 
nuförtiden har hon mycket 
annat som upptar hennes 
engagemang.

– Jag började dagen med 
ett fantastiskt fint luciatåg 
på Gröngarns förskola där 
två av våra tre barn var med, 

berättar hon medan mins-
tingen vill upp i mammas 
famn under den korta inter-
vjun uppe på kyrktrappan.

Vilja var tärna
– Det här är Vilja, som var 
tärna i morse, eller tur Vilja, 
skrattar hon.

Vad betyder luciafirande 
för dig, har du några egna 
luciaminnen som sticker 
ut?

– Ja, absolut. Jag minns 
luciafirande både på Äng-
etskolan och Nolaskolan 
hemma i Ö-vik, men särskilt 
den luciatradition vi hade 
i Hägglunds, min moder-
klubb. Vårt lag lussade för 
de andra i klubben flera år 
i rad.

Det är sådant man minns. 
Erica Lindberg lär också 

minnas den här dagen, som 
Enköpings lucia 2016.

Anders Liljestrand
0171-41 46 35
anders.liljestrand@
eposten.se

ENKÖPING. Fotbollsstjärnan Frida Östberg vid luciakröningen

Enköpings lucia 2016, Erica Lindberg, gör sig redo för kröningen och ett andra framträdande i Vårfrukyrkan. FOTO: ANDERS FORNGREN

”Det är viktigt med traditioner”

Frida Östberg på väg att kröna årets lucia. Välbesökt i vackra Vårfrukyrkan. 

LJUS I MÖRKRET. Det duggregnade 
och var någon plusgrad i luften när 
Erica Lindberg sakta gick uppför trap-
pan till Vårfrukyrkan för att krönas till 
2016 års lucia i Enköping.

Tradition med häst och vagn. 
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Nu ökar antalet 
influensafall
ENKÖPING. Under 
förra veckan anmäldes 
149 influensafall i Sverige 
- vilket är en ökning med 
46 procent jämfört med 
veckan innan.

Enligt Folkhälsomyn-
dighetens veckorapport 
rapporterades flest fall i Da-
larna. Följt av Västernorr-
land och Stockholm. Totalt 
under årets influensasä-
song har det rapporterats in 
385 fall till Folkhälsomyn-
digheten.

I Uppsala län rapporte-
rades två nya fall under 
föregående vecka. Totalt 
har 16 fall rapporterades in  
i Uppsala län.

Halka ställde in 
skolbussar
ENKÖ-
PING. Det 
var extremt 
halt i går ef-
termiddag, 
särskilt på 
landsbyg-
den i Enköpings kommun. 
Alla eftermiddagsturer 
med skolbussarna efter kl 
14.00 från kransorterna 
ställdes därför in.

Föräldrar fick hämta sina 
barn på skolorna. 
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Åtalas för farlig 
bilkörning
ENKÖPING. En man i 
75-årsåldern åtalas vid 
Uppsala tingsrätt för en 
händelse som inträffade i 
somras. Mannen ska ha kört 
ovarsamt inne i Enköping, 
på Enöglavägen och Väs-
terleden, och vinglat över 
i motsatt körfält. Han väg-
rade enligt åtalet att stanna 
på polismans tecken. När 
han slutligen körde upp 
på en trottoar fick polisen 
stopp på honom. Mannen 
ska ha varit påverkad av en 
medicin som gör honom 
olämplig som bilförare. Den 
åtalade nekar till ankla-
gelserna om vårdslöshet i 
trafik. Han har begärt att få 
Leif Silbersky som offentlig 
försvarare.

272 miljoner 
plus 2016?
UPPSALA LÄN. Den 
senaste ekonomiprogno-
sen för landstinget pekar 
mot ett resultat på plus 
272 miljoner kronor. Det 
är 20 miljoner bättre än i 
budgeten.

I genomsnitt har lands-
tinget i år 8 440 årsarbetare. 

Hävt stopp för 
anställningar
UPPSALA LÄN. Våren 
2009 infördes ett gene-
rellt anställningsstopp i 
landstinget i Uppsala län 
på grund av ekonomin. 
Det har inneburit att alla 
rekryteringar har behövt 
godkännas av förvaltnings-
cheferna.

Nu har landstingssty-
relsen beslutat att häva 
anställningsstoppet.

ENKÖPING. Musikhjälpen mellanlandade i Enköping

De har redan  
fått ihop 20 000 

De tre kollegorna Per Nord-
in, Petter Ingmansson och 
Emily Liljeberg från rekry-
teringsföretaget Academic 
Work påbörjade i måndags 
sitt lopp från Stockholm till 
Örebro där Musikhjälpen 
sitter. De planerar att per-
sonligen lämna över peng-
arna de samlat ihop till årets 
ändamål – ”Barn i krig har 
rätt att gå i skolan”.

– Årets ändamål känns vä-
sentligt för oss som jobbar 
med studier. Och på sociala 
medier kan vi använda fö-
retagets namn för att samla 
in mer pengar, säger Per 
Nordin.

Redan vid loppets start 
hade de omkring 30  000 
kronor i bössan. Deras fö-
retag har, precis som förra 
året, samlat in pengar ge-
nom interna auktioner som 
gäller till exempel lektioner 
i tennis, ridning och ita-
lienska. Och nu på bara ett 

dygn har de samlat in cirka 
20 000 kronor genom att 
springa.

Åtta mil
Gruppen påbörjade den 
längsta sträckan, mellan 
Stockholm och Enköping, 
i måndags. På bara en dag 
sprang de åtta mil och under 
natten vilade de ut på First 
Hotel i Enköping. 

– Man kan säga att vi 

sprungit två maraton, och 
det sista av dem sprang vi 
i skogen där vi skrek ut i 
mörkret, säger Nordin och 
skrattar.

– Det var otroligt tufft. 
Hela kroppen värkte och det 
kändes som att benen skulle 
gå sönder. Men modet var 
på topp! tillägger Petter Ing-
mansson. 

Elin Salemyr

Gruppen som springer 
för Musikhjälpen har nu 
nått Enköping, det första 
etappmålet mellan 
Stockholm och Örebro. 
På bara 24 timmar har 
trion samlat in 20 000 
kronor.

De tre kollegorna är redo att fortsätta loppet efter första 
stoppet på First Hotel i Enköping. Per Nordin till vänster, 
Emily Liljeberg i mitten och Petter Ingmansson till höger. 
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Åtalad för flera 
trafikbrott
ENKÖPING. En man i 
20-årsåldern åtalas för 
att vid ett par tillfällen i 
somras ska ha kört moped 
utan behörighet och med 
narkotika i blodet. 

Åklagaren föreslår att den 
åtalade döms till 120 dags-
böter a 50 kronor, totalt 
6 000 kronor.

Trafikolycka  
på E 18
TILLINGE. En trafikolycka 
inträffade på måndags-
eftermiddagen på motor-
vägen E 18 mellan Enköping 
och Sagån.

Olyckan ska, enligt 
Storstockholms räddnings-
central, ha skett i höjd med 
Mälby och en personbil 
körde in i mitträcket.

Flera personer ska ha 
funnits i bilen, en av dem 
fick hjälpas loss och fördes 
till sjukhus. 

ENKÖPING. Fotbollsstjärnan Frida Östberg vid luciakröningen

Enköpings lucia 2016, Erica Lindberg, gör sig redo för kröningen och ett andra framträdande i Vårfrukyrkan. FOTO: ANDERS FORNGREN

”Det är viktigt med traditioner”

Kortege genom Enköpings centrum i duggregn. 
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