Spånga Bladet

Rörmannen har blivit en fast institution i Spånga
För tio år sedan kunde man i
Spångabladet läsa följande: ”VVS-butiken Rörmannen har tagit över familjen
Åbergs f d industrilokal i hörnet
Spångavägen-Långvretsvägen och arbetar med brett sortiment inom branschen.
Rörmännen är Christer och Ronnie
Ericsson, och Spångabladet återkommer
till deras rörelse, ty det är uppenbart att
Flysta centrum börjar dra folk igen.”
Butiken ligger kvar på samma plats i Flysta
och nu är det Ronnie som står vid rodret.
Christer Ericsson, Ronnys pappa, startade
företaget redan 1975, då i ett gammalt
cykelförråd på Lövåsvägen i Bromma. I
Flysta har företaget funnits sedan 1998 och
2003 kom Ronnie med i bilden.
Företaget har vuxit rejält, i nuläget har man
13 anställda varav 2 inne på kontoret och

11 ute på fältet (montörer). Vissa har jobbat
här i 30 år och kan utföra alla slags jobb.
Det är ju litet ovanligt med rörfirmor som
har en butik knuten till verksamheten, så jag
undrar vad som är vinsten med det? Ronnie
säger att den stora fördelen är närkontakten
med kunderna. De kan komma in när som
helst och fråga om råd eller få någon nyhet
demonstrerad för sig. Kontakt per telefon
blir inte lika personlig.

Ronnie, vi har partners inom alla verksamhetsområden – byggare, elektriker, avlopp,
håltagning, borrning, grävning och kylteknik.
Hur drar de nya kunder till butiken och
verksamheten? – Främst genom att ha
Öppet hus två gånger om året, säger
Ronnie. Då strömmar det till nya kunder.
Och genom djungeltelegrafen, förstås – har
vi utfört ett bra jobb hos någon så sprids det

ju till andra. Eftersom vi jobbat så länge har
vi ju ett nät av stamkunder som i sin tur
rekommenderar oss till vänner och bekanta.
Framtiden ter sig alltså ljus för företaget
och de har inga planer på utvidgning till
nya verksamhetsområden utan vill fortsätta
arbeta lokalt där de är uppskattade och
efterfrågade.
Carin Ljung

Kunderna är både privatpersoner,
företag och föreningar i främst
Spånga och Bromma, men även
från andra platser i
Stockholmsområdet.
Tar de in lärlingar och finns det
någon VVS-utbildning vid gymnasierna i närheten? frågar jag. Ronnie
drar på svaret och säger att det är
svårt att ta in lärlingar som ska gå
parallellt med en utbildad montör
ute på fältet. Kunderna tror då att de
måste betala för ytterligare en person, så det fungerar inte. Vi tar in
ny personal via kontakter, och då är
de redan utbildade, förklarar
Ronnie. Sedan har vi intern utbildning inom alla områden
Kan kunderna få tag på gamla
reservdelar i butiken? – Javisst,
säger Ronnie, men bara om de fortfarande tillverkas. Annars går det
inte.
Samarbetar ni med andra firmor i
branschen? – Ja, naturligtvis, svarar

Feministisk picknick vid Spånga IP
I gröngräset vid sidan av Spånga idrottsplats har en grupp ungdomar slagit sig
ner. De packar upp jordgubbar, saft och
kex och ser sig omkring efter flera deltagare. När jag kommer cyklande tittar de
förväntansfullt på mig och jag stannar och
frågar vad som är på gång.
De visar sig vara en grupp feminister ur Fi:s
storstockholmsgrupp som arrangerat en picknick för att locka nya medlemmar. Jag sätter
mig ner för att höra vad de har att säga. De
berättar att de vill återupprätta ordet feminist
som de menar har använts felaktigt och lett
till ett omfattande hat mot alla som kallar sig
feminister. Särskilt på nätet är det vanligt
med angrepp mot kvinnor i allmänhet och
feminister i synnerhet.
Carina Söder, som tillhör Fi:s bildningsutskott, förklarar att det är de diskriminerande
strukturerna i samhället det handlar om och
inte om enskilda kvinnor och män. Man
måste få in ett genusperspektiv i politiken
och se vilka konsekvenser olika kommunalpolitiska förslag får för jämställdheten. Hon
berättar att Feministiskt Initiativ (som ju Fi
står för) har börjat ladda inför valet 2014
med en mycket tydligare organisation än vad

man tidigare haft och nu ser framtiden an
med tillförsikt.
Jag frågar om Sverige och Island är de enda
länderna med ett feministiskt politiskt parti,
men Carina säger att 2010, vid tiden för förra
valet, fanns inte så många feministiska politiska partier förutom det svenska. Men nu
finns det i ett 40-tal länder världen över och i
augusti ska företrädare för alla dessa partier
träffas och planera en gemensam strategi.
Stockholmsgruppen innehåller både gamla
och nya feminister. Unga feminister har
redan haft en picknick i Tantolunden i slutet
av maj. Picknicken i Spånga/Tensta arrangeras av Bildningsutskottet.
Jag frågar vad de tänkt sig att uppnå med att
välja just denna plats mellan Spånga och
Tensta? Rosa Häggbom, som representerar
Unga feminister, berättar att idén är att söka
sig utanför Storstockholm, till förorterna för
att sprida och diskutera sina idéer. På frågan
om de lyckats värva någon vid detta möte,
svarar Rosa att så inte är fallet, men att de
inte heller bedriver någon aktiv medlemsvärvning utan bara vill finnas där folk samlas.
Feministgruppen i
gräset innehåller
också en man,
men han uppger
inte sitt namn. Han
berättar dock att
han varit medlem i
gruppen ända
sedan starten.

Spånga vårdcentral informerar

Vill du minska i vikt för
att få en bättre hälsa?
På Spånga vårdcentral kan du få stöd och hitta ett sätt att nå en
hälsosam vikt. Du går i en grupp tillsammans med andra som delar
samma erfarenheter att det är svårt att få nya vanor att fungera.
För att få delta ska du ha ett BMI på >30. Du måste vara beredd att
sätta av tid för att arbeta med att ändra vanor. De tre första gruppträffarna är obligatoriska.
Totalt är det 8 gruppträffar och varje träff tar 1,5 timme
(15.30–17.00). Gruppen leds av en distriktsköterska och en
diabetessköterska. Gruppen startar den 9 oktober kl. 15.30.
Varje grupptillfälle kostar 100 kr. Frikort gäller.
I programmet ingår bland annat:
 Kartläggning av mat- och motionsvanor
 Vad behöver jag ändra på?
 Teori kring mat, fysisk aktivitet och livsstilsförändring.
 Hur ska jag ändra mina vanor?
 Att hålla kvar nya vanor

Efter ytterligare
engagerat prat om
framtidsplaner och
arrangemang lämnar jag de sympatiska feministerna i
gröngräset och
cyklar hemåt.

Du kan anmäla dig på telefon till mottagningen:
tel 08-123 393 00, uppge ditt namn, adress och telefon.
'HW¿QQVSODWVHUVnGU|MLQWHI|UOlQJHPHGDWWDQPlODGLJ
Sista anmälningsdag är 2/10. Vi skickar en bekräftelse om du
har fått plats.

Carin Ljung

Besök gärna vår hemsida för mer information: www.slso.sll.se/spanga_vc
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