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Förkortningar i löpande text: KTR (Kommunala tillgänglighetsrådet), FRE (Funktionsrätt Enköping), 

RFD (Rådet för delaktighet). 

AKTUELLT FRÅN STYRELSEN 

Ordförande har ordet 
Hösten har kommit och glädjande besked med den! 

Restriktionerna har upphört! Livet kan nästan återgå till det normala - fast inte riktigt 

för oss som räknas till de ”sköra”.  Smittan finns fortfarande runt omkring oss. 

Kunskapen om viruset och dess bekämpning ökar hela tiden, vilket nu resulterat i att 

en tredje injektion är aktuell för personer med vissa riskfaktorer. Barn och unga över 

12 år ska också vaccineras. Det är säkert inte sista ordet i denna fråga, kanske blir 

det som förutspåtts, så att vi får vaccinera oss årligen precis som för influensan. 

Ännu vet ingen. Men lyd FHMs fortsatta råd – Var försiktiga! Håll avstånd till 

främmande människor! Tvätta händerna! Håll er hemma om ni känner symtom och 

testa er vid misstanke om smitta!  

På den arena som föreningen arbetar, kommer också en del positiva nyheter. 

Regeringen har beslutat om en ny strategi för funktionshinderpolitiken 2021–2031. 

Målet är att 28 myndigheter ska öka takten i arbetet för att nå jämlika levnadsvillkor 

och full delaktighet, för personer med funktionsnedsättning. Läs mer inne i tidningen 

– Det ska bli 10 framgångsrika år, säger socialminister Lena Hallengren. Det hoppas 

vi verkligen, för det finns mycket som inte blivit av eller till och med blivit sämre sedan 

den förra strategin beslutades 2014. Målet för Sverige är att nå målen i FNs Agenda 

2030, och enligt den genomgång som gjorts, är det långt dit. 

Som en del i det arbetet har kommunen fått den årliga enkäten från MFD 

(Myndigheten för delaktighet) som ska ta reda på hur kommuner och myndigheter 

arbetar med att införliva kraven i det dagliga arbetet. Svaren från Enköpings kommun 

kommer att redovisas till KTR (Kommunala tillgänglighetsrådet) på nästa möte. Det 

ska bli mycket intressant att se svaren! 

Anneli Djurklou, ordförande 

FUNKTIONSRÄTTSPOLITIK 

Under den här rubriken kommer vi att ta upp ämnen som vi tycker är särskilt intressanta och 

som vi gärna vill ha en dialog med er om. Vi ber er lämna in synpunkter som vi sedan tar 

med oss till ordförandemötet för diskussion. 

Under rubriken Övrigt på sid 9 skriver Tilda Holstius om sina erfarenheter av BankID. 

En av dessa var när hon ringde upp ett företag för att få hjälp i en fakturafråga, men 

personen hon fick prata med sade att hon inte kunde hjälpa till eftersom Tilda inte 

använde BankID. Tilda fick istället beskedet att hon borde skaffa sig en god man för 

att få hjälp med räkningar och kontakter där BankID behövs. 
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I frustration över att bli omyndigförklarad på grund av en funktionsnedsättning som 

gör att hon inte kan använda BankID ringde Tilda upp SVT Nyheter.  

En reporter på Uppsala Nyheterna vill nu göra en intervju med Tilda och två personer 

till som har problem med BankID, alternativt någon anhörig eller vän som hjälper en 

person som har problem med BankID.  

Skulle du vilja ställa upp? Eller känner du någon som har problem med att identifiera 

sig med BankID? Se kontaktuppgifter till Tilda på sid 9. 

 

AKTUELLT FRÅN MEDLEMSFÖRENINGAR 

Strokeföreningen Enköping 

Bjuder in intresserade från alla föreningar till filmvisning:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joden runt på 100 Minuter 

 
Filmaren Anders Hanser tar oss med på en svindlande 

spännande resa genom världen, på etthundra minuter! 

 

Måndagen den 15 november kl 13.00 

Joar Blå, Salong 2 

Biljettpris 110 kr. 

Anmälan och betalning till Stroke Enköping, 

bg 421-0589 eller Swish 123 265 59 26 

Kontakt May-Britt 070-277 03 53 
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Astma- och Allergiföreningen i Enköping-Håbo 
Den 7 september hade Astma. och Allergiförbundet ett entimmes långt webbinarium 

om LUFT. 

Det var intressant och det finns mycket att jobba med. Luften är ju något vi delar och 

alla behöver kunna andas så frisk luft som möjligt. 

Det går att se det via Youtube eller på Facebook på nedanstående länkar: 
https://www.youtube.com/user/aochaf 

https://www.facebook.com/astmaallergiforbundet/videos/820753941863140?comment_id=821317

785140089&reply_comment_id=821326655139202&notif_id=1631014321880137&notif_t=video_re

ply&ref=notif 

Hörselskadades förening, HRF 

Vi bjuder in till nedanstående aktiviteter i höst i mån av 

plats:  

Guidade turer i Konsthallen 

Tisdag 26 okt kl 14: Claes Hake. Skulpturer, 

pappersålningar, teckningar 

Tisdag 23 nov kl 14: AnnaKarin Svensson och Anette Wixner. Trä, broderi, målningar 

Anmälan senast dagen innan respektive tur kl 12. 

Meddela behov av hörslinga. Obs! Begränsat antal deltagare. 

Hörselveckan 11-17 oktober 

Öppet Hus: Måndag 11 okt kl 13 – 15.30 och Torsdag 14 okt kl 17.30 -20 

Kom in och ta del av det som vi kallar ”hörselsmart information”, d v s vilka 

hörseltekniska hjälpmedel och vilken hörselstrategi kan vi använda i olika situationer 

för att underlätta i vardagen, både på hemmaplan och i arbetslivet.  

Plats: Drottninggatan 1 (FUB-lokalen), Enköping 

HRF Talks: Tisdag 12 okt kl 13.30-16 och torsdag 14 okt kl 13.30-16.  

Vi visar 1-2 digitala föreläsningar som tagits fram av 

Hörselskadades Riksförbund. Efteråt samtalar vi om 

innehållet och våra egna erfarenheter.  

Plats: ABF, rum Skiftnyckeln/Pepparroten 

Hörseldagen: Lördag 16 okt kl 11-14: Program ej klart. Se annons i lokaltidningarna 

fredag 8 oktober. 

Nålbindning. Är du intresserad av att lära dig nålbindning? Det finns ett par platser 

kvar i den här cirkeln för nybörjare.  

Tid: Tisdagar kl 10-12 med start den 19 oktober. Övriga datum bestäms gemensamt. 

Plats: DHR-rummet, Eriksgatan 31, Enköping 

Anmälan till Lena Thorén, tel 070 517 28 89 eller e-post enkoping@hrf.se 

 

https://www.youtube.com/user/aochaf?fbclid=IwAR2xmrqtYAeDYgp1g6Ni8uLSpBb0cEXoGUXtUVzjo4u5kBCkuPeu13xUuyA
https://www.facebook.com/astmaallergiforbundet/videos/820753941863140?comment_id=821317785140089&reply_comment_id=821326655139202&notif_id=1631014321880137&notif_t=video_reply&ref=notif
https://www.facebook.com/astmaallergiforbundet/videos/820753941863140?comment_id=821317785140089&reply_comment_id=821326655139202&notif_id=1631014321880137&notif_t=video_reply&ref=notif
https://www.facebook.com/astmaallergiforbundet/videos/820753941863140?comment_id=821317785140089&reply_comment_id=821326655139202&notif_id=1631014321880137&notif_t=video_reply&ref=notif
mailto:enkoping@hrf.se
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AKTUELLT INOM KOMMUNEN 

Remiss 
Kommunen har tagit fram ett planförslag för Lillsidan 4:5 och 4:7 med flera. 

Planförslaget var under tiden 10 december 2020 – 21 januari 2021 utsänt för samråd 

till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för att kommunen skulle få in 

synpunkter.  

Inkomna synpunkter på planförslaget har sammanställts och bemötts i en 

samrådsredogörelse.  

Efter samrådet har förslaget reviderats och skickas nu på ny remiss, så kallad 

granskning. Granskningstiden för planförslaget är 24 september – 15 oktober (3 

veckor). Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig 

synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. 

Remissen har skickats ut till FREs remissgrupp. 

AKTUELLT INOM REGIONEN 

Effektiv och nära vård 
Referensgruppens möte i augusti hade temat ”Effektiv - Min vård hålls samman med 

stöd av rätt kompetenser på rätt vårdnivå”.  

Effektivitet kan bland annat betyda att en person med komplexa behov kan få den 

mesta vården på ett vårdcentrum och slipper då åka till sjukhuset i onödan. 

Ett vårdcentrum består av ett antal noder i länet med primärvården som nav. 

Målgrupper är patienter med komplexa behov tex barn och unga med psykisk ohälsa 

och äldre med stora behov. Det ska vara tillgängligt hela dygnet – jourverksamhet 

och tillgång till närvårdsplatser. De kompetenser som ska finnas på vårdcentrum 

kommer från kommunal och regional primärvård, folkhälsa, socialtjänst, habilitering, 

tandvård och specialiserad vård arbetar nätverksbaserat i team 

Just nu arbetar man med planeringen så här:  

• Vårdcentrum Tierp-Älvkarleby och centrala Uppsala på kort sikt under 

genomförande 

• Jourverksamhet – pågår 

• Övriga vårdcentrum som ska utredas: 

Östhammar under uppstart – etablering 2022  

Uppsala-Heby lång sikt 2021-2022 

Enköping-Håbo 2022-2023 

Tierp lång sikt och Knivsta-2023-2024 
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Infoteket 
Vi påminner igen om Infotekets kostnadsfria och webbsända föredrag.. Läs mer på 

www.regionuppsala.se/infoteket  eller ring 018-611 66 77. 

6 oktober, klockan 18–20: Musikens helande kraft – att leva med psykos Om att 

komma ut på andra sidan med musiken som stöd. 

13 oktober, klockan 18–20: Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv 

Hur kan du hantera din hörselnedsättning i arbetslivet. 

21 oktober, klockan 8.30–11: Vad är intellektuell funktionsnedsättning? 

Utbildningstillfälle om intellektuell funktionsnedsättning. För dig som inte har så 

mycket förkunskaper. 

27 oktober, klockan 18–20: Trots allt! Om trotssyndrom/trotsproblematik och 

föräldrastyrka 

3 november, klockan 18–20: Autism och ADHD – vanligt hos barn med cerebral 

pares 

17 november, klockan 18–20: Vad är autism?  

Ett utbildningstillfälle om autism. För dig som inte har så mycket förkunskaper. 

 
 

AKTUELLT INOM FUNKTIONSRÄTT SVERIGE 

Rätt från början 
Rätt från början är ett projekt inom Funktionsrätt Sverige där man tagit fram en guide 

som ska fungera som ett processtöd för att komma igång med arbetet med universell 

utformning inom organisationer eller företag i myndigheter, kommuner, regioner, 

inom civilsamhället eller i privat sektor. 

Inom projektet har man fokuserat på tre områden: bostad, arbete och utbildning. 

Det har varit viktigt att alla användare skulle vara inkluderad i framtagandet av 

guiden, t ex genom att ha en fungerade kommunikationsformen. 

Några exempel på hur man tänkt inom de olika områdena: 

Bostad: Förutom fysisk tillgänglighet behöver man även tänka på trygghet, flexibilitet, 

samverkan med grannar (minska ensamhet). 

Arbete: Förutom den fysiska arbetsmiljön behöver man även ha med aspekter på 

rekrytering för att öka mångfalden, den sociala arbetsmiljö, ledning (kompetens inom 

universell utformning), digitalisering, vikten av att behålla kompetens. 

Organisationen ska anpassas till människan, inte tvärtom. 

Utbildning: Innefattar både design för lärande (UDL) och inkluderande lärmiljöer. 

Målen för lärandet är att motivera till inlärning, att både kunna ta in och uttrycka 

kunskaper. Man ska ta bort hinder för lärande och ha en stor flexibilitet. Ett exempel 

är att ha en bra hörmiljö och använda mikrofoner.  

http://www.regionuppsala.se/infoteket
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Digital teknik är bra för många. Då kan man lyssna på föreläsningar digitalt först och 

vid behov repetera. Sedan deltar man i fysiska träffar med diskussioner (med bra 

ljudmiljö!) 

Projektet presenterades vid ett digitalt frukostmöte den 22 september. Det var 

planerat att spelas in men det är oklart om så kunde ske på grund av tekniska 

problem. Den som är intresserad kan gå in på länken nedan och se om inspelningen 

läggs ut senare. 

Läs mer här. 

Ny funktionshinderstrategi 2021-2031 
Regeringen har beslutat om en ny strategi för funktionshinderpolitiken 2021–2031. 
Målet är att 28 myndigheter ska öka takten i arbetet för att nå jämlika levnadsvillkor 
och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Detta ska ske genom en 
skärpt årlig uppföljning av myndigheternas arbete, och genom ökad medverkan av 
funktionsrättsrörelsen.  

Myndigheterna måste ”aktivt involvera” personer med funktionsnedsättningar, slår 
regeringen fast.  

28 myndigheter får ett extra tydligt ansvar för att följa upp funktionshinderfrågorna. 
Det ställs nya krav på systematisk granskning inom varje samhällssektor. 
Myndigheten för delaktighet får en nyckelroll i att hjälpa myndigheterna att genomföra 
strategin. 

Myndigheterna ska varje år redogöra för vad som hänt inom fyra områden:  
* universell utformning, 
* befintliga brister i tillgänglighet, 
* individuella stöd och lösningar för individens självständighet samt 
* arbete mot diskriminering 

Regeringen betonar att det är väsentligt att myndigheterna nära samråder med och 
aktivt involverar personer med funktionsnedsättning, även barn med 
funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem. 

Läs mer här. 

SOMMARRO 

Sommarros verksamhet 2021 
Verksamheten på Sommarro startade i år den 22 maj. 

Serveringen har varit öppen från klockan 11 till 16 varje dag i veckan under 

säsongen, fram till den 1 september då stängningstiden ändrades till klockan 15. 

Serveringen har bemannats av volontärer från Astma och Allergiföreningen, 

föreningen Attention, Demensföreningen, DHR, FUB, Hörselskadades förening, 

Personskadeförbundet RTP, Reumatikerföreningen, RSMH och Strokeföreningen.  

https://rattfranborjan.nu/
https://hejaolika.se/artikel/ny-funktionshinderstrategi-2021-2031-sa-ska-malen-uppnas-snabbare/
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Det har under året varit drygt 5 000 besökare fram till att Sommarro stängde den 18 

september och därefter är det flera som hyr Sommarro för egen verksamhet. 

Förutom gäster i serveringen har flera föreningar, skolor, kommunala verksamheter, 

företag och privatpersoner hyrt Sommarro för egna arrangemang. 

Under säsongen har FRE haft fyra lotterier och sålt armband till förmån för 

Sommarros vänner. Sommarro har också inspirerat till cykling/promenad ut till 

Sommarro genom att varje månad lotta ut vinst till några som cyklat/promenerat.  

Traditionsenligt har Sommarro ett rum med loppissaker. 

DHR har genomfört åtta onsdagskvällar med god uppslutning av gäster, som fått 

lyssna till sång och musik och avnjutit goda smörgåsar. 

Sommarro har fått en boulebana, som färdigställts av Torbjörn Bernström och Conny 

Plan och som har bekostats av DHR. Banan invigdes i samband med 

hantverksmässan. Banan kom sedan till användning när DHR utmanade Centern i 

den årliga turneringen. 

Hantverksmässan i början av september samlade en rad utställare med konst - och 

konsthantverk, informations - och träningsmaterial, hembakat bröd, grönsaker och 

honung. Trots den regniga dagen kom några tappra besökare. 

Under de varma dagarna i juli/augusti var det många besökare på bryggan. 

Badstegen höll inte för trycket men kommunen ordnade relativt snabbt en ny. När det 

gäller en anpassad badramp har inget nytt hänt! Det finns inga medel avsatt hos 

kommunen för att göra badplatsen på Bredsand eller Sommarro tillgängliga under 

den närmaste framtiden! 

Under säsongen har trädgårdsgruppen iordningsställt rabatten med dahlior runt 

soluret, iordningställt rabatten under linden och påbörjat omplantering av rabatterna 

ned mot bryggan. 

Det senaste projektet är rondellen framför huset. Den är nu uppgrävd och kommer att 

få påskliljor till våren och planering av växter för resten av sommaren 2022 pågår. 

Kom gärna med tips. 

Trädgårdsskötseln ingår som vårt åtagande enligt det gamla kontraktet med 

kommunen. Gräsklippningen har i år skötts av Torbjörn Bernström. 

Conny Plan är den som varje dag räfsar och ser till att det är snyggt kring huset. 

Socialpsykiatrin, som varit här ett antal dagar med sin verksamhet, har hjälpt till med 

hantering av grovsopor. De har också rustat en del av våra gamla möbler och skänkt 

fler bord och stolar som de fått till sin verkstad.  

Sommarro har också fått utemöbler och blommor av gäster och föreningar, som sett 

behovet i trädgården och många saker har skänkts till loppishyllorna och till våra 

lotterier. 



Sida | 8  
 

Trädgårdsmöblerna kommer att finnas kvar ute ett par veckor till och alla är välkomna 

med egen kaffekorg. 

Den ekonomiska redovisningen av Sommarro 2021 kommer i bokslutet för FRE. 

ÖVRIGT 

Informationsmöten om bostadstillägg 
Många av våra medlemmar är ålderspensionärer, som har rätt till s.k. bostadstillägg. 

Då och då uppmärksammar kvällspress och organisationer att många som är 

berättigade till bostadstillägg inte har sökt det. Nu vill pensionsmyndigheten informera 

om hur tillägget fungerar, läs nedan. 

(Bostadstillägg är alltså inte samma sak som bostadsbidrag  - Bostadstillägg 

betraktas som pension, men mottagaren inkomstbeskattas inte för det, vilken hen blir 

för resten av pensionen.) 

Var med på digitalt informationsmöte om bostadstillägg 

Pensionsmyndigheten erbjuder digitala informationsmöten om bostadstillägg. Möten 
genomförs flera gånger i veckan under perioden september-december 2021. Gratis. 

Under mötet ges information om hur bostadstillägg beräknas, hur du tar reda på om 
du har rätt till bostadstillägg och hur du i så fall ansöker. 

Du som deltar behöver inte ladda ner någon app eller programvara – klicka bara på 
länken nedan för att ansluta till mötet. Mötet är gratis och du behöver inte anmäla dig 
eller registrera dig för att delta. 

Schema informationsmöten om bostadstillägg: 
 
Måndag 4 oktober 13.00 
Tisdag 5 oktober 13.00 
Onsdag 6 oktober 20.00 
Måndag 11 oktober 13.00 
Tisdag 12 oktober 13.00 
Onsdag 13 oktober 20.00 
Måndag 18 oktober 13.00 
Tisdag 19 oktober 13.00 
Onsdag 20 oktober 20.00 
 
Mötena fortsätter därefter fram till 
den 29 december på måndagar och tisdagar kl 13:00 samt på onsdagar kl 20:00. 

Klicka här angivet klockslag för att ansluta till mötet 
Klicka här för att läsa mer om Pensionsmyndighetens informationsmöten 

 

  

https://secure.quickchannel.com/qc/create/mainshow.asp?ID=nobroadcast&STATICLIVE=1&PRODUCER_ID=ability1265&SESSIONID=12B03EC400000000378F8EEF270EB4E4&VMR=par.ahrling@pensionsmyndigheten.se
https://www.pensionsmyndigheten.se/ga-i-pension/planera-din-pension/informationsmote-om-pension
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BankID tar över i Sverige 

Om du ska få kontakt och hjälp av myndigheter eller företag så är det idag ett stort 

problem om du inte har BankID.  

Sedan våren 2020 har jag stött på problemet oftare. Det började med kontakter med 

Telia och Försäkringskassan. Svaret som både företaget och myndigheten gav var 

att jag borde skynda på och skaffa BankID. När jag förklarade att min 

funktionsnedsättning gör att det är nästan omöjligt för mig att använda en sådan 

identifikationsapp så blev det tyst i luren.  

Vid ett annat tillfälle hade jag försökt att förlänga ett abonnemang på en internettjänst 

jag haft i flera år. Försökte i två dagar med samtal med företaget och besök till min 

bank efter uppmaning från företaget som trodde att banken kunde hjälpa till att 

identifiera mig. Det kunde de inte utan ville bara få mig att börja använda deras 

BankID! Det slutade med att jag fick lov att säga upp abonnemanget.  

Under våren har problemet eskalerat och till slut ringde jag till regeringskansliet och 

bad att få prata med någon ansvarig för lagar kring BankID. Jag fick prata med  en 

person som till slut förstod mitt problem med att använda BankID. Ändå verkade 

frågan vara lite ny för henne. Hon visste att appen var svår att använda för personer 

med hjärnskada och äldre personer. Men även det nya alternativet, Freja eID, som är 

lite enklare har sina begränsningar. 

Ytterligare ett problem uppstod nyligen när räkningar skulle betalas. Ringde upp ett 

bolag eftersom det var dubbla fakturor. Fick till slut prata med en kvinna som 

förklarade att hon inte kunde göra något eftersom jag inte använt bank-ID. När jag sa 

att jag inte har något på grund av min funktionsnedsättning så svarade hon att då fick 

jag skaffa mig en godmanskap. En person som kunde ordna med mina räkningar och 

kontakter där bank-ID behövs!  

Tala om att förnedra en kund!  Vi slutade att omyndighetsförklara Svenska 

medborgare 1 januari 1989. Tydligen gäller det inte personer med 

funktionsnedsättning!  

Jag ringde SVT Nyheter och fick prata med en reporter på Uppsala Nyheterna. Hon 

vill nu göra en intervju med mig och två personer till som har problem med BankID. 

Eller också någon anhörig eller vän som hjälper en person som har problem med 

bank-ID.  

Skulle du vilja ställa upp? Eller känner du någon som har problem med att identifiera 

sig med BankID. Kontakta mig via e-post: tildaholstius@gmail.com 

▪ Varför har alla banker, myndigheter och företag börjat använda BankID när så 

många medborgare inte kan använda den?  

▪ Är BankID säkert över en lång tid?  

▪ Varför ska en svenska medborgare behöva känna sig som en andra klassens 

människa och alla bara köper det eftersom det går snabbare och effektivare 

för människor utan funktionsnedsättningar?  

 

Tilda Holstius, svensk medborgare sedan födseln men också dyslektiker.   

mailto:tildaholstius@gmail.com
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KALENDARIUM 2021 

 

Aktuella möten den närmaste tiden. Se hemsidan för fullständig kalender där också 

kommunens nämndmöten finns med. 

HÖSTEN VÅREN 
6 okt Styrelsemöte   

12 okt Ordförandemöte   

3 nov KTR   

10 nov Styrelsemöte   

16 nov Ordförandemöte   

18 nov RFD   

2 dec KTR   

 

Förkortningar:  

KTR = Kommunala tillgänglighetsrådet, FRE = Funktionsrätt Enköping, RFD = Rådet för delaktighet. 

 

 

Funktionsrätt Enköping 
Källgatan 1B 
749 35 Enköping 

Redaktör: Anneli Djurklou 
 
Redaktionskommitté:  
Maud Sundqvist, Lena Thorén. Telefon 076 843 91 91 

E-post funktionsratt.enkoping@gmail.com 

Webbplats www.hsoenkoping.com 

 

Nästa nr:  fredag 29 oktober 
Manusstopp:  måndag 25 oktober 

 

Texter/Information: Redaktionskommittén ansvarar för texter som saknar signatur. 

 

https://hsoenkoping.com/kalendarium/

