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I KORTHET
Mopedist fick
hjärnskakning
ÅKERSBERGA En mopedist
skadades vid en traﬁkolycka i korsningen mellan
Margretelundsvägen och
Luffarbacken förra måndagen. Mopedisten ﬁck en
hjärnskakning och fördes
till Danderyds sjukhus.
Olyckan mellan mopeden och en personbil inträffade strax efter klockan åtta
på kvällen. Det är oklart hur
olyckan uppstod.

Träd brann farligt
nära ett hus
VAXHOLM Träd och buskar
fattade eld vid Karl Martins
väg vid 12-tiden i Vaxholm
i fredags och räddningstjänsten ryckte ut för att
släcka branden.
Branden rasade i växtligheten inte allt för långt
ifrån ett hus, men ﬁck aldrig fäste i marken. Inom en
halvtimme var den släckt.

Kraftig rök
på bilfärja
LJUSTERÖ Kraftig rökutveckling ombord på bilfärjan som traﬁkerar sträckan
mellan Ljusterö och Östanå
färjeläger tvingade räddningstjänsten att rycka ut i
fredags.
Larmet kom 16.20 och
färjan stod då intill land på
Ljusterösidan. Den kraftiga
röken kom från ett ﬁlter,
någon brand startade aldrig.

Man överlevde
krock med träd
ÅKERSBERGA En man
klarade sig med lindriga
skador efter att han körde in
i ett träd med sin bil, natten
till förra tisdagen.
Olyckan inträffade
längs Söralidsvägen strax
före klockan ett på natten. Varför mannen körde
in i trädet är oklart. När
räddningstjänsten kom till
olycksplatsen hade mannen
tagit sig ur bilen själv. Han
var ensam i bilen.
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Stor kontroll av
privata brunnar
SÖDRA ROSLAGEN Just nu
kontrolleras vattenkvaliteten i privata brunnar
i Stockholms kust- och
skärgårdsområde. Syftet
med kontrollen är att se om
grundvattnet har för hög
halt av salt.
Det är länsstyrelsen som
genomför kontrollen och
totalt 500 privata brunnar
kontrolleras. Efter sommaren kommer resultatet
av undersökningen att redovisas.
När länsstyrelsen undersökte 600 brunnar för tre
år sedan var 34 procent av
dem saltvattenpåverkade.
Årets undersökning är en
uppföljning för att se hur
läget utvecklats.

1973 planterade bröderna Magnus och Gunnar Sjöström de första jordgubbsplantorna tillsammans med sin far. Nu lägger de ner odlingen.
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Nya golfhål blev
jordgubbars död
Bröderna Sjöström: ”Hade vi haft mer mark hade vi inte lagt ner.”
En epok går i graven. Efter
drygt 30 år med jordgubbsodling i Åkersberga tackar
bröderna Sjöström för sig.
Bröderna har ingen mark
för jordgubbar. Där nya
odlingar skulle placerats
breder golfbanan ut sig.
– Om två år kan nog Åkersbergaborna komma hit och plocka sina
egna jordgubbar.
Så sa Magnus Sjöström till
lokalpressen efter att han och
brodern Gunnar, tillsammans
med fadern Eric Sjöström, hämtat
20 000 jordgubbsplantor från Urshult i Småland för att plantera vid
Säby gård. Året var 1973.
Och Åkersbergaborna kom.
Folk från hela norra länet kom för
att plocka de röda bären.
– Ibland var det slagsmål på mornarna, minns Gunnar Sjöström.
– Det var så mycket folk och vi
var tvungna att börja precis klockan sju, för det blev ett himla liv
om man släppte in någon tidigare
än någon annan, berättar Magnus
Sjöström.
NÄR ODLINGEN VAR som störst
täckte den omkring åtta hektar,
ändå kunde de mogna bären ta slut
på två timmar när självplockningen lockade som mest.
I dag ser det annorlunda ut.
Självplockningen dog praktiskt
taget ut i slutet av 80-talet. Euro-

Magnus och Gunnar Sjöström
har hunnit blivit bekanta ansikten
för många Österåkersbor.

blickar ut över raderna med jordgubbsplantor intill helikopterplattan vid Runö gård.
– Hade vi haft det hade vi inte
tagit beslutet att lägga ner.
Intill raderna av jordgubbsplantor breder Österåkers golfbana ut
sig. Bröderna Sjöström har arrenderat marken de odlat på, och för
en tid sedan köptes den av golfbanan.

peiska jordgubbar i mataffärerna
håller allt högre kvalitet. Bit för
bit har bröderna Sjöström minskat
på sin jordgubbsodling och satsat
mer på sina andra verksamheter.
Efter mer än 30 år som enda stora
jordgubbsodlare i Österåker lägger de nu ner.
– Vi har dessutom ingen mer
mark, säger Magnus Sjöström och

DÄR ODLINGEN LIGGER i dag kan
den inte ligga kvar. Bären har
sugit näringen ur jorden. Det
område dit bröderna Sjöström
tidigare hade planerat att ﬂytta
sin odling har golfbanan tagit i
anspråk. Någon ny mark i närheten av gården i Säby ﬁnns inte tillgänglig, och att ﬂytta längre bort
är inget alternativ.

– Det skulle inte bli rationellt,
säger Gunnar Sjöström.
En längre ﬂytt skulle kräva för
mycket arbete, helt enkelt.
Men det är inte med någon bitterhet som de nu sålt sina plantor
för en femkrona per styck. Det är
som det är, tycker bröderna.
– Inget är för evigt, säger Magnus Sjöström. Det kommer säkert
någon ny odling om 20 år eller så.
Allt kommer igen.
Även om bröderna planerar att
fortsätta handla med bär blir det
lite märkligt att inte odla själva,
medger Gunnar Sjöström.
– Framåt våren då vi brukar
vara ut och titta till plantorna kommer man nog att sakna det lite.
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200 odlare till lär försvinna
Trenden är tydlig. De svenska jordgubbsodlarna blir
allt färre. Räddningen för de
svenska gubbarna är större
odlingar.
– Vi går mot färre och större
odlingar, konstaterar Jan Nerelius,
förbundsdirektör för GRO, den
gröna näringens riksorganisation.
Och utvecklingen är inte unik
för vare sig jordgubbsodlingen

eller Sverige. I hela Europa sker
en koncentration inom odlingsbranschen, menar Jan Nerelius
och nämner England som ett
exempel.
– Där har koncentrationen varit
dramatisk. För 20 till 30 år sedan
fanns ﬂera tusen jordgubbsodlare,
nu är de 50 stycken.
Under 2005 fanns 525 jordgubbsodlare i Sverige, tillsammans odlade de 2 400 hektar mark.

1999 var antalet 771 hektar, och
arealen 2 700.
– Och det är inte alls otroligt
att det försvinner 200 odlare till de
närmaste åren, säger Jan Nerelius.
Men eftersom odlingarna blir
större ﬁnns ingen anledning att oroa
sig över att de svenska jordgubbarna ska försvinna från butikerna.
Och att stordrift kan leda till sämre
kvalitet tror inte Jan Nerelius.
LINDA GRAPE

