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oktober
släpps den femte boken i Pax-serien, Gasten. De tidigare
böckerna heter Nidstången, Grimmen, Mylingen och Bjäran.

Friskola får utöka
med två årskurser
Strängnäs  Kommunens
protester hjälpte föga.
Skolinspektionen har gett
grönt ljus för en utökad
verksamhet på friskolan
Asken.
Det finns en uppenbar risk att
Karinslundsskolan måste läggas ner, skrev Strängnäs kommun när den fick säga sitt om
friskolan Askens planer på att
starta två nya årskurser.
Även Tosterö skola kan
påverkas negativt, skrev kommunen för att få Skolinspektionen att säga ”nej” till friskolans ansökan.
Men protesterna hjälpte
inte. Skolinspektionen har nu
gett sitt godkännande – vilket gör det möjligt för Asken
att starta årskurserna fyra och
fem samt utöka fritidshemsverksamheten från höstterminen 2016.

Litteratur Vandring bjuder på smakprov ur ännu outgiven bok

Skolinspektionen medger att den utökade friskoleverksamheten kan påverka
Strängnäs kommuns skolor
inledningsvis, men anser att
det finns risk för påverkan på
lång sikt.
Att det finns en risk för att
en skola läggs ner betraktas
dessutom inte som en påtagligt negativ följd om det
finns andra kommunala skolor i närheten, som i Strängnäs fall.
Strängnäs kommun har
till den 13 juli på sig att överklaga beslutet. Enligt Helena
Ekström, tillförordnad
utbildningschef under Inger
Pripps semester, har kommunen ännu inte tagit ställning
till hur den ska göra.
Camilla Lillsebbas

camilla.lillsebbas@ekuriren.se
0152-474 05

Ögonblicket Campus, måndag,
klockan 15.36

Alexandra Uhlmann Konjicija och Pernilla Eriksson vid orangeriet nära Gripsholms slott, den plats där två av bokseriens huvudkaraktärer möts första
gången. Foto: Joakim Serrander

Verklighetens Pax – en
45 minuter lång vandring
MARIEFRED Efter att ha ritat allt för många fulkartor
till Pax-slukande barn och ungdomar, kan bibliotekarien Alexandra Uhlmann Konjicija presentera ett
tryckt ark som guidar besökarna genom det Mariefred som den populära bokserien utspelar sig i.

I går invigdes den nya vägen som numera går på ovansidan av det gamla
regementsområdet. Foto: Joakim Serrander

Anställd hade
relation med klient
■■ Strängnäs  En anställd
inom socialnämnden
i Strängnäs kommun hade
en sexuell relation med en av
sina klienter.
En liknande händelse har
dessutom inträffat tidigare.
Händelsen har anmälts till
IVO, inspektionen för vård
och omsorg, som noterar att
den anställda inte har haft
tillräcklig utbildning utan
har anställts utifrån erfarenhet. IVO kräver i sitt beslut
ingen åtgärd, eftersom socialnämnden har utrett situationen tillräckligt och planerar att vidta åtgärder för
att något liknande inte ska
hända i framtiden.

Glömd besiktning
gav miljöböter
■■ Mariefred  En 61-årig
man i Mariefredstrakten får
betala 2 000 kronor i miljösanktionsavgift för att en
cistern med eldningsolja
inte hade besiktigats i tid.
En cistern av den här typen
ska kontrolleras regelbundet
för att se så att inget av den

brandfarliga vätskan riskerar att läcka ut, men det hade
inte gjorts. Enligt regelverket ska avgiften betalas även
om besiktningen missats på
grund av oaktsamhet eller
utan uppsåt.

Ansökan om
fotboja kom bort
■■ Mariefred  En intagen
på Mariefredsanstalten hade
avtjänat hälften av sitt tre
åriga straff och skulle flyttas till en anstalt av lägre
säkerhetsklass. Men i samband med flytten hamnade
mannens ansökan om att få
utökad frigång, alltså elektronisk fotboja i hemmet,
mellan stolarna.
Mariefredsanstalten får
inte många ansökningar av
den typen och missade därför att den skulle skickas till
frivården för handläggning.
Ansökan skickades i stället
vidare till den nya anstalten
i tron om att den skulle hanteras där.
Mariefredsanstalten ska
nu se över sina rutiner för liknande ansökningar så att de
skickas till rätt plats i fortsättningen.

Hittills har fyra av Pax-seriens

sammanlagt tio böcker getts
ut, en femte är på väg. Och
intresset för de spänningsfyllda böckerna om bröderna
Alrik och Viggo är stort, intygar
Alexandra Uhlmann Konjicija
som arbetar som barnbibliotekarie på Mariefreds bibliotek.
– Folk kommer hit och säger
att de vill se platserna som Pax
utspelar sig på. Jag har nog ritat
tio-femton fulkartor för att
guida dem rätt, säger hon.
Så föddes idén till en riktig
karta, ett tryckt ark. Resultatet
är en bana med elva stopp, det
ska ta omkring 45 minuter att
besöka dem alla.
Det är Alexandra Uhlmann
Konjicija som har valt ut plat-

serna tillsammans med böckernas författare, Åsa Larsson och
Ingela Korsell. Och de har valts
med omsorg.
– Det är platser som är intressanta ur ett Pax-perspektiv.
Orangeriet, till exempel, är en av
de viktigaste platserna – det är
ju där Alrik träffar Magnar första gången och får höra om det
hemliga biblioteket Pax, säger
Alexandra Uhlmann Konjicija.
Från orangeriet leder kartan
mot Lottenlund, längs med vattnet och förbi kyrkan. Vid skolan
ändras riktningen, via Munkhagsgatan är stegen inställda
mot Kärnbo kyrkruin.
– Där utspelar sig upplösningen i den andra boken, en
hund förvandlas till en grim

Vandringen genom Mariefred tar cirka 45 minuter att genomföra.

som överfaller folk, berättar
bibliotekarien.
De flesta platserna är hämtade ur seriens fyra första böcker
– men som en bonus, till fansens
förtjusning, finns ett smakprov
ur Gasten – den ännu outgivna
femte delen.
– Det utspelar sig vid kyrkan,
säger Alexandra Uhlmann Konjicija och läser ett citat ur boken
som kommer att firas i Mariefred till hösten.
På fredag släpps kartan på
kommunens alla bibliotek
och på turistinformationerna,
berättar turistbyråns Pernilla
Eriksson.
– Den kommer även att finnas på vår webbsida, strangnas.
se/turism, så att man själv kan
ladda ner den. Där kommer det
också att finnas utförligare texter, mer information och korta
filmsnuttar man kan titta på när
man går vandringen, säger hon.
På kartan finns också information som inte har någon Paxanknytning, sådant som är vik-

tigt ur ett besöksperspektiv och
som vuxna som följer med sina
barn kan vara intresserade av att
veta mer om.
– Det är något för hela familjen, säger Alexandra Uhlmann
Konjicija.
Camilla Lillsebbas

camilla.lillsebbas@ekuriren.se
0152-474 05

Pax-böckerna
■■ Bokförlaget Bonnier Carlsen
beskriver Pax som ett magiskt
urban fantasy-epos. Det består
av tio delar, varav fyra har getts
ut hittills.
■■ De actionfyllda och magiska
böckerna riktar sig till barn i åldrarna 10-13 år, och utspelar sig i
dagens Mariefred.
■■ Åsa Larsson och Ingela
Korsell är författarna bakom
böckerna, Henrik Jonsson har
illustrerat.
Källa: bonniercarlsen.se/pax

Pax-seriens fyra första böcker kommer att få sällskap till hösten.

