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Bygglov
avslås
av MOD  
Mark- och miljödomstolen MOD upphäver bygg-
nadsnämndens beslut om bygglov för fyra hus som 
kallades enbostadshus, men som hade parhuska-
raktär. | 6

Ljusning för Pressbyrån
Kiosken i Drottningholm blir kvar ett tag till tack vare      
ett löpande kontrakt. Hur länge är det dock ingen som 
vet. | 10

Arkivarie utsedd till expert
Kommunarkivarie Anneli Brattgård har av kulturdepar-
tementet utsetts till en av de experter som ska delta i 
utredningen ”Översyn av arkivområdet”. | 12

Nya idéer för Kaggeholm
Den anrika Kaggeholmsmiljön gör sig påmind på flera 
sätt. Dels planerar de nya ägarna för vad som  ska hända 
där framöver, dels dyker den upp i ”50 år sedan”. | 20

”I MN den 11 april läste jag artikeln om kommu-
nens tjänsteresor. Efter att ha tagit del av fak-
turaunderlaget och programmet för resan kan 
jag inte annat än konstatera den totala brist av 
respekt för våra skattepengar som vissa av våra 
politiker och tjänstemän har.”  |  tyck 36-37

Lyckad hockeysatsning  
Ekerö IK satsar stort på tjejhockeyn. De har gått från två 
spelare 2014 till cirka 25 tjejer på isen idag. | 32

EM-medalj till Zacke 
Mästerbrottaren Zakarias Berg från Stenhamra tog hem 
sin första seniormedalj när han tog EM-brons i  ryska 
Kaspijsk. | 33
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Nybyggnation, stambyten och takläggning pågår samtidigt vid Wrangels väg och för de boende i de gamla 
hyreshusen, är miljön stökig.

En byggarbetsplats som på sina håll saknat staket, verktyg och bråte som legat även på allmän plats och dessutom 
byggarbete som pågår såväl under helger som vardagar och också sent på kvällen. ”Det är nästan aldrig tyst här”, 
säger en av de boende i området. | 8-9

Stökig byggarbetsplats

20-åriga Elin Larsson från Ekerö tog hem guldmedaljen i Måleri-SM i Uppsala den 27 april. Nu väntar 
Måleri-EM i Budapest i september och kanske även VM i Kazan 2019. | 14                       FOTO:  PER HANSSON

Elin är bäst i Sverige

Ring Camilla 070-635 73 34 

Hyr kontor här!

Behöver du hjälp med 
din redovisning?

Kontakta Admit Ekonomi Ekerö AB

www.admit.se

Behöver du hjälp 
med deklarationen? 

Ring oss!



    
Din lokala Hemtjänst 
och Boendestödjare
AdeoCare verkar efter 
en filosofi som bygger 
på små, lokala arbets-
grupper där vi anpas-
sar vårt stöd efter dina 
unika behov och situa-
tion. Det är troligtvis 
hemligheten bakom 
våra goda resultat     
och kvalitet.

Varför välja AdeoCare Ekerö?
√ Specialutbildad personal utifrån Silviasysterfilosofin
√ Teambaserat arbetssätt
√ Goda arbetsvillkor för personalen
√ Nöjdast kunder

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget  

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

Specialvisning!

Ekerö Optik

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

  

Just 
nu!

VARMT VÄLKOMNA!
Vi bjuder alltid på kaffe!

20 % 
rabatt 

på solglasögon
under dagen!

Onsdag 16 maj 
kl 11.00-18.30  

Möt mode-
experten 
Simona 
från RayBan.  

Ta chansen 
och prova hela 
kollektionen! 
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Kommunen växer, det är påtagligt när man ser det nya området vid Wrangels väg växa upp. 
Här byggs både bostadsrätter och hyreslägenheter, men för de som bott i området i många år 
är byggarbetsplatsen inpå knuten i många fall störande. När väl dessa bostäder är färdigbyggda, 
kanske en och annan barnfamilj flyttar in här. Då behövs skolplatser och om dessa börjar det 
bli ont om. Därför pågår nu planering för utbyggnad av både Ekebyhovskolan och Sanduddens 
skola. Men för att genomföra dessa utbyggnader, kan det tänkas att delar av verksamheterna 
måste evakueras. Läs mer om detta på sidan...

På Gällstaö är nya byggplaner på gång. Bygglov för hus som hade parhuskaraktär har överkla-
gats av grannarna. Domen har inte kommit ännu, men det ser ut som att parhusplanerna kan 
skrinläggas med den nya plan som du läser mer om på sidan... 

Och mer byggnyheter har vi. Kaggerholms slott har fått nya ägare och säkerligen kommer en 
del ombyggnationer ske på platsen. 

Ekerö IK har också byggt upp något, men inte en fastighet. Däremot har deras tjejhockeysek-
tion vuxit stadigt de senaste åren. 

Kommunens  historia bygger bland annat upp det arkiv som finns i kommunhuset och dess 
arkivarie har nu fått ett hedrande uppdrag av kulturdepartementet och på tal om arkiv, kan du 
läsa från vårt eget arkiv hur saker och ting går igen i nyhetsflödet.
Våra byggklossar för vart nummer är både kultur, politik, historia, personliga framgångar och 
insatser, sport och allt annat spännande som händer på Mälaröarna. 

                   
                                                          EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Byggen av alla de slag

Ekerö IK:s satsning på hockeytjejer är lyckad. Sid  
32.               
               FOTO: EKERÖ IK

Familjen Carlson på Färingsö deltar i 
TV-programmet ”Alla bygger”. Sid 18.
                                      FOTO: PRIVAT
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Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

FASTIGHETSBYRAN.SE

Utgångspris 4 295 000 kr Rum 6 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 150 kvm + 64 kvm Tomt 1 502 kvm
Byggt 1985 Energiklass C Ring för tidbokning Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Färingsö Stenhamra Blåsbacksvägen 22

Utgångspris 5 925 000 kr Rum 8 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 134 kvm + 99 kvm Tomt 1 061 kvm
Byggt 1954 Visas 13/5 kl. 13:00-13:45. Välkomna! Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Ekerö Närlunda Ekvägen 6B

Rum 4 rum, varav 3-3 sovrum Boarea 117 kvm + 10 kvm Tomt 399 kvm Byggt 1987
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Ekerö Nyckelby Nibbla backe 25

PÅ GÅNG

Utgångspris 4 975 000 kr Rum 4 rum, varav 3-3 sovrum Boarea 118 kvm Tomt 105 kvm Byggt 2004
Ring för tidbokning Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö | Ekerö Gällstaö Riksrådsgränd 17

Utgångspris 4 475 000 kr Rum 4 rum, varav 3-3 sovrum Boarea 126 kvm + 126 kvm Tomt 2 545 kvm
Byggt 1950 Ring för tidbokning Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö | Ekerö Helgö Smedjevägen 12

Utgångspris 5 175 000 kr Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 128 kvm + 56 kvm Tomt 2 967 kvm
Byggt 1982 Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö | Ekerö Munsö Solviksvägen 6

PÅ GÅNG

Utgångspris 6 975 000 kr Rum 7 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 205 kvm + 28 kvm Tomt 1 626 kvm
Byggt 1987 Ring för tidbokning Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö | Ekerö Sommarstad Älgstigen 8

Rum 2 rum, varav 1-2 sovrum Boarea 51 kvm Tomt 4 227 kvm Byggt 1961
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Ekerö Helgö Östfararvägen 3

PÅ GÅNG



 10k   
 /st 

 Sparris, morötter, lök i knippe  
 Italien/Spanien/Ungern.   250-500 g.   Sparris 
max 3 knippen per hushåll.      Jfr pris 20:00–40:00/kg.    

 10k   
 /st 

 Ekologiska körsbärstomater 
i ask   ICA I love ECO. Spanien/Italien.   250 g.     
   Jfr pris 40:00/kg.    

   20k   
 /st 

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Lägg  någon av våra fi na råvaror 
på grill en denn a helg. Såserna 

köper du färdiga hos oss .
/Ulrika & Alice

   129k   
 /kg 

 Romsås   Tappens kök.   200 g.   Vår egen 
butiksgjorda Romsås.   Jfr pris 100:00/kg.        

 Laxfi lé   Norge.     Odlad. Hel sida 
från vår Deli.   Jfr pris 129:00/kg.        



 10k   
  /st

 Bearnaisesås   ICA Tappens kök. 
  200 g.   Packad.      Jfr pris 100:00/kg.    

 Finbladiga sallader i påse  
ICA.   65 g.     Jfr pris 153:85/kg.        

 Grillkarré   ICA Ursprung Sverige.   Ca 1100 g. 
  Marinerad. Benfri. I skivor.   Jfr pris 59:90/kg.        

 Oxfi lè i bit   Scan. 
Ursprung Sverige.     Packad.         

 20k   
 /st 

349k
 /kg 

   59  90 
 /kg 

Fråga mig för inspiration ell er 
tips till  helgens grill ning.

/Rickard

Priserna gäller vecka 19 t o m 13/5-18 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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”Nu finns vägledningen vi saknade och vi förhåller oss självklart till den” ’’

GÄLLSTAÖ | I höstas upprördes 
boende över bygglov för fyra 
enbostadshus som hade parhus-
karaktär på Gällstaö. Byggloven 
överklagades till Mark- och miljö-
domstolen (MOD) som nu avslår 
byggloven.

Strax innan det att domen kom, an-
nonserades ett erbjudande om att 
förvärva tomt i kombination med 
att välja ett hus ritat av Ross arki-
tekter. 

Tomterna det handlade om var 
samma som de, där man tidigare 
planerat bygga fyra hus men som 
vardera inrymde två identiska bo-
städer, vilket hade inneburit åtta 
hushåll. 

Men nu dök alltså ett nytt kon-
cept upp och MN frågade markä-
garna vad som gjort att man ändrat 
upplägget. 

– Tiden går och ingenting är klart. 
Målet ligger fortfarande i Mark- och 
miljödomstolen och vi inväntar på 
utslag därifrån. Samtidigt har vi 
kontaktats av flera olika intressen-
ter som tycker att tomterna är fan-
tastiska och vi arbetar därför med 
flera alternativ. Ross arkitekter är 
ett och har fått ett tidsbegränsat 
erbjudande att sälja tomterna med 

”Rosshus” till sina kundkontakter. 
Om det avlöper väl, så kommer det 
att byggas ”Rosshus” på tomterna, 
berättade Lasse Nordell, markä-
gare.

Nu har alltså MOD kommit med 
sin dom, vilket innebär att dom-
stolen upphäver byggnadsnämn-
den beslut om bygglov för de fyra 
husen som kallades enbostadshus, 
men som inrymde dubbel uppsätt-
ning av elmätarskåp, golvvärme-
fördelare, kallvattenserviser och 
värmepumpar, två trappor, två 
tvättstugor, två altaner, två entré-
dörrar och två vardagsrum, precis 
som parhus har. 

Att man beviljade bygglov, moti-
verade Tommie Eriksson, chef för 
stadsarkitektkontoret, så här:

– Vi har tittat på om ansökan 
stämmer med detaljplanen och om 
det uppfyller kriterierna för ett en-
bostadshus. Sedan förstår vi också 
att det finns en möjlighet i fram-
tiden att tillskapa två lägenheter. 
Men det är ingen som har ansökt 
om det, därför har vi inte prövat 
det.
I domen som nu kommit från 
MOD står följande:

”Mark- och miljödomstolen kan 
mot bakgrund av hur byggnaden är 
utformad och vad som i övrigt har 

framkommit i målen konstatera att 
syftet med den sökta åtgärden även 
här synes vara att kringgå detaljpla-

nebestämmelsen som anger att hu-
vudbyggnaden enbart får inrymma 
en ordinär bostadslägenhet. Ingen 
av byggnadsdelarna kan anses ut-
göra en sådan mindre lägenhet för 
generationsboende som är tillåten 
enligt detaljplanen. Enligt Mark- 
och miljödomstolen får byggnaden 
därmed anses innehålla två bostä-
der, trots att den uppgetts vara ett 
enbostadshus. Åtgärden är därmed 
planstridig och kan inte tillåtas.”

– Lagstiftningen är väldigt öp-
pen för tolkning och vi valde då att 
gå på samma linje som en del andra 
kommuner, vilket enligt oss också 
var det mest korrekta när det inte 
fanns en prejudicerande dom. Nu 
finns vägledningen vi saknade och 
vi förhåller oss självklart till den, 
kommenterar Arnulf Langlet (M) 
byggnadsnämndens ordförande.

Vi har åter sökt markägarna för en 
kommentar till domen, men inte 
lyckats få kontakt. Som det ser ut i 
dagsläget, är det fyra enbostadshus 
för ett hushåll per fastighet, ritade 
av Ross arkitekter som är planerna 
för tomterna på Gällstaö.

        EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Domstol upphäver bygglov

BYGGNATION

KOMMUNEN | I förra numret 

skrev vi om beviljat bygglov för 

enbostadshus som befaras bli 

parhus. Byggherren medger att 

man planerar för ett framtida 

generationsboende i den ena 

delen av husen, men detta boende 

är lika stort som ”huvudlägen-

heten” och liknar då snarare ett 

parhus.

Bygglovet är överklagat och kom-

munen välkomnar en prövning. 

Det rör sig om två sommarstuge-

tomter som styckats till fyra. Här 

ska fyra hus med två identiska lä-

genheter i vardera hus uppföras, 

det enda som skiljer dem åt är att 

den ena idag saknar kök. Uppen-

bart är dock att framtidsplanerna 

är två lägenheter, något som också 

byggherren konfirmerar. 

– Vi har sökt och fått bygglov 

inom ramen för den detaljplan som 

gäller och vi kommer också fram-

gent följa alla lagar och regler som 

gäller. Vi har inte för avsikt att byg-

ga varken större eller högre än vad 

planen föreskriver. Som du säkert 

känner till så tillåter detaljplanen 

generationsboende, det vill säga att 

flera familjer får bo i samma bygg-

nad. Vi har förberett för det, svarar 

Lasse Nordell, styrelseledamot i 

bostadsrättsföreningen ”Utsikten 

Solsidan Gällstaö”.

Men i detaljplanen för området 

anges att enbostadshus får inrym-

ma en ordinär bostadslägenhet 

samt en mindre lägenhet för gene-

rationsboende. Enligt byggnads-

nämndens riktlinjer bör en sådan 

underordnad generationslägenhet 

inte överstiga 50 kvadratmeter. I 

detta fall kommer varje hus inrym-

ma två bostäder på 192 kvadratme-

ter per bostad. Ett generationsbo-

ende innebär att en ungdom eller 

far/morföräldrar kan bo i detta, 

men 192 kvadratmeters boendeyta 

lämpar sig mer till en familj och om 

så blir fallet, förvandlas alltså de 

fyra husen till åtta hushåll och kan 

därmed liknas med parhus.

– I enlighet med Attefallsla-

gen, kan man också dela en villa i 

två lägenheter. Lagen har bland an-

nat framkommit för att bidra till att 

skapa så mycket nya bostäder som 

möjligt, ett behov som är enormt 

i Sverige idag. Det är också där-

för bostadsbyggande har förtur i 

alla instanser och är en prioriterad 

fråga hos regeringen, kommenterar 

Lasse Nordell.

Det finns däremot inget som kallas 

för en Attefallslag, men det finns 

Attefallsregler. I dessa regleras 

bland annat undantag från krav på 

bygglov för komplementbyggna-

der och komplementbostadshus. 

”För enbostadshus krävs det inte 

bygglov för att i byggnaden inreda 

ytterligare en bostad.” Men för att 

göra en sådan ändring i framtiden, 

krävs en anmälan. Vid en bedöm-

ning av en anmälan är det bygg-

nadsnämnden i kommunen som 

ska ta ställning till att den ytterliga-

re bostaden, i detta fall ett genera-

tionsboende, kan antas uppfylla de 

krav som ställs på en sådan bostad.

När MN ställer frågan hur man 

från byggnadsnämndens sida, ser 

på ett generationsboende som på-

tagligt skiljer sig från nämndens 

riktlinjer, får vi inget direkt svar.

– Bygglovansökningar om enbo-

stadshus har prövats mot gällande 

detaljplan och bedömts på så sätt 

att bygglov kan lämnas. I det fall 

sökanden inkommer med ansökan 

om Attefallsåtgärd för ytterligare 

lägenhet efter det att slutbesked 

lämnats, görs en ny bedömning 

för just den anmälan. Ärendena är 

överklagade och vi inväntar vad 

överprövande instans meddelar 

för beslut, säger Tommie Eriksson, 

chef för stadsbyggnadskontoret.

Om överklagandena inte går ige-

nom och om kommunen tillåter 

generationsboendena i fastigheter-

na, blir detta fall prejudicerande för 

andra områden på Mälaröarna med 

styckningsbara tomter. Byggbolag 

med ekonomiska resurser kan då 

köpa upp sommarstugetomter och 

genomföra hårdexploatering.

EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Är ”generationsboende” en

genväg till parhusbyggnation?
EXPLOATERING

Vad tycker du?

Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

Det rör sig om fyra hus som är 

tänkta att byggas på två tidigare 

sommarstugetomter på Solsidan på 

Gällstaö. Varje hus har en total yta 

på 384 kvadratmeter som är uppde-

lade i två nästan identiska bostäder, 

förutom att den ena delen saknar 

kök. Men i övrigt finns dubbel upp-

sättning av elmätarskåp, golvvär-

mefördelare, kallvattenserviser och 

värmepumpar. Varje hus har också 

två trappor, två tvättstugor, två al-

taner, två entrédörrar och två var-

dagsrum, precis som parhus har. 

Det enda som skiljer dem åt är att 

den ena delen inte har ett kök och 

den ena entrén kallas groventré. Till 

de fyra husen finns 19 parkerings-

platser inritade.

Bygglov söktes dock för enbostads-

hus och detta har kommunen nu 

beviljat. Men efter färdigställande 

av husen, kan byggherren inkomma 

med bygganmälan för ytterligare ett 

kök.

– Vi har tittat på om ansökan stäm-

mer med detaljplanen och om det 

uppfyller kriterierna för ett enbo-

stadshus. Sedan förstår vi också att 

det finns en möjlighet i framtiden 

att tillskapa två lägenheter. Men 

det är ingen som har ansökt om det, 

därför har vi inte prövat det, säger 

Tommie Eriksson, chef för stadsar-

kitektkontoret.

Arnulf Langlet (M) som är 

byggnadsnämndens ordförande, 

instämmer och tycker att tjänste-

männen har gjort en bra bedöm-

ning.
– Sedan är vi inte dumma i hu-

vudet och vi ser vad de skulle vilja 

göra, men vi måste titta strikt på 

vad man har sökt och här är det 

bygglov för enbostadshus. Sedan 

om man väljer att ha två tvättma-

skiner eller två trappor, det är upp 

till den som vill bygga och bo vad 

de vill ha, säger Arnulf Langlet.

Vid handläggningen av en an-

sökan om bygglov ska byggnads-

nämnden i vissa fall underrätta 

sakägare och organisationer som 

berörs av ansökan och ge dem till-

fälle att yttra sig, detta har inte skett 

i det här fallet. 

– I och med att vi anser att 

bygglovet stämmer överens med 

detaljplanen, faller det här med 

grannhörande tycker vi, svarar 

Tommie Eriksson.

Det aktuella området där de fyra 

tomterna ligger har genom detalj-

planen fått särskilda restriktioner 

vad gäller placering av fastigheter 

i förhållande till utsikten från in-

tilliggande väg. Två av de fyra nya 

husen som planeras, ligger på så vis 

att de kommer att skymma en stor 

del av utsikten mot Mälaren. 

– Det kan ju bli en delvis in-

skränkning av utsikten, men vi tar 

ju ganska ofta hänsyn till utsikts-

frågor, kommenterar Tommie Er-

iksson.
Har man gjort det i det här fallet?

– Ja det utgår jag från att man har 

gjort, svarar Tommie Eriksson.

Det finns ingen utredning vad 

gäller vatten- och avloppsförsörj-

ning, el och ökad belastning på vä-

gar. 
– Det har utretts i detaljplaneske-

det hur många fastigheter som kan 

tillskapas. Om det blir en rigorös 

tillökning, då får vi pröva det i näs-

ta skede, men nu handlar det som 

sagt om enbostadshus och planen 

är dimensionerad för det, säger 

Tommie Eriksson.

Solsidan var den del som först be-

byggdes på Gällstaö och merparten 

av bebyggelsen uppfördes under 

1920-1940-talet. I detaljplan för 

Gällstaö redovisas Solsidan som en 

helhetsmiljö, området har en för 

kommunen värdefull kulturhisto-

risk struktur i behåll och att  ”små-

skaliga karaktärsdrag skall behållas 

i den fortsatta bebyggelseutveck-

lingen”. 

I det här fallet rör det sig alltså 

om fyra hus på 384 kvadratmeter 

vardera med totalt 19 parkerings-

platser, allt detta på två tomter som 

styckats till fyra. 

– Småskaliga karaktärsdrag har 

egentligen ingen koppling till 

byggnadens yta, det hänför till ut-

formningen, kommenterar Tom-

mie Erikkson och Arnulf Langlet 

tillägger:

– I och med att ansökan gäller ett 

enbostadshus, ser vi inte att det här 

strider mot de kulturella värdena 

och bevarandet som man vill göra. 

Hade det här varit ett parhus, hade 

det varit en helt annan situation, 

säger Arnulf Langlet.

Byggloven är nu överklagade av ett 

flertal grannar samt Gällstaös sam-

fällighetsförening. Men om kom-

munen får rätt och om byggherren 

då vid ett senare tillfälle ansöker om 

att lägga till ett kök vilket innebär 

att husen därmed blir parhus, hur 

kommer kommunen då att agera?

– Då får vi göra en prövning uti-

från de ansökningar som kommer 

in. Finns det då prejudicerande do-

mar att luta oss mot, så kommer vi 

att göra det. Det ska bli spännande 

att se vart det bär hän, säger Arnulf 

Langlet.

EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Stort byggprojekt överklagat

BYGGNATION

GÄLLSTAÖ | Kommunen har godkänt bygglov för 

hus som kallas enbostadshus, men på ritningarna 

liknar de mer parhus. Grannar rasar och befarar 

en hårdexploatering som skulle förändra karak-

tären på området och bli prejudicerande för lik-

nande projekt framöver.

Vad tycker du?

Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

”Sedan är vi inte dumma 

i huvudet och vi ser vad 

de skulle vilja göra, men 

vi måste titta strikt på 

vad man har sökt och 

här är det bygglov för

enbostadshus”

Prövning välkomnas

GÄLLSTAÖ | Många förund-

ras över att byggloven för 

de fyra husen har gått ige-

nom och i överklagandena, 

anser man att byggloven 

strider mot detaljplanen. 

Flera upplever också att för 

gemene man, är det mycket 

svårt att få igenom ett 

bygglov.

På kommunen hänvisar man 

till rådande detaljplan och 

att det är den som avgör vad 

som får byggas eller ej. Om 

byggherren i ett senare skede 

söker bygglov för tvåbostads-

hus, då strider detta mot de-

taljplanen.

– Det vet jag inte, det har 

vi inte prövat ännu, svarar 

Tommie Eriksson, chef för 

stadsarkitektkontoret.

I handlingarna, det vill 

säga detaljplanen för Gäll-

staö, tillåter denna parhus 

inom ett område, dock inte 

på de aktuella tomterna. I 

ärendebeskrivningen anges 

också i detaljplanen för ak-

tuella tomter att enbostads-

hus i och för sig får inrymma 

en ordinär bostadslägenhet 

samt en mindre lägenhet för 

generationsboende. Men 

enligt byggnadsnämndens 

riktlinjer bör en sådan under-

ordnad generationslägenhet 

ej överstiga 50 kvadratmeters 

bostadsyta. I detta fall kom-

mer varje hus, om ett kök 

läggs till, att inrymma två 

bostäder i samma storlek, det 

vill säga 192 kvadratmeter per 

bostad.
– Detajlplanen gäller, men 

sedan finns det komplette-

rande bestämmelser i plan- 

och bygglagen och för några 

år sedan kom Attefallsregler-

na. Det här är nytt för oss, då 

måste vi titta närmare på den 

biten. Men det är inte säkert 

att vi får rätt i det här, säger 

Tommie Eriksson.

Byggloven är som sagt över-

klagade till länsstyrelsen. I en 

överklagan kan man bland 

annat läsa:

”Kommunen/Länsstyrel-

sen ska inse och hävda det 

uppenbara att det inlämnade 

bygglovet inte är ett enfa-

miljshus utan ett förtäckt 

parhus eftersom alla ser att 

det har två trappor, två tvätt-

stugor, två altaner, två entré-

dörrar, två vardagsrum, två 

teknikrum, två av allt, precis 

som parhus har. Enbart att 

sudda ut köket på planlös-

ningsritningen räcker inte 

anser vi. Detta tilltag ingår i 

en juridisk gråzon som gör att 

allmänheten tappar tilltron 

till detaljplaner och plan- och 

byggrättsväsendet.” 

– Från min sida som politiker, 

välkomnar jag att det ska prö-

vas. Då vet vi vad vi har att 

gå på. Vi får hoppas att dom-

stolar täpper till de här hålen 

i lagstiftningen, så att vi inte 

får prejudicerande fall, säger 

Arnulf Langlet (M), ordfö-

rande i byggnadsnämnden.

EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

”Vi får hoppas att 

domstolar täpper 

till de här hålen 

i lagstiftningen”

Två före detta sommarstugetomter har styckats till fyra tomter. På dessa planeras fyra enbostadshus att byggas på vardera 384 kvadratmeter. Varje hus är uppdelat på två nästan identiska 

bostäder, förutom att den ena delen saknar kök. Boende i området befarar att det kommer att bli totalt åtta hushåll. I bygglovet finns också 19 parkeringsplatser inritade. På bilden ses den övre 

delen av tomterna där två hus ska byggas, de två andra kommer att placeras nedanför.              
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Boende befarar fyra villor förvandlas till åtta hushåll

Svårt för privatpersoner

KOMMUNEN | De som 

överklagat bygglovet för 

de fyra husen på Gällstaö, 

förundras över att det har 

gått igenom. Flera upplever 

också att för gemene man, 

är det mycket svårt att få 

igenom ett bygglov.

För några år sedan skrev MN 

om ett bygglov för en car-

port, även detta på Gällstaö, 

som tog över två år att få ige-

nom för en privatperson.  Ett 

ärende som väl belyser hur 

krångligt det kan vara.

Byggnadsnämnden avslog 

ansökan då de ansåg att åtgär-

den stred mot detaljplanen 

och att avvikelsen inte kun-

de bedömas som liten. Den 

bygglovsökande överklagade 

beslutet till länsstyrelsen 

som i sin tur, upphävde be-

slutet och återförvisade ären-

det till byggnadsnämnden. 

Enligt länsstyrelsen bedöm-

des åtgärden som en liten av-

vikelse som var förenligt med 

detaljplanen. 

Men byggnadsnämnden 

avslog bygglovet igen, den 

som sökt bygglovet överkla-

gade åter till länsstyrelsen 

som återförvisade ärendet 

igen. Byggnadsnämnden 

överklagade då länsstyrel-

sens beslut till Mark- och 

miljödomstolen, men den 

ansåg inte att det framkom-

mit något skäl att göra en an-

nan bedömning än den läns-

styrelsens gjort. Nämnden 

beslutade dock återigen att 

avslå bygglovet. Detta över-

klagades ännu en gång och 

länsstyrelsen upphävde be-

slutet en tredje gång och slut-

ligen beviljades bygglovet.

Som enskild kommunmed-

borgare är det en djungel av 

regler med mera att sätta sig 

in i för att driva ett fall som 

detta. Många upplever också 

att kommunen ”silar mygg 

och sväljer kameler”, det vill 

säga att det petas i minsta de-

talj när det gäller privatper-

soners ansökningar, medan 

stora byggbolag får igenom 

sina bygglov mycket lättare.

– Det är vår roll att försöka 

hjälpa till så att man inte får 

ett nej för att man inte vis-

ste vad som gällde, förklarar 

Tommie Eriksson, chef för 

stadsbyggnadskontoret.  Han 

tillägger:

– Vi är ju ingen konsultby-

rå, men vi försöker att hjälpa 

till i bygglovsskedet. Vi job-

bar mycket med bemötande 

och att vi ska uppfattas som 

att vi hjälper till och stöttar.

I nuläget är det en mycket 

hög tillväxttakt och på stads-

arkitektkontoret är man kort 

om folk. Arbetsbelastningen 

är därför stor just nu och de 

hinner inte alltid med att 

hjälpa till i den utsträckning 

de önskar.

– Det är inte lätt och man 

kan omöjligt som privatper-

son känna till alla regler. Mitt 

råd är att man tar professio-

nell hjälp, då kan man se till 

att alla handlingar är upprät-

tade efter konstens alla reg-

ler. Och är det något man är 

osäker på, ta då kontakt med 

stadsarkitektkontoret för de 

hjälper oftast till. De är väl-

digt serviceminded skulle jag 

vilja säga och jag får mycket 

positiv feedback också, kom-

menterar Arnulf Langlet (M), 

ordförande i byggnadsnämn-

den.

EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Artikel ur MN 2015 om ett bygglovsärende som tog två år att få 

igenom för en privatperson.

”Det kan ju delvis bli en 

inskränkning av utsikten, 

men vi tar ju ganska ofta 

hänsyn till utsiktsfrågor”

ENSKEDE | Ett liknande fall som 

det vi skriver om i artikeln ovan, 

dök upp i Enskede gård för några 

år sedan. Ett byggbolag ville riva 

en villa och ersätta det med tre 

radhus.

n ville uppföra tre sam-
och

trapphus på villatomten i Enskede. 

Stockholms stadsbyggnadskon-

tor hävdade att ”byggnaden är ett 

mycket gott exempel på anpass-

ning av ett samtida/modernt till-

lägg i ett äldre bebyggelseområde”.

Grannarna överklagade, fick rätt 

av länsstyrelsen men i nästa in-

stans, Mark- och miljödomstolen 

l g på sin överklagan.

Grannarna överklagade då till 

Mark- och miljööverdomstolen 

som gav grannarna rätt. 

”Avvikelsen kan inte anses vara 

liten eller förenlig med planens 

syfte. Bygglovet ska därför upphä-

vas och ansökan avslås”, står det i 

domen som inte kan överklagas.

Tre av Stockholms stads små-

husområden är skyddade, Enskede 

är ett av dessa. För Södra Ängby 

och Enskedefältet finns bevaran-

deplaner, för Norra Ängby en till-

läggsplan som anger ”särskild mil-

jöhänsyn”.

Ekerö kommun ingår inte här, men 

i detaljplanen för området vi skri-

ver om ovan, redovisas att området 

som en helhetsmiljö, har en för 

kommunen värdefull kulturhisto-

risk struktur och att  ”småskaliga 

karaktärsdrag skall behållas i den 

fortsatta bebyggelseutvecklingen”.

EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Liknande fall fick avslag i prövning 

I förra MN skrev vi om ett bygglov där fyra enbostadshus kan bli åtta hushåll, detta 

om ett så kallat generaionsboende accepteras av kommunen.

att 
den, 
öm-
ygg-

ostaden, i detta fall ett genera-

sboende, kan antas uppfylla de 

v som ställs på en sådan bostad.

När MN ställer frågan hur man 

n byggnadsnämndens sida, ser 

ett generationsboende som på-

gligt skiljer sig från nämndens

ktlinjer, får vi inget direkt svar.

– Bygglovansökningar om enb

tadshus har prövats mot gällan

detaljplan och bedömts på så 

att bygglov kan lämnas. I det

sökanden inkommer med ans

om Attefallsåtgärd för ytter

lägenhet efter det att slutb

lämnats, görs en ny bedö

för just den anmälan. Ären

överklagade och vi invän

överprövande instans 

för beslut, säger Tommie

chef för stadsbyggnadsk

Om överklagandena i

nom och om kommu

generationsboendena

na, blir detta fall preju

andra områden på M

styckningsbara tom

med ekonomiska 
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Under sensommaren 2017 skrev vi flera artiklar kring de bygglov som kommunen 
givit till fyra enbostadshus som var och ett hade två identiska bostäder inritade. 
Grannarna överklagade och nu har Mark- och miljödomstolen gett dem rätt.

gäller och v

gent följa alla lagar och regler s

gäller. Vi har inte för avsikt att byg-

ga varken större eller högre än vad 

planen föreskriver. Som du säkert 

känner till så tillåter detaljplanen 

generationsboende, det vill säga att 

flera familjer får bo i samma bygg-

nad. Vi har förberett för det, svarar 

Lasse Nordell, styrelseledamot i 

i Sverige idag

för bostadsbyggande har förtu  

alla instanser och är en prioriterad 

fråga hos regeringen, kommenterar 

Lasse Nordell.

Det finns däremot inget som kallas 

för en Attefallslag, men det finns 

Attefallsregle

bland annat undantag från krav p

bygglov för komplementbyggna-

der och komplementbostadshus. 

”För enbostadshus krävs det inte 

bygglov för att i byggnaden inreda 

krävs en anmä

ning av en anmälan är det by

nadsnämnden i kommunen 

ska ta ställning till att den ytter

ENSKEDE | Ett liknande fall som 

det vi skriver om i artikeln ovan, 

dök upp i Enskede gård för några 

år sedan. Ett byggbolag ville riva 

en villa och ersätta det med tre 

radhus.

trapphus på villatomten i Enskede. 

Stockholms stadsbyggnadskon-

tor hävdade att ”byggnaden är ett 

mycket gott exempel på anpass-

ning av ett samtida/modernt till-

lägg i ett äldre bebyggelseområde”.

Grannarna överklagade, fick rätt

Grannarna överklagade, fick rätt

Grannarna överklagade då till 

Mark- och miljööverdomstolen 

som gav grannarna rätt. 

”Avvikelsen kan inte anses vara 

liten eller förenlig med planens 

syfte. Bygglovet ska därför upphä-

vas och ansökan avslås”, står det i

vas och ansökan avslås”, står det i
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Under sensommaren 2017 skrev vi flera artiklar kring de bygglov som kommunen

GÄLLSTAÖ | Kommunen har givit 
en byggherre bygglov för fyra 
enbostadshus, vart och ett inrym-
mer två identiska lägenheter. 
Bygglovet överklagades till läns-
styrelsen, då sakägare ansåg att 
det liknade mer parhus än enbo-
stadshus. Överklagan avvisades 
och nu ligger säljannons ute för 
parhus med åtta lägenheter.

De som överklagat har upprörts 
över att det nu klart och tydligt inte 
rör sig om enbostadshus som kom-
munen givit bygglov till. Hur reage-
rar då kommunen?

– Jag blev lite förvånad, men det är 
en väldigt trevlig gestaltning, kom-
menterar Tommie Eriksson, stads-
byggnadskontorets chef. Bygg-
nadsnämndens ordförande Arnulf 
Langlet (M), understryker att bygg-
herren måste komma in med en 
ändringsanmälan för två hushåll.

– Kommer det in en ny anmälan 
om ändring, får vi titta på om vi an-
ser att det ryms inom detaljplanen 
eller annan lagstiftning, säger han.

Vad säger då byggherren som är 

bostadsrättsföreningen ”Utsikten 
Solsidan Gällstaö”?

– Vi anpassar oss efter de regler 
och lagar som finns. Vi har styckat 
två enorma tomter till fyra stycken. 
På dessa bygger vi inte större, högre 
eller mer skrymmande än vad de-
taljplanen föreskriver. Detaljplanen 
tillåter generationsboende, det vill 
säga två hushåll i olika storlekar. At-
tefallsreglerna säger också att man 
får dela ett hus i två lika stora hus-
håll, förklarar Lasse Nordell, styrel-
seledamot i bostadsrättsföreningen.

Men varför sökte ni inte bygglov 
för parhus redan från början?

– Man kan inte tillämpa Atte-
fallsreglerna förrän huset står på 
plats. När det väl gör det, då kan 
man skicka in en ändringsanmälan 
och det här är mycket vanligt fö-
rekommande i Sverige idag. Atte-
fallsreglerna är en del av Plan- och 
bygglagen, säger Lasse Nordell och 
tillägger:

– Vi vill inte ge grannarna något 
obehag, men vi måste få tillämpa 
de lagar och regler som finns. Det 
här är inte längre ett sommarstu-

geområde, det är ett villaområde. I 
närheten av våra tomter har det 
byggts enorma lyxhus. Hade det 
varit en enskild person som köpt en 
av våra tomter, är jag övertygad att 
det hus som skulle byggas då skulle 
vara mycket högre, större och när-
mare vägen än det hus vi kommer 
att bygga på den tomten. Grannarna 
bakom får också sannolikt en bättre 
utsikt än tidigare eftersom det nya 
huset kommer att vara lägre än den 
sommarstuga som låg där tidigare 
och att all skymmande vegetation 
tagits bort. Jag tror att när vi är klara, 
kommer grannarna att se hur fint 
det här blir och att det faktiskt höjer 
värdet på deras hus.

När det gäller bygglovet för enbo-
stadshus som givits, förklarar Tom-
mie Eriksson:

– Vi har tittat på hur andra kom-
muner har resonerat i liknande fall, 
vad Boverket säger och det är också 
samma resonemang som länssty-
relsen har i detta fall. Men vi skulle 
vara jättetacksamma om det kom-
mer rättsfall som vägleder oss hur 

praxis ser ut, för det här är en ny 
lagstiftning som kommit till för att 
man vill skapa möjligheter till ökat 
bostadsbyggande.

Länsstyrelsens beslut kommer att 
överklagas av sakägare till Mark- 
och miljödomstolen. 

Men om byggnationerna går ige-
nom och det blir åtta hushåll, vem 

ska bekosta eventuell utbyggnad av 
VA, vägnät och el?

– Det vanliga är att man skriver 
ett exploateringsavtal där kostna-
derna fördelas mellan exploatören 
och kommunen, säger Tommie Er-
iksson.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Enbostadhus säljs som parhus
Byggherren ger sin förklaring till hanteringen av projektet 

De fyra nya husen är de i mitten på bilden.                                ILLUSTRATION:STUDIO3D



Fre 2018-05-18 Munsö kyrka 
10:15 VARDAGSANDAKT FÖR ÖPPNA FÖRSKOLAN för barn i åldern 0-5 år 
 Ann-Sofie Kamkar, Mie Johansson. Efter andakten blir det lunch ute vid fint väder,  
 annars i Munsö församlingsgård. För mer information kontakta Mona Wikborg, 
 mona.wikborg@svenskakyrkan.se, 08-560 387 64

Sön 2018-05-20 Ekebyhovskyrkan 
11:00 KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST 
 Dan Bekking, Kerstin Baldwin Sterner, Rom Assisi-gruppen
13:30 KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST 
 Dan Bekking, Kerstin Baldwin Sterner, Rom Assisi-gruppen
Sön 2018-05-20 Kurön 
11:00 EKUMENISK GUDSTJÄNST PÅ KURÖN 
 Ann-Sofie Kamkar och blåsarensemblen från Frälsningsarmén.  
 Avgång med båt från Lindby brygga; Anmälan till exp. senast 14/5  08-560 387 00
Sön 2018-05-20 Lovö kyrka 
16:00 FAMILJEGUDSTJÄNST Dan Bekking, Leif Asp, Lovö barnkör, dir. Klara Valkare.

Tis 2018-05-22 Ekebyhovskyrkan 
16:30 SPAGETTIKYRKA Mat serveras från kl. 16.30. Efter maten blir det något pyssel/  
 aktivitet. Kl. 18.00 avslutar vi barnvänligt i kyrkan.
 Kostnad: 40 kr vuxen/ gratis för barn. Max 100 kr/familj.

Ons 2018-05-23 Drottningholmsparken  
10:00 PILGRIMSVANDRING FÖR OSS PÅ HJUL 
 Info Dan Bekking 08-560 387 06, dan.bekking@svenskakyrkan.se
Ons 2018-05-23 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA Magnus Ehntorp, Daniel Stenbaek  
Ons 2018-05-23 Lovö kyrka 
19:00 VÅRKONSERT MED LOVÖ KYRKAS KÖR
 Leif Asp, dirigent, Vivi-Anne Gäfvert, piano, Dan Bekking

Ons 2018-05-09 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA Magnus Ehntorp, Mie Johansson

Tors 2018-05-10 Klockstapeln på Malmen  
08:00 GÖKOTTA Mårten Mårtensson och Vistrion Rogate. Anne-Li Holmgren Lomaeus, 
 sång och gitarr, Göran Lomaeus, sång och bas, Nicke Widén, dobro-gitarr
Tors 2018-05-10 Ekerö kyrka  
08:00 GÖKOTTA Monika Regnfors Sjörén, Helena Hansson, Lena Stämmor 
Tors 2018-05-10 Adelsö kyrka 
08:00 GÖKOTTA Ann-Sofie Kamkar och Göran Runsten, trombon

Sön 2018-05-13 Munsö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA Karin Frödinger Ewa Sassner  

Mån 2018-05-14 Ekebyhovskyrkan 
18:30 TEOLOGI FÖR NYFIKNASamtal om intressanta teologiska och existentiella frågor. 
 Börjar med kaffe/te och avslutas med en kort andakt. Hanna Holmlund, Anita Lahham

Ons 2018-05-16 Mariefred 
09-17  DAGSUTFLYKT Strosa i den vackra staden, lunch på värdshuset, guidad tur i 
 Gripsholms slott och kaffe och kaka. Kostnad: 250 kr inkl. bussresa, lunch och guidad  
 tur.(betalas vid påstigningkontant eller swish) 
 Anmälan senast 7 maj till expeditionen 08 -560 387 00 
 Kontakt/frågor Anita Lahham, 08- 560 387 29 och Åsa Nilsson, 08-560 387 55
Ons 2018-05-16 Lovö kyrka 
10:30 VARDAGSANDAKT FÖR ÖPPNA FÖRSKOLAN för barn i åldern 0-5 år 
 Dan Bekking, Mie Johansson  
 Mona Wikborg, mona.wikborg@svenskakyrkan.se, 08-560 387 64 
 Efteråt bjuds det på sopplunch i Klockargården. Kostnad: 40 kr för vuxna och gratis för  
 barn. Anmälan till Dan Bekking, dan.bekking@svenskakyrkan.se, 08-560 387 06
Ons 2018-05-16 Adelsö kyrka 
11:00 INVIGNING AV ADELSÖ ASKGRAVLUND med musikmedverkan av Urban 
 Hasselström från Adelsö Evenemang. Vi bjuder på tilltugg och kaffe.
Ons 2018-05-16 Klockargården, Lovö 
12:00 SOPPLUNCH OCH SAMTAL OM FRÄLSARKRANSEN. Kostnad: 40 kr. 
 Anmälan till Dan Bekking. dan.bekking@svenskakyrkan.se, 08-560 387 06
Ons 2018-05-16 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA Monika Regnfors Sjörén, Mie Johansson 
Ons 2018-05-16 Ekerö kyrka 
19:00 KONSERT MED ORGELKLASSENS STUDENTER från Kungliga musikaliska 
 högskolan med professor Johannes Landgren

Tors 2018-05-17 Ekebyhovskyrkan 
11:45 LUNCHMUSIK med Mie Johansson och Daniel Stenbaek 
12:00 SOPPLUNCH 50 kr

                                PÅ MÄLARÖARNA          

EKERÖ PASTORAT       08-560 387 00 vxl     , Björkuddsvägen 2, Ekerö    = www.svenskakyrkan.se/ekero    G www.facebook.com/ekeropastorat

EKERÖ PASTORAT 
ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

9 – 23/5  2018

FÖR MER INFO    
KYRKLUREN med söndagens gudstjänster, 08-560 387 60     KYRKRADION på Radio Viking 101,4 
MHz sö 09.00-10.00      MÅNADSBLAD prenumerera gratis på Det händer-programmet. 
Ring 08-560 387 00 eller skicka ett meddelande till ekero.pastorat@svenskakyrkan.se 
så skickar vi hem programmet till dig, antingen i papper eller digitalt.      
VERKSAMHETSKATALOG för barn, ung och vuxen. Katalogen finns på pastoratets webbplats och 
dessutom i kyrkorna. Ring 08-560 387 00 eller skicka ett meddelande till  
ekero.pastorat@svenskakyrkan.se så skickar vi hem katalogen till dig.      
APPEN Kyrkguiden med kalender, gratis nedladdning till mobil.     
WEBB www.svenskakyrkan.se/ekero      FB/Instagram/Snapchat Ungdom Ekerö    
FB/Instagram ekeropastorat      FB Kyrkans Öppna förskola Ekerö Lovö Adelsö-Munsö 

Med reservation för ev ändringar

Baktävling Ekerö kyrka 27 maj Äppelblomsfest 
Tävla om att baka den nya ”Ekerökakan” som kommer att finnas med i Ekebyhovskyrkans Cafés utbud 
under ett år; till dop, vigsel, begravning och kyrkkaffe. Bidrag ska senast vara inlämnade med recept den 
21 maj till Åsa Nilsson. 
Frågor: Åsa Nilsson, diakon, 08-560 387 55, asa.m.nilsson@svenskakyrkan.se

 

Sjung i kör du också...!
Körsång är gemenskap, glädje och dessutom nyttigt för hela  
kroppen. Kom och testa i någon av våra körer du också.  
FaVo-kören är vår alla-kan-sjungakör och Färingsö Kyrkokör är 
för er med lite mer körvana. Hör av dig till körledare Birgitta: 
birgitta.lindeke.levin@svenskakyrkan.se 
Vi har också en barnkör som Joakim Wanzelius håller i. Alla är  
hjärtligt välkomna. Hör av er: joakim.wanzelius@svenskakyrkan.se 

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 

GUDSTJÄNSTER 
 
Ons 2018-05-09 Stenhamra församlingsgård 
18:30 VECKOMÄSSA
 Yngve Göransson

Tors 2018-05-10 Skå kyrka
18:00 GUDSTJÄNST - KRISTI HIMMELFÄRDS DAG
 Yngve Göransson, Victor Liljefors  

Sön 2018-05-13 Hilleshögs kyrka
18:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
 Lars Brattgård, Victor Liljefors  

www.facebook.com/faringsoforsamling

Entrappaned - Vår ungdomsverksamhet

En trappa ned - Vår ungomsverksamhet

Följ Färingsö församling i sociala medier:j

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A = www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling

Vill du prenumerera gratis på vårt månadsutskick?  
Maila eller ring vår kommunikatör Joakim Jonsson.
joakim.jonsson@svenskakyrkan.se - 08-564 20 926

Ons     2018-05-16           Stenhamra församlingsgård 
18.30     VECKOMÄSSA 
     Yngve Göransson, Ligita Sneibe

Sön 2018-05-20 Sånga  kyrka
11:00 GUDSTJÄNST 
 Yngve Göransson, Ligita Sneibe 

 

GRUPPER OCH MÖTESPLATSER 
       
MINIORER (F-KLASS - ÅK 2)         
Måndagar                           Färentuna församlingshem
15.00                                    
Anmälan på hemsidan: svenskakyrkan.se/faringso/miniorer 

UNGDOMSKVÄLL (ÅK 6 - UPPÅT)
Onsdagar - Öppet hus      Stenhamra församlingsgård
15.00-21.30 

ÖPPET KYRKIS 
Måndag och fredag           Färentuna församlingshem
09.00-12.00
För föräldrar och barn. Måndagar har vi Sagoläsning kl. 10.00 och  

fredagar är det sångsamling kl. 10.00. Välkomna! 

KJOLTYGEN (FÖR KVINNOR I ALLA ÅLDRAR)
Varannan måndag              Färentuna församlingshem 
18.00-20.00 (jämna veckor)      
För kvinnor i alla åldrar. Fika till självkostnadspris. Träffa vänner och umgås.

FÄRINGSÖ KYRKLIGA SYFÖRENING
Onsdagar                                 Sånga kyrkskola
09.00-13.00
Kom och var med på våra kreativa träffar.  

STICKA OCH SKICKA
Varannan onsdag                    Stenhamra församlingsgård
19.00-21.00
Onsdag, jämna veckor. Vi stickar kläder som vi sedan skickar till behövande.

Norskt tema 17 maj 
Soppa med Grieg
God soppa och sköna toner 
från vårt vackra grannland. 
Birgitta Lindeke Levin och 
Ligita Sneibe sjunger och 
spelar musik av Edvard Grieg.  
Soppa, bröd, kaffe och kaka: 50:-

Stenhamra församlingsgård
Torsdag 17 maj 12.00 
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– Vid Wrangels väg byggs nya lä-
genhetshus av entreprenören Ser-
neke, på uppdrag av Ekerö bostä-
der. MN har kontaktats av boende 
i området som berättar om den 
”livsfarliga” arbetsplatsen.

– Det står helt öppet på sina stäl-
len och det saknas stängsel. Det är 
farligt och stökigt, säger en boende.

– Det står öppna brunnar där 
barn kan ramla ner och livsfarliga 
el-ledningar som ligger i dagen, 
berättar en annan.

När MN besöker området en sön-
dag, finns inga byggarbetare där 
men på en plats står mycket riktigt 
allt öppet och stängsel saknas.

– Säkerheten är alltid högsta 
prioritet på våra arbetsplatser. Vi 
jobbar alltid med en ambition om 
noll inträffade olyckor. När det gäl-
ler den aktuella arbetsplatsen så är 
hela arbetsområdet inhägnat och 
inga obehöriga äger tillträde till 
området. Det finns ett trettiotal 
skyltar uppsatta på stängslet runt-

om arbetsområdet som upplyser 
om detta, svarar Johan Live, press-
ansvarig på Serneke.

På platsen finns bland annat ett 
schakt på cirka fem meter. När 
MN besöker platsen är detta helt 
oskyddat för förbipasserande och 
ingen varningsskylt finns uppsatt.

– När det gäller de gropar du hän-
visar till, hade vissa avspärrningar 
inne på arbetsplatsen tillfälligt 
flyttats för återfyllning av schak-
ten. Eftersom obehöriga inte äger 
tillträde till arbetsplatsen utgör det 
dock ingen risk för tredje man. Vi 
ser givetvis över arbetsplatsen ur 
ett säkerhetsperspektiv löpande, 
regelbundet, systematiskt och åt-
gärdar de eventuella brister som 
kan uppkomma, kommenterar Jo-
han Live.

Men då MN var där var det inte 
någon aktivitet eller byggarbetare 

på plats, men trots detta låg schak-
tet helt öppet. De boende i områ-
det vittnar också om att området 
varit dåligt inhägnat en längre tid.

Ekerö bostäder är som byggherre 
ytterst ansvarig, men det är Serne-
ke som svarar för byggarbetsmil-
jösamordningen enligt kontraktet 
med Ekerö bostäder.

– Skulle inte samordningen 
fungera har vi som byggherre alltid 
möjlighet att återta samordnings-
ansvaret. Detta har inte varit aktu-
ellt hittills. Som jag kan se av våra 
egna fotografier så är skyltningen 
helt tydlig i det omgärdande stäng-
slet. Arbetsområdet ska förstås inte 
vara till fara för någon som vistas 
utanför dess gränser, vilket inte 
kan vara fallet här. Gällande barns 
säkerhet så är det ytterst föräldrar-
nas ansvar att barn inte går in på 
arbetsområdet då det inte kan vara 
okänt för de boende att intrång är 

förbjudet, säger Timo Siikaluoma, 
VD på Ekerö bostäder.

Efter att MN kontaktat Serneke 
och Ekerö bostäder, är nu hela 
området inhägnat med stängsel, 
berättar en boende i området. MN 
besöker också platsen igen och kan 
konstatera att det nu är ordentligt 
stängslat.

– Vi prioriterar säkerheten högt, 
såväl för boende och besökande 
som för de som arbetar i området. 
Då arbetena utförs i en komplex 
miljö med många omkringlig-
gande hus och flera entreprenörer i 
arbete, anstränger vi oss för att föra 
dialog med vår uppdragsgivare och 
informera berörda för att allt ska 
fungera så säkert och smidigt som 
möjligt, säger Johan Live.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

BYGGNATION

EKERÖ| Verktyg, flygande bråte, cement i rabat-
terna och saknat stängsel intill ett djupt schakt, 
det är några av de saker som de boende vid 
Wrangels väg lever med under tiden de tre olika 
byggarbeten som pågår där utförs. Men efter 
MN:s intervjuer med ansvariga, har förbättringar 
skett.

”Säkerheten är alltid högsta prioritet på våra arbetsplatser”’’

”Farligt och stökigt” säger boende
Men efter MN:s intervjuer har förbättringar gjorts i området

Bilden visar ett byggarbets-
område som helt saknade 
stängsel och varningsskylt 
då MN var på plats. Fotot är 
taget med teleobjektiv, där-
av kunde MN ”komma nära” 
utan att stå intill ett djupt 
schakt som låg helt öppet. 
      FOTO: EWA LINNROS

Efter

Före

Efter MN:s intervjuer har 
platsen, som är densamma 
som på bilden ovan, stängs-
lats in och skyltar satts på 
plats. I bakgrunden till hö-
ger syns spången som är 
med på första bilden.
                                           FOTO: EWA LINNROS



  30 % rabatt på alla glas

Ekerö Optik
08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget  

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Passa
på!

Vi bjuder alltid på kaffe!

BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. 
Inget köptvång. Gäller för glasögon (ej linser, intyg, 
recept etc). Erbjudandet gäller t.o.m. 2018-06-22.

Min bokade tid:
Namn..................................... Datum....../......kl..........
Butik.............................................................................

VÄRDECHECK 
synundersökning

50 %
RABATT
(ordinarie pris 350:-)

A REDAN ID
hos våra legitimerade optiker
ng. Gäller för glasögon (ej lin

Erbjudandet gäller t.o.m. 2018

......................... Datum.....
...............................

A REDAN I
os våra legitimerade optik
g. Gäller för glasögon (ej l
rbjudandet gäller t.o.m. 20

Min bokade tid
....................... Datum...
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E
våra leg
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Mi

t gälle
n boka
........

r t.o.m.
de tid:
Datum

DA Erbjudandet gäller vid köp av kompl 
glasögon med Hoyas senaste glas inkl. 

bästa behandling. (Värde upp till 3972:-) 
Kan ej komb med andra erbj/rabatter. 

Gäller t.o.m 2018-06-22

er vid köp av kompl
l i kl

Alltid med 
Din Syns 

nöjdhets-
garanti!

  

30 % 
rabatt 
på alla glas

Hemtjänst med hjärta och omtanke

Våra ledord är 

OMTANKE, KOMPETENS & GLÄDJE
Vi tänker med hjärtat när det gäller omsorg om dig!

Är du osäker på 
vilken hemtjänst du ska välja

Gå gärna in på www.socialstyrelsen.se 
och välj öppna jämnförelser

Ring gärna och 
vi berättar mer! 
Verksamhetschef 
Helle Bruhn

Tel. 08-560 243 66 
eller 070-092 63 86

info@malaroomsorg.se
www.malaroomsorg.se

Godkänd att utföra hemtjänst 
i Ekerö kommun sedan 2010
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”Det är nästan 
aldrig tyst här” 
EKERÖ | För de boende i 
området kring byggnatio-
nerna vid Wrangels väg är 
det numera nästan aldrig 
tyst. Bygget av de nya husen 
pågår helg som vardag och 
sent in på kvällen.

– Igår körde de fortfarande 
med grävskopa när klockan 
var 22 på kvällen. Det är näs-
tan aldrig tyst här, berättar en 
boende. 

Utöver nybyggnationerna 
pågår också parallellt stam-
byten i de gamla husen och 
nytt tak läggs också på dessa. 
Det är med andra ord tre 
olika aktörer som är i gång. 
På gräsmattor och allmänna 
platser ligger verktyg och an-
nan bråte.

– Alla skyller på varandra, 
det är ingen som tar på sig an-
svaret. Vi har också cement i 
våra rabatter och vägarna är 
leriga efter alla maskiner som 
kör runt. Det är kaos helt en-
kelt, berättar en boende som 
också nämner att man kon-
taktat Ekerö bostäder utan 
någon större respons.

Borde inte hyresgästerna 
kompenseras med en hy-
resreduktion under bygg-
tiden?
– Nyproduktionen görs för 
att vi behöver kunna er-

bjuda fler bostäder till vår 
bostadskö. Tidpunkten för 
projektet är styrd av detalj-
planen, markavtal och upp-
handling av entreprenad och 
första spadtaget görs som 
regel så snart alla nödvän-
diga pusselbitar är på plats 
både av ekonomiska skäl och 
för att projektet är priorite-
rat. Stamrenoveringen och 
takbytet ses som sedvan-
ligt underhåll av fastigheten 
och enligt hyreslagen finns 
inte någon skyldighet att 
kompensera med sänkt hyra 
generellt för de störningar 
som underhållet medför. 
Varje hyresgäst får däremot 
nedsättning av hyran men i 
bostadens nyttjande enligt 
praxis, förklarar Timo Siika-
luoma, VD för Ekerö bostä-
der.

Han lyfter fram fördelen 
med att underhållsarbeten 
kan genomföras parallellt. 

– Vi har haft dialog med 
och vi informerar Hyres-

gästföreningen som har 
representanter från områ-
det. Sedan har vi en särskild 
byggledare i området som 
tar hand om hyresgästernas 
frågor och svarar för sam-
ordning med entreprenö-
rer och hantverkare. Detta  
sammantaget är ett mycket 
omfattande och komplice-
rat projekt och vi får vara 
tacksamma för att allt kan 
genomföras samtidigt för att 
förkorta störningarna avse-
värt i tid, säger Timo Siika-
luoma och tillägger:

– Dessutom tycker jag 
själv att projekten flyter på 
bra och att vår personal, kon-
sulter och entreprenörerna 
gör sitt bästa och i det stora 
hela ett mycket bra jobb, sä-
ger Timo Siikaluoma.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Runt befintliga bostäder ligger byggmaterial och det har också förekommit verktyg och bråte på 
allmänna platser.                                                      FOTO: EWA LINNROS

”Igår körde de fort-
farande med gräv-
skopa när klockan 
var 22 på kvällen”

”..konsulter och 
entreprenörerna gör 
sitt bästa och i det 
stora hela ett myck-
et bra jobb”



DROTTNINGHOLM | En liten 
ljusning finns för Pressbyrån i 
Drottningholm. De får nu stanna 
på löpande kontrakt som förnyas 
så länge arbetet med breddning 
av vägen dröjer. 

Det är Reitan Convenience som 
äger Pressbyråerna och dessa drivs 
av franchisetagare. Pressbyrån i 
Drottningholm fick först stanna till 
augusti. Sedan erbjöds de av Statens 
fastighetsverk (SFV) att få stanna till 
1 januari då Trafikverket angivit att 
arbetena ska påbörjas. En eventuell 
förlängning kunde bli aktuell, men 
till en början avböjde man en för-
längning.

– Reitan har meddelat att de av-
ser att stanna kvar tills dess att Tra-
fikverkets tidplan för vägbygget blir 
klarare och kräver annat. Pressbyrån 
blir alltså kvar i nuvarande läge, vis-
serligen på obestämd tid men de 
avser inte att flytta nu under hös-
ten vilket vi förstås är mycket glada 
över, säger Lotta Günther, fastig-
hetschef, Stockholms slott.

Anneli Andersson driver Pressby-
rån i Drottningholm.

 – Reitan kommer att bistå mig att 
fortsätta och Fastighetsverket har 
nu gått med på att vi får fortsätta på 
tremånaders löpande kontrakt. Hur 

länge det är, det vet vi inte. Men jag 
är otroligt lättad och glad, säger An-
neli Andersson som driver Pressby-
rån.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Pressbyrån i Drottningholm har 
levt i en osäker tillvaro i några år. 

MN skrev redan 2015 om ned-
läggningshotet. Nu ser det lite 

ljusare ut en tid framöver. 

DROTTNINGHOLM | I samband med Trafikverkets breddning av Ekerövägen ska Pressbyrån i Drottningholm bort. Beskedet kom som en chock för Annelie Andersson som driver kiosken.
Statens fastighetsverk (SFV) sa upp arrendeavtalet med Pressbyrån den 12 augusti 2016 och avtalet går ut den 31 mars i år. Vid avtalets upp-hörande ska kioskbyggnaden  vara borta och arrendeområdet återställt ”i fullgott skick”. Sedan finns ett tilläggsavtal om att Pressbyrån får vara kvar ett år till.
– Jag fick reda på detta via kunder som hört rykte om detta. Jag trodde inte att det var sant, säger Annelie Andersson som är franchisetagare och driver butiken.

Det är Reitan Convenience Swe-den AB som utgörs av 7-Eleven och Pressbyrån tillsammans, som arren-derar marken. 
– Det kom upp för flera år sedan att Pressbyrån skulle bort, men då bestämdes att butiken skulle få vara kvar. Sedan har det varit många tu-rer och jag är inte insatt i alla. Det är olyckliga omständigheter och jag fick bara veta detta några dagar före det att Annelie fick höra det via kun-der. Jag vet inte var någonstans på 

vägen som det har gått fel, berättar Ann-Christine Eriksson, regions-chef på Reitan Convenience. Hon fortsätter:
– Butiken ska rivas, det är fast-slaget. Men det är ju inte bara en Pressbyrå, det är en oerhört viktig service för både turister och boende i området. Sedan kanske man tycker att byggnaden är ful, men Gustav VI var faktiskt med och ritade den. Men tala om för oss hur man vill att den ska se ut i så fall, vi har muskler till att kunna anpassa byggnaden till omgivningen. 

Stefan Pellén, näringslivschef i kommunen, upprörs också av be-slutet.
– Hur ska man serva alla utländ-ska gäster? Det här är ett väldigt då-ligt beslut för världsarvet, säger han.

Breddningen av Ekerövägen inne-bär att cykelvägen flyttas till södra delen av Ekerövägen. Men för att få plats med banan och lämna kiosken kvar, hade man varit tvungen att ta bort ett par mer än hundraåriga ekar och ett flertal stora kastanjer. – Valet stod mellan träden och Pressbyrån. Med hänvisning till kulturarvets höga kulturhistoriska värde, blev det Pressbyrån som tveklöst fick stryka på foten. Man 

får också en trafiksäkrare miljö med den här lösningen, säger Charlotte Dahn Günther vid SFV.Det är inte bara turister som kom-mer till butiken, kiosken har också stor betydelse för alla omkringbo-ende.
– Det här är en samlingsplats och har en social funktion. Det är också den enda butik de äldre har i närhe-ten. Här kan de uträtta postärenden, köpa bussbiljetter med mera, säger Annelie Andersson.

Det finns förståelse hos SFV för närområdets behov av service.  I och med att projektet kommer att pågå 

under längre period, tänker man sig någon form av mobil lösning under ombyggnationen.
– Vi måste tillgodose att det finns någon form av service, men i vems regi det kommer att ske vill vi inte säga någonting om, det kan bli en upphandlingsfråga. Det hindrar förstås inte att Pressbyrån är med och lämnar anbud, säger Charlotte Dahn Günther.

Butiken har fyra heltidsanställda, därutöver har man tre till fyra ex-traanställda. Annelie Anderson som tog över driften 2015, har sett fram 

emot att utveckla och driva butiken fram till sin pension, nu är hon för-tvivlad.
– Men jag väljer att se möjlighe-terna och att finna en lösning. 

Om Trafikverket blir försenade, förlänger SFV tilläggsavtalet. – Vi tar inte bort Pressbyrån för-rän Trafikverket behöver utrymmet. Därför blir det tidigast om ett år, för-klarar Charlotte Dahn Günther.

EWA LINNROSewa@malaroarnasnyheter.se

Pressbyrån hotad när vägen ska breddas

HANDEL

”Det här är ett väldigt dåligt beslut för världsarvet” ’’

Annelie Andersson som driver Drottningholms Pressbyrå, har skapat en hemtrevlig miljö i butiken som nu hotas av rivning.
 FOTO: EWA LINNROS

mdes att butiken skulle få vara kvar. Sedan har det varit många tu-rer och jag är inte insatt i alla. Det är olyckliga omständigheter och jag fick bara veta detta några dagar före det att Annelie fick höra det via kun-der. Jag vet inte var någonstans på 

, ade man varit tvungen att ta bort ett par mer än hundraåriga ekar och ett flertal stora kastanjer. – Valet stod mellan träden och Pressbyrån. Med hänvisning till kulturarvets höga kulturhistoriska värde, blev det Pressbyrån som tveklöst fick stryka på foten. Man 

här är en samlingsplats och har en social funktion. Det är också den enda butik de äldre har i närhe-ten. Här kan de uträtta postärenden, köpa bussbiljetter med mera, säger Annelie Andersson.
Det finns förståelse hos SFV för närområdets behov av service.  I och med att projektet kommer att pågå 

g gonting om, det kan bli en upphandlingsfråga. Det hindrar förstås inte att Pressbyrån är med och lämnar anbud, säger Charlotte Dahn Günther.

Butiken har fyra heltidsanställda, därutöver har man tre till fyra ex-traanställda. Annelie Anderson som tog över driften 2015, har sett fram 

Om Trafikverket blir försenade, förlänger SFV tilläggsavtalet. – Vi tar inte bort Pressbyrån för-rän Trafikverket behöver utrymmet. Därför blir det tidigast om ett år, för-klarar Charlotte Dahn Günther.

EWA LINNROSewa@malaroarnasnyheter.se

Pressbyrån i Drottningholm måste 
rivas eller flyttas i samband med 
Trafikverkets breddning av Ekerö-
vägen. Beskedet kom redan 2016, 
men arrendeavtalet med Statens 
fastighetsverk som äger marken, 
har förlängts då breddningen inte 
kommit igång. Det är franchise-
företaget Reitan Convenience AB 
som äger Pressbyrån och kiosken 
i Drottningholm drivs av Annelie 
Andersson. Pressbyrån har erbju-
dits ytterligare en förlängning av 
avtalet på fyra månader från och 
med 1 september.

– Reitan har blivit erbjudna att 
stanna till 1 januari då Trafikver-
ket anger att arbetena ska påbörjas. 
De kan eventuellt få stanna längre, 
men det kan vi inte garantera. Men 
Reitan Convenience har avböjt för-
längningen, förklarar Lotta Gunther 
på Statens fastighetsverk.

Annelie Andersson säger däre-
mot att det inte är helt omöjligt att 
de accepterar erbjudandet.

– Diskussioner pågår om det går 
att acceptera ett löpande avtal med 
tre månaders uppsägningstid. Jag 
känner en ganska god förhoppning 
kring det, säger Annelie Andersson.

Även om avtalet förlängs måste 
kiosken tas bort från sin nuvarande 
placering när väl arbetet med vä-
gen kommer igång. Pressbyrån har 
erbjudits en annan placering, men 
den platsen har man tackat nej till.

– Det förslag som presenterats för 
oss är en plats undanskymd från de 
direkta kundströmmarna från tu-
rister som kommer från båtar och 

busshållplats. Placeringen ligger 
mellan Karamellan och parkering-
en. Det, i kombination med en ofta 
överfull parkering som dessutom 
kommer att bli avgiftsbelagd, gör att 
vi uppskattningsvis skulle förlora 
upp emot 80 procent av vår försälj-
ning, som är helt beroende av som-
marsäsongen. Den subventionerar 
våra röda förlustmånader som är 
från mitten av september till mitten 
av april, säger Annelie Andersson.

Även en höjning av markarrendet 
från idag 60 000 kronor till  240 
000 kronor som det skulle innebära 
vid en förflyttning, gör alternativet 
orimligt, förklarar hon.

Malin Westin är distriktchef på 
Reitan Convenience.

– Vi har bett om ett möte med 
Statens fastighetsverk för att disku-
tera om det finns en annan möjlig 
placering, men de har sagt nej till 
ett nytt möte, säger Malin Westin.

Lotta Gunther på Statens fast-
ighetsverk konfirmerar att Reitan 
Convenience har önskat ett möte 
angående eventuell framtida place-
ring av en kiosk.

– Men vi har sagt att vi måste 
skjuta detta möte på framtiden. För 
närvarande är Trafikverkets tidplan 
för oklar för oss. Vi behöver kun-
na skönja den nya vägen och dess 
kringeffekter för att kunna planera 
för en lämplig lokalisering av när-
service, säger Lotta Gunther.

Det har funnits en kiosk vid ång-
båtsbryggan sedan 1931, varför kan 

inte en kiosk placeras där den en 
gång låg från början, just i anslut-
ning till bryggan?

– Bryggan är ett område som för-
utsättningslöst kommer att ingå i 
en framtida studie. Den kiosk som 
tidigare låg där var ju mycket liten 
och diskret. Kioskens ökade stor-
lek var troligtvis ett bidragande skäl 

till att man drog kiosken mer ut ur 
slottets huvudaxel samt den tidens 
nya behov av närhet till bilburna 
kunder, säger Lotta Gunther och 
tillägger:

– Vi behöver få bättre överblick 
över hur slutresultatet kommer att 
te sig och det kan finnas flera alter-
nativ, kanske till och med flera sam-

tidiga alternativ. Framtiden, i form 
av förändrade trafik- och rörelse-
mönster, närmar sig nu Drottning-
holm på gott och ont.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

NÄRINGSLIV

DROTTNINGHOLM | Kiosken i Drottning-
holm hotas av nedläggning och på entrén 
till våffelserveringen vid Kina slott står 
det ”stängt på grund av uppsägning”. Vad 
är det som pågår? frågar sig många.

Kiosk hotad och våffelservering stängd   

Våffelserveringen vid Kina slott har drivits av samma familj i 60 år. På porten möts nu besökarna av meddelandet:                             ”stängt  på grund av uppsägning”. Avtalet gäller året ut, men familjen har valt att inte öppna alls i år.
                      FOTO: VICTOR VON SCHIRACH - SZMIGIEL

Våffelserveringen ”stängd på grund av uppsägning” 
DROTTNINGHOLM | Efter 60 års 
kaféverksamhet i privat regi av 
samma familj, vill nu hyresvärden 
Statens fastighetsverk disponera 
lokalerna själva”, så lyder det 
meddelande som står på dörren 
till våffelserveringen  vid Kina 
slott. 

Våffelserveringen vid Kina slott 
startades 1957 av Kina slotts vakt-
mästarfamilj Antonsson och drivs 
idag av Erik och Katarina Antons-
son, familjens andra generation. 
Men i år kommer de inte att öppna 
då de blivit uppsagda från det ar-
rendeavtal de har med Statens fast-
ighetsverk, (SFV). Det är SFV som 
äger marken och ståthållarämbetet 
som har så kallad dispositionsrätt 
till marken. Inom dispositionsrät-
tens område kan enskilda lokaler 
under avtalsbegränsad tid hyras ut 
till extern innehavare vilket också 
sker via SFV.

När MN kontaktar SFV hänvisas 

vi till Stefan Wirtén, slottsfogde i 
Drottningholm.

– Vi har inte sagt upp dem nu 
utan till nästa år. Vi tänkte ta lite 
tid på oss att fundera över hur vi på 
bästa sätt ska använda lokalerna, sä-
ger Stefan Wirtén.

Han kan inte svara på frågan om 
vad som föranlett att man beslutat 
att säga upp avtalet och vilka pla-
nerna är, utan hänvisar till Morgan 
Gerle på avdelningen för publik 
verksamhet på Kungliga hovsta-
terna.

– Familjen Antonsson har avtal 
för 2018. När det avtalet löper ut, 
har man sagt upp en fortsättning 
av det nuvarande avtalet. Det är 
uppsagt för ny verksamhet, men 
hur den blir är ännu inte klart, säger 
Morgan Gerle som också berättar 
att man arbetar med att utveckla 
besöksnäringen i Drottningholm.

– Drottningholm har generellt 
ökat som besöksmål. Under 2017 
hade vi på Kina och Drottning-

holms slott nästan 250 000 besö-
kare och långt fler ute i parken. Där-
för arbetar vi på ståthållarämbetet 
framåt. Vi vill öka öppethållande 
och bredda verksamheten och där 
kommer även våffelstugan in. Men 
hur och på vilket sätt det här landar 
kan jag inte uttala mig om, säger 
Morgan Gerle.

Erik och Katarina Antonsson har 
alltså avtal året ut, men de har be-
slutat att inte öppna i år. De hälsar 
via en person som här vill vara ano-
nym, att de inte är mogna att kom-
municera ännu. De har blivit upp-
sagda för avhysning som det stod 
i det brevet som överlämnades till 
dem i deras hem, just före de skulle 
öppna serveringen för säsongen. 

– De blev naturligtvis chockade 
och förtvivlade, så de kommer inte 
att öppna alls i år, berättar perso-
nen.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.sc

”Det är förfärligt. Statens fastighetsverk 
har fått fnatt. Det rör både Pressbyrån 
och våffelserveringen. Tänker de driva 
detta själva frågar man sig. Det är sorg-
ligt att de inte litar på den styrka och kompetens 
som redan finns.”

”Vi må vara en minoritet i kommunen, 
men jag tycker det här är för jävligt. Den 
närservive kiosken ger är bra för miljön 
men Lovön behöver uppenbarligen ingen 
närservice. Vi ska ta bilen för att handla mjölk och 
kvällstidning. Hur fungerar kommunens samarbe-
te med Fastighetsverket och slottsförvaltningen 
egentligen?”           Anneli Andersson driver kiosken i Drottningholm, hur länge hon får stanna kvar är dock osäkert.

                          FOTO: EWA LINNROS

”Det förslag som presenterats för oss är en plats undanskymd från de direkta kundströmmarna från turister” ’’

LÄSARREAKTIONER

>> Det har kommit många reaktioner från upprörda lovöbor. Så här 
säger ett par personer om hotet mot Pressbyrån och våffelserveringen 
som är stängd. Här ett par av dem:

’’
’’

Kiosken kvar på 
löpande kontrakt

KOMMUNEN | Den 25 maj införs 
den nya dataskyddsförordningen 
GDPR (General Data Protection 
Regulation). Förordningen kom-
mer att innebära förändringar för 
de som behandlar personuppgif-
ter. MN har hört efter vad detta 
betyder för kommunens arbete.

Tidigare har varje EU-land haft sitt 
eget upplägg på personuppgiftsla-
gen, vilket har gjort att de skiljer sig 
åt. Därför fattade EU beslutet att 
införa en och samma lag som ska 
gälla i alla EU-länder. Dataskydds-
förordningen GDPR ersätter PUL 
(Personuppgiftslagen).

– I GDPR har man tagit mer höjd 
för den personliga integriteten. 
Man har stramat åt vad man får 
göra och inte göra med personupp-
gifter, berättar Ann-Cathrine Berg-
ström, som arbetar med GDPR i 
kommunen.

I och med att i princip allt digi-
taliseras numera, blir också åtkom-
sten av personuppgifter lättare.

– Den delen gör att det behöver 
finnas ett större integritetsskydd. 
Vi skyddar integritet och person-
uppgifter så mycket som det bara 
går redan idag. Skillnaden nu blir 
egentligen att vi måste göra detta 

mer strukturerat och att vi doku-
menterar mera hur vi gör, förklarar 
Ann-Cathrine Bergström.

Informationssäkerheten är också 
en viktig bit i kommunens arbete 
och dataskyddet är en del av denna.

– I GDPR får vi inte ha en massa 
”bra-att-ha-uppgifter”, vi får inte 
ha personuppgifter som vi inte be-
höver till exempel. Det innebär att 
införandet av den nya lagen leder 
till ett rensningsarbete. Det blir ett 
nytt tankesätt. Vad är det vi behö-
ver för att sköta vårt jobb? Har vi 
inte användning av uppgifterna, 
ska vi inte heller ha kvar dem, för-
klarar Ann-Cathrine Bergström 
och tillägger:

– Men vi får å andra sidan inte 
slänga uppgifter som vi inte har 
gallringsbeslut på. Vi måste också 
titta på det utifrån offentlighets-
principen, det vill säga, får jag 
slänga det här eller är det en allmän 
handling? Det kanske ska arkive-
ras, men jag får inte ha kvar det i 
min egen dator.

Offentlighetsprincipen som bara 
finns i Sverige, är överordnad 
GDPR, vilket innebär att kommu-
nen får lämna ut personuppgifter 

om någon begär ut dem. Dock inte 
om dessa uppgifter är sekretessbe-
lagda.
– Vi måste ha ordning och reda på 
hur vi hanterar personuppgifter. 

GDPR gäller inte bara för myndig-
heter utan berör alla företag och 
föreningar, det vill säga allt som 
inte är privat.

– Vi måste ha ordning och reda 
på hur vi hanterar personuppgifter. 
Datainfektionen kan komma och 
inspektera att man följer den nya 
lagen, säger Ann-Cathrine Berg-
ström.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ny dataskyddslag

JURIDIK

 ”Det blir ett nytt tanke-
sätt. Vad är det vi behö-
ver för att sköta vårt 
jobb? Har vi inte använd-
ning av uppgifterna, ska 
vi inte heller ha kvar 
dem”
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TEL 08-560 247 80EKERÖ SOLNA CITY
Mörbyvägen 2 Ingentinggatan 2 Torsgatan 8

www.mgrental.se
info@mgrental.se

KOMMUNEN | Ekerö kommuns 
arkivarie Anneli Brattgård har 
utsetts till expert i nationell 
utredning.

Regeringen har beslutat att utse 
vilka experter som ska ingå i ut-
redningen ”Översyn av arkivom-
rådet”. Anneli Brattgård, kommu-
nens arkivarie är en av dem som 
blivit utsedda.

Uppdraget kommer från kul-
turdepartementet som tillsatt ut-
redningen. Den leds av biträdande 
riksbibliotekarien Lars Ilshammar 
och uppdraget ska redovisas 18 no-
vember 2019. 

Referensgruppen, som består av 
14 personer med olika expertkom-
petens, kommer att träffa utred-
ningen med jämna mellanrum för 
att bistå med kunskap i olika frågor 
rörande arkivområdet. 

– Att få ingå i en sådan utredning 
är både hedrande och spännande. 
Arkivfrågor är något som angår 
oss alla eftersom arkiven är en ga-
rant för behovet av rättskipning, 
forskning och är en stor del av vårt 
kulturarv. Med den ökade digita-
liseringen i samhället ökar också 
svårigheten att fånga och bevara 
den information som ska bevaras i 
arkiven, säger Anneli Brattgård.

I  kommittédirektiven till översy-
nen, skriver man bland annat: ”Ar-
kiven utgör viktiga delar av samhäl-
lets kollektiva minne och speglar 
och ger förutsättningar för samhäl-
lets utveckling och framtid. Det är 
arkivsektorns uppgift att tillgodose 
samhällets långsiktiga tillgång till 
allmänna handlingar. Arkiven är 
oumbärliga för myndigheters, fö-
retags och andra organisationers 
tillgång till allmänna handlingar på 
såväl kort som lång sikt och de är en 
del av kulturarvssektorn. Arkiven 
bidrar till en god struktur av den 
offentliga informationen samtidigt 
som de säkrar dagens information 
för morgondagens användning.”

Det som ska göras är en bred 
översyn av arkivområdet. Det över-
gripande syftet är att säkerställa 
samhällets tillgång till allmänna 
handlingar både nu och i framtiden. 

        EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Kommunarkivarie utsedd till expert

UPPDRAG

FAKTA NÅGRA AV 
UTREDARENS UPPGIFTER

>> Översiktligt beskriva arkiv-
sektorn,  beskriva och analysera 
hur samhällsutvecklingen har på-
verkat och kan förväntas påverka 
förutsättningarna för arkivverk-
samheten och olika arkivinstitu-
tioner.

>> Se över arkivlagstiftningen 
och närliggande lagstiftning, 
vid behov lämna förslag på hur 
lagstiftningen kan anpassas till 
utvecklingen på området.

>> Analysera Riksarkivets roll 
och lämna förslag på uppgifter i
förhållande till andra myndigheter 
och arkivaktörer för att undvika 
överlappning och för att upprätt-
hålla en god och säker informa-
tionshantering och möjliggöra en 
allsidig historiebeskrivning.

>> Analysera om regleringen för 
de enskilda arkiven bör förändras 
för att kunna tillgodose behov 
inom rättsskipning, förvaltning, 
forskning och skydd för kulturar-
vet.

Källa: Kulturdepartementet

Regeringen har utsett 
kommunens arkivarie 

Anneli Brattgård till att 
       ingå i utredningen 

                     ”Översyn av arkivområdet”.    
   FOTO: EWA LINNROS
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EKERÖ | Den 27 april tog Elin 
Larsson från Ekerö hem guldme-
daljen i Måleri-SM som ägde rum 
i Uppsala. Nu väntar ännu större 
tävlingar för en målare som håller 
”världsklass” enligt experterna.

Det var med stor förvåning som Elin 
hörde Youtubern Daniel Riley ropa 
upp henne på scenen under prisut-
delningen i en av de 59 yrkeskatego-
rierna som ingick i årets Yrkes-SM. 
I konkurrens med många andra 
målerielever och lärlingar hade hon 
tagit sig igenom ansökningsfasen 
med casting och uppvisning för ju-
ryn, månader av hård träning och 
till sist den hårda kampen om att 
visa sina färdigheter inför publik 
under Yrkes-SM. Juryn hade mätt, 
kontrollerat och bedömt på ett tret-
tiotal punkter och det fanns ingen 
tvekan om att Elin var i en klass för 
sig, även om alla tävlande haft hög 
nivå på sina prestationer.

Lite omtumlad och ganska trött 
efter tävlingen plockade hon en 

stund senare ihop de sista verktygen 
och färgburkarna i sitt tävlingsbås.

– Det var väldigt häftigt och roligt 
att vara med och jag är jätteglad och 
överraskad över att jag vann, sa hon.

Under tre intensiva dagar hade 
hon jobbat stenhårt på att visa att 
hon är bäst på att bredspackla, ta-
petsera, göra bildöverföring, måla 
schabloner och utföra många andra 
moment som ingår i målarjobbet. 
Elin presterade bra i alla moment 
och i tapetsering och snickerimål-
ning som är hennes favoritsysslor 
inom yrket, placerade hon sig i topp 
bland de åtta finalisterna. 

– Jag har aldrig sett en svensk täv-
lingsmålare prestera bättre, det är 
verkligen världsklass på Elin, säger 
Björn Nilsson coach för Måleri-
landslaget, där Elin nu ingår. Med 
sin långa erfarenhet av att förbereda 
Sveriges bästa målare för yrkestäv-
lingar i hela världen borde han veta.

Till vardags går Elin sista termi-
nen på målarlinjen på S:t Martins 
gymnasium i Solna.

– Jag valde måleri för att jag tycker 
om att arbeta med händerna och 
kroppen. Det känns verkligen som 
om jag har hittat rätt, konstaterar 
hon.

Nu ser hon fram emot att börja job-
ba om några månader, även om hon 
inte vet var det kommer att bli ännu. 
Men att hon kommer ge plats för det 
kommande årets tävlande det vet 
hon säkert. Det som är klart redan 
från början är att hon har en plats i 
EM i Budapest den 26 till 28 septem-
ber. Sedan kommer hon och de två 
övriga SM-medaljörerna att kvala 
till VM som äger rum i Kazan i Ryss-
land den 22 till 27 augusti 2019.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Elin är Sveriges bästa målare

TÄVLING

”Det är verkligen världsklass på Elin” säger landslagscoachen 

Elin Larsson vann med stora 
marginaler över de övriga sju 

deltagarna i SM.  
 FOTO: PER HANSSON

KÖPER DINA PRYLAR 
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EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se

Tröttnat på köerna?
Arbeta och bo på Ekerö!
Hyr kontor/lokaler/lager

Att jobba och bo på Ekerö innebär att man slipper sitta i 
köer, får mer tid över och skonar miljön. Vi har nybyggda 
och nyrenoverade kontorslokaler till uthyrning i Brygga 
industriområde. Nära till buss, färja och Ekerö centrum. 
Vi har även uppställningsytor och lagerlokaler på inhäg-
nat område i närheten av kontorsfastigheten.



 Tel 08-560 245 15  •  Skå Industriområde 
www.ekerobilglas.se

Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag

M
O
TO

RBR
ANSCHEN

S

R I K S F Ö R BU
ND

Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil

22-24 maj
Ny chans att boka hembesök! Vårt första besök till Ekerö blev fullbokat väldigt 
snabbt så vi har bestämt oss för att besöka er igen. Skynda att boka!
 
Den 22-24 maj återvänder Dittsolskydd-On-Tour till Ekerö. Vi erbjuder då
kostnadsfria hembesök till er som är intresserade av markiser. Vi ger er råd-
givning, mäter och tar fram prisuppgift direkt på plats hemma hos er, helt utan 
förpliktelser till köp. Under dessa dagar har vi också specialerbjudanden på
utvalda terrass- och fönstermarkiser med upp till 20% rabatt!

Boka ett gratis hembesök
Anmäl ditt intresse på www.dittsolskydd.se/dittsolskydd-on-tour
eller via info@dittsolskydd.se

Vi kommer till Ekerö igen!

Dittsolskydd Nordic AB har hela kedjan från mätning, rådgivning, offert, tillverkning och montering. 
Vi kan därför erbjuda marknadens bästa priser med garantier på hela 5 år. Välkommen att testa oss!

www.dittsolskydd.se    Tel: 0511-10 000

Vi monterar åt dig!
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Supersmidigt.
Nu har vi öppnat vår nya bygghandel på Bällstav. 102 i Bromma. Välkommen!

Sluta slita...
...marknadens lättaste

utbordare med 6, 8 och 9,9 hk
och inbyggt startbatteri

Vill du fortsätta motionera
så har vi även modeller med

traditionellt dragsnöre

INBYGGT
STARTBATTERI

Introduktionserbjudande PÅ SELVAMOTORER
under april och maj 2018 (från 4 – 150hk)
Mälaröarnas Båtvarv AB, Tel: 08-560 243 63, www.malaroarnasbatvarv.se   AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE 

MÄLARÖARNA | Den 22 april fira-
de Ekerö squaredancers 35-årsju-
bileum med mat och dans i scout-
stugan vid Ekebyhovsbacken. 
Ett 60-tal medlemmar, flera som 
dansat squaredans sedan starten, 
var med och firade.

Det var den 28 januari 1983 som 20 
nyfikna elever samlades till Ekerös 
första squaredanskurs i Ekebyhov-

skolans matsal. Kursen hölls av 
Medborgarskolan och kursledare 
var Lily Karlholm med biträde av 
maken George, som båda lett kurser 
i latinamerikansk dans tidigare. Den 
första kursen följdes av fler och så 
småningom den första uppvisning-
en i Uppgårdsskolan i Stenhamra, 
november 1982. 

Önskan växte om att bilda en 
klubb för att kunna komma ut och 

dansa tillsammans med andra klub-
bar och 7 april 1983 samlades 16 
medlemmar till ett sammanträde 
och bestämde att Ekerö Squaredan-
cers skulle bildas. Vid bildandet var 
det 17 medlemmar, men under för-
sta året ökade antalet till 29.

Ekerö Squaredancers håller fort-
farande kurser och dansuppvis-
ningar.               

Ekerö squaredancers 
firar 35-årsjubileum

MÄLARÖARNA | Den 28 april de-
lade Kristdemokraterna på Mäl-
aröarna ut 2018 års Vitsippspris 
på Ekebyhovs slott. I år gick ut-
märkelsen till Mälaröarnas EBO-
grupp.

–Vi vill på detta sätt uppmärksam-
ma positiva krafter och initiativ i vår 
kommun, säger Sivert Åkerljung 
(KD), gruppledare. 

Vitsippspriset delas ut till någon 
som i kristdemokratisk anda verkar 
för ett mänskligare samhälle. I år 
gick priset till  ”Mälaröarnas EBO-
grupp” som hjälper ensamkom-
mande ungdomar över 18 år att hitta 
boende. Priset består bland annat av 
en prischeck på 3 000 kronor. Krist-
demokraternas distrikstordförande 
och landstingspolitiker Maria Fälth 
delade ut priset.               

EBO-grupp fick pris

MÄLARÖARNA | I förra numret skrev MN om att kommunens miljö-
nämnd inte skulle överklaga Mark- och miljödomstolens beslut gällande 
vem som är ansvarig för en avfallsdeponi i en privat trädgård på Färingsö, 
till Mark- och miljööverdomstolen.

Kontoret har dock gjort en noggrannare analys av beslutet samt rådgjort 
med och fått tillsynsvägledning av Statens geotekniska institut och därefter 
bestämt sig för att ändå lämna in en överklagan.

Miljönämnden överklagar trots allt 

JUBILEUM

Fr.v. Sivert Åkerljung (KD), Stefan Pettersson EBO-nätverket, Niklas Ernback (KD), 
Lena Jonsson EBO-nätverket.                      FOTO: HASSAN SALIMI

Ekerö Squaredancers 
vid 35-årsfirandet.   

FOTO: ROJNE ERIKSSON



NATURLIGA LYFT

INJEKTIONSSPECIALIST - estetisk lakare - aukt hudterapeut shr

ATT ÖVERTRÄFFA DINA FÖRVÄNTNINGAR 
ÄR VÅRT ANSVAR

Apelvägen 22F
179 63 Stenhamra

0708 535 965  
info@storablaklinik.se

BOTOX - köp 2 zon få 3!
FILLERS - köp 2 ml få 3!
TRÅDLYFT - 10% rabatt!

ÄR VÅRT ANS

www. s t o r ab l a k l i n i k . s e

KAMPANJ

*tom 25/5 2018Fö l j  o s s  på  @ s t o r ab l a k l i n i k

..

Sommarsim- & teknikskola
Nu är det dags att anmäla sig till årets sim- & teknikskola 

på nedan badplatser på Ekerö!
V 29-31 på Lundhagen, Karlskär, Stockby samt v 32 på Lundhagen, Karlskär

Anmälan via Stockholms Kappsimningsklubbs hemsida: www.kappis.se
Information om simskolan finns under fliken Sommarsimskola-Ekerö
Frågor? E-post: skk.kansli@kappis.se . Tel: 070-227 29 54

    Fokusområden där kursavgift är GRATIS
Fokusområde 1 – barn i förskolan under 2018 (födda 2011-2012)
Fokusområde 2 – barn i årskurs 4-5 under 2018 (födda 2006-2008)
Fokusområde 3 – ej simkunniga ungdomar 16 år och äldre

I avtal med Ekerö kommun erbjuder vi subventionerad kursavgift samt gratis kursavgift för 3 olika åldergrupper enligt ovan 
fokusområden gällande Ekerö kommuninvånare.

Vi kommer erbjuda även öppen simskola (drop in) för de yngsta (3-4 år) på Lundhagen under vecka 29-31 
kl 12:50-13:20 och Karlskär 12:15-12:45 samt privatundervisning på Lundhagen/Karlskär. 

Se information på hemsida samt badplats. 

Simskolan vänder sig till barn och ungdomar från 4 år och uppåt. I undervisningen ingår lek 
som ett naturligt moment samt bad- och båtvett, vattenlivräddning och hjärt- och lungräddning 
med mera. Vi kommer även att ge alla möjlighet att ta ett simmärke.

NYHET 

sommaren 

2018! 



FÄRINGSÖ | I slutet av maj kom-
mer TV-tittarna att kunna se 
Färingsöfamiljen Sofie, Åke och 
Platin Carlson i programmet ”Alla 
bygger” på TV4. Inför kamerorna 
kommer de genomföra ett bygg-
projekt i familjens hus och kämpa 
om vem av dem som ska bestäm-
ma hur det ska göras.

När bygg- och realityserien ”Alla 
bygger” drar igång för andra säsong-
en är familjen Carlson ett av de gäng 
som ger sig i kast med att förverkliga 
ett drömbygge i sitt eget hem. 

– Jag fick frågan från en kompis 
som jobbar för produktionsbolaget, 
om inte vi hade något hemmabygge 
på gång. Jag frågade pappa och han 
säger sällan nej, så vi hoppade på. 
Från början var det bara jag och han 
som var anmälda, men när teamet 
kom hit och skulle börja filma tyck-
te de att mamma också skulle vara 
med, berättar Platin, som är blog-
gare och van vid att synas framför 
kameran.

Det är inte första gången som hon 
och pappa Åke är med i TV. Under 
förra året deltog de både i matlag-
ningsprogrammet ”Vi lagar bästa 

maten” och familjeprogrammet 
”Duellen”, då de fick prova på att 
samarbeta inför kamerorna.

I ”Alla bygger” får tittarna följa 
deltagarnas byggprojekt ända från 
start till mål och ta del av alla de 
vedermödor som det kan innebära 
när en familj med olika egenskaper 
ska enas om hur arbetet ska fort-
skrida.

– Man kan  verkligen säga att vi 
har våra olikheter, jag och mina 
föräldrar. Jag vill gärna planera vad 
som ska göras, pappa slår i första 
spiken och sedan tar han det däri-
från. Mamma däremot får en idé 
och sedan kör hon på, oavsett vad vi 
säger. Mellan mig och pappa har det 
varit lite kallt krig om vem som ska 
bestämma, men vi löser det bra till 
slut, skrattar Platin.

Hemmabygge är dock ingen ovan-
lig företeelse i familjens hus. Det 
pågår ständigt utvecklings- och 
ombyggnadsprojekt, stora som 
små.

– Vi har bott här i 17 år och mina 
föräldrar är fortfarande inte klara 
med huset. Det är alltid något på 
gång här hemma, både saker som 

ska förändras och människor som 
kommer och hälsar på. Här är aldrig 
tyst och tomt.

Trailern för programmet börjar 
visas på TV4 den 17 maj och det 

första avsnittet av åtta sänds den 24 
maj. 

– Vi har inte sett något av det som 
kommer att visas, så jag har ingen 
aning om hur det blir, men jag är 

väldigt nöjd och stolt över det vi har 
åstadkommit, konstaterar Platin.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Familjen Carlson bygger i TV

TV

Sofie, Åke och Platin Carlson ger sig i kast med ett byggprojekt som utmanar deras respektive olikheter.               FOTO: PRIVAT
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restaurang jungfrusund 
 

kristi himmelsfards dag 
torsdag 10 maj , ppet 12.00 22.30 

afterwork 
fredag 18 maj 16.00 18.30 
 

Finns det något bättre sätt att avsluta 
arbetsveckan på än något kallt i glaset 
tillsammans med vänner och kollegor? 
 

sista brunchen  
19 20 maj 12.00 15.30
 

Sista helgen för brunch innan den tar 
sommaruppehåll 
 

whiskeyprovning mackmyra  
fredag 25 maj 19.00 
 

Välkommen på den spännande whiskyprovningen 
”Små fatens magi” tillsammans med mackmyra 
svensk whisky. Under kvällen provar vi allt 
från bourbonfatslagrad whisky till rökig whisky 
lagrad på oloroso-fat 
 

mors dag 
s ndag 27 maj ppet 12.00 21.00
 
 
 B o r d s b o k n i n g  0 8 - 5 6 0  3 5 0  0 0  

F ö r  m e r  i n f o r m a t i o n  w w w . r e s t j u n g f r u s u n d . s e  
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Jungfrusunds Marinservice AB
Bryggavägen 133, 178 51 Ekerö.  

Telefon 08-5603 3435

info@jungfrusundsmarin.se

www.jungfrusundsmarin.se

Vår i  
luften!
Välkommen att provköra 
Nordkapp, utrustade med 
Evinrude utombordare. 
Du kommer garanterat 
få mersmak!

Dessutom har vi lagt i fler 
bryggor i år, så båtplats 
finns för de som är snabba.

ALLTID PERFEKT
KLIPPRESULTAT

NYHET!

AUTOMOWER® 440
• För ytor upp till 4000 m² (+/-20%)

• Klarar sluttningar upp till 45% lutning

AUTOMOWER® 310/315
• För ytor upp till 1000 m²/1500 m² (+/-20%)   

NYHET!

AUTOMOWER® 420/430X
• För ytor upp till 2200 m²/3200 m² (+/-20%)  

NR.

BÄST-
SÄL JARE

S EDA N  1995

1

Häcksax 
Stihl HS45
Bäst i test! Kraftfull häcksax 
med 60 cm skärlängd.

2.990:-
(ord 3990:-)

Yrkes- & Profilkläder • Trädgårdsmaskiner • Mode
Mån-fre 7-18, lör 10-14.Färentunav 101, Skå. Tel 08-560 248 01. www.malaro.se

Stihl MS 170
Kompakt bensinsåg, 30 cm svärd.

1.790:-
(ord 2.490:-)

Glöm inte skyddsutrustning!.
Vi har sågskyddsbyxor och stövlar. Skyddshjälmar med visir och hörselskydd. 

Stihl FS 131
Lätt röjsåg med tre olika 
skärutrustningar: trimmer-
huvud, gräs/slykniv, sågklinga. 
Ergonomisk sele.

4.990:-
(ord 6.190:-)

Stihl FS 38
Lättstartad trimmer för 
trädgården. 

1.790:-
(ord 2.190:-)

Mälarö Skydd – 15 års erfarenhet av robotklippare!  Vi installerar och instruerar!
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KAGGEHOLM | Den 29 maj tillträ-
der de nya ägarna till Kaggeholms 
slott. Nu håller de som bäst på 
med att smida planer för vad 
som ska hända på området. Än så 
länge är det enda som är säkert 
att de vill skapa en samlingsplats 
för människor.

– Vi vill göra detsamma som vi gjort 
i våra tidigare projekt och det är att 
skapa en plats där människor kan 
bo, verka och besöka. Det vi vill är 
att bidra till att skapa en samhälls-
struktur och vårt syfte är att här ska 
kunna genomföras små och stora 
idéer i projektform, säger Olle Lars-
son, vd på Sisofys som köpt hela 
området av Pingströrelsen som ägt 
det sedan 1942. 

Tidigare har Sisofys bland an-
nat köpt, rustat upp och utvecklat 
Wenngarns slott i Sigtuna, där det 
idag finns 500 bostäder och det 
planeras för lika många till. Dess-
utom har själva slottsbyggnad som 
var fallfärdigt vid köpet, fått nytt 
liv, med hyresgäster som bedriver 

livfulla verksamheter med allt från 
bageri till konferensverksamhet.

Stolt visar Olle Larsson runt på 
Kaggeholmsområdet som är 29 hek-
tar stort och inrymmer ett 30-tal 
byggnader. Här finns förutom de 
ståndsmässiga slottsbyggnaderna, 
även Pingströrelsens folkhögskola 
vars lokaler blir tillgängliga om först 
ett år då skolan flyttar. Här finns 
också ett bostadsområde med vil-
lor, elevhem och en grupp hus som 
egentligen är ihopfällbara nödbo-
städer som skulle skickas till kata-
strofområden, men hamnade här på 
slottsområdet istället.

När Olle Larsson får frågan om vad 
som kommer hända på området och 
med byggnaderna framöver, har 
han mycket att berätta men inget 
entydigt svar.

– Vi har redan haft ett samver-
kansmöte med helgöborna och det 
kommer bli fler. Dessutom har vi 
möten med kommunen, entrepre-
nörer och andra verksamma i kom-
munen som har idéer om vad som 

kan hända här. Just nu inventerar 
vi vad det finns för behov och hur 
vi ska kunna bidra till att tillgodose 
dem. Vem vet, det kanske blir äldre-
boende, historieberättande i någon 
form eller ett företagscentrum, sä-
ger han och fortsätter:

– Jag tror inte att vi själva kom-
mer att driva någon verksamhet här, 
men det finns en lång lista på männ-
iskor som har idéer som de vill för-
verkliga. Dem vill vi nu bjuda in till 
dialog för att kunna fylla området 
med liv.

Han har redan påbörjat ett arbete 
med att dokumentera Kaggeholms 
historia i bokform, något som han 

gjort även med de tidigare stora 
bygg- och utvecklingsprojekt som 
Sisofys genomfört.

– Jag är otroligt fascinerad av om-
rådets mer än 2000-åriga historia. 
Först och främst är det den anrika 
Helgöhistorien med boplatser från 
vikingatid, sen har vi ett slott från 
1700-talet och sen allt det som växt 
fram sedan Levi Petrus köpte om-
rådet mitt under brinnande världs-
krig, berättar Olle Larsson.

Han berättar att han själv är tidiga-
re munsöbo och har en stark känsla 
för kommunen och landskapet som 
han tycker är viktigt att bevara. Men 
mest av allt verkar han tycka om rik-
tigt stora utmaningar.

– Det roliga är själva processen 
och att göra saker som är utmaning-
ar. Svårt är roligt, enkelt är tråkigt, 
säger han som en sammanfattning 
av hur han och kollegorna i företa-
get tänker.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

De vill skapa en samlingsplats

FÖRETAG

Kaggeholm ska bli en plats för människor att verka, bo och besöka

”Jag tror inte att vi själva 
kommer att driva någon 
verksamhet här, men det 
finns en lång lista på 
människor som har idéer 
som de vill förverkliga”

Olle Larsson, vd på Sisofys, fascine-
ras av  Kaggeholms och Helgös långa, 
innehållsrika historia. Läs mer om den 
på sidan 35 i denna tidning.

FOTO: LO BÄCKLINDER

Såklart bjuder
Miljöpartiet på

kaffe & fika!

CYKELBYTARDAG 12 MAJ 
PÅ EKERÖ TORG

Byt, sälj eller köp en cykel till dig, barnen eller grannen 

på cykelbytardagen så kan vi prata mera om vad du och

Elcykelpremien är på plats, 
men mera kan göras! 

Ekerö behöver i cykelväg. 
Ekerö torg mellan 11-14, lördag den 12 maj.

VÄLKOMMEN!



Mattias  
På  
Ekerö 
 
Närmre än du tror 

 
Lördagshäng 

Lördag 15.00-sent 
Vi öppnar dörrarna för dig som på ett enkelt 
sätt bara vill hänga, ta en öl och om du blir 

sugen, ta något litet att äta. 
Kom förbi och lyssna på bra musik och njut 

av livet helt enkelt. 
 

 
Bistron & Creperian 

Söndag 11.00-16.00 
Matiga franska Galetter och härliga 

dessertcrepes. 
Perfekt för söndagslunchen och som ett 

vattenhål på promenaden. 
 

 
 

Välkommen till oss! 
Fantholmsvägen 14 b 

info@mattiaspaekero.se  
Facebook: Mattias på Ekerö (håller dig uppdaterad) 

Öppet: mån-fre 6:30-18, lör 9-14, sön 10-14  
Telefon: 08-560 241 00 

info@faringsotra.se  •  www.faringsotra.se 
Färentunavägen 65, 179 75 Skå

Billigast i Sverige?
entrétak

0-18 lör 9-9 114 söön 10-14

Bara 5 minuter 
från Tappström

 2299:-
1500 mm

VÅRYRA ADELSÖ RUNT
Upptäck kreativa Adelsö längs  

ringvägen på pingstafton den 19 maj.
ADELSÖ SMEDJA öppnar gallerisäsongen med akvarellisten Björn
Bernström från Hilleshög, konsthantverk och byggnadsvårdsbutik.
Lördag-söndag kl 12-15

GAMMALT & NYTT har vad som namnet antyder. Lördag kl 12-15

CAFÉ HOVGÅRDEN, vårblommor, bakverk, mm. Lör-sön kl 11-16

ADELSÖ BUTIK har laddat med Mullerullar och en massa andra 
delikatesser. Lördag-söndag kl 10-15

MULLE MECK firar 25-årsjubileum med invigning av MULLE
MECK-huset utanför butiken. Lördag kl 11-15

SÄTTRA SNICKERI erbjuder planteringsbord, blomlådor och däck -
stolar utanför butiken. Lördag kl 11-15

TOFTABUTIKEN med gott om heminredningsdetaljer. Lördag-
söndag kl 11-15

PIZZERIA DUVAN välj mellan 77 stora delikata pizzor  och mycket
annat. Lördag-söndag kl 12-21

Välkomna till Ekerö Centrums

Sommarfest
Lördag 9 juni kl 10-15

VI BJUDER IN 
skolklasser, 
föreningar, 

lokala hantverkare 
att vara med på vår 

lokala Knallemarknad. 

Anmälan görs 
via mail till 

@telia.com 
Ange Ekerö sommar-

fest i ämnesraden.

Lisa Ajax 
uppträder!

Ansiktsmålning
Hoppborg
Popcorn
Sockervadd
Fiskdamm
Glass till barnen
Fina erbjudanden från   

   butikerna
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KOMMUNEN | I MN:s radiopro-
gram intervjuas samtliga par-
tier i kommunen om den gångna 
mandatperiod och vilka frågor de 
tänker driva för den kommande.
Denna gång är det Miljöpartiets 
Ulrika Sandins tur.

Vad har varit bra denna mandat-
period?

 – Under den stora inflyttningen 
av asylsökande, är jag stolt över 
att kommunen valde att ha ett an-
komstboende i Stenhamra. Det la 
grunden till för det fantastiska en-
gagemanget i civilsamhället som 
sedan även bidrog till att det gick så 
bra att få igång projektet ”Öar utan 
gränser”.

Vad har varit dåligt?
– Många odemokratiska processer 

som hur man valde att flytta Ekeby-
hovskolans högstadium utan att in-
volvera berörda parter, den hastigt 
påkomna  idén om en försäljning av 
Sanduddens skola och  alla de beslut 
som inte har fattats, nämligen att 
göra omställningen till ett klimat-
smart samhälle med hjälp av bland 
annat ”klimatklivet” som regering-
en har satsat mycket på. 

Er hjärtefråga är klimat och mil-
jö  – kommunen kallas ekokom-

mun, lever den upp till detta en-
ligt er?

– Nej. Definitionen av en eko-
kommun innebär att man i alla be-
slut som man tar, ska ta kretslopps-
tänkande i beaktande. Det ser vi inte 
mycket av i kommunen. Vår kom-
mun har inte ens egna miljömål. 
Det gör också att kommunens över-
siktsplan inte har någon relation till 
vare sig nationella miljömål, Agen-
da 2030-målen som FN har beslutat 
om eller Parisavtalet.

Vad har Miljöpartiet påverkat 
under mandatperioden?

– Vi uppmärksammade tidigt 
problemet med att de ensamkom-
mande ungdomarna förlorade sin 
boendeplats i kommunen då de 
fyllde 18 år. Vi tryckte på att vi skulle 
använda pengarna som vi fick från 
staten och möjliggöra ett kvarboen-
de. Vi var aktiva tillsammans med 
den övriga oppositionen att stoppa 
försäljningen av Sanduddens skola. 

Vad vill ni driva igenom när det 
gäller skolan?

– Det allra viktigaste är att satsa 
på lärarna. Det är viktigt att kom-
munen är en attraktiv arbetsgivare. 
Något som vi kan ta lärdom av från 
den senaste mandatperioden, är att 
involvera lärarna tidigt i viktiga be-

slut som fattas. Sedan handlar det 
också om att ha konkurrenskraftiga 
löner, planera för pedagogiska mil-
jöer och byggnation av skolor i god 
tid och att även där involvera lärarna 
i hur skolmiljön bäst utformas. Fä-
rentuna skola är ett bra exempel på 
det.

Hur tänker ni kring ungdomslä-
get?

– Elevhälsa är mycket viktigt, det 
är förebyggande insatser som är 
allra viktigast här. Och satsning på 
föreningsliv, kulturskola och alla de 
områden som gör att ungdomar har 
någonting att göra.

Era visioner kring byggnation?
– Det finns mycket positivt man 

kan göra – bygga med trä som har 
avsevärt mindre miljöpåverkan än 
till exempel betong, bygga i kollek-
tivtrafiknära områden så att folk kan 
välja att inte ha bil och bygga ener-
gieffektivt. 

Hur vill ni påverka trafikläget?
– Mer vattenburen kollektivtra-

fik, anpassa infartsparkeringen i 
Tappström till att reservera den för 
pendlare. Nu tror jag att många som 
pendlar kanske är rädda att de inte 
får parkering och därför väljer de att 
ta bilen hela vägen. Sedan tänker vi 

oss kampanjer för nyinflyttade att 
de får SL-kort under ett visst antal 
månader, för det är lättare när man 
flyttar till en ny ort, att påverka res-
vanor. Om man kommer in i ruti-
nen att resa kollektivt, är det lättare 
att fortsätta med det än att bryta en 
vana.

Varför ska man rösta på Miljö-
partiet?

– Vi är den enda rösten i kommu-
nen för klimat- och miljöfrågorna. 
Vi kommer aldrig att göra avkall på 
det. Sedan är vi det parti som jag 
anser är modernt, anpassat efter att 

hitta kreativa lösningar för befolk-
ningen i kommunen som hjälper till 
att få ordning på livspusslet.   

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Mälaröarnas nyheters partiutfrågning

INFÖR VALET

LYSSNA

> > Hör hela 
intervjun via 
qr-kod eller 
gå in på www.
malaroarnas-
nyheter.se 

Ulrika Sandin, Miljöpartiet intervjuades i MN:s radioprogram. 
                    FOTO: EWA LINNROS

Service av båtmotorer, traktorer  

och trädgårdsmaskiner

Vi utför service på:

Båtmotorer  

 (2- och 4-takt)

 

Ring oss
08-560 422 38 
eller gå in på 

www.lemag.se

Passa på!  

Serva din  

utombordare!

Jøtul F100 En gjutjärnskamin i 
traditionell design. Stor glaslucka för 
skön brasstämning.

Jøtul S16W En traditionell murspis med 
Jötuls effektiva insats I 400. Finns för 
både hörn och rak vägg.

Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10. Fax: 08-445 14 25. E-post: info@bastuspecialisten.se 
Öppettider: måndag 10-19, tisdag-fredag 9-18, lördagar 10-15. 

LAGERRENSNING
Vi förnyar vår utställning och säljer utvalda  

lagerspisar med kraftig rabatt. Endast kvalitets-

produkter från Jøtul, Contura, Nordpeis, Dovre mfl. 

Till spisarna erbjuder vi även skorstenar  

med fördelaktiga paketrabatter.

 

Passa på nu och gör ett fynd!

Varmt välkommen!

Contura 750 är uppskattad för hög glaslucka och 
utrymmessnålt djup 372 mm. Spisen finns i svart 
och grå färg. 

Brasvärme 
20-40%

rabatt Se våra erbjudanden på 

www.bastuspecialisten.se

Föreläsning av Rigmor Robért, läkare, 
psykoanalytiker och en av landets 
mest erfarna föreläsare.

Datum:  15 maj            

Plats:  Ekebyhovs Slott

Tid:  08:00 - 10:00

Finns det någon skillnad mellan 
manligt och kvinnligt företagande? 

Föreläsning för Selma nätverk - affärsnätverket för kvinnor på Mälaröarna. 
Passa på att bli medlem nu. Anmälan på www.selmanatverk.se. Välkommen!  



 16 maj kl 15.00-17.00  Fest för förskolans barn och föräldrar
 16 maj kl 17.30-18.30  Öppet hus för allmänheten

Ekendals förskola ligger på Tappströmsvägen 62

Läs mer på ekero.se under Utbildning och barnomsorg

fyller 
E LE DK AN
 50år 

EKERÖS ÄLDSTA FÖRSKOLA

KOM OCH FIRA MED OSS

MENY

Måndag

Pannbiff med lök

Panerad fisk

Vegetariskt

Gratänger, stekt potatis, ris

Tisdag

Köttbullar

Kycklingspett

Vegetariskt

Gratänger, stekt potatis, ris

Onsdag

Laxpudding

Falukorv

Vegetariskt

Gratänger, stekt potatis, ris

Torsdag

Ärtsoppa/pannkakor

Kåldolmar

Vegetariskt

Gratänger, stekt potatis, ris

Fredag

Fläskfilé

Laxpudding

Vegetariskt

Gratänger, stekt potatis, ris

Variationer i meny 
kan förekomma 
under aktuell dag

Varmt välkommen!

Lunch 79:- 
Vardagar kl 10-14

Tennishallen Ekebyhov 

ekerömat.se

Öppet: mån-fre 6:30-18, lör 9-14, sön 10-14  
Telefon: 08-560 241 00 

info@faringsotra.se  •  www.faringsotra.se 
Färentunavägen 65, 179 75 Skå

Vi säljer elstängsel från

och stolpar förstås...

hästägare,
 vildsvinsägare

och stolpar fö

ån fre 6:30 18 lör 9 14 sön 10 14

örstås...ö
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KOMMUNEN | Vi går vidare i vår valbevak-
ning och denna gång handlar det miljö. 
Projektet med att ge en giftfri vardag för bar-
nen och införande av laddstolpar är ett par 
av de miljöinsatser som gjorts i kommunen 
under den gångna mandatperioden. I Ekerö-
alliansens plattform för den snart passerade 
mandatperioden skriver man att ”kommu-
nens miljöarbete ska ske systematiskt och 
kontinuerligt förbättras. Ett miljöperspektiv 
ska alltid tas med i kommunens aktiviteter 
och beslut.” När den nya översiktsplanen 
antogs, yrkade Miljöpartiet på avslag då de 
ansåg att det saknas ett helhetsperspektiv i 
översiktsplanen, att översiktsplanen inte in-
tegrerat målen i Parisavtalet för att begränsa 
klimatförändringarna och att man inte tagit 

hänsyn till de globala målen för att planera 
hur kommunen kan bidra till att Sverige ska 
uppnå dem. Kommunstyrelsens ordförande 
Adam Reuterskiöld (M), kommenterade 
detta med att allt inte kan komma med i över-
siktsplanen.

Ett stort miljöarbete är det som rör vatten 
och avlopp (VA). Kommunens avloppsnät är 
under utbyggnad, men det finns många en-
skilda avlopp i kommunen. Arbetet med att 
fortsätta sanering av dåliga avloppssystem för 
att värna grundvattnet och Mälaren är också 
något som tas upp i plattformen. Här står ock-
så att ”kommunen ska i egen verksamhet och 
i energirådgivning främja omställningen till 
miljövänliga energisystem”.

Under 2015 sjösattes projektet med matav-
fallshanteringen i hela kommunen. Matav-
fallet, som samlas in i gröna påsar, omvand-
las till biogas och biogödsel. Detta sker på en 
sopsorteringsanläggning med så kallad optisk 
sortering. 

En beräkning som presenterades 2015, vi-
sade at mälaröborna varje år slänger 2 400 ton 
matavfall i soporna, vilket motsvarar 92 kilo 
matavfall per person. 2 400 ton matavfall kan 
omvandlas till biogödsel och biogas som mot-
svarar 264 000 liter bensin.
                                              

                           
                             
      EWA LINNROS
                                 ewa@malaroarnasnyheter.se

Visioner kring miljöarbetet

KOMMUNALVAL 2018

MODERATERNA

Vi arbetar för en smart och hållbar kom-
mun då det är genom innovativa lösningar 
vi skapar konkreta miljöeffekter. Under de 
senaste åren har vi kontinuerligt förbättrat 
kommunens miljöarbete, skapat en giftfri 
vardag för våra barn och främjat omställ-
ningen till miljövänliga energisystem. Vi 
har tagit fram en ny miljöstrategi för ett 
miljöperspektiv i fler beslut, infört lokalt 
kretslopp och sanerat dåliga avloppsys-
tem för att rena grundvattnet i Mälaren. 
Nu vill vi intensifiera vårt arbete genom 

solceller på samtliga av Ekerö bostäders nybyggnationer och 
fler laddstolpar för elbilar. Genom regelförenklingar och bra 
service till företag och privatpersoner vill vi göra det enklare 
att göra klimatsmarta val. En av våra viktigaste uppgifter blir 
att genomföra tillsyn för det stora vägbygget.

CENTERPARTIET

Jan Runesten
Foto: Daniel Rohlin

Centerpartiet är Ekeröalliansens gröna 
röst. På initiativ av Centerpartiet har arbe-
tet med att skapa en giftfri vardag för våra 
barn och ungdomar genomförts. Vi har 
initierat laddstolpar vid infartsparkeringen 
i Ekerö. Fler laddstolpar behöver installe-
ras. Mälaren är dricksvattentäkt för drygt 
två miljoner människor. Viktigt att skydda 
Mälarens vatten mot utsläpp. Båtbotten-
färger riskerar att skada Mälarens vatten. 
Lokalt tillredda måltider till våra barn, ung-
domar och äldre, gärna ekologiskt. Sats-
ning på fler båtpendlingslinjer och färja till 

Hässelby. Fortsatt sanering av enskilda avlopp. Viktigt med 
utbyggnad av VA-systemet och dagvattenrening. Fler bygg-
nader med sedumtak och solpaneler. Kommunens tjänstebilar 
ska vara miljöklassifierade. Bevara grönområdet i Ekebyhovs-
dalen och Jungfrusundsåsen.

Kjell-Erik 
Börjesson
Foto: Arkiv 

SOCIALDEMOKRATERNA

ÖPARTIET

Vår vision är ett samhälle byggt på en eko-
logisk grundsyn och långsiktigt hållbar 
utveckling. Den fysiska miljön ska bidra 
till hög livskvalitet och god hälsa för ekerö-
borna. Det öppna landskapet, våra hagar, 
åkrar, ängar och skogar ska värnas. Våra 
stränder ska vara tillgängliga och vattnet 
rent. Vid allt beslutsfattande måste un-
derlag tas fram som tydliggör beslutets 
konsekvenser för miljön, hälsan och hus-
hållningen med naturresurser. Fler arbets-
tillfällen i Ekerö kommun skulle ge bety-

dande miljö- och hälsovinster. Ekerö bör stödja introduktion 
och användning av alternativa, mindre energislukande och 
miljöbelastande fordon och drivmedel. Kommunen ska verka 
för bättre hushållning med energi och för mer källsortering 
och materialåtervinning.

Öpartiet vill att miljön genomsyrar Ekerö 
kommuns alla beslut. En mängd områden 
kräver miljöfrämjande insatser som är av 
yttersta vikt för kommande generationer. 
Ett ensidigt jordbruk utarmar den biolo-
giska mångfalden. Med bekämpningsme-
del riskerar vi att skada pollinerande insek-
ters livsmiljö, som är betydelsefullt för vår 
livsmedelsproduktion. Vårt dricksvatten 
måste skyddas där hormonstörande giftiga 
ämnen, plast från samhället och produk-
tion utgör ett hot. Vi vill utveckla energi- 
och avloppsanläggningar, bioreningsverk, 

solpaneler och privata vindkraftverk. Fossila utsläpp måste 
begränsas. Klimat och miljö ska tas på allvar och inte påver-
kas av särintressen och kortsiktighet. Lyssna på medborgarnas 
förslag om miljövänliga alternativ. Återbruk och mångfald bör 
vara ledord i allt vi gör.                   
                                                                                          

Robert 
Oberascher

Foto: Liisa Himanka

MILJÖPARTIET

Vi lever som om vi hade 4,2 jordklot. Det 
är ohållbart. Med höga ambitioner, sunt 
förnuft och modern teknik kan vi ställa 
om. Mälaröarna har ett utsatt läge mitt i 
Mälaren. För att skydda miljön och Mäla-
ren som dricksvattentäkt vill vi begränsa 
utsläppen från jordbruket och förhindra att 
mikroplaster sprids i vattendrag och sjöar, 
sanera förorenad mark, minska antibioti-
kaförskrivning och öka andelen ekologiskt 
jordbruk. För klimatets skull vill vi sänka 
utsläppen av växthusgaser. Det gör vi ge-

nom att ta oss an ”biffen, bostaden, bilen och börsen”, det vill 
säga ökar andelen vegetarisk kost, energieffektiviserar byggna-
der, solceller, prioriterar resor till fots, cykel och buss, satsar på 
gröna obligationer och hållbart pensionssparande. Delnings-
ekonomin förenklar livspusslet och sparar på jordens resurser.

VÄNSTERPARTIET SVERIGEDEMOKRATERNA

Ulrika Sandin
Foto: Fredrik 

Hjerling

Vänsterpartiet har ett grundläggande eko-
logiskt förhållningssätt. För oss är miljö-
hänsyn viktigare än kortsiktiga vinstintres-
sen. I kommunen behöver det bli enklare 
att resa kollektivt och då behöver både den 
fjärde filen på Ekerövägen komma till och 
pendelbåten behöver få både fler och tätare 
turer. Vänsterpartiet vill även att kollektiv-
trafiken ska vara avgiftsfri för resenären. 
Att återvinna matavfall med gröna påsen 
och sortera hushållssoporna behöver bli 
enklare. Tillgängligheten att hämta nya 

gröna påsar behöver bli bättre, kommunhusets reception och 
återvinningscentralen i Skå räcker inte. Vid kommunens åter-
vinningsstationer behöver både belysning och tillgänglighet 
förbättras. Dessutom behöver kärlen tömmas mer frekvent. I 
dagsläget hinner de knappt tömmas innan de är fulla igen.

Mikke Lillman 
Foto: Privat

Sverigedemokraterna Ekerö verkar för en 
sund och hållbar framtid där vi värnar om 
vår fantastiska naturmiljö som vi har på 
Mälaröarna. Då tunga transporter är en 
stor klimatbov så vill vi verka för en större 
andel närodlad och ekologisk matproduk-
tion på Mälaröarna. Mat med högt närings-
innehåll och utan gifter är en förutsättning 
för god hälsa. Vi vill ge invånarna vetskap 
om var den mat de äter kommer ifrån och 
vi vill därför införa ursprungsmärkning på 
de matsedlar som finns inom Ekerö kom-

mun. Vi arbetar också för att öka andelen ekologiska råvaror i 
de kommunala köken både inom skola och äldreomsorg.
Vår miljö är ett gemensamt ansvar där ingen kan göra allt men 
alla kan göra något.

Corey Liljeqvist
Foto: Privat

Hanna Svensson
Foto: Charlotte Rückl

Kjell-Erik

KRISTDEMOKRATERNA
Kristdemokraternas miljöpolitik utgår 
från förvaltarskapstanken, den genom-
syrar alla våra ställningstaganden. Vi som 
lever nu ska lämna över en jord som nästa 
generation kan ha som hem. Vi vill till ex-
empel fortsatt satsa på kollektivtrafiken, 
infartsparkeringar och utbyggnad av gång- 
och cykelvägar så fler väljer att åka kollek-
tivt. Fortsatt sanering av enskilda avlopp 
och förbättra kontrollen kring dessa. Vid 
upphandlingar ska det anges vilken mil-
jöprestanda som ska uppnås, snarare än 
vilken typ av fordon eller bränsle som ska 
användas. Marknadsför tydligare ”gröna 

påsen” så att fler väljer att sortera sina matrester. Fler laddstol-
par i kommunen. Uppmuntra förskolor och skolor att ännu 
mer arbeta med hållbar utveckling och miljöfrågor. Bygga pla-
nerat närvärmeverk i anslutning till vårt reningsverk.

Sivert Åkerljung 
 Foto: Lennart Molin

Å

LIBERALERNA

Liberalernas Ekerö är en kommun där till-
växt, cirkulär ekonomi och god hushåll-
ning med ändliga resurser går hand i hand. 
Vi vill ha en nollvision för nedskräpning. 
Det som slängs i naturen hamnar till sist 
som bland annat mikroplast i vår mat. För-
sta steget är att utveckla en nedskräpnings-
policy och utse en särskilt ansvarig renhåll-
ningsingenjör. Föroreningar ska inte lagras 
i marken eller ledas ut i våra vattendrag. En 
kommunal dagvattenpolicy ska tas fram. 

Liberalerna tog förra mandatperioden initiativ till ”gröna på-
sen”. Sopsorteringen bör utvecklas med fler fraktioner i sop-
tunnorna. Sänkt bygglovsavgift om solpaneler installeras vid 
nybyggnation kan stimulera omställningen av vår energiför-
sörjning. Kommunen bör gå före och installera solpaneler i 
verksamhetslokaler som är lämpliga för det.

Göran Hellmalm
Foto: Malin Benbasat

DIN FRÅGA 
TILL POLITIKERNA  
Skicka in din fråga till politikerna. 
Märk frågan med ämne (bostäder, 
ekonomi, skola, äldreomsorg, trafik,
kultur- och fritid, miljö,näringsliv)

Om din fråga är ställd till ett speciellt 
parti, märk ut även detta.

Maila till: red@malaroarnasnyheter.se 
eller med brev till: Mälaröarnas nyheter
Box 100, 178 22 Ekerö



KOMMUNEN |Här redovisar vi vår valenkät. Det verktyg vi använt tillåter endast en röst 
per enhet, det vill säga dator, surfplatta eller mobil. 205 röster har kommit in.

Moderaterna har fått flest röster med 33,17 procent, därefter kommer Öpartiet med 17,07 pro-
cent. På tredje plats följer Sverigedemokraterna med 13, 66 procent. Kristdemokraterna har 9,27 
procent, Socialdemokraterna 7,80 procent, Miljöpartiet 6,83 procent, Centerpartiet 4,88 pro-
cent, Liberalerna 3,90 procent och Vänsterpartiet 2,44 procent. Två röster har svarat ”Vet ej”.

MN:s valenkät

Vår- och sommarsäsongen inleds med dagligt öppethållande av slotten 
Drottningholm och Kina samt guidad visning av Evert Lundquists 
ateljé. Välkommen!

Drottningholms Slott
Flanera i slottet i egen takt eller följ med på guidad slottsvandring. 
För barn finns bildjakterna Lejonsafari, Guldjakten, Fauna och Flora 
att utföra på egen hand, och för vuxna RokokoGo!

Kina Slott
Upptäck det exotiska lustslottet i Drottningholms slottspark. 
Audioguiden tar dig med på en historisk resa genom slottets salar. 

Evert Lundquists ateljé
Missa inte möjligheten att se den orörda ateljén med målningar 
av konstnärsparet Evert Lundquist och Ebba Reutercrona. 
Visning med fri entré söndagar kl. 15.00.

Slottsboden och restaurang
I butiken Slottsboden i besökscentret handlar du ”kungligt” 
och kopplar av med en kopp kaffe eller lunch i restaurangen.

www.kungligaslotten.se
App Store / Google Play: Kungliga Slotten

Sommartider
sommarsäsong på drottningholm

Gör mamma lycklig med en

Morsdaglunch 
på Skytteholm Hotell 

Hos oss värnar vi om traditioner och självklart vill vi fira mor med en 
härlig lunch på morsdag den 27 maj. Varmrätten serveras i herrgårds-

matsalen och dessertbuffen i salongerna en trappa upp.

Morsdagslunch:  
Vi har två sittningar kl 12.30 och 15.00.

Varmrätt samt dessertbuffé

Pris 295 kr
Barn upp till 3 år gratis, upp till 10 år halva priset.

Boka på:  
skytteholm.se, 08-560 236 00, welcome@skytteholm.se 

Skytteholm Hotell & Konferens är en del av familjen Stockholm Meeting Selection

come@skytteholm.se

EKERÖ BIO

Erskinesalen 19 maj kl 19 - 21.30
Biljetter 200 kr finns på Mälaröarnas  
Bokhandel & olstafolkpark.se 

DIREKTSÄND OPERA PÅ BIO FRÅN 

KUNGLIGA OPERAN 

Birgit 
Nilsson

Nina Stemme  
i jubileumskonsert

100 år
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ENKÄT

 Vilket parti i kommunen 
skulle du rösta på om det 

var kommunalval nu?

 Moderaterna

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Liberalerna

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Vänsterpartiet

Öpartiet

Sverigedemokraterna

Vet ej



SKÅ | En historisk pärla i hjärtat 
av Färingsö. Ett kulturellt riksin-
tresse och ett undanskymt skol-
museum. Allt det här vill förfat-
tarna Siv Ljungberg och Christina 
Palmqvist lyfta fram i den nya 
boken om Skå skola som de skri-
vit tillsammans med Färingsö 
hembygdsförening.  

Det har precis varit releasefest för 
den nya boken om Skå skola. En 
gedigen skolresa i tiden där förfat-
tarna nedtecknat allt om byggna-
derna, intervjuat gamla elever och 
personal. Där läsaren får en ordent-
lig inblick i skolans och framför allt 
Skå skolas historia. 

– Vi tycker att det är hög tid att 
dokumentera skolan som i år fyller 
207 år och där undervisning bedri-
vits oavbrutet under alla dessa år, 
säger Siv Ljungberg.

Författarna berättar att anled-
ningen till bokens tillkomst är dels 
tillståndet för två av byggnaderna 
på skolområdet, dels att hem-
bygdsföreningen fått förfrågan om 
visningar av skolmuseet. 

– Det som är unikt med skolan 
är att det aldrig rivits något hus. I 
stället har det byggts fler, berättar 
Christina Palmqvist. 

Det äldsta huset är från 1700-talet. 
Först var det klockarebostad och 
från 1811 bedrevs det undervisning 
där. Det har även varit fattigstuga, 
skomakeri och vaktmästarbostad. 
Sedan mitten av 1980-talet är det 
skolmuseum, men de senaste åren 
har det inte funnits någon som an-
ordnat visningar och dessutom är 
det i stort behov av underhåll. 

–Både yttre renovering och upp-
värmningssystemet måste ses 
över. Och det är viktigt att det ut-
förs av någon som är kunnig om 
sådana här gamla byggnader, säger 
Siv Ljungberg. 

Hembygdsföreningen har varit i 
kontakt med Ekerö kommun an-
gående renovering och stöd för 

att återuppta visningar av museet. 
Kommunen ställer sig positivt till 
det, men pengar måste till. 

Någon som hoppas på att museet 
kommer till större användning är 
Skå skolas biträdande rektor Chris-
tel Romilsson. 

– Det är en unik pärla och får inte 
glömmas bort. 

Något som Christina Palmqvist 

och Siv Ljungberg tillsammans 
med Färingsö hembygdsförening 
håller med om och de hoppas kun-
na sprida kunskap om den anrika 
Skå skola genom sin bok ” Skå skola 
– en skolresa i tiden”. 

ELIN ELDESTRAND
red@malaroarnasnyheter.se

En ny bok om Skå skola

HISTORIA ”Det är en unik pärla som inte får glömmas bort” ’’

Författarna Siv Ljungberg och Christina Palmqvist med boken om Skå skola.  En undanskymd pärla är skolmuseet på Skå skola.  FOTO: ELIN ELDESTRAND

Program & värdar
Sändningstider: www.radioviking.se

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking
Sweden

78 på 60: Gunnar Nilsson
Absolut blandat: Cornelia 
von Bargen
Back to the Sixties: Janne 
(JB) Bengtsson, Janne 
Widén och Lasse Lindros
Barockt och Bàrock:  
Jüri Jürgenthal
Bred Blandning: 
Janne (JB) Bengtsson
CD med egna öron:    
Pyret Ericsson
Country Corner:         
Peter Ahlm
Country Lovers:       
Anders Hjelm
Dags för dragspel:      
Kjell Nilsson 
Det är måndag morgon: 
Janne Andersson
Fredagsmys: Leif Helenius
Fredagsdansen: Gunilla 
Jerlinger, Anders Hjelm, 
Anni Stavling
Fredagskväll:             
Björn Höglund
Fyndlådan: Leif Bjärnling
God kväll Mälaröarna: 
Ewa Linnros och Joakim 
Jonsson

Gott & Blandat:            
Eva Möller
Gubbarna på hyllan: 
Janne Andersson och Micke 
Wallin
Helgdagsrock och Movin’ 
On:  Janne Lyckman och 
Teddy Wickström
Kryckan på egna ben: 
Lars ”Kryckan” Krüger
Kyrkradion: Marianne 
Abrahamsson, Barbro och 
Lennart Arlinger, 
Lennarts Låda:       
Lennart Lundblad
Lättspårat:             
Ingemar Eriksson
Lördagsönskningen: 
Lasse, Kalle och Nisse; 
Gunilla Jerlinger
Morgonluft från 
Mälarökyrkan: Urban 
Thoms, Christer Englund, 
Thorleif Larsson, Lars Narin, 
Klaus Franken, Bengt-Erik 
Eriksson, Sigrid Malmberg
Musik i skymningen: 
Birgitta och Janne Lyckman
Musik & babbel: Cornelia, 
Pontus och Märta

Mälarö Jazz: Tommy 
Ollmark med Janne Stolpe, 
Lennart Elworth och 
Lennart Odlinder
Onsdagsdansen: Björn 
Schumacher & Ola Göthe
Plattfall: Nisse Jakobsson
Plats på scen:                
Bo Magnusson
Radiola: Ola Göthe
Rockoko: Gunilla Jerlinger
Skivat och klart:           
Kjell Karlsson
Storband och mycket 
annat: Tommy Ollmark
Sång och glädje: Thorleif 
Larsson och Erik Ström
Söndagskväll:          
Fredrik Rispe 
The 70´s: Magnus Haage
Torsdagspytt: med P-O 
Ljungberg
Valle Vikings visbar:    
Ove Engström
Viking meny: Ulf Nystedt
Wallins praliner: 
Micke Wallin
Ytterligheter: Lars Grahm
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EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

 Bryggor
 Sandstränder
 Bojstenar
 Muddring
 Sjötransporter
 Sjöbodar
 Båtlyftar
 Vågbrytare
 Vassrensning
 Kranlyft
 Borrning
 Vinterförvaring 

   båt, bil

Vi har de rätta redskapen för alla marina entreprenader. Vi har erfarenhet 
av såväl små som stora entreprenader åt kommuner, båtklubbar, privat-
personer och företag. Kontakta oss för mer information!

EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se



Genom innovativa lösningar  
får vi konkreta miljöeffekter.  
Tillsammans skapar vi en 
smartare och hållbarare 
kommun genom:

Adam  Reuterskiöld 
Kommunstyrelsens ordförande

• Biobaserad närvärme.
• Lokalt kretslopp där allt slam tas tillvara.
• Fler laddstolpar för elbilar och laddhybrider.
• Solceller på Ekerö Bostäders samtliga nybyggnationer.
• Minskat regelkrångel som underlättar klimatsmarta val.

– Först vår- 
handlar vi,  
sen bowlar vi.  
Det är så den  
här familjen  
rullar.

Hitta din vårstil i våra 100 butiker.

560 340 00

Ekerö Taxi 
har en egen app!
Ladda ner till din mobil 

och boka din resa 
direkt i  appen!
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Har du en fråga till 
kommunens infor-
mationschef? 
Maila din fråga till: 
radio@malaroar-
nasnyheter.se
och få svar direkt 
i tidningens radio-
program torsdagar 
kl 17-19  i Radio 
Viking, 101,4

I MN:s radioprogram ”God kväll 
Mälaröarna” svarar kommunens infor-
mationschef Johan Elfver på inskicka-
de frågor från er läsare och radiolyss-
nare. Nedan följer några av dem.
 
Är det kommunen som driver verk-
samheten med restaurang och kon-
ferenslokaler på Ekebyhovs slott?

– Ja det stämmer, det är kommunen 
som driver Ekebyhovs slotts lunchser-
vering och konferensuthyrning. Det är 
inget bolag utan en resultatenhet vilket 
innebär att den ska bära sina egna kost-

nader. Det ligger under kultur- och fri-
tidsförvaltningen.

Är verksamheten på slottet fören-
ligt med konkurrenslagen?

– Det är en fråga som har diskute-
rats bland våra förtroendevalda i flera 
omgångar. Vad man kan konstatera är 
att konferensverksamheten är främst 
för internt bruk. Till den hör också en 
lunch- och kaféservering som nyttjas 
för internt bruk men är också öppen 
för allmänheten. Den subventioneras 
inte på något vis för kommunens an-

ställda utan det är samma pris för alla. 
Man konkurrerar inte heller med andra 
lunchserveringar vad gäller exempelvis 
pris. 

Hur många grundskoleelever finns i 
kommunen kontra hur många sko-
lor och vad är snittet på klasstorlek? 
– Ekerö kommun har elva kommunala 
grundskolor. Vid vårterminsstarten var 
det 3 735 elever. Snittet i klasserna lig-
ger på mellan 25 och 30 elever per klass. 
Där säger man också att kommunen har 
en ganska stor personaltäthet och man 
satsar också på kompetens för att klara 
av större klasser. 

Läste också om att IT-delen i sko-
lorna är under all kritik medan poli-
tikerna talar om att man satsar mas-
sor på det. 

– Vi har ett uppdrag från politiken 
att satsa på digitalisering och det har 
man gjort under flera år inom barn- 
och utbildningsområdet. Bland annat 
på teknik genom pedagogiska digitala 
miljöer. Förskolorna har kommit längst 
i utvecklingen och grundskolorna har 
släpat efter lite, men satsningen fort-
sätter och även på leasingavtal för såväl 
datorer som läsplattor. 

Kiosken i Drottningholm ska rivas 
till mångas förtret. Kan kommu-
nens näringslivsenhenet i vår kom-
mun ge något stöd eller påtryck-
ning?

– Näringslivsenheten ger stöd till fö-
retagare i kommunen och man har haft 

Lunchservering, konkurrens eller ej?  

Ekebyhovs slotts lunchservering och konferensuthyrning drivs av kommunen. Frågeställaren 
undrar om detta är förenligt med konkurrenslagen.                         Foto: Ewa Linnros

RADIO LYSSNA

>  Hör intervjun via qr-koden nedan 
eller på www.malaroarnasnyheter.se 

Tidningens 
radioprogram 
”God kväll
 Mälaröarna” 
sänds torsdagar 
klockan 17-19 i  
Radio Viking 101,4

mycket kontakt med kioskägaren. Se-
dan ska man komma ihåg att Pressby-
rån ägs av ett franchiseföretaget Reitan, 
så egentligen är det de som för en dis-
kussion med slottsförvaltningen och 
Statens fastighetsverk.

I tidningen står att kommunen ska 
satsa på minskat regelkrångel och 
det låter förstås jättebra! Kommer 
detta även att gälla bygglov? 

– Ja, politiken vill tillsätta en utred-
ning för en ordentlig översyn av hur 
regelförenklingar, automatiseringar 
och effektiviseringar kan underlätta för 
medborgare och företagare. Det gäller 
all form av myndighetsutövning och 
bygglovsfrågor är inget undantag.  Re-
dan nu har man lanserat en e-tjänst för 
bygglov och den ska också utvecklas 
framgent. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

KUBOTA-traktorer
50 hk -170 hk

Anders 070-344 40 35  Rune 070-660 12 92

MASKINTJÄNST i Stallarholmen 
Ansvarar för försäljning södra Stockholm med Ekerö

5-årig 
GARANTI! 

Enda  
traktormärket 

i Sverige!

T R Ä D G Å R D
ANLÄGGNING  & SKÖTSEL

info@bergochlandskap.se
073-508 36 30

APELVÄGEN, STENHAMRA 

Trädgårdsdesign 

och anläggning 

Lokalt företag på Ekerö 
Dipl. Trädgårdsdesigner med mångårig 

erfarenhet av design och anläggning 

 
DESIGN AV LAND 

www.designavland.se 

Köp Sättra planteringsbord för 1400:-. 
Kan fås måttbeställd och hemlevererad.

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Planteringsbord
Låt småfåglar äta
ifred, tryggade från
katter och stora 
rövarfåglar. Köp
Sättra småfågel-
krog för 1300:-. Kan
fås måttbeställd och
hemlevererad.

Sättra småfågelkrog

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m 

Vi har som regel att en 
rak regel ska vara rak.

Kvalitet är ofta inte mer 
komplicerat än så.

www.ekesioo.se



Sånga Barnträdgård söker 

medarbetare till höstterminen

VÄLKOMMEN med din ansökan och skicka den till: 

info@sanga.se

eller 

Stiftelsen Sånga Barnträdgård

Sånga Kyrka, 179 96 Svartsjö

SÅNGA BARNTRÄDGÅRD ligger naturskönt beläget vid 

Sånga Kyrka. Förskolan har 19 barn. 

För mer info om förskolan hittar du på www.sanga.se 

eller kontakta Tina Papke, förskolechef 0768- 682074 

DEN LILLA FINA WALDORFFÖRSKOLAN Sånga Barnträd-

gård söker förskollärare/ barnskötare på heltid och upp 

till 80% med lust till engagemang. 

Vi söker även efter någon till köket på 50 % som vill laga 

och servera vegtarisk mat till alla barn (denna tjänst kan 

kombineras med arbete i barngrupp). 

Vidare söker vi  timvikarier, så är du intresserad av

att stå på vikarielistan vänligen kontakta oss. 

08-560 313 31
Naprapaterna Ekerö  www.naprapaterna.nu 
Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

Axlarna hör av sig direkt om du är stressad  
eller kanske har fel arbetsställning.

Vi hjälper dig att bli av med smärtan och visar 
samtidigt hur du ska göra för att den inte skall 
komma tillbaka.

Skytteholm Hotell & Konferens ligger vid Mälarens strand på Ekerö. Drygt 30 minuter 
från Stockholms storstadspuls hittar du oss, mellan böljande hästhagar och Mälarö 
GK:s vackra golfbana, och med en magnifik  utsikt över vattnet. På Skytteholm serve-
rar vi det bästa av Sverige och svenska traditioner, i en uppgraderad version, med en 
personlig touch och alltid med finess. Vi tar fasta på almanackans dagar, på svenska 
maträtter, bakverk och detaljer, på den svenska naturen och på allt vad årstidernas 
växlingar har att erbjuda. Det kommer du märka, oavsett om du kommer hit som 
privatperson, konferensgäst eller festdeltagare.

Just nu söker vi

EXTRAPERSONAL/DELTID 
till receptionen här på Skytteholm

Tycker du om möten med nya människor och brinner för service.
Har körkort och tillgång till bil.

Så skicka gärna in en ansökan till oss.

Vi söker även

SOMMARPERSONAL
Sommarsäsongen närmar sig och vi behöver förstärka vårt team både 
till frukostserveringen och sommarrestaurangen. Vi bryr om oss våra 

medarbetare och vi tror att det mesta går att lösa om man vill.

Låter detta intressant?
Maila ansökan för reception till hotellchef 

karolina.engstrom@skytteholm.se
För frukost och sommarrestaurang maila till 
magdalena.bodin.haquinius@skytteholm.se                                                                                                                                               

                                                                                                                                                
För mer info gå in på vår hemsida skytteholm.se                 

Välkommen till lugnet på Skytteholm!

För att informera och inspirera entreprenörer och företagare arrangerar 
Näringslivsenheten i Ekerö kommun frukostmöten fyra gånger om året.

Anmälan görs till naringsliv@ekero.se
Först till kvarn gäller!

Välkommen på frukostmöte! 

Ekebyhovs slott
Tisdag 15 maj kl 08.00 - 09.30

Föreläsaren Joakim Thörn lär oss mer om köpbeslut!
Svenskt Näringslivs regionchef Anna Wallin 

berättar om det lokala företagsklimatet & presenterar årets ranking 2018

Varför du bör bry dig om känslor!

”Kundbesatt - därför är känslor avgöran-
de och här är varför du bör bry dig!
Mer än 95 procent av alla köpbeslut 
fattas omedvetet och inte på logiska och 
medvetna val. Hur säkerställer du dina 
kunders känslor om er och ditt varumärke 
i alla kontaktpunkter genom kundresan? 
Vad är egentligen skillnaden som gör 
skillnad, där kunden betalar mer, är kund 
längre och rekommenderar er till vänner 
och kollegor?”
Välkommen till en inspirerande frukost 
tillsammans med oss!

Joakim Thörn hjälper företag och organi-
sationer att göra skillnad med kund-
upplevelser. Han inspirerar och leder 
människor. Resultatet är en värld med 
mer wow-känsla och glädje.

FRUKOSTMÖTE 15 MAJ



30 MÄLARÖARNAS NYHETER • 9 MAJ 2018 | kultur 

Redo för nya 
utmaningar?

Läs mer och ansök senast 2018-05-20 på www.fra.se

Utvecklare med kunskap inom Linux
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? 
FRA söker nu Linuxutvecklare för ett långsiktigt arbete med att utveckla och förbättra 
vår gemensamma IT-infrastruktur och IT-säkerhet. Är du den vi söker kan vi erbjuda 
ett varierande arbete i en innovativ IT-miljö med stora utvecklingsmöjligheter. 

På FRA arbetar vi med unika uppgifter – för Sveriges säkerhet och integritet.

Redo för nya 
utmaningar?

Läs mer och ansök senast 20/5 på www.fra.se

Mekanikkonstruktör
FRA söker nu en kvalitetsmedveten konstruktör inom mekanik till tekniska 
avdelningen. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en 
utmanande och innovativ utvecklingsmiljö. På FRA arbetar vi med unika 
uppgifter – för Sveriges säkerhet och integritet.

Vi söker en sjuksköterska som 
vill ha en central roll på vår 
klinik!
Konsultations- och Mottagningsenheten är vägen in för 
patienter och vårdgrannar till Psykiatricentrum Södertälje. 
Vi gör telefonbedömningar, ger rådgivning, fungerar som 
vårdkoordinator och tar emot akuta besök. 
Hos oss får du: 
•  En central funktion då vi är klinikens nav 
•  Ett varierande, ansvarsfullt och inspirerande arbete
•  Möjlighet att specialisera dig på patientbedömningar 
Du arbetar dagtid måndag-fredag, kan tillämpa flextid, 
utnyttja generösa friskvårdsförmåner och har goda  
möjligheter till kompetensutveckling.
Läs mer och ansök på  
www.psykiatricentrumsodertalje.se/jobb  

Vid frågor kontakta enhetschef Isa Hagman:  
08-123 675 75, isa.hagman@sll.se

PS - Psykiatricentrum Södertälje söker alltid duktiga medarbetare! 
Skicka ditt CV till martina.selander@sll.se om du vill veta mer om 
vad vi kan erbjuda dig.

MÄLARÖARNA | Den 19 maj får 
mälaröborna chansen att se den 
slutsålda jubileumskonserten 
från Kungliga operan som spelas 
med anledning av Birgit Nilssons 
100-årsdag. Då direktsänds 
den stjärnfyllda konserten i 
Erskinesalen.

I år är skulle den hyllade operasång-
erskan Birgit Nilsson fyllt 100 år och 
det firas på allehanda sätt runt om 
i landet. Ett av dessa är den unika 
föreställning som Kungliga operan 
ger. Bland annat deltar världssopra-
nen Nina Stemme, tenoren Michael 
Weinius och de unga stjärnorna 
Cornelia Beskow och Christina 
Nilsson. De sjunger tillsammans 
med Kungliga hovkapellet under 
ledning av Alan Gilbert.

Birgit Nilsson var en udda fågel 
på många sätt i operavärlden. Hon 
var lantbrukardottern från Skåne 
som från början sjöng i kyrkokö-
ren, men sedan fick chansen att ta 

privatlektioner i piano och sång 
och så småningom även kom in på 
Kungliga musikhögskolan. Där ska 
hon ha kallats både obegåvad och 
omusikalisk av lärare och klass-
kamrater, men fick sin revansch när 
hon hoppade in i rollen som Agathe 
på Kungliga operan 1946, med tre 
dagars varsel. Året därpå fick hon 
sitt egentliga genombrott när hon 
sjöng Lady Macbeth i Verdis opera 
på samma scen och därefter tog 
hennes internationella karriär fart. 
Hon blev en av 1900-talets största 

sångerskor och blev både utnämnd 
till hovsångerska och liknande ut-
ländska titlar. I december 2005 dog 
hon i Skåne. 

Biljetter till föreställningen sål-
des slut på ett par minuter när de 
släppts, men nu ser Live på bio och 
Ölsta Folkets hus och park till att fler 
får se föreställningen och direktsän-
der den på ett stort antal platser runt 
om i landet, varav Ekerö är en.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Birgit Nilsson i Erskinesalen

LIVEOPERA

Hundraårsdagen firas med livekonsert från Kungliga operan

KUNGLIGA OPERAN OM BIRGIT NILSSON

>> ”Birgit Nilsson och Kungliga operan är ett synonymt begrepp i 
operavärlden.  Efter debuten 1946 och genombrottet med Agathe i 
Friskytten respektive Lady Macbeth i Macbeth kom Birgit att snart lägga 
den internationella operavärlden för sina fötter. Samtidigt återvände hon 
regelbundet till sin hemmascen. Sin sista roll på Kungliga operans scen 
gjorde hon 1981 som Brünnhilde i Valkyrian. Här gjorde hon inte mindre 
än 35 roller, av vilka flera för första gången.” 

Birgit Nilsson kom att bli en  av 
operavärldens världstjärnor. På 

bilden som Isolde på operan i Wien.

FOTO: FAYER, WIEN
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UTSTÄLLNINGAR

Galleri Utkiken
Utställning på Star Wars-tema med 
varelser, planeter och äventyr. Ut-
ställningen pågår t.o.m. 8/6. Ekerö 
kulturhus, Ekerö centrum.

Ekebyhovs slottsgalleri
Nils Ekwalls elever i måleri. Utställ-
ningen pågår 12/5-13/5. Lör och 
sön kl 12-16.

Utställning
Jonna Rosengård – oljemålningar. 
Utställningen pågår t.o.m. 20/6. 
Profydents väntrum, Ekebyhovsvä-
gen 1. Mån-tor, kl 8-17.

 EVENEMANG

Vandringsdag
Traditionsenligt öppnande av 
vandringsleden. Utmed leden 
bjuder bland annat hembygdslaget 
på mjöd, Adelsö evenemang på 
Adelsödelikatesser och Adelsö IF 
erbjuder fisksoppa.
När: 10/5 kl 10-13
Var: Början vid Norrängens parke-
ring, Adelsö
Arr: Adelsö föreningsråd

Cykelbytardag
Byt, sälj eller köp en cykel. Gratis 
kaffe och fika.
När: 12/5 kl 11-14
Var: Mälarö torg, Ekerö centrum
Arr: Miljöpartiet de gröna Ekerö 

Ekebyhovs slott
12/5 kl 14: Jazziga toner med musi-

ker från MÄMUS. Arr: Mälaröarnas 
musiksällskap.
13/5 kl 14: ”Joyspring” med jazz och 
svängig brasiliansk musik. 
Arr: Ekerö Färingsö Rödakorskrets.

Integrationsträff
”Världens mat” och firande av 
”Iftar”. Arabisk matbuffé, desserter, 
dryck, arabisk musik och spän-
nande aktiviteter.
När: 13/5 kl 12-18
Var: Sundsgården, Färingsö
Arr: Sundsgården Culture and Inte-
grationcenter

Öppet möte
AA bjuder in till ett öppet informa-
tionsmöte, bjuder på fika och svarar 
på eventuella frågor.
När: 14/5 kl 19-20
Var: Ekebyhovskyrkan
Arr: Anonyma alkoholister på Ekerö

50-årsjubileum
Ekerös äldsta förskola Ekendal 
fyller 50 år och håller öppet hus för 
allmänheten.
När: 16/5 kl 17.30-18.30
Var: Ekendals förskola, Tappströms-
vägen 62
Arr: Ekerö kommun

”God kväll Mälaröarna” 
Nyheter, trafikrapport, väder, kom-
munens informationschef svarar på 
frågor, spännande gäster och allt 
handlar om Mälaröarna.
När: 17/5 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik 
och kultur på Mälaröarna, Radio 
Viking

Våryra
Upptäck Adelsö med en rundtur 
runt ön. Bland mycket annat öppnar 
Adelsö smedja gallerisäsongen med 
Björn Bernström, konsthantverk 
och byggnadsvårdsbutik. Ytterligare 
sju Adelsöföretag har specialöp-
pet. Invigning av Mulle Meckhuset 
utanför Adelsö butik.
När:19/5 kl 11-15
Var: Utmed Adelsö ringväg, Adelsö

Brunch och loppis
Mängder av brunschrätter från 
olika länder serveras.
När: 19/5 kl 11-14
Var: Sundsgården, Färingsö
Arr: Sundsgården Culture and Inte-
grationcenter

Fågelexkursion
Besök fågellokalen Skarnholmen 
som har med potential för olika 
sångare och brun kärrhök.
När: 20/5
Var: Samling vid kommunhusets 
parkering kl 6.30 eller Kungsberga 
Konsum kl 7.00
Arr: Mälaröarnas ornitologiska 
förening

Kulturskolan
Grande finale med Ekerö kultur-
skolas elever och lärare. Föreställ-
ningar, konserter och aktiviteter i 
sommarens tecken.
När: 21/5-3/6
Var: Runt om i kommunen
Arr: Ekerö kulturskola

Plantbytardag
Ta med plantor du inte behöver 
och byt mot något spännande från 
någon annans trädgård. Bokning.
När: 22/5 kl 18-20
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kultur

 BARN OCH UNGA

Ungdomstivoli
Fritidsgården förvandlas till ett tivoli 
med massa saker att göra, allt från 
hoppborgar till lyckohjul. Fr. årskurs 
7 till 17 år.
När: 11/5 kl 19-22.45
Var: Träkvista fritidsgård
Arr: Ekerö fritidsgårdar

Brännbollsyra
Brännbolls- och sportkväll för ung-
domar. Fr. årskurs 7 till 17 år
När: 11/5 kl 19-22.45
Var: Stenhamra fritidsgård
Arr: Ekerö fritidsgårdar

•  Tipsa om 
utställningar 
och evenemang 
som äger rum 
på Mälaröarna!
De ska vara 
öppna för en bred 
allmänhet, utan 
förpliktelser 
annat än even-
tuell entrébiljett. 

• Skicka till 
pagang@malaro-
arnasnyheter.se
Manusstopp: 
Måndag före 
kl 12,  1,5 vecka 
före utgivning.
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08-564 109 50  •   lejagruppen.se

skötseluppdrag åt samfällighetsföreningar, företag och kommuner i 

Vi söker 

Yrkesarbetare 
för anläggningsarbeten

Leja Entreprenad AB

08-564 109 50  •   lejagruppen.se

skötsel uppdrag åt samfällighetsföreningar, företag och kommuner i 

Vi söker en 

Arbetsledare  
för anläggningsuppdrag

Leja Entreprenad AB
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Uppslutningen var stor när Ekerö IK:s skillscamp för tjejer gick av stapeln  28 och 29 april. Från att ha varit bara två spelare, har tjejhockeyn i klubben ökat till idag cirka 25 tjejer och intresset växer hela tiden. 
 FOTO: EKERÖ IK

ISHOCKEY | Ekerö IK:s tjejhock-
eysektion har vuxit från två spe-
lare till cirka 25 på fyra år. Och 
intresset ökar hela tiden.

2014 fanns inga tjejhockeylag på 
Mälaröarna, de tjejer som ville spela 
hänvisades till att spela med killag. 

– Då var det några tjejer som kän-
de att det kanske inte var jättekul 
att spela med killar. Då tänkte vi att 
det måste vi kunna lösa, säger Maria 
Andersson, en av initiativtagarna 
till tjejhockeysatsning.

Till en början var de bara två spe-
lare vilket inte gjorde det lätt. Men 
de kontaktade Ekerö IK som tände 
på idén att få ihop ett tjejhockeylag. 

– Ekerö IK har ett uttalat mål att 
vara jämnställda. Så därför fick vi 

både resurser i form av att få istider 
och sedan fick vi hjälp av förening-
en och Patrik Jonsson, sportchefen 
att ha riktigt bra träningstillfällen 
med väldigt bra tränare, berättar 
Maria Andersson.

Hur får man då tjejer att bli intres-
serade av att spela ishockey?

– Om man tittar på en ishockey-
match med småpojkar som spelar, 
då ser man ofta att lillasyster eller 
storasyster står och tittar på. El-
ler när juniorerna spelar, då sitter 
flickvännerna och tittar på. Jag frå-
gade helt enkelt tjejer som besökte 
Träkvistavallen hur det kom sig att 
de inte spelade ishockey. Det enkla 
svaret på den frågan är att det aldrig 
är någon som har frågat, säger Maria 
Andersson.

Idag är de cirka 25 tjejer på isen och 
det finns två tjejlag, ett flickor B-
lag där ålderspannet ligger på 9 år 
till 11 år. Flickor AZ går från 10 år 
till 13 år.

– Vi har ännu inte ett flickor A-
lag som vi hoppas att få till för de 
lite äldre tjejerna från 11 år till 16 år. 
Det är faktiskt så att för tjejspelare 
som fyllt 16, finns det inte spela-
runderlag varken regionalt eller 
nationellt. De spelarna hänvisas 
till rekreationsserien, det vill säga 
mammalagen ”Skå Mammuts” el-
ler ”Ekerö IK Cougars”, förklarar 
Maria Andersson.

Även om det fortfarande finns få 
tjejspelare, växer tjejhockeyn hela 
tiden.  

Skå IK har också börjat få ihop tjej-
spelare och de kommer att börja 
köra seriespel nästa säsong. Skå IK 
och Ekerö IK har även startat upp 
ett samarbete. 

– Det är jättevälkommet för att 
ishockeyn ska kunna växa. Ishocey-
förbundet har också möjliggjort att 
man kan låna spelare mellan klub-
bar. Där kan man hjälpa varandra, 
exempelvis om man är en liten 
klubb som kanske behöver låna en 
målvakt, berättar Maria Andersson.

I vilken ålder kan man börja spela 
ishockey?

– Man kan börja när som helst i 
livet. Vill man börja som vuxen, då 
ringer man upp tjejerna som spe-
lar i rekreationsserien. Är man från 

sju årsåldern är man välkommen 
till oss och testa några gånger. Man 
behöver inte åka iväg och köpa ut-
rustning på en gång utan man kan 
låna, berättar Maria Andersson och 
fortsätter:

– Man är alltid välkommen att 
komma ner på de istider tjejerna 
har, dessa kan man hitta på Ekerö 
IK:s hemsida. Föranmälan behövs 
inte. En gång per år har också is-
hockeyförbundet startat ”world girl 
ishockeyday” över hela världen. Då 
har vi öppet-husarrangemang. Det 
kommer vi att ha under nästa sä-
song också, säger Maria Andersson.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Sporten

Tjejhockeyn växer sakta men säkert

FOTBOLL | Damer div 3 A: 13/5 kl 16:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Essinge IK • 20/5 kl 15:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Lindhagen FF •   Herrar div 4 mellersta: 19/5 kl 14:00 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Rinkeby 
United FC •  Herrar div 7C: 19/5 kl 14:00 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård - Scandinavian Soccer IF United FC

Matcher & tabeller
DET HÄNDER TILL DEN 22 MAJ

FOTBOLL
Herrar div 7C
Bromstens IK 3 3 0 0  13 - 1  9
Scand. S.IF Un. FC 3 3 0 0  9 - 1  9
Sthlm.Un. FF 3 2 0 1  9 - 5  6
FC of Hässelby 2 1 1 0  4 - 2  4
Skå IK & Bygd. 3 1 0 2  10 - 12  3
Kälvesta IOF FK 3 1 0 2  5 - 9  3
FK Bromma 2 0 1 1  1 - 4  1
Athletico Rink. IK 2 0 0 2  4 - 11  0
Vällingby AIK 3 0 0 3  3 - 13  0

LÄGET 7 MAJ

FOTBOLL
Herrar div 4 mellersta
Värtans IK 5 5 0 0  20 - 3  15
Hanvikens SK 4 3 1 0  12 - 3  10
Långholmen FC 4 3 0 1  12 - 6  9
Spårvägens FF 4 2 1 1  12 - 13  7
Reymersholms IK 4 2 1 1  7 - 9  7
Enskededalen FC 4 2 0 2  10 - 7  6
Ekerö BoIS 5 2 0 3  4 - 11  6
Olympiacos FC 4 1 2 1  8 - 7  5
Bagarm. Kärrt. BK 5 1 0 4  5 - 12  3
Rinkeby United FC 4 0 2 2  6 - 9  2
Hässelby SK FF 4 0 2 2  7 - 13  2
FC Krukan 5 0 1 4  5 - 15  1

FOTBOLL
Damer div 3A
Mariebergs SK 3 3 0 0  13 - 2  9
Ekerö IK 3 3 0 0  12 - 1  9
Spånga IS FK 3 2 1 0  6 - 2  7
Essinge IK 3 2 0 1  5 - 4  6
Åkersberga BK 2 1 1 0  3 - 0  4
Ängby IF 3 1 1 1  2 - 6  4
Vasalunds IF 3 0 1 2  2 - 4  1
Lindhagen FF 2 0 0 2  1 - 5  0
Vallentuna BK Dam 3 0 0 3  2 - 12  0
Viggbyholms IK FF 3 0 0 3  0 - 10  0

KORT OM SPORT

TENNIS | Ekerö tennisklubbs (ETK) tävling ”Ekeröspelen 2018” hade totalt 210 starter i de olika klasserna 10, 12, 14 och 16. 
Ekerö TK:s Viktor Lisinski vann PS12 B och segrade i finalen med 6-1, 6-4 efter mycket bra spel. Han mötte William Carnefeldt Lindh från KLTK.  Nandipha Åkers från ETK vann i tre set i FS 12A 
mot Alva Tillström, ETK i finalen. Resultat: 6-3, 2-6, 6-3. 

– En mycket välspelad och spännande final från våra spelare, säger Marcus Fritz, chefstränare i ETK. 

Sportnyhet? 
Skicka kort text till 

sporten@malaroarnasnyheter.se
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DAGS FÖR NYA VÄGAR?
SUPERB Adventure Edition är en väl rustad bil. Den mjuka komforten, 

läderklädseln och ljudsystemet med tolv högtalare garanterar en behaglig 

långresa. Samtidigt som smarta säkerhetssystem, backkamera och fjärr- 

styrd värmare gör vardagen smidigare. Välkommen in på en provkörning!

Bränsleförbrukning blandad körning 4,5–7,2 l/100 km, CO2 117–164 g/km. Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta mar 

2018. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 maj 2018 och kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

ŠKODA SUPERB COMBI Adventure Edition fr. 299 900 kr
PRIVATLEASING  

FR. 3 895 KR / MÅN

Inkl. serviceavtal

SUPERB  
L & K

+ 18 000 kr

SUPERB  
SPORTLINE

+ 12 000 kr

 Parkeringsvärmare fjärrstyrd/app  Läderklädsel och elinställbart förarsäte  

 Canton Sound System med 12 högtalare och subwoofer  Assistans- och säkerhetspaket  

 Dragpaket inkl. backkamera  Elbaklucka, optisk öppning  Mörktonade rutor

ANLÄGGNINGAR: Bromma, Infra City, Sätra, Södertälje, Täby 
ÖPPETTIDER: Måndag–fredag 9–18, Lördag–söndag 11–16

Läs mer om aktuella erbjudanden  
på skodastockholm.se

BROTTNING | Brottaren Zakarias 
Berg från Stenhamra fortsätter 
att skörda framgångar i brott-
ningsringen. Den 1 maj tog han 
EM-brons i ryska Kaspijsk. 

– Det är min första seniormedalj, så 
det är en väldigt skön skalp. Jag sik-
tar alltid på guld, men med tanke på 
min armbågsoperation i vintras och 
all rehab för att komma tillbaka så 
jag glad att det är ett brons, säger Za-
karias som har skördat många fina 
framgångar under sin brottnings-
karriär. Bland annat tog han guld i 
U23-EM 2017 och deltog i OS i Rio 
de Janeiro 2016.

Zakarias åkte ut i kvartsfinalen i 
87-kilosklassen och fick återkvala, 
men under bronsmatchen besegra-
de han Vitrysslands Mikita Klimo-
vich på en dryg minut. Detta firade 
han med att glatt överraska sin trä-
nare Jimmy Samuelsson genom att 
kasta honom i mattan.

– Det bådar gott att jag vinner 
mina matcher med teknisk över-
lägsenhet och bara en poäng från 
att vinna över den nya europeiska 
mästaren Roberti Kobliashivili. Nu 
blir det mycket träningsläger i som-
mar och sen förhoppningsvis VM i 
oktober, säger Zakarias.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

EM-brons till Zacke

Nu hoppas 
Zakarias på att 

få delta i VM i 
oktober.

FOTO: PRIVAT

Fyra KM i schack
SCHACK | Under våren har 
Mälaröarnas schacksällskap hål-
lit klubbmästerskap i fyra olika 
discipliner. 

Klubbmästare i långschack blev Ja-
cob Hagström som i det avgörande 
partiet slog avsevärt högre rankade 
Torleif Bengts, vilken i ett kritiskt 
läge räknade fel på ett avbyte och 
tappade en pjäs. Torleif kom tvåa 
och Hans Bragman trea. Grupp B 
vanns av Kim Smedberg som spelar 
i A-gruppen nästa år.

I avsaknad av regerande juni-
orklubbmästaren Hugo Pilström 
vann Carl-Oscar Pilström enkelt ju-
nior-KM, med Gilbert Björck på an-
dra plats och Elliot Troell som trea.

Blixt-KM lockade ett stort del-
tagande med tolv tävlande. Torleif 
Bengts segrade före Jacob Hag-
ström, Ismet Hajdaraj kom trea och 
bästa junior blev Hugo Pilström på 

femteplats.
Första helgen i maj avgjordes 

minior-KM för spelare födda 2008 
och senare. Trots bara fyra deltagare 
så uppstod stor dramatik. Efter för-
sta ronden hade både Gilbert Björck 
och David Sällström varsin poäng. I 
andra ronden säkrade David snabbt 
en poäng medan Gilbert fick pro-
blem mot lillebror Birk men lycka-
des så småningom tursamt vända 
partiet till vinst. I sista ronden möt-
tes David och Gilbert i ett helt av-
görande parti som Gilbert lyckades 
vinna och säkrade därmed segern i 
tävlingen. I sista rondens andra parti 
spelade Birk remi mot Erik Altin 
Sangra och bronsstriden fick avgö-
ras i särspel över två partier blixt. 
Birk vann det första partiet och i det 
andra spelade Erik ut hela sin reper-
toar, men förlorade tyvärr på tid i en 
klart vunnen ställning. Birk säkrade 
därigenom bronset.

                                  

Minior-KM fr.v. Birk Björck (3:a), Gilbert Björck (vin-
nare), David Sällström (2:a) och Erik Altin Sangra (4:a).

FOTO: PRIVAT



 

Kontakta Stefan Stjernberg 
på 0705-98 99 75, 
stefan.stjernberg@skalfast.se 
för mer info skalfast.se

Entreprenör

 Frysförråd cirka 10 kvm på lastkaj uthyres

 Kallförråd cirka 10 kvm på lastkaj uthyres

LEDIGA LOKALER 
EKEBYHOV BUSINESS CENTER 

Bryggavägen 110

Välkommen till OD Tvätten
”Gör-det-själv tvätthall för lastbilar och övriga företagsbilar finns på Bryggavägen 110 B-huset

Kontaktperson för OD Tvätten: Ronnie 073-937 79 68
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RIDSPORT | Den 5 maj anordna-
de Färingsö ridsällskap (FRIS) en 
regional tävlingsomgång i dres-
syrallsvenskan. När tävlingen var 
över stod det klart att klubbens 
eget lag gått vidare till final.

Det var den andra omgången av 
Allsvenskan i dressyr division 2, 
som Färingsö ridsällskap arrang-
erade på Sjövillans gård i Kumla på 
Färingsö. Klubben, som startade re-
dan 1976, har varit ”hemlös” sedan 
2010 och bara kunnat anordna någ-
ra få klubbtävlingar, så detta blev 
den första större tävlingen på lång 
tid. I och med att de hade möjlighet 
att arrangera en egen tävling, kunde 
de också anmäla ett lag.

– Det var väldigt roligt att det gick 
så bra och att Sjövillan är en så bra 
anläggning som fungerar utmärkt 
för tävling. Det har varit otroligt 
mycket jobb med att förbereda täv-
lingen, men vi är nöjda med hur det 
gick, säger Margareta Liljenberg, 
FRIS.

Åtta lag  kämpade om segern i 
denna omgång och segrande lag 
var Stäket ryttarnas hästsportför-
ening. Tvåa blev Stora Wäsby fält-
rittklubb och FRIS kom på sjätte 
plats  och blev därmed klara för  
final.

FRIS lag bestod av Therese Rami-
rez Soto på Heart to Heart, Ghita 
Halling Wiberg på Fantacy och 
Frida Rudeberg på Chaun Soc. 

Individuellt placerad i lagklas-
sen blev FRIS-ekipaget Frida Ru-
deberg med en tredje placering. 
Finalen äger rum den 27 maj hos 

Stäket ryttarnas hästsportförening 
i Kungsängen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

KORT OM SPORT

FOTBOLL | I årets andra hemma-
match mötte Ekerö BoIS mot-
ståndarna Långholmens FC. För-
sta halvlek dominerade BoIS men 
passningsspelet var inte riktigt på 
topp så chanserna var få. I minut 
44 lyckades man dock få hål på 
gästerna efter att Elton Hernestig 
kommit loss på högerkanten och 
serverat Kim Öhrström en bra boll 
som sattes distinkt i nät. Andra 
halvlek började bra för BoIS som 
skapade flera chanser och borde 
nog haft en 3-0 ledning. Istället 
kontrar gästerna efter en hörna 
och ensam med målvakten gör 
Långholmenspelaren inget miss-
tag utan kvitterade till 1-1. Målet 
ger Långholmen nya krafter och 
BoIS tappar helt spelet och ganska 
logiskt trycker gästerna in 2-1 med 
bara några minuter kvar. 

Förlusten var tung för BoIS som 
nu har tre raka förluster. Chans till 
revansch finns dock i kommande 
två matcher mot lite lättare mot-
stånd. Först väntar Olympiacos 
borta och den 19 maj kommer 
Rinkeby United på besök till Eke
rö.                                                      

Till final i allsvenskan

Laguppställning.           FOTO: EKERÖ BOIS

Frida Rudeberg på Chaun 
Soc tog tredje placeringen i 

den individuella tävlingen.

FOTO: GÖRAN LUSTIG
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Mälaröarnas 
nyheter starta-
des av Svenska 
dagbladet 1949
Tack vare ett 
aldrig sinande 
flöde av 
artiklar i MN 
sedan 1949, 
kan vi här ge 
en återblick
av livet på 
Mälaröarna för 
50 år sedan!

Kaggeholms slott och sko-
lan precis intill, möjligheten 
till bassängbad och några 
favoriträtter är alla exempel 
på sådant som dyker upp 
gång på gång i Mälaröarnas 
nyheter om man tittar till-
baka i arkiven.

Om man jobbar tillräckligt 
länge på en lokaltidning så 
kommer det mesta tillbaka, 
men ofta i en ny tappning. Så 
är fallet med Kaggeholm till 
exempel. I detta nummer av 
Mälaröarnas nyheter skriver vi 
på nyhetsplats om vad de ny-
ligen tillträdda ägarna tänker 
sig att göra med alla byggnader 
och den historiska plats de lig-
ger på. När man strax därefter 
bläddrar i vårt tidningsarkiv 
för att se vad som hände för 50 
år sedan, kan man läsa om att 
tidigare ägarna Pingströrelsen 
före exakt ett halvsekel sedan 
planerade en omfattande om-
byggnad av Kaggeholmsskolan. 

”För närvarande är skolan 
trångbodd intill olidligt och 
vi ser med verklig glädje fram 
mot den dag om några veckor, 
när vi kan få flytta in i de nya 
lokalerna. I nybyggnaden, som 
omfattar 300 kvadratmeter 
får vi tre mindre lärosalar och 

flera arbetsrum för lärarna”, 
berättade dåvarande rektor Åke 
Boberg. Han beskrev också hur 
det referensbibliotek om 4 500 
band, som dittills förvarats i en 
av slottssalarna också nu kunde 
flyttas över till en nybyggd bib-
liotekslokal. Men inte nog med 
den redan uppförda byggnaden 
som kostat 250 000 kronor, 
Pingströrelsen planerar dess-
utom att inom de kommande 
fem åren bygga såväl nya gym-
nastiklokaler och samlingssa-
lar, som nya lärar- och elevbo-
städer. 

Även ekonomibyggnaderna 
planeras att byggas om och allt 
som allt beräknas arbetena kosta 
nära en och en halv miljon kro-
nor. Man räknar med att statliga 
medel ska bekosta 70 procent av 
kostnaderna och resten kom-
mer man be församlingsmed-
lemmarna om bidrag till. ”Rek-
tor Boberg och skolstiftelsen är 
övertygade om att de pengar 
som behövs verkligen kommer 
in. Döparförsamlingarna satsar 
alltid villigt och glatt på ända-
mål som ligger dem varmt och 
hjärtat. Och Kaggeholmsskolan 
är ett av samfundets käraste of-
ferobjekt.”

En annan sak som har om-
skrivits i tidningen gång på 

gång under många år, är diskus-
sionen kring huruvida det ska 
erbjudas möjlighet till att bada 
i bassäng på Mälaröarna. Inför 
valet 2018 lovar den styrande 
alliansen att bygga ett badhus, 
men redan för precis 50 år se-
dan undersöktes möjligheten  
till att bygga en tempererad 
bassäng i Törnby. Förslaget 
kommer ur en utredning som 

gjorts på uppdrag av Färingsö 
kommun och som alternativ 
plats föreslås i anslutning till 
Svanhagens idrottsplats, för att 
man ska kunna samordna par-
kering, omklädningsrum, ser-
vering och bastu till exempel.

Även många populära mat-
rätter tenderar att komma igen 
gång på gång, år efter år. Och 
inte särskilt överraskande 

kan man konstatera att kom-
munens skolmatsedlar för 50 
år sedan innehöll både korv 
stroganoff, flera olika soppor 
och köttfärssås. Även under 
början av maj 2018 erbjuds alla 
dessa tre rätter till kommunens 
skolelever.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Det mesta går i cirklar...

För 50 år sedan satsades drygt 1,5 miljoner kronor på utbyggnad av Kaggeholmsskolans lokaler. Det motsva-
rar cirka 13 miljoner kronor i dagens penningvärde. Exakt 50 år senare tillträder nya ägare av fastigheterna och 
marken. Läs om detta på nyhetsplats i tidningen.

Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

Butik & utställning
Anderstorpsvägen 12 Solna
sthlm@ekstrands.com
08-27 90 92

Funderar du på att byta 
fönster eller ytterdörr?

EKSTRANDS tar hand om allt. Uppmätning, tillverkning och installation.
Fyll i formuläret på ekstrands.com/boka eller ring 08-279092 för offert.

t



På skattebetalarnas bekostnad

Vilken trafikökning det har blivit på Björkuddsvägen mellan 
kyrkan och skolan. Fler besöker skolan, tennishallen, den 
nya sporthallen och slottet. Det kommer inte dröja länge tills 
ett barn omkommer där. Har varit i kontakt med Närlunda 
vägförening som skyller på polisen och kommunen men vet 
om att trafiken har ökat. Det är 30 km på vägen. Vem kör det? 
Nästan ingen. Ska det vara så svårt att göra ett par farthinder 
till?  Kan inte kosta så mycket.

– Ekeröbo i 65 år

Visste du att det på Ekerö 
finns människor som har ett 
så stort hjärta att de ger sin 
tid, energi och engagemang 
till dem som många andra 
glömmer, undviker eller 
inte ser? Sådana underbar 
personal har fantasi, humor 
och kraft. De uppmuntrar, 
utmanar, tröstar ibland. 
Mest och bäst, de respekte-
rar alla. Jag pratar om peda-
goger, assistanter, hjälpare 
som jobbar på Ekebyhovs 
särskola. 

Igår var det särskolans 
melodifestival, ett årligt 
evenemang som skapar 

längtan och förväntningar 
bland elever och föräldrar. 
Men inte minst bland per-
sonalen. Och hur rätt kan 
alla vara! Den är den bästa 
samlingen av glada, laddade 
och leende ungdomar jag 
vet, jag som är mamma till 
ett barn som, liksom många 
står på scenen idag, kämpar 
med svårigheter hela tiden, 
med vad de ”inte kan” – och 
listan är lång... Men idag, 
publiken tittar på dem, app-
låderar, har tårar i ögonen 
(jag var inte den enda) för 
att de presterar, de levererar, 
allt de kan: sjunger, dansar, 

hoppar, spelar elektriskt, 
svassar i glitterjacka och 
paljettklänning. Underbart! 
På Erskinesalens scen! Våra 
annorlunda barn, så glada! 

Ett stort tack till dem, de 
fina, generösa, inspirerande 
vuxna som tar hand om våra 
barn, så att alla får se hur 
unika de är. Tack vare de 
som ger dem uppmärksam-
het, stöd och chansen att 
göra sitt bästa. 

– Med vänlig hälsning 
Anne-Karine, 
mamma till Poppy, 11 år

Annorlunda och glada! Varför köra så fort?

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto 
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  

• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Eller till  
Mälaröarnas  Nyheter
”Tyck”,  Box 100
178 22 Ekerö

• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på 
 insändarplats samt även att 
korta ner inläggen.

I MN den 11 april läste jag artikeln 
om kommunens tjänsteresor. 
Efter att ha tagit del av faktura-
underlaget och programmet för 
resan kan jag inte annat än kon-
statera den totala brist av respekt 
för våra skattepengar som vissa av 
våra politiker och tjänstemän har.

I programmet för denna ”utbild-
ningsresa” är hela sex punkter i 
programmet gemytligheter i stil 
med restaurangbesök, nöjen och 
barer i relation till programmets 
enda arbetsrelaterade punkt, buss-

turen med guide. Att kommunen 
spenderar cirka 23 000 kronor på 
administration för denna resa och 
ändå inte lyckats hitta ett mer resurs-
effektivt alternativ är helt orimligt. 
För direktflyg till Köpenhamn, dit 
och hem samma dag (vilket är fullt 
möjligt för att hinna med bussturen 
på sju timmar då första avgången till 
Köpenhamn avgår 06.05 och sista 
flighten hem går 22.20), guide, buss, 
fika och lunch kan summan för detta 
räknas till 16 105 kronor för dessa sju 
personer istället för 130 000 kronor.

Självklart ska kommunen 

göra efterforskning för att kunna 
utveckla Ekerö centrum på bästa 
möjliga vis, men att åka till stor-
staden Köpenhamn och besöka 
Skandinaviens största och mest 
ambitiösa stadsutvecklingsprojekt 
känns på intet vis relevant. Middag 
för cirka 1 400 kronor per person 
eller lunch för cirka 750 per person 
på hummerrestaurang känns inte 
heller som en motiverad kostnad...

Om ni inte tagit del av det faktu-
raunderlag och program som finns 
för denna resa uppmanar jag alla 
invånare att göra detta. Då kan ni få 

en bild av vad Adam Reuterskiöld 
menar med, citat från artikeln 11 april 
”är väldigt noga med att förvalta 
medborgarnas pengar”.

Hela nio barer rekommenderas i 
programmet för ”utbildningsresan”, 
vilket får mig att undra vad det verk-
liga syftet med utbildningsresan var; 
sju timmar bussresa eller att prova 
hotell, lyxrestauranger och barer 
i Köpenhamn på skattebetalarnas 
bekostnad?

– Missunnsamma (?) Maja
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Till de boende vill jag bara säga att kämpa på och gör detta 
till en valfråga. Våra politiker struntar i medborgarna när det 
gäller frågor som inte passar dem. Adam Reuterskiöld och nya 
moderaterna planerar och arbetar för en befolkning som inte 
bor i kommunen. Minns väl vad Adam Reuterskiöld sa för 
cirka 1,5 år sedan. Jo att det skulle inrättas en ”medborgardia-
log” för att lyssna in åsikter. Minsann! Någon som sett röken 
av denna dialog? Det finns bara en utväg för väljarna och det 
är att rösta bort det eller de partier som inte företräder oss som 
bor här.

– Bo i Närlunda

Kommentar till ”Protester 
mot samarbetsavtal”

REPLIK

Alliansen nämner ständigt 
att Ekerö är Sveriges åttonde 
bästa skolkommun, men 
förtiger elevernas resultat 
på gymnasiet. Ekerös elever 
har ranking 195 läsåret 
2017/2018 när det gäller att 
klara gymnasiet på tre år och 
ännu sämre på fyra år.

Men motsvarar elevernas 
höga betyg i grundskolan 
verklig kunskapsnivå när 
elever från cirka 200 kom-
muner klarar gymnasiet 
bättre?

Ja, säger Gerby, Öpartiet 
svartmålar. ”Det finns 
inte någon konstaterad 
betygsglidning”. Men 
Lärarförbundet påstår mot-
satsen i MN nummer 5! Och 
Skolverkets statistik visar 
till exempel att i matematik 
fick 43 procent, det vill säga 
113 elever i årskurs 9, högre 
betyg än betyget på natio-
nella provet 2017.

Var sjunde elev (14,4 pro-
cent) fick underkänt i mate-
matikprovet. Sammantaget 
hade Ekerös elever högre 
andel underkända och lägre 
provbetyg än länets 20 796 
elever! Trots detta fick 
Ekerös elever högre betyg 
än länets elever och det är 
naturligt när 113 elever fick 
högre betyg än på provet.

Klassernas storlek växer 
genom lokalbrist. Läsåret 
2017/18 har Ekerös lärare 
i grundskolan flest elever 
i Sverige på sina lektioner. 
Det vill säga ranking 290 av 
290 kommuner (Skolverkets 
statistik.) Var fjärde lärare 
saknar lärarlegitimation och 
behörighet i ämnet och får 
genom detta inte sätta betyg, 
detta i klasser som har flest 
elever i Sverige.

Gerby skriver ”att lärarna 
inte efterfrågar högre lön 
och vi har redan en konkur-
renskraftig lönenivå”. Men 
20 av länets kommuner har 
högre lön enligt den löne-
statistik som kommunerna 
samlar in.

I MN nummer 5 säger ord-
föranden för Lärarförbundet 
att vi får större barngrupper, 
kortare raster, fler arbets-
uppgifter utöver lärandet 
samt kontaktas av att många 
lärare  som överväger att gå 
ned i arbetstid för att orka.

I förra numret framstår det 
som om Gerby vet bättre än 
fack, lärare och vad statistik 
visar och skriver att det är 
svartmålning av Öpartiet att 
hävda att det finns betygs-
glidning, stora undervis-
ningsgrupper, löneproblem 
och dåliga arbetsvillkor.

– Gösta Olsson

REPLIK

Det är viss komik när Lena 
Gerby ondgör sig över 
Öpartiets förslag om tjänste-
bostäder. Eftersom jag som 
tidigare moderat har relativt 
god insikt i vad moderaterna 
bedriver för politik runt om 
i landet så förvånar det mig 
att Lena Gerby inte tycks 
känna till att Moderaterna på 
Lidingö drivit igenom just 
tjänstebostäder med mycket 
lyckat resultat – varför är då 
Gerby och Ekerömoderaterna 
så hånfulla mot att Öpartiet 
föreslagit en liknande idé 
för Ekerö? Är det bara för att 

Ekerömoderaterna i vanlig 
ordning inte orkar ta till sig 
några andra idéer än sina 
egna?

Faktum Lena Gerby, är 
att Ekerö kommun aldrig 
kommer att kunna kon-
kurrera med exempelvis 
Stockholms stad eller större 
kommuner och privata 
arbetsgivare utifrån löne-
sättning. Detta innebär som 
Öpartiet mycket klokt ser det 
att kommunen behöver tänka 
nytt för att attrahera yngre 
och välutbildade medarbetare 
det vill säga morgondagens 
arbetskraft, likväl som att 
behålla nyckelpersoner inom 

den kommunala organisa-
tionen. Ett sätt för att lösa 
detta i en region med kraftig 
bostadsbrist skulle kunna 
vara just – tjänstebostäder. 
Detta är en lösning som på 
olika sätt används av offent-
liga arbetsgivare i Sverige, 
men även i våra grannländer 
exempelvis i Helsingfors 
stad. Utgångspunkten är att 
kommunen använder sitt 
kommunala bostadsbolag i 
syfte att erbjuda nyanställda 
hyresbostad motsvarande en 
bestämd kontraktstid som är 
kopplad till anställningen i 
kommunen.

Om Lena Gerby bemödat 

sig att läsa Öpartiets förslag 
så hade hon sett att Öpartiet 
föreslår kommunstyrelsen 
att i samverkan med Ekerö 
bostäder AB utreda förut-
sättningarna för att införa 
tjänstebostäder som ett sätt 
att attrahera ny arbetskraft 
till de kommunala verksam-
heterna. Istället hånar Lena 
Gerby Öpartiets förslag utan 
att faktiskt ta till sig vad det 
är som föreslås eller se till det 
faktiska samhällsproblemet 
– Ekerö har svårt att rekrytera 
lärare! Det är dags för ett nytt 
politiskt ledarskap!

– Johan Sundqvist

Öpartiet ”svartmålar” inte

Ekerömoderaterna har ingen koll på sin omvärld

REPLIK

Replik på Lena Gerbys insän-
dare i MN 25/4 ”Varför svart-
målar Öpartiet kommunens 
skolor?”

I valtider kan och bör vi 
som politiker ha ett visst 
mått av överseende med vissa 
överdrifter och högt tonläge, 
men innehållet i din senaste 
insändare Lena Gerby är inte 
i sin ordning. Det är direkt 
oförskämt att försöka kleta 
på mig och Öpartiet att vi 
skulle svartmåla kommunens 
skolor. Låt mig ta två exempel 
för att visa på just motsatsen, 
Sanduddens skola och betygs-
glidningen i våra skolor.

Under föregående år 
försökte du Lena och ditt 
moderata parti, glatt påhejade 
av övriga alliansen, sälja ut 
Sanduddens skola och då inte 
bara den fysiska skolbyggna-
den utan även lägga ner den 

kommunala skolverksamhe-
ten. Detta i ett försök att dels 
få in ekonomiska medel via 
försäljningen för att täcka hål 
i er ekonomiska politik, dels 
att utifrån ideologiska motiv 
växla bort en väl fungerande 
kommunal skolverksamhet 
mot ett i kommunen oprövat 
privat alternativ. Öpartiet var 
initialt det enda partiet som 
var emot hela denna hante-
ring – varför då? Jo, därför att 
vi till skillnad från dig Lena 
och moderaterna vill utveckla 
vår skolverksamhet, inte 
avveckla och sälja ut den.

Vi kunde bara för något 
nummer sedan, på redaktio-
nell plats i denna tidning, läsa 
hur betygsglidningen blivit 
ett sätt för dig Lena och mode-
raterna att visa upp ett högre 
meritvärde än vad våra elever 
egentligen presterar, allt i 
syfte att Ekerö ska vara en av 
landets bästa skolkommuner. 

Priset för denna oansvariga 
utbildningspolitik får dock 
våra barn och unga betala i 
form av att våra elever inte 
klarar gymnasiet. Detta har 
inget med att svartmåla kom-
munens skolor utan det är att 
tala om att du Lena och ditt 
moderata parti har misslyck-
ats med er så kallade skolpo-
litik. Öpartiet anser att våra 
elever förtjänar en satsning 
på utbildade och kunniga 
lärare som ges möjligheten att 
kompetensutveckla sig och 
ha en god arbetsmiljö – detta 
bygger starka elever och ger 
dem möjlighet att möta fram-
tidens allt tuffare krav. Vi vill 
utveckla skolans verksamhet 
inte avveckla och sälja ut den.

Detta Lena Gerby är skill-
naden mellan din skolpolitik 
och mitt Öpartis skolpolitik!

– Desirée Björk,
gruppledare Öpartiet

Att tala sanning är inte att svartmåla

Trollfabrik
REPLIK

Är det en trollfabrik vi 
ser bakom ”Harriet i 
Stenhamra”? Vad är värst, 
fake news eller trollfabrik, 
bägge alternativen lyser des-
peration.

Om ledande politiker i 
kommunen tycker illa om 
insändare från medborgare 
så är det ärligare att skriva det 
utan att ge sken av att ”vanlig 
medborgare” ger svar på tal.

Vi vanliga medborgare 
värdesätter ärliga och raka 
svar som inte är fake news 
eller framställda i en trollfa-
brik, det är viktigt under ett 
valår att det som vi läser om 
är det som det ser ut att vara.

– T Rollis i Storskogen
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Kulturskolan 
– en viktig verksamhet
I Ekerö finns många barn och 
unga som har andra intressen 
än idrott. Det är viktigt att det 
finns ett brett utbud av akti-
viteter som passar många och 
som bidrar till en meningsfull 
fritid. Många av kultur- och 
fritidsverksamheterna för 
barn och unga når resurs-
starka personer där tröskeln 
är låg för att prova nya akti-
viteter, ofta med starkt stöd 
hemifrån. Studier visar att 
kultur- och fritidsverksam-
heten i lägre utsträckning når 
resurssvaga barn och unga. 
I kulturskola arbetar en rad 
pedagoger med att ge barn 
och ungdomar tillgång till sitt 
konstnärliga uttryck. Detta 
görs i form av undervisning i 
musik, teater och dans (dans 
endast för elever som går i 
särskola). Kulturskolan är 
väldigt uppskattad, många 
barn som har sökt att delta 

vid någon av deras kurser har 
inte fått plats. Exempelvis är 
kötiden för att komma in på 
sång drygt två år.

Socialdemokraterna vill 
att fler barn och unga ska få 
möjlighet att ta del av kultur-
skolans utbud, därför vill vi 
skjuta till resurser för att möj-
liggöra en utökning av deras 
aktiviteter och uppdrag, så 
att det även finns utrymme 
för uppsökande verksamhet. 
Socialdemokraterna vill även 
säkerställa att kulturskolan 
framöver drivs i kommunal 
regi, utan risk att bli föremål 
för uppdelning mellan pri-
vata aktörer. 

– Hanna Svensson (S), 
oppositionsråd
Per Sjödin (S),
2:e vice ordförande 
kultur- och fritids-
nämnden

REPLIK

I tidningen den 21 april 
skrev en anonym avsändare 
om bostadssituationen 
i kommunen. Vi håller 
med om att det behövs fler 
bostäder vilket är en utma-
ning vi delar med de flesta 
av landets kommuner. I en 
undersökning som gjordes 
förra året uppgav 250 av 

landets 290 kommuner att 
de hade brist på bostäder. 
När familjer går skilda vägar, 
pensionärer söker mindre 
boende eller ungdomar vill 
flytta hemifrån men bo kvar 
i kommunen är inte alltid 
villa det bästa alternativt för 
livssituationen. Då behövs 
boenden med olika storlek 
och upplåtelseform.  

Vi håller däremot inte 

med om att vi inte gör något 
för att underlätta bostads-
situationen. Tvärt om har 
vi aldrig byggt så mycket 
som nu. Under de senaste 
åren har allt fler fått upp 
ögonen för att Ekerö är en 
bra kommun att leva och bo 
i. Det leder till att fler söker 
sig hit och att vi inom en snar 
framtid kommer att gå från 
en landsbygdskommun till 

vår vision av en småstad. För 
att kunna erbjuda tillräckligt 
med bostäder har vi trap-
pat upp byggtakten rejält. 
Under hösten kommer 80 
nyproducerade lägenheter 
på Wrangels väg stå inflytt-
ningsklara, vi planerar för 
minst 34 nya lägenheter 
på Adelsö och i Stenhamra 
pågår planarbetet för cirka 40 
till 50 nya lägenheter.  Detta 

är enbart ett urval av alla de 
projekt som Ekerö bostäder 
arbetar med. Utöver det 
arbetar Ekeröalliansen för 
att ytterligare bostadsrätter 
och hyresrätter byggs genom 
privata initiativ. Vi tar med 
andra ord bostadssituatio-
nen på största allvar och 
arbetar hårt för en utveckling 
som är långsiktigt hållbar, 
bevarar Ekeröandan samt 

förser er medborgare med 
fler bostäder i olika storlekar 
och upplåtelseformer.

– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens 
ordförande
 
Ingemar Hertz (M),
ordförande i 
Ekerö bostäder

Vi arbetar hårt för fler bostäder i olika storlek och upplåtelseformer

Nu är det studenttider och 
några av oss kommer att fira 
våra egna barn som har blivit 
stora nog att ta studenten 
och andra kan glädjas över att 
se studenterna på stan med 
sina studentmössor. Glada 
i hågen! Förhoppningsfulla 
inför framtiden! En härlig 
tid...

Som mamma och politi-
ker kan jag inte annat än att 
också känna ett visst dåligt 
samvete. Har vi verkligen 
tagit vårt ansvar som föräld-
rar och förvaltat den jord vi 
fått för att säkerställa att våra 
barn inte behöver leva under 
sämre förutsättningar än vår 

generation? Jag känner mig 
samtidigt trygg med att det 
trots alla larmrapporter fort-
farande finns en möjlighet att 
vända trenden och skapa ett 
hållbart samhälle som ryms 
inom ramarna för ett jordklot, 
och inte de 4,2 jordklot som 
vi tycks tro att vi har till vårt 
förfogande. Men det börjar 
bli bråttom. Klimatet kan inte 
vänta, vi måste agera nu.

Till alla blivande studen-
ter vill vi i Miljöpartiet 
Mälaröarna berätta om vår 
vision. Vi har en vision om 
en värld; Där alla kan andas 
frisk luft. Där alla kan känna 
sig trygga i skolan. Där det 

inte spelar någon roll vilken 
skola du går i, för alla skolor 
är likvärdiga. Där det inte 
spelar någon roll till vilken 
kommun du blir anvisad till, 
för du är välkommen över-
allt. Där fossila bränslen är 
ett minne blott. Där solceller 
på kommunens alla tak är en 
självklarhet. Där rasismen 
erkänns och bekämpas. Där 
alla får älska vem de vill. Där 
lön inte beror på kön. Där en 
inte behöver konkurrera med 
1 200 andra elever om att få 
tid hos kuratorn. Där vi har 
en ö utan kö. Där fler kan åka 
båt till jobbet. Där fler kan 
åka bekvämt i bussar som 

inte sitter fast i kön. Där det 
finns hyreslägenheter för alla 
som vill och behöver. Där vi 
är nyfikna på våra medmän-
niskor. Där vi ser möjligheter 
med varandra istället för hot. 
Där ingen behöver lämna sina 
hem mot sin vilja på grund  av 
krig och klimatförändringar. 

Tillsammans kan vi skapa 
ett hållbart samhälle. Vi har 
stora förhoppningar på att ni 
nyblivna studenter är klokare 
än vad vår generation har 
varit.

En ljusnande framtid är vår!

– Ulrika Sandin (MP), 
gruppledare

En ljusnande framtid är vår!

Ekerö är en av Sveriges 
bästa kommuner att bo, 
leva och verka i. Vi har 
nära till både natur och 
storstad och kan stolt-
sera med några av landets 
finaste natur-  och boen-
demiljöer. 

Under mandatperioden har 
vi arbetat under parollen 
”ett smartare och hållbarare 
Ekerö”. Genom innova-
tiva lösningar har vi skapat 
konkreta effekter i vårt 
miljöarbete. Under kom-
mande mandatperiod vill 
vi intensifiera arbetet för att 
även kommande generatio-
ner ska få möjlighet att bo i 
en av Sveriges finaste natur-
miljöer.

Arbetet mot en smart och 
hållbar kommun är värd att 
ta på största allvar. Under 

mandatperioden har vi 
vidtagit flera åtgärder för 
att kontinuerligt förbättra 
kommunens miljöarbete, 
skapa en miljösäker vardag i 
kommunens verksamheter 
och främjat omställningen 
till miljövänliga energisys-
tem. Vi har exempelvis tagit 
fram en ny miljöstrategi 
som förbättrar kommunens 
möjligheter att ta hänsyn 
till ett miljöperspektiv vid 
fler beslut. Vi har gjort det 
enklare för privatpersoner 
att sätta upp solpaneler på 
sina tak utan bygglov, vi 
har infört lokalt kretslopp 
där allt slam tas tillvara och 
sanerat dåliga avloppssystem 
för att värna grundvatten 
och Mälaren. Vi är aktiva i 
nätverket Sveriges ekokom-
muner där vi tillsammans 
arbetar för långsiktigt håll-

bar utveckling i Sverige, vi 
arbetar för fler förnybara 
energikällor i kommunen 
och har invigt kommunens 
första offentliga laddstolpar 
vid Tappströms infartspar-
kering. 

 Nästa mandatperiod vill 
vi intensifiera arbetet för 
ett smartare och hållbarare 
Ekerö kommun. Det senaste 
året har vi möjliggjort för 
privatpersoner att sätta upp 
solceller på sina tak och ladda 
sina elbilar på kommunens 
infartsparkering. Nästa man-
datperiod vill vi upprätta 
solceller på alla Ekerö bostä-
ders nybyggnationer och ge 
hyresgästerna möjlighet att 
ladda sina elbilar. Vi kommer 
arbeta för att miljöanpassa 
alla kommunens verksam-
heter och införa biobaserad 
närvärme. Vi kommer även 

intensifiera vårt arbete gent-
emot företag och privatper-
soner, genom att synliggöra 
och förenkla regler samt 
underlätta för företag i deras 
kontakt med kommunen, 
vill vi underlätta för alla att 
göra klimatsmarta val.

De kommande åren vill 
vi intensifiera arbetet för 
att innovativa lösningar 
ska skapa konkreta miljöef-
fekter och underlätta för alla 
att göra klimatsmarta val. 
Vårt arbete för en smartare 
och hållbarare kommun är 
avgörande för att även kom-
mande generationer ska få 
bo i en av Sveriges finaste 
naturmiljöer.

– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens 
ordförande

Ett smartare och hållbarare Ekerö

Respekt!
Jag mötte en hundägare i 

Jungfrusundsskogen när jag var 
ute på promenad med mitt lilla 
barnbarn.  Hunden vi mötte var 
av den största typen, visserligen 
kopplad men ägaren ropade 
ändå till mig i förväg att mitt rätt 
livliga barnbarns höga skratt 
kunde få hunden att börja skälla.  
Ägaren ville inte göra pojken 
rädd när vi väl skulle mötas.  
Uppskattar mycket denna 
respekt. Jag och mitt barnbarn 
passerade leende men tysta förbi.

– Lars med barnbarnro
so

r 
&

 t
ac

k
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Öppettider: måndag-fredag 6:30-18, lördag 9-14, söndag 10-14  •  Telefon: 08-560 241 00 
info@faringsotra.se  •  www.faringsotra.se • Färentunavägen 65, 179 75 Skå

Lite personligare – lite bättre

Vi hjälper dig med ditt projekt!

Bara 5 minuter 
från Tappström

Med den kunskap och marknadsnärvaro våra 
byggrådgivare har vågar vi stolt påstå att vi har 
marknadens bästa support – fråga oss, vi kan!

Har du ett projekt på gång, stort som smått, är det bara att ringa, 
mejla eller komma in och prata med våra byggrådgivare för att få 
goda råd, beställa material eller få en offert.

Thomas Ove Stefan Martin Emil

Konstruktör Lars Fjellström – www.bluegallery.se

Mälarökrysset
Välkomna att lösa ett korsord på temat Mälaröarna. Krysset är 
konstruerat av mälaröbon Lars Fjellström. 

TÄVLA! Lös krysset och lista ut meningen/meningarna i de 
färgade rutorna. Mejla meningen till: 
kryss@malaroarnasnyheter.se och uppge även postadress. 
I ämnesrutan skrivs bara för- och efternamn. Bland de rätta 
svaren lottar vi efter helgen ut ett PRESENTKORT på 100 
kronor hos Färingsö trä.

Bilden: Mälaröarnas biodlarförening FOTO: OVE WESTERBERG

  

Vi gratulerar Per Wårstam, till förra numrets vinst där korsordet 
hade nedanstående lösning.
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Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4 

eller via webben www.radioviking.se

Tidningens eget 
radioprogram

Med Ewa Linnros 
och Jocke Jonsson 

torsdagar 17-19  på 
Radio Viking 101,4

 GOD KVÄLL Mälaröarna

Nyheter, trafikrapport, väder, spännande 
gäster, tävlingar med fina priser och allt 
handlar om Mälaröarna! Ställ en fråga 
till kommunens informationschef, vi tar 
upp det i programmet. Maila frågan till 
radio@malaroarnasnyheter.se  nyheterMÄLARÖARNAS

01,4444444444444444444444444444444444444444444444444444444  

Det går också att lyssna på www.radioviking.se I Senaste programmet finns på www.malaroarnasnyheter.se I Intervjuer och bilder läggs också ut på 
”God kväll Mälaröarnas” Facebook-sida I Arrangör: Mälaröarnas nyheter i samarbete med Föreningen kultur och musik på Mälaröarna och Radio Viking

Om våra öar till 100 %! MÄLARÖARNAS NYHETER – gjord för mälaröbor, av mälaröbor, på Mälaröarna

MÄLARÖARNAS

  

100 % 

 Mälaröarna

Delas ut med Bring Citymail

Första maj Så snart Internationalen klingat ut tittade solen fram i Ekerö centrum den första maj. Socialdemokraterna 
ägnade sig därefter åt fika, rosor, sång och tal av Petra Hammar (ordförande Ekerö arbetarekommun), Alexandra Völker 
(riksdagsledamot) och Fredrik Sirberg (vikarierande oppositionsråd).  

 FOTO: PRIVAT

Valborgsmässoafton Runt om på Mälaröarna tändes sedvanligt ett stort antal 
eldar på  valborgsmässoafton. Brasan ovan tändes av Adelsö Munsö scoutkår 
strax efter att Birkakören sjungit in våren och Marja Conradsson och Martin 
Andersson från Adelsö butik hållit sitt vårtal.                   FOTO: JUKKA KOTIAHO

Världsbokdagen den 23 april firades för sjätte  året i rad i samarbete med Mälaröarnas bokhandel på biblioteket i Ekerö 
centrum. Det var mingel, bubbel  och fem författare som presenterade sina nya böcker. Tre av dem var debuterande förfat-
tare varav två från Ekerö, en barnboksförfattare och en deckarförfattare som alla bidrog till ett mycket varierande program. 

 FOTO: KERSTIN LIDMAN

Alsnu vikingar  bjöd in till vikingadagar vid Alsnu gård, Adelsö på valborg och första 
maj. Det blev stor uppslutning av framförallt barnfamiljer som kom för att pröva på 
”vikingaliv” för några timmar. Ett av erbjudandena var att få smida sin egen spik 
vilket Bertran Brech och sonen Lucas nappade på.                  FOTO: OVE WESTERBERG



Auktoriserad av SBF

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Sandviksvägen 4, tidsbokning 
på telefon 08 - 560 310 65

Med lång tradition och 
gedigen kunskap hjälper 

www.ignis.se

Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa, 

traditionella eller nytänkande, allt efter våra kunders behov och önskningar. 
Vi gör även hembesök och hjälper gärna  till med bouppteckningar.

Varmt välkommen med frågor eller besök!
Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen
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NYFIKEN?

www.ekerobudo.com 

Läs MN 

var du än är:

www.malaroarnas

nyheter.se

Binärdata AB
Support & Försäljning 

07-22 Alla dagar
0707-139 000   08-560 402 51  

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset

DÖDA

• Maj-Britt Möller, Lovö, 
avled den 21 april i en ålder 
av 89 år.

• John Vilhelm Ingemar 
Svensson, Ekerö, avled 
den 24 april i en ålder av 
82 år.

FÖLJ OSS!FÖLJ OSS!

 nyheter
MÄLARÖARNAS

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Re ArbArb
ce

• Privatpersoner (ej verksamhet) annonserar GRATIS 
• Max 500 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Rekommenderad inlämning: 2 v före utgivning 

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Publicering sker i nästkommande nummer, 
    i turordning samt i mån av utrymme. 

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.sePRIVATA ANNONSMARKNADEN

SÄLJES

Damcykel Crescent City 
Maja röd med korg. 3-väx-
lad, lågt steg, använd en 
gång. Pris 3800 kr.
Tel 073-565 96 56.

Stor resväska grå/svart,  i 
polycarbo-
nat – ABS 
Expander, 
rymmer 
alltså en 
hel del! 
Elastiska 
spännband 
på båda si-
dor för att 
fästa bagaget, ena sidan har 
även överdrag med blixtlås, 
som även där har fack med 
ytterligare blixtlås.Väskan 
har 2 hjul som går lätt att 
rulla. TSA-lås som är ett 
måste i många länder. Väs-
kan har även kodlås, perfekt 
skick, med stadigt handtag. 
Mått: höjd 78, bredd 50, djup 
40 cm (+ några cm som  går 
att expandera). Pris 900 kr. 
Sandudden.  073-744 17 19.

Sportcykel 21 Speed 
Shimano MTB i fint skick 
säljes. Pris 2400 kr. Finns i 
Träkvista. 073-943 04 24.

Glimåkra vävstol standard. 
150 cm, 4 skaft, 6 trampor.
Kontramarsch, pall, varpa 
med många tillbehör.
5 000 kr. Mona 073-073 
48 77.

Ryds jolle 255, bra skick.
Pris 4 000 kr. Jan 073-073 
48 77.

Olle Adolphson, litografi 
Roslagsskuta, 24/100 
56x44 cm, 200 kr. Tel 070-
558 79 73.

Glas-
konst 
Kosta 
Boda, 
Anna 
Ehrner, 
Swedish 
Horse Blue, 10x12 cm. 400 
kr. Tel 070-558 79 73.

Mulltoa säljes för 500 kr 
eller högstbjudande. 
Nypris 9 000kr. Tel: 070- 
453 51 44.

Lysrörsarmatur för akvarie-
fiskar med måtten 110 x 22 
cm är nu till salu. 2 stycken 
Special AquaGlo för fiskar 

ingår i paketet. Säljes för 
endast 300 kr. Ring: 070- 
453 51 44.

Rejäla 
husvagns-
back-
speglar 
till salu! 
Passar till 
de flesta bilar, säljes för 650 
kr (knappt en tredjedel av 
nypriset). 070-453 51 44.

UTHYRES 

Båtplatser för sommarsä-
songen 2018 uthyres på 
Helgö vid flytbrygga. 2000 
kr/st. Obs: Ej segelbåtsdjup! 
Kontakta Stefan per email: 
st.jern@hotmail.com

Gillar du sol och värme? Åk 
till Malta och hyr en av 2 lgh 
i  Marsascala. 1 el 3 sovr, för 
4 el 6 pers. Eller res flera fa-
miljer men bo var för sig. Sjö-
utsikt, bara några min gång 
till bad, pool,  restauranger, 
strandprom. Direktflyg SAS 
el Ryanair. 070-695 12 50 el 
08-560 212 34.

Sugen på fiske, fjällvand-
ring? Hyr vår fina fjällstuga 
på Röstberget i Funäsdalen. 
8 bäddar i 2 sovhytter, kök 
m storstuga, bastu och 
öppen spis. 070-695 12 50  
eller 08-560 212 34.

Ekerö Skog & Trädgård

  Trädfällning 
 Tomtröjning
 Skogsröjning

072-246 99 86    ekeroskogotradgard@outlook.com

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

TINA HULT  070-350 70 28

Gilla och följ på 
Facebook & Instagram

Svårstädat och för många prylar?
Behöver du hjälp med att organisera delar av eller hela ditt hem

så har vi kompetenserna och drivet du behöver för att få det gjort.
Professionellt, miljövänligt och med snabba resultat.

Rensar & sorterar  Återbrukar & slänger  Bygger förvaringslösningar

ordningskonsulttinahult.se

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

Se vår prislista: www.malarobegravning.se 
Vi gör hembesök för din trygghet. 
Ring för tidsbokning 08-560 360 80

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

•

Vår älskade

Ingemar
Svensson

* 23 januari 1936

har lämnat oss i stor sorg och
saknad

den 24 april 2018

I N G E G E R D
Åke och Anna Maria

Fanny  Ida
Birgitta och Åke

Sandra  Emil  Hampus
Börje och Linda

Max  Emma

Begravningen äger rum fredagen
den 25 maj kl 11.00 i Ekerö Kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund. 

Osa till alfa/IGNIS Begr.byrå
tel 08-560 310 65 

senast torsdagen 17 maj
Tänk gärna på

Hjärt och Lungfonden
Tel: 0200-88 24 00

ADELSÖ | Gunhild Lind-
blad har gått ur tiden. 
Adelsös egna ”Lill-Babs” 
har lämnat oss. Det är så 
jag såg henne. Som en 
”Lill-Babs”. En frisk fläkt 
med många bollar i luften. 
En person som värnade 
om sin familj och sina 
vänner.

Som mycket ung kom Gun-
hild med sin dotter Lisbeth 
till Adelsö. Det uppstod 
tycke mellan en av stor-
böndernas söner, Karl Axel 
Lindblad och Gunhild och så 
småningom kom hela hen-
nes familj, morfar och sys-
kon efter från Norge. Några år 
senare föddes sonen Ronny 
som tillsammans med sina 
föräldrar drev gården Lindby 
gård på Adelsö. Bondgår-
den utvecklades till en gård 
med grisar och slakteri och 
var, liksom många gårdar 
på Adelsö, en stor odlare av 
potatissorten Vit drottning.

Det var på en potatisåker jag 
1976 mötte Gunhild för för-
sta gången. Sedan dess har vi 
kamperat ihop i alla möjliga 
sammanhang, både i arbete 
och privat. Gunhild har un-
der sin levnad haft ett stort 
engagemang för Adelsö och 
dess landsbygd. Gunhild såg 
till att det startades ett dagis, 
numera förskola på Adelsö. 
Hon var också en av dem 
som startade Centerkvin-
norna på ön. 

Hon var en bondhustru 
som arbetade på gården men 
som också tog ett steg ut på 
den reguljära arbetsmarkna-
den och arbetade inom vård 
och omsorg i många år och 
gjorde fortfarande och hade 
så mycket kvar att ge.

Vi är många som kommer 
sakna dig Gunhild! Ett stort 
och varmt tack! för allt vi va-
rit med om tillsammans.

TORD OCH SESSAN 
MED FAMILJ

Gunhild Lindblad

Båtplatser 
uthyres

Nära Centrum,
Y-bommar. 

Ring
 0722-08 44 48

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive 
blanksteg samt eventuell 
jpg-bild. 
• Skicka till familj@
malaroarnas nyheter.se  
• Publicering sker i nästkom-
mande nummer,  i turordning 
samt i  mån av utrymme  

 |  till minne



SERVICE  FÖR  DIG!  

FASTIGHETSSERVICEDATA

    På hemmaplan finns all service för dig!

FÄRGHANDEL

FÄRG   TAPET 
GOLV

Ekerö • Träkvista Torg

Tel: 08-560 313 40

www.coloramaekero.se

Följ oss på Facebook!

FÖNSTER

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

Vatten/avloppsanläggningar
Dränering/grund isolering
Schakt/transport/markarbete
Pumpar/rörarbeten

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

– Över 20 år i branschen –
Ansvarsförsäkring & F-skattebevis

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54

070-555 15 08

info@nyplat.s

www.nyplat.s

08-560 304 54 

070-555 15 08

info@nyplat.se

www.nyplat.se

F’SONS
ALLSERVICE AB

Trädgårds-/Fastighetsskötsel
Borttagning av sly mm
Staketförsäljning & montering
Övrigt efter era önskemål

www.fsons.se 
Tel: 560 47 111

Vi har ansvarsförsäkring och 
F-skattesedel

TOMT & TRÄDGÅRD

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador

Framvagnsinställningar

Bilglas

Lackering

Vi samarbetar med  

samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

Hammarkvarnsvägen 9  179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16 

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer

M
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Service    Däck
Plåtreparationer

 

 

Tel 560 425 80 
 

TAXI

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

Mattläggning
 Heltäckande mattor
 Plast/linoleum mattor
 Måttbeställda 

   textilmattor

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

08-564 109 50  •   lejagruppen.se

Bra karl reder 
  sig själv. Eller... 

VI HJÄLPER DIG MED:

•  Markplanering   
•   Dränering   
•   Vägbyggen   
•   Vinterväghållning   
•   Dikning  

•   Grönyteskötsel
•   Jord- och grusleveranser   
•   Uthyrning av container  
•   Husgrunder    
•   Avloppsanläggningar

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

lev. och dem./mont. 
NCS-kulörer för enkelt 

kulörval. Vi tar även emot 
bord, stolar, skåp, m.m.

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruk-
tioner. Ring eller maila 

oss för prisförslag.

Lackering av 
köksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

Öppet
Månd-Fred 06-24
Lörd, Sönd, Helgdag 08-24

Tel 08-560 300 96
Välkommen till Circle K i Träkvista! Tel: 08-560 243 48

Mobil 070-895 65 45

PUMPINSTALLATIONER 
ENERGIBORRNING

Nu har vi hjälpt 
till på Ekerö 
i över 25 år. 

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

560 340 00

Ditt taxibolag
på hemmaplan



42 MÄLARÖARNAS NYHETER • 9 MAJ 2018 | larmet  går

SOTNING, BESIKTNING, 
VENTILATIONSRENSNING
REPARATIONER,
FÖRSÄLJNING, MONTERING

 UbbeSotare
                    – Ny regi sedan 1 juni 2015 –

070-878 10 26 www.ubbesotare.se

Välja 
behörig sotare? 

Jag hjälper dig 
med ansökan

Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se    www.pcakuten.se

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

Byggmästare I 073-703 06 83 I STENHAMRA 
www.polisbygg.se 

HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG............................................................................................................................

     Salong Nataly & Alisa
ÖGONFRANSAR 

Lash lift med Botox – Laminering

NAGLAR 
Classic och Advanced

100 olika färger gellack. Säljer även Didier professionella gellacker

TATTOO 
Alla motiv

Tidsbokning: 076-709 00 40. Bryggavägen 121

Adept i Sveriges TapetserarmästarefruJanssouFri hämtning och lämning för mälaröbor på fredagsförmiddagar

           @frujanssons
www.frujansson.se

– Ge dina möbler nytt liv –

MÄLARÖARNAS TAPETSERARVERKSTAD

Möbeltapetsering - Platsbyggda möbler - Gardiner

070-753 64 44 

Service och reparationer

Tel: 08-28 00 66, 076-830 66 36
Hammarkvarnsv 9, Skå ind.omr

HUSBILAR 
HUSVAGNAR 

SLÄP
4-HJULSMÄTNING

Vi hjälper dig vid smärta, skador & stress 

Massageterapi 
Idrottsmassage

Laserterapi 
Koppning m.m.

Cert. Med. Massageterapeuter Johanna & Lottie 

Generösa öppettider. Boka via Bokadirekt.se 

08-560 300 15      www.ekerohalsorum.se      Bryggavägen 131D, JUNGFRUSUND

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 

Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

     SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Vi har som regel att en 
rak regel ska vara rak.

Kvalitet är ofta inte mer 
komplicerat än så.

www.ekesioo.se

Telefon: 070-588 45 44
Mail: l.b.ahlgren@gmail.com
Org.nr: 556317-7806
Grundat: 1983
Innehavare: Byggingenjör 

ALLT INOM BYGGNATION
Från små till stora projekt

Behåll stommarna, byt luckorna!

www.ingwallkoket.se

 

Vi söker visningskök i vissa  
områden och erbjuder 30% rabatt  

på luckor och lådfronter.
Ring för mer information!  08-24 70 80

Vi har 4,6  
i snittbetyg  
hos Reco.

MÄLARÖARNA | Två veckor med olika 
typer av stölder, kraftigt nedskrä-
pade förskolegårdar och en läsare 
som är rädd för att begå brott när 
hen uttrycker sin åsikt – det blir en 
varierad larm- och polisrapportering i 
detta nummer. 

Det blev en förhållandevis lugn valborg 
bland kommunens ungdomar, trots 
farhågorna bland dem som jobbar ute 
på fältet. De grundade sig på vetskapen 
om att många ungdomar har sin första 
närkontakt med alkohol under just den 
helgen.

– Det var relativt lugnt och inte så 
mycket stök bland ungdomarna, men 
det som ökat under de senaste två hel-
gerna är det vi uppmärksammat förut 
– att det är väldigt mycket förstörelse 
på förskolegårdarna i kommunen. Per-
sonalen blir helt förtvivlad när de kom-
mer på morgonen och det ser ut som 
en krigszon med hundratals fimpar och 
krossade glasflaskor. Det tar flera tim-
mar innan de kan släppa ut barnen för att 
leka, berättar Maria Hjalmarsson, kom-
munens trygghetsutredare.

Den senaste tvåveckorsperioden har i 
övrigt varit stillsam på Mälaröarna.

– Det har dock varit stölder av flera 
båtmotorer runt om på Mälaröarna och 

dessutom en stöld på en skola där det var 
en person som gick in och stal föremål, 
berättar Stefan Berg, kommunpolis.

Det händer allt som oftast att läsare 

kontaktar tidningen och frågar om rätt-
skipning, regler och lagar. Nu i valtider 
svallar känslorna starka hos många och 
en läsare som hört av sig undrar om det 
finns något olagligt i att svära åt perso-
ner som delar ut politiska propaganda 
som man inte sympatiserar med. Läsa-
ren upprörs av vissa partiers åsikter och 
kan inte låta bli att skrika åt dem att de 
ska hålla sina åsikter för sig själva, men 
har börjat bekymra sig över om det kan 
leda till repressalier.

– Som det beskrivs kan jag inte se att 
det är något brottsligt i det, så länge det 
inte övergår till rena förolämpningar 
eller angrepp på person. Om man 
kränker någon är det däremot brotts-
ligt. Det beror också på kroppspråk och 
annat som påverkar om man känner 
sig hotad verbalt eller kroppsligt, säger 
Stefan Berg.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Är det brottsligt?”
Läsare är rädd för att ha brottsligt beteende

”Som det beskrivs kan jag 
inte se att det är något 
brottsligt i det, så länge
det inte övergår till rena 
förolämpningar”

En läsare som blir arg när politiska partier 
vill dela ut propganda, undrar om hen gör 
något brottsligt. Personen på bilden har 
inget med artikeln att göra.         FOTO: ARKIV



Koll på läget sedan 1937

Enplansvilla med ogenerat läge

Stor inhägnad tomt

Isolerat garage

Solgläntsvägen 6, Svartsjö
4 rok, ca 120 + 35 m² UTGÅNGSPRIS 3 575 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1976 TOMT 3141

m² EP 123 kWh/m²/år MÄKLARE Linn Lagerqvist

TELEFON 0705-10 65 69
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Braskamin & 4 st sovrum

Trevlig villa på lugn återvändsväg

Garage

Vetevägen 4, Stenhamra
5 rok, 138 + 2 m² UTGÅNGSPRIS 4 390 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1969

TOMT 769 m² EP 76 kWh/m²/år MÄKLARE Sophia

Åkerman TELEFON 0707-60 46 63
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Attraktivt sjönära läge

Solig uteplats med sjöutsikt

Pool

Lundhagsvägen 9, Ekerö
7 rok, ca 125 + 125 m² UTGÅNGSPRIS 5 900 000 kr

VISAS Sö 13/5 kl 11:30-12:15, Må 14/5 Ring för

tidsbokning! BYGGÅR 1963 TOMT 785 m² EP 114 kWh/

m²/år MÄKLARE Jenny Näslund TEL 0708-26 83 00
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Hörnlägenhet med fint ljusflöde

Balkong med fritt västerläge

Superfint badrum från 2014

Tegelbruksvägen 9E, Ekerö
3 rok, ca 79,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 895 000 kr AVGIFT

5 858 kr/mån HISS Ja VISAS Sö 13/5 kl 14:30-15:15, Må

14/5 Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1988 EP 84 kWh/

m²/år MÄKLARE Linn Lagerqvist TEL 0705-10 65 69
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Koll på läget sedan 1937

Underbar vy över åkerlandskap

Sjöutsikt på håll

Renoveringsbehov

Kanans väg 16, Ekerö
8 rok, ca 190+83 m² UTGÅNGSPRIS 3 995 000 kr VISAS

Sö 13/5 kl 12:45-13:30, Må 14/5 Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 1956+1967+1980 TOMT 1300 m² EP 73 kWh/

m²/år MÄKLARE Linn Lagerqvist, 0705-10 65 69
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Nyproducerat enplanshus

En lantlig dröm

Myresjöhus av hög kvalité

Lennartsnäsvägen, Färentuna
5 rok, ca 172 m² UTGÅNGSPRIS 5 700 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2017 TOMT ca

2000 m² EP Ej utförd MÄKLARE Jenny Näslund 

TELEFON 0708-26 83 00
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Ljust & stilrent parhus

Populärt & barnvänligt område

Sjönära läge

Parkterrassen 9, Ekerö
4 rok, 106 m² UTGÅNGSPRIS 4 495 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2004 TOMT 92 m²

EP 69 kWh/m²/år MÄKLARE Martin Larsson

TELEFON 0708-30 01 61
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Sjönära

Kommunal VA avgift betald

Byggrätt enligt detaljplan

Färjevägen 18, Ekerö
UTGÅNGSPRIS 3 975 000 kr VISAS Ring för

tidsbokning! TOMT 2523 m² MÄKLARE Sophia Åkerman

TELEFON 0707-60 46 63
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