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Brister i
nybyggd
lägenhet
Gropar och rispor i golvet, slarvigt fogat kakel
och billigare utrustning än vad man betalat för
– detta är några av de brister som uppdagats en
i nyproducerad bostad på Clas Horns väg. | 8

Skolor måste byggas ut
Ekebyhovskolan och Sanduddens skola måste byggas
ut. Men det är mycket som måste klaffa för att det ska
gå så smidigt till som möjligt. | 10-11

Lyckad vildsvinsjakt
Under året har 37 vildsvin fångats och avlivats på
Ekerö. Stulna övervakningskameror gör dock att
djuren riskerar att plågas i onödan. | 14

Näringslivsbetyg går ner
I Svenskt näringslivs senaste enkätundersökning ger
kommunens företagare ett lägre betyg till kommunen
än tidigare. | 16

’’

Vi läser ofta om att våra ungdomar är så stökiga, de dricker och röker, skolkar och är otrevliga.
De lever om och saboterar. Kan hända att det
är så för en del, men jag vill här ge er en annan
bild. ” | tyck 40-41

Simhall redan 1968

Städat för badsäsongen

I MN från 1968 skriver man om storslagna planer för en
ny fritidsanläggning och redan då, var en simhall med i
planeringen. | 36

Södrans badplats på Ekerö fick stängas förra året då flera gjorde sig illa på vassa föremål på botten.
Men nu är allt klart för bad igen.

Lyckat mästerskap

Ett omfattande arbete har pågått sedan i höstas på Södrans badstrand och då framförallt på botten. Med tekninkens hjälp har man kunnat kartlägga var det ligger föremål som kan göra skada och sedan bärga dessa. | 12

Mälarömästerskapen i banhoppning för ponnyer,
stora hästar och käpphästar arrangerades av Färingsö
rididrott på Färingsö ridskola. | 39

EKERÖ BILSKADE
CENTER

Hyr kontor här!

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

Vi samarbetar med samtliga försäkringsbolag
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www.ekerobilskadecenter.com
Tel: 08-560 245 15 • Skå Industriområde

Behöver du hjälp med
din redovisning?
Kontakta Admit Ekonomi Ekerö AB
www.admit.se

Ring Camilla 070-635 73 34

Träkvista
08-560 300 96

Behöver du hjälp
med deklarationen?
Ring oss!

FASTIGHETSBYRAN.SE

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

Ekerö | Drottningholm
Lunda 36

Ekerö | Drottningholm
Barkarby Smedstorpet 32

Ett tillfälle som sällan återkommer. Med ett sagolikt läge, vidunderlig sjöutsikt och egen udde
erbjuds denna villadröm på natursköna Drottningholm. Arrende: 61 736:-/år. Kontakta mäklaren för
pris och visningstid.

På en liten kulle öppnar sig denna oas och erbjuder ett drömboende som ger den fantastiska
upplevelsen av att vara ett med naturen. Likt en herrgårdsboende i miniatyr inbjuder denna
rymliga tvåplansvilla med dubbelgarage till ett familjeboende som präglas av hög trivsel.

Rum 7 rum, varav 4-5 sovrum Avgift 61 736:-/år Boarea 198 kvm + 58 kvm Tomt 7 500 kvm Byggt 1935
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Utgångspris 11 900 000 kr Rum 9 rum, varav 6 sovrum Boarea 218 kvm Tomt 2 282 kvm Byggt 1990
Energiklass B Visas Tor 31/5 19.00-20.00 Sön 3/6 15.00-16.00 Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Ekerö | Ekerö Älvnäs Sidensvansvägen 8

Ekerö | Ekerö Älvnäs Domherrevägen 18B

Utgångspris 3 175 000 kr Tomt 1 561 kvm Kontakta mäklaren för mer information.
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Utgångspris 4 475 000 kr Tomt 1 011 kvm Kontakta mäklaren för mer information.
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö | Ekerö Helgö Smedjevägen 12

Ekerö | Ekerö Munsö Solviksvägen 6

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

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

FASTIGHETSBYRAN.SE

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

Ekerö | Färingsö
Alby Albylund 5

Ekerö | Ekerö Älvnäs
Talgoxevägen 39B

Det är sällan det finns möjlighet att förvärva något likt denna sjötomt. Albylund 5 ligger i ett
vackert läge mitt på Färingsö med stor strandlinje, eget vatten och brygga i soligt västerläge.

Nu finns möjlighet att förvärva denna fantastiska sjöfastighet i lugna och populära Älvnäs. Huset
håller en hög materialstandard och är ritat av den prisbelönta arkitektfirman Tham & Videgård.

Utgångspris 7 175 000 kr Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum Boarea 53 kvm + 25 kvm Tomt 4 140 kvm
Byggt 1989 Visas Tor 24/5 17.00-17.30 Sön 27/5 13.00-13.45
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Utgångspris 14 750 000 kr Rum 7 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 164 kvm + 40 kvm Tomt 969 kvm
Byggt 2006 Visas Sön 27/5 14.30-15.30 Mån 28/5 18.30-19.00
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

PÅ GÅNG

Ekerö | Ekerö Närlunda Ekvägen 6B

Ekerö | Ekerö Tätort Kastargränd 4

Utgångspris 5 925 000 kr Rum 8 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 134 kvm + 99 kvm Tomt 1 061 kvm
Byggt 1954 Energiklass D Ring för tidbokning Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Rum 4 rum, varav 3-3 sovrum Boarea 111 kvm Tomt 235 kvm Byggt 1968 Energiklass D
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

PÅ GÅNG

Ekerö | Ekerö Helgö Östfararvägen 3

Ekerö Tomt på Kungshatt

Utgångspris 3 495 000 kr Rum 2 rum, varav 1-2 sovrum Boarea 51 kvm Tomt 4 227 kvm Byggt 1961
Ring för tidbokning Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Tomt 1 537 kvm Kontakta mäklaren för mer information. Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80
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Vi bjuder alltid på kaffe!
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Ekerö Optik
08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget
Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00
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Får man ha höns i villaträdgården? Det är en av
de frågor kommunens informationschef svarar
på i ”Fråga Johan”. Sid: 30.

För 50 år sedan använde barnen pampuscher på
Ekendahls förskola. Sid 22.

FOTO: PRIVAT

FOTO: LO BÄCKLINDER

Vad finns under ytan?
Allt syns inte för blotta ögat. På Södrans badplats var det ﬂera som gjorde sig illa då de skulle
bada förra året. Nu har både rostiga spikar, andra vassa föremål och en gammal stenkista
plockats upp från botten och badsäsongen kan åter komma igång.
Det som däremot syns för blotta ögat är repor, slarviga kakelfogar och gropar i golvet i en
nyproducerad lägenhet på Clas Horns väg. Lägenhetsinnehavaren får kämpa för att få ordning på detta, MN har frågat byggföretaget varför det blivit så.
Att barngrupperna växer på öarna är inget man på kommunen kan blunda för, nu måste ett
par skolor byggas ut och en ny behöver byggas. Mer om detta kan du läsa på sidan 10.
Men det är inte bara skolor som behövs och vad våra lokalpolitiker vill åstadkomma inför
kommande mandatperiod tar vi reda på på våra valsidor.
En ny näringslivsranking har kommit och bakom siffrorna döljer sig inte utan snarare
visar, hur man tycker att det är att driva företag i kommunen. Läs om detta på sidan 16.
Parrelationer är inte alltid lätta, men för att komma till botten med vad som kanske inte
fungerar har några gällstaöbor skapat en app till hjälp för arbetet med relationen. Om denna
kan du bland annat läsa i detta nummer tillsammans med sport, kultur, jubileum och mycket
mer därtill.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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PÅ MÄLARÖARNA
EKERÖ PASTORAT

Ons
18:30

ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

Ons
09:00

Ons
10:00
Ons
19:00
Ons
19:00

2018-05-23
Klockargården, Lovö
ÖPPNA FÖRSKOLAN I DROTTNINGHOLMSPARKEN
Öppna förskolan medverkar på Pilgrimsvandring på hjul i Drottningholmsparken.
För föräldrar med barn mellan 0-5 år. Vi träffas vid parkeringen Orangeriet
kl 10:00. Ta med matsäck! Ingen anmälan. Ingen kostnad.
Mer info Mona Wikborg, mona.wikborg@svenskakyrkan.se, 08-560 387 64
2018-05-23
Drottningholmsparken
PILGRIMSVANDRING FÖR OSS PÅ HJUL
Info Dan Bekking 08-560 387 06, dan.bekking@svenskakyrkan.se
2018-05-23
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA Magnus Ehntorp, Daniel Stenbaek
2018-05-23
Lovö kyrka
VÅRKONSERT MED LOVÖ KYRKAS KÖR
Leif Asp dirigent, Vivi-Anne Gäfvert piano, Dan Bekking präst

Tors
11:45
12:00

2018-05-24
Ekebyhovskyrkan
LUNCHBÖN
SOPPLUNCH 50 kr

Sön
11-15
11:00

2018-05-27
Ekerö kyrka
ÄPPELBLOMSFEST:
Högmässa
Mårten Mårtensson, präst
Lena Stämmor och Blue Voices under ledning av Helena Hansson och Marie
Björnvad. Åsa Nilsson, diakon. Camilla Skorup, textilkonstnär som sytt upp
den nya mässhaken som invigs i mässan.
Efter mässan festligt program för och med barn och vuxna
Kyrkkorv/bröd och kyrkfika.
Unik möjlighet att i grupper om 8 stiga upp i tornet.
Kyrkogårdsvandring Spår 1 om begravningsseder
Kyrkogårdsvandring Spår 2 om växter och plantor (PS extra barnvänligt)
Plant”shop” – byt eller köp plantor
Baktävling – 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. Alla 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 Välkommen till fest!
2018-05-27
Drottningholms slottskyrka
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Hanna Holmlund, Leif Asp, Chorus Stockholmia, dir Eva Boström.

12:30

Sön
16:00

LYSSNA PÅ KYRKRADION PÅ
SÖNDAGAR KL 09.00-10.00 PÅ RADIO VIKING!
EN SKÖN START PÅ DAGEN!
EKERÖ PASTORAT

08-560 387 00 vxl

, Björkuddsvägen 2, Ekerö

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER
Sön
11:00

2018-05-27
Färentuna kyrka
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Ingrid Granberg, Ligita Sneibe

Sön
11:00

2018-06-03
Skå kyrka
MUSIKGUDSTJÄNST

20:30
Ons
19:00

23/5 – 5/6 2018

2018-05-30
Ekerö kyrka
GOSPELKONSERT
Gästartist: Ida Sand
Flygel: Daniel Stenbaek Elbas: Magnus Ahlgren
Slagverk: Oscar Eriksson Uggla Dirigent: Pernilla Thörewik
Präst: Magnus Ehntorp
Biljetter: 100:- Förköp på expeditionen, Ekebyhovskyrkan,
08-560 387 00 eller direkt av körmedlemmarna.
GOSPELKONSERT
se ovan
2018-05-30
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA
Dan Bekking, Mie Johansson

Tors
11:45
12:00
Tors
19:00

2018-05-31
Ekebyhovskyrkan
LUNCHMUSIK med Helena Hansson
SILLUNCH 50 kr
2018-05-31
Munsö kyrka
VÅRKONSERT MED LOVÖ KYRKAS KÖR
Piano och orgel, Vivi-Ann Gäfvert Dirigent, Leif Asp Präst Ann-Sofie Kamkar

Lör
16:00

2018-06-02
Ekebyhovskyrkan
SOMMARKONSERT MED SONORAKÖREN OCH MÄLARSTRÅK
Stämningsfullt program med sommarkänsla - under ledning av Alexander
Klimentov-Löfstrand och Gudrun Pettersson. Magnus Ehntorp, präst

Sön
11:00

2018-06-03
Ekerö kyrka
MUSIKGUDSTJÄNST MED EKERÖ KYRKOKÖR
under ledning av Helena Moore
Mårten Mårtensson, Helena Hansson
2018-06-03
Munsö kyrka
HÖGMÄSSA
Ann-Sofie Kamkar Anna Pihl Lindén
2018-06-03
Ekerö kyrka
FÖRSOMMARKONSERT MED KLASS 7D FRÅN ADOLF FREDRIKS
MUSIKKLASSER
Roland Pöntinen, piano, Cecilia Öhrwall, dirigent.
Med reservation för ev ändringar
Inträde: 100 kr vid entrén

Sön
11:00
Sön
16:00

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

= www.svenskakyrkan.se/ekero

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

G www.facebook.com/ekeropastorat

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

STICKA OCH SKICKA
Varannan onsdag
19.00-21.00

Stenhamra församlingsgård

Onsdag, jämna veckor. Vi stickar kläder som vi sedan skickar till
behövande.

KJOLTYGEN (FÖR KVINNOR I ALLA ÅLDRAR)
Varannan måndag
Färentuna församlingshem
18.00-20.00 (jämna veckor)

Lars Brattgård
Lolita Lilje, cello. Ligita Sneibe, orgel .

För kvinnor i alla åldrar. Fika till självkostnadspris. Träffa vänner och
umgås. På Kjoltygen 28 maj ﬁnns möjlighet till yoga från kl. 18.15.
Anmälan till Mickaella: 073-878 74 77. 100:-/pers till instruktören.
För er som inte vill medverka i yogan är det Kjoltygen som vanligt.

Följj Färingsö församling i sociala medier:
www.facebook.com/faringsoforsamling

”Redan skrattar
den fina våren”

Pilgrimsvandring

Konsert med musik av
Händel, Bach och Mozart.
Birgitta Lindeke Levin, sopran
Maria Lindal, violin
Lolita Lilje, cello
Ligita Sneibe, orgel

10 juni kan du följa med på
pilgrimsvandring i underbar
natur i Tyresö. Då vi bara
har 8 platser krävs föranmälan senast 4 juni till:
08-564 209 21.
Pris 100:-

Skå kyrka
Söndag 27 maj 18.00

Välkomna!

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

Bethany Choir and
Handbells

Körbesök från Kansas, USA.
På sin europaturné besöker
de Stenhamra församlingsgård, med ett blandat körprogram som har något för
alla.

Stenhamra församlingsgård
Lördag 2 juni 18.00

Entrappaned - Vår ungdomsverksamhet
En trappa ned - Vår ungomsverksamhet

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

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

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!

Fråga oss om tips till helgens
middagar!
/Rickard & Niklas

10k
/st

Förkokta majskolvar ICA.
Spanien. 400 g. 2-pack. Jfr pris 25:00/kg.
Max 2 köp/hushåll.

4990
/kg

Karré med ben ICA. Ursprung Sverige.
Storpack. Av gris. Skivad. Naturell, grillkryddad.
Jfr pris 49:90/kg. Max 2 köp/hushåll.

15k

990

/st

Grillchampinjoner ICA. Litauen.
400 g. Klass 1. Jfr pris 37:50/kg.

/hg

Tappens coleslaw Tappens kök.
Från vår Deli. Jfr pris 99:00/kg.

r
Handla andra varor fö
köpa…
du
minst 200 kr så får

2990
/st

Nötfärs ICA. Ursprung Sverige.
500 g. Max 12% fetthalt. Jfr pris 59:80/kg.
Max 4 köp/hushåll.
Gäller ej spel, tobak, lotter och receptfria varor.

99k

199k

/kg

Hel kyckling Reko. Ursprung Sverige.
Ekologiskt uppfödd med utevistelse.
Jfr pris 99:00/kg.

20k

/kg

Kycklingﬁlé, Kycklinglår
Reko. Ursprung Sverige. Ekologiskt
uppfödd med utevistelse.

/st

Tappens aioli Tappens kök. 200 g. Lagad
och packad av Tappens kockar. Jfr pris 100:00/kg.

På söndag är det mors dag
Grattis alla mammor!

129k

10k

149k

/kg

/st

/st

Inkommer onsdag!
Baguette Parisienne Bonjour.
395 g. Butiksbakad. Jfr pris 25:37/kg.

Räkor i lösvikt Barents hav.
Kokta. Från manuella ﬁskdisken.

Hummer Canada. Ca 450 g.
Från manuella ﬁskdisken. Jfr pris 331:11/kg.

Tappström
Öppet 8–22
Priserna gäller vecka 21 t o m 27/5-18 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Vad tycker du?
Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

BOSTAD

Fel och brister i nyproducerad bostad
EKERÖ | Flera har nu flyttat in i
de nya bostadsrätterna på Clas
Horns väg, men allt är inte perfekt. Stopp i avloppen, skadat
kakel, gropar i golven och fel
varor är installerade.
I några av de nya lägenheterna blev
det stopp i avloppen då inﬂyttning
redan hade skett.
Det är AB Borätt, ett dotterbolag
till projektutvecklaren av bostäder
och bostadsområden JM, som bygger på Clas Horns väg. Karin Geijer
är projektledare.
– I en stam i ett av våra trapphus
har det dessvärre uppdagat sig, efter att kunder ﬂyttat in, att betong
har lagt sig i rören och därmed orsakat stopp, vilket vi verkligen beklagar. Någon evakuering av lägenheter har inte behövts utan vi har
kunnat lösa problemet ändå, säger
Karin Geijer.
Elize Nord är en av dem som
köpt en bostadsrätt men på grund
av ﬂertalet fel, har hon väntat med
att ﬂytta in till dess allt åtgärdas.
– Köpet har sedan tillträdet av lägenheten i mars inneburit krångel
i alla dess former där man fuskat
med fogning, satt upp trasigt och
repat kakel, lämnat tryckskador på
golvet på ﬂertalet ställe, men inte
heller har man installerat påkostade tillval som jag köpt för tusentals
kronor, berättar Elize Nord.

Hon har också förstått att hon inte
är ensam om att ha haft problem
med de nya bostäderna och vill belysa situationen för att inte andra
ska råka ut för samma sak.
– Man har ﬂertalet gånger försökt åtgärda det skadade golvet
utan fullt lyckat resultat. Flyttar
jag in kan de säga att det är jag som
har orsakat en del av bristerna. Jag
betalar hyra och pengar för en lägenhet som jag ännu inte kunnat
bo i, säger Elize Nord.
Ytterdörren hade också märken,

dessa har målats över med en färg
men dörren är fabrikslackerad vilket gör att målningen över märkena nu blir som ﬂäckar.
– Jag kan inte gå in på speciﬁka
fall, men generellt kan dock sägas
att bostadsrättsföreningen anlitar
en oberoende besiktningsman för
att utföra en förbesiktning, slutbesiktning och efterbesiktning.
Vid dessa tillfällen noterar besiktningsmannen de eventuella fel
som ska åtgärdas av entreprenö-

”Köpet har sedan tillträdet av lägenheten i mars
inneburit krångel i alla
dess former”

Repor och gropar i golvet, slarviga kakelfogar, repade och som bilden till vänster visar, trasiga kakelplattor – det är några
av alla de brister som Elize Nord funnit i den nyproducerade lägenhet hon just köpt på Clas Horns väg. På bilden till höger
visar Elize den standardblandare som är insatt i badrummet, trots att hon beställt och betalat för en exklusivare modell.
FOTO: PRIVAT

ren. Besiktningsmannen ska också
notera de iakttagelser som den boende tar upp. AB Borätt har skyldighet och rättighet, att åtgärda de
eventuella fel som kvarstår efter
besiktningarna, vilket vi självfallet också kommer att göra. Skulle
den boende uppleva ytterligare fel
eller ha synpunkter rörande den
nya lägenheten, arbetar vi med en
kundservice dit den boende ringer. Ärenden loggas och går ut till
berörd personal för bedömning
och eventuell åtgärd, säger Karin
Geijer.
Utöver bristerna har blandare i

kök och badrum av standardmodell installerats, men Elize Nord
hade valt andra, dyrare modeller
och också betalat för dessa. Dessutom har ett annat duschmunstycke installerats än det som var
överenskommet.
– Om kunden gjort ett tillval och
inte fått det monterat i enlighet
med sin beställning, kommer vi
självfallet att leverera och montera
rätt produkt, säger, Karin Geijer.

fått ta del av, har man inte tagit upp
de felaktiga blandarna samt en rad
andra fel som hon funnit. Hon har
skickat sin egna lista som är betydligt längre än den som upprättats
av JM:s besiktningsman. Efter det
att MN kontaktat Karin Geijer har
hon åter kontaktat Elize Nord.
– Jag hoppas att det kommer att
bli ordning snart så att jag äntligen
kan få ﬂytta in. Det här har varit en
mardröm, säger Elize Nord.

På den sammanfattade listan över
vilka felanmälningar som ﬁnns för
hennes lägenhet som Elize Nord

ewa@malaroarnasnyheter.se

EWA LINNROS
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SKOLA

| nyheter

”Målsättningen är också att det ska påverka verksamheten så lite som möjligt”

’’

Ekebyhovskolan är, som många andra skolor i kommunen, trångbodd. Skolan behöver byggas ut och man arbetar i dagsläget med att komma fram till hur den kan byggas ut utan att det ska påverFOTO: EWA LINNROS
ka verksamheten i för hög grad.

Utbyggnad av Ekebyhov och
KOMMUNEN| Inflyttningen ökar i kom-

munen och skolorna är trångbodda. Både
Ekebyhovskolan och Sanduddens skola
står inför ombyggnationer för att kunna
fylla platsbehoven.
– Från förvaltningens sida arbetar
vi med de två projekten parallellt.
Målsättningen är dels att öka kapaciteten, dels att förbättra miljön lokalfunktionsmässigt i Sanduddens
skola och Ekebyhovskolan. Målsättningen är också att det ska påverka
verksamheten så lite som möjligt,
berättar Johannes Pålsson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.
Exakt vad som kommer att göras är ännu inte klart. När det gäller
Ekebyhovskolan är en aspekt man

tittar på att bygga ut skolan.
– För att möta det ökade elevantalet behöver vi egentligen ha fyra
paralleller, motsvarande 100 elever
per årskurs på Ekebyhovskolan.
När det gäller förskoleklassen har vi
redan tagit höjd för det till hösten,
säger Johannes Pålsson.
I slutändan blir det ett politiskt
val hur stora enheterna ska vara.
– Jag hoppas att vi kan få ett tydligt beslut ganska snart så att vi kan
lämna en beställning till fastighetskontoret. En parameter är evaku-

eringsfrågan. Oavsett vad vi gör,
kommer vi att behöva bygga om
Ekebyhovskolan. Då kommer vi att
bli tvungna att evakuera delar av
skolan, förklarar Johannes Pålsson.
De frågor förvaltningen tillsammans med projektledaren tittar på
just nu är om det handlar om en
fullständig evakuering eller delar av
skolan, eller om man kan göra det
på något annat sätt. De olika alternativen man kommer fram till blir
underlag till politikerna för att ta ett
beslut.
Tidsmässigt är det svårt att säga
när man kan komma igång. Först
behövs som sagt ett politiskt beslut.
– Vi vill minimera påverkan av
verksamheten. Vissa delar kan vi
kanske börja med ganska snabbt,
medan andra delar kan dra ut på tiden, säger Johannes Pålsson.
Han är noggrann med att poäng-

tera att så snart man är på banan
kommer man att lägga ut tydlig information.
– Det har varit en hel del vändor
både kring Ekebyhovskolan och
Sanduddens skola. Det är bättre att
det tar lite tid även om det är frustrerande. Men det är viktigt att det
ﬁnns ordentliga underlag och ett
tydligt ställningstagande. Det är
inga snabba processer utan vi kommer att informera i god tid, säger Johannes Pålsson.
När det gäller Sanduddens skola
jobbar man med en detaljplaneförändring vilket har gjort att det har
blivit en förskjutning av utbyggnadsarbetet.
– Man behöver ta hänsyn till olika
saker. Det bor bland annat så kalllade svartpälsbin i Sanduddshöjden
och dem får man inte skugga. För
Sanduddens skola uppstår samma
frågor som för Ekebyhovskolan,

”...det är viktigt att det
finns ordentliga underlag
och ett tydligt
ställningstagande. Det
är inga snabba processer
utan vi kommer att informera i god tid”

hur mycket ska vi bygga ut och hur
mycket kan vi behålla av beﬁntliga
lokaler. Sedan är också evakuering
den stora frågan. Ur ett verksamhetsperspektiv ser jag gärna att man
kan minimera evakuering.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Trångt i skolorna men ny förskola på gång
KOMMUNEN | Det är svårt att
göra säkra prognoser för hur
mycket platser som behövs framöver. De centrumnära skolorna i
Ekebyhov, Sandudden, Träkvista
och Närlunda har redan ganska
fullt. Vad händer om man helt
enkelt inte kan ge en skolplats?
– Det måste vi lösa och det är därför
det är lite pressat nu. Kommunen
är skyldig att erbjuda plats. Det kan
innebära att om vi inte har plats på

en skola, då får vi gå vidare till nästa
skola. I vissa fall kommer vi kanske
bli tvungna att hänvisa vissa elever
till Sundby skola och liknande, säger Johannes Pålsson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Han tilllägger:
– Men i slutändan om vi skulle
hamna i en riktigt svår sits, blir vi
tvungna till att göra om lokaler för
att få ﬂera platser.
För Färingsösidan ﬂaggar man
också för en ganska kraftig utbygg-

nad av Stenhamra. Där behöver vi
också över tid titta på kanske en utbyggnad av Stenhamra skola, men
det ligger längre fram i tiden.
Det finns också behov av en helt
ny skola, men det tar mellan fem
och sju år att förverkliga.
– Ett detaljplanearbete pågår på
Bryggavägen för en ny skola, men
detaljplanearbete tar tid. När väl
detaljplanen är klar kan man börja
bygga. Sedan när man väl börjar

”Ett detaljplanearbete
pågår på Bryggavägen för
en ny skola, men detaljplanearbete tar tid”

bygga, kan det ta ett till ett och ett
halvt år innan allt är klart, säger Johannes Pålsson.

På förskolesidan ﬁnns en ljusning
inom en snar framtid på Ekerö.
I Jungfrusunds sjöstad byggs en
förskola och den ska vara klar för
verksamhet i augusti. Här har man
tillstånd för cirka 140 barn.
– Det kan förstås dra ut på tiden
om något hakar upp sig, men i nuläget ser det bra ut, säger Johannes
Pålsson.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.sc
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Vad tycker du? Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se
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restaurang jungfrusund
f whiskeyprovning

mackmyra

fredag 25 maj 19.00 
Välkommen på den spännande whiskyprovningen
”Småfatens magi” tillsammans med mackmyra
svensk whisky. Under kvällen provar vi allt
från bourbonfatslagrad whisky till rökig
whisky lagrad på oloroso-fat



a mors



dag

sndag 27 maj ppet 12.0021.00
Bjud mamma på en lunch i solen, en mysig
middag på vår uteservering eller mys i
sofforna med något gott i glaset

q nationaldagen
onsdag 6 juni ppet 1222.30
vi serverar à la carte hela dagen

Att Sanduddens skola ska byggas ut är beslutat sedan länge. Men det är flera delar som måste
FOTO: EWA LINNROS
vägas in och en detaljplaneändring krävs dessutom.

Sandudden



Bordsbokning 08-560 350 00

För mer information www.restjungfrusund.se

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
I Jungfrusunds sjöstad byggs nu en förskola med plats för cirka 140 barn. Om allt går enligt plaFOTO: EWA LINNROS
nerna, öppnar verksamheten i augusti.

info@malaroomsorg.se
www.malaroomsorg.se

Godkänd att utföra hemtjänst
i Ekerö kommun sedan 2010
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BAD

| nyheter

”Vi har fyllt på med 650 ton sand, det motsvarar ungefär 60 lastbilslaster”

’’

Förra året fick Södrans badplats stängas då folk gjorde illa sig på föremål på botten. Nu har vassa metallföremål, enmeterslånga rostiga ”spikar” och en stenkista plockats upp. På bilden till höger ses Ekerö
rederis Mattias Dillman med stenkistan som kommer från den tid då transportband för grus från sandtaget i Sandudden fanns här.
FOTO: EWA LINNROS

”Södran” återställd för badsäsongen
EKERÖ | Förra sommaren fick
man stänga av badplatsen
Södran på Ekerö, då många gjort
sig illa på föremål på botten.
Men den 15 maj var det åter
fritt fram för bad, efter att ett
stort saneringsarbete gjorts på
botten.
Vassa metallföremål, enmeterslånga rostiga ”spikar” och en stenkista är något av det som ﬁskats upp

från botten på badplatsen Södran.
Föremålen är gamla, de kommer
från den tiden då Sandudden inte
var bebott. Här pågick täktverksamhet från slutet av 1800-talet
ända fram till slutet av 1980-talet.
Det stora uttaget av sand och grus,
forslades på transportband ned
till vattnet där Södrans badstrand
ligger idag. Här hämtades sanden
och gruset av lastbåtar vidare till
byggen runt om i Stockholm. Sand

som frigjorts vid tvättningen av
gruset, sjönk till botten och med
hjälp av vågorna fylldes stranden
successivt upp.
– Strandlinjen låg mycket längre
ut en gång i tiden, men på grund av
erosion har strandremsan krympt.
Erosionen har också gjort att gammal bråte som ligger på botten och
som tidigare varit täckt av sand,
nu kommit fram, berättar Mattias
Dillman från Ekerö rederi som ut-

fört arbetet med att städa botten.
Arbetet började redan i höstas och
i början av maj blev det klart.
De har städat på botten ned till
cirka två meters djup. Efter att de
plockat upp sådant som kan skada från botten, har de fyllt på med
sand.
– Vi har fyllt på med 650 ton
sand, det motsvarar ungefär 60
lastbilslaster, förklarar Mattias
Dillman.

Nu kan förhoppningsvis badgästerna simma lugnt i sommar.
– Jag tycker att det är bra att kommunen satsar på att städa upp på
badplatserna, vi har fått så många
positiva reaktioner av de förbipasserande när arbetet har pågått, säger Mattias Dillman.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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JAKT

Lyckad vildsvinsjakt på Ekerö
EKERÖ | Hittills i år har kommunens jägare fångat och avlivat 37
vildsvin på Ekerö. Då en kamera
som hör till en av fällorna har
stulits riskerar dock vildsvinen
att utsättas för onödig plåga.
– Som tur var såg en förbipasserande att det var vildsvin i fällan och
hörde av sig till mig. Annars hade
det kunnat ta upp till två dygn innan vi upptäckt att kameran var stulen, berättar Robert Möller, jaktledare i kommunens skyddsjaktslag.
Han förklarar att den speciella kamouﬂagefärgade åtelkamera
som fanns i anslutning till fällan
aktiveras av rörelse på platsen och
då skickar bilder till hans mobiltelefon. Det gör att ingen upptäcker
att kameran är borta förrän en rutinmässig kontroll görs av fällorna,
vilket sker ungefär varannan dag.
Det är nu andra året i rad som
kommunens jaktlag placerar ut
vildsvinsfällor för att försöka få
bukt på det ökande problemet med
allt ﬂer vildsvin som rör sig i Ekerö
tätort. Förra året fångades inte ett
enda vildsvin, men i år har fångsten varit större. Det kan bland annat bero på att tillgången på mat i

skogen inte har varit lika god i år
som förra året.
– I år har vi en fälla bakom Lidl,
en på Gällstaö och en vid Lurudden. Sammanlagt är vi uppe i 37
fångade vildsvin. Det är ett väldigt
effektivt sätt att fånga dem på det
här sättet då vi kan fånga uppåt åtta
på samma gång. När man sitter på
pass så brukar man bara få en, medan de andra blir rädda och springer
iväg, säger Robert Möller.
Att fånga vildsvinen i en fälla gör
också att de kan skjutas med klenare ammunition. Detta minimerar
riskerna med att skjuta i tätbebyggt
område, vilket annars är ett stort
problem i vildsvinsjakt.
Kameran som kostar 2 500 kronor ska nu ersättas av en ny och
på samma sätt som med de övriga
åtelkamerorna på Ekerö ska den
monteras mer otillgängligt.
– Man undrar ju vad den som
tagit kameran har tänkt ha den till.
Det vore verkligen toppen om den
kunde lämnas tillbaka till samma
plats där den togs, säger Robert
Möller.

Vildsvinen som
rör sig i tätorterna ställer till
med stor skada
och att använda fällor är ett
effektivt sätt att
fånga dem.

LO BÄCKLINDER

FOTO: ARKIV

lo@malaroarnasnyheter.se

Tröttnat på köerna?

Din lokala Hemtjänst
och Boendestödjare

Arbeta och bo på Ekerö!
Hyr kontor/lokaler/lager

AdeoCare verkar efter
en filosofi som bygger
på små, lokala arbetsgrupper där vi anpassar vårt stöd efter
dina unika behov och
situation. Det är troligtvis hemligheten bakom
våra goda resultat
och kvalitet.

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

Tel. 08-731 77 07

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 inhägnat område i närheten av kontorsfastigheten.
EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

M
VAD SKULLE DU GÖRA O

DIN VARDAG VÄNDES

Någon gång händer det – frågan är bara när.
Elen försvinner. Ingen vet hur länge.
Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars
strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera.
Värmen försvinner. Det blir svårt att laga mat. Inget vatten i kranen. Bankomaterna fungerar inte.
Mobilnäten och internet går ner.
Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig
själva en tid.
Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste
är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.
Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra.
Läs mer på dinsäkerhet.se
Under Krisberedskapsveckan 28/5 - 3/6 kommer Ekerö civilförsvarsförening
informera och föreläsa om hur du kan öka din krisberedskap.
Tisdag 29 maj Ekerö Centrum 16.00-18.00
Föreläsning i Tappströmskolans matsal 19.00-20.00
Onsdag 30 maj Ekerö Centrum 16.00-18.00
Torsdag 31 maj Träkvista Torg 16.00-18.00
Stenhamra Centrum 16.00-18.00
Föreläsning i Stenhamraskolans matsal 19.00-20.00

Fredag

1 juni

Lördag

2 juni

Munsö skola 16.00-18.00
Kungsberga Konsum 16.00-18.00
Adelsö församlingslokal 11.00-13.00
Sanduddens skola 11.00-13.00
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NÄRINGSLIV

Nedgång för näringslivsklimat
Lokala företagare ger kommunen sämre näringslivsbetyg
KOMMUNEN | Den 15 maj bjöd
kommunen in till vårterminens
sista frukostmöte för det lokala
näringslivet. Där fick de ta del av
Svenskt näringslivs något dystra
rapportering om företagsklimatet i kommunen samt höra om
vad känslor och framgångsrikt
företagande har med varandra
att göra.
Samma dag som mötet hölls på
Ekebyhovs slott presenterades
också resultaten av Svenskt näringslivs senaste enkätundersökning. Denna och liknande
mätningar har visat varierande resultat under de senaste åren. Raketutnämningar har varvats med
nedgångar och denna gång var
det ett ganska mediokert resultat
som presenterades. Ekeröföretagens sammanfattande omdöme
av det lokala företagsklimatet är
i år 3,28, vilket är strax över godtagbart.
– Vill Ekerö kommun förbättra sitt företagsklimat behöver de

bland annat förbättra servicen till
företagen och sina upphandlingar. Infrastrukturen har länge varit
ett problem och i år ger företagen
ett ännu lägre betyg än tidigare år,
2,0 på en sexgradig skala, berättade Anna Wallin, projektledare på
Svenskt näringslivs regionkontor.
Bland de 46 procent av kommunens företagare som svarat på enkäten, var de ﬂesta småföretagare
som i första hand arbetar med företagstjänster.
– Det sammantagna omdömet
om kommunens råd och vägledning ligger ganska stabilt mellan
”godtagbart” och ”bra”, sa Anna
Wallin och konstaterade bland
annat att kommunens information och service till företag samt
infrastrukturen, hamnade under
strecket för vad företagarna tycker
är godtagbart. På plussidan hamnade bland annat allmänhetens attityd till företagen.
Kommundirektör Lars Hortlund

nomgång klev föreläsaren Joakim
Thörn upp framför åskådarna och
berättade om vad kundens känslor har för koppling till köpbeslut
och ett företags framgångar. Till
sin hjälp för att hålla publiken
alert erbjöd han dessutom en interaktiv möjlighet att ställa frågor via mobiltelefonen och även
fånga in sekundsnabba enkätsvar
från publiken.

Anna Wallin från Svenskt näringsliv berättade om vilka förbättringsområden
som företagarna pekat ut.
FOTO: LO BÄCKLINDER

fanns på plats i publiken och kommenterade resultaten.
– Vi är inte alls nöjda med att vi
ligger på gränsen till godtagbart,
utan vi ska ligga mycket, mycket

Redo att bli av med besvären
en gång för alla?

EKERÖ
MASSAGE
TERAPI

Välkommen till Dipl.
Massageterapeut Per Liestam!
•
•
•
•
•

Behandlande Massage
Triggerpunktsbehandling
Käkledsbehandling
Idrottsmassage
Klassisk Massage

Just nu 10 % prova på-rabatt!
Boka tid på www.ekeromassageterapi.se

EKERÖ
Mörbyvägen 2

SOLNA
Ingentinggatan 2

CITY
Torsgatan 8

bättre till. Jag vill ha ett handlingsprogram för hur vi ska åstadkomma det och har redan satt igång det
arbetet, sa han.
Efter Svenskt näringslivs ge-

Han beskrev hur människors beslut fattas till 95 procent av omedvetet tänkande och att endast de
sista fem procenten är resultat av
medvetna beslut. Detta kopplade
han bland annat till hur viktigt det
är som företagare att leverera en
positiv känsloupplevelse till kunderna.
– Får dina kunder en dålig upplevelse är 80 procent av dem beredda
att byta leverantör, konstaterade
han.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Specialisten på
Amerikanska bilar.
Jeep, Dodge, Chrysler, Chevrolet, Ford

DanielssonsBilservice
Tel: 08-560 248 42 | www.danielssonsbil.se
Hammarkvarnsvägen 9, 179 75 Skå (Skå industriområde)

www.mgrental.se
info@mgrental.se

TEL 08-560 247 80

Sommar 2018

EKERÖ KOMMUN I SAMVERKAN MED EKERÖ IK OCH CHASEFREERUN

AKTIVTSOMMARLOV
kostnadsfria aktiviteterför dig som är 6-15 år

Fritidsgårdarna har kvällsaktiviteter v 24-25

Skrivarläger
Gillar du att skriva? Då ska du vara med på vårt
skrivarläger i sommar! Under fyra dagar gör vi
roliga skrivövningar tillsammans med
författaren Malin Isaksson.
FÖR DIG SOM ÄR 10-16 ÅR
DATUM:
18-21 juni
TID:
10.00-15.00
PLATS:
Ekebyhovs slott
ANMÄLAN: https://bibliotek.ekero.se
FRÅGOR:
biblioteket@ekero.se
eller 08-124 57 300

Multisportläger
med Ekerö Ik
Vill du prova olika sportaktiviteter under en och
samma vecka. Då är detta för dig! Här får du
möjlighet att spela fotboll, innebandy och
badminton allt under leksamma former.

ungdomsböcker av
Malin Isaksson

FÖR DIG SOM
ARRANGÖR:
DATUM:
TID:
PLATS:
ANMÄLAN:

ÄR 6-15 ÅR
Ekerö Ik
16-20 juli
9.00-15.00
Träkvistavallen
www.ekeroik.se

KOM OCH
TESTA
PARKOUR!

Film- och
animationsverkstad
/lUGLJJ|UDHJQDÀOPHUXQGHUWUHVSlQQDQGHGDJDU
Dag 1 FILMDIKTER
Utifrån egenskrivna eller andra dikter skapar vi korta
ÀOPEHUlWWHOVHU9LDUEHWDUPHGPDQXVVWRU\ERDUGDJHUDU
ÀOPDUUHGLJHUDURFKOMXGOlJJHUÀOPHUQDPHG,SDGV

Dag 2 ANIMATION OCH TRICKFILM
:RUNVKRSHQJHUHQLQWURGXNWLRQLQnJUDROLNDDQLPDWLRQV
WHNQLNHUGlUYLDQYlQGHUVWRSPRWLRQ HQELOGVWDJQLQJ

Dag 3 GREEN SCREEN
9LDQYlQGHURVVDYJUHHQVFUHHQWHNQLNI|UDWWNXQQDI|UÁ\WWDRFK
ÀOPDKlQGHOVHULROLNDPLOM|HU
'HWJnUEUDDWWDQPlODVLJWLOOHQHOOHUÁHUDGDJDU
7DJlUQDPHGHQGLNWWLOOGDJ
9LEMXGHUSnOXQFKRFKÀND8SSJH|QVNHPnORPVSHFLDONRVW

Lär dig fotografera
som ett proffs!
Juliana Wiklund arbetar som fotograf och är
EODQGDQQDWOlUDUHSn)RWRJUDÀVNDPXVpHW
i Stockholm. Du får lära dig; komposition, ljus,
olika teman och lite teknik. Vi gör även en
praktisk fotoövning.
9DUMHGHOWDJDUHInUHWWDYVLQDIRWRJUDÀHULQUDPDW
och utställt i Galleri Granit på biblioteket. Efter
avslutad utställning får varje deltagare hämta
hem sin bild. Vi använder mobilkamera eller
digitalkamera, medtag det du önskar använda.
FÖR DIG SOM ÄR 12-15 ÅR
DATUM:
9 augusti
TID:
9.00-15.00
PLATS:
Barnens egna bibliotek i Stenhamra
ANMÄLAN: https://bibliotek.ekero.se
FRÅGOR:
biblioteket@ekero.se
eller 08-124 57 311

FÖR DIG SOM
DATUM:
TID:
ANMÄLAN:

ÄR 9-12 ÅR
11-13 juni
9.00-15.00
barnensegetbibliotek@ekero.se
eller 08-124 57 311

Parkour- & trickingläger
Här få ni testa på parkour och tricking. Parkour
innefattar att hoppa, klättra och svinga sig mellan,
igenom, över och under olika typer av hinder.
Tricking innefattar volter framåt, bakåt och åt sidan
från block, väggar och annat. Vi kommer träna i
Mälaröhallen och utomhus om vädret tillåter.
9DUMHGDJDYVOXWDVL(UVNLQHVDOHQGlUYLNROODUSnÀOP
FÖR DIG SOM ÄR 6-15 ÅR
ARRANGÖR:
Chase-freerun
DATUM:
23-26 juli
TID:
ca 8.00-16.00
SAMLINGSPLATS:
Mälaröhallen
AVSLUTNINGSPLATS: Ersinsalen
ANMÄLAN:
www.chasefreerun.se
FRÅGOR:
Johannes Netzén 070-8732841
sport@chasefreerun.se

Öppen parkourträning
i Ekerö centrum
Under fredagen byggs en temporär parkourpark på
Ekerö torg, där alla är välkomna att prova och kolla på
parkour. Det kan förekomma fri träning, shower och
tränarledda träningar.
Arrangörerna gör det främsta för att träningen sker
säkert och tryggt. I den miljön kommer de dock inte
kunna ansvara för- eller passa barn. Om barnen inte är
tillräckligt gamla ansvarar vårdnadshavare själva för
tillsynen.
FÖR DIG SOM ÄR 6-15 ÅR
ARRANGÖR: Chase-freerun
DATUM:
fredag 27 juli
TID:
12.00-19.00
PLATS:
Ekerö torg, utanför ICA
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”Har du gasolgrill, så bunkra upp med gasoltuber...”

SAMHÄLLE

’’

Dags för den årliga
krisberedskapsveckan
MÄLARÖARNA | Vad händer om
det blir elavbrott i flera dygn?
Att vi står där utan vatten, värme
och allt annat som vi tar för
givet. Vi kan inte handla mat,
blöjor eller hämta ut medicin.
Förra året ﬁck Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap,
MSB, i uppdrag av regeringen att
införa årlig Krisberedskapsvecka
i samtliga kommuner i Sverige.
Vecka 22 är det återigen dags och
på Mälaröarna är det Ekerö kommun och Ekerö civilförsvarsförening som håller i det.
Krisberedskapsveckan innehåller olika aktiviteter både dagtid och
kvällstid på olika platser runtom
i kommunen, bland annat Stenhamra, Kungsberga och Sandudden.
– Det handlar om att informera
om hur vi ska hantera krissituationer och hur vi kan vara förberedda

vid till exempel långvariga elavbrott, berättar Lars Samuelsson
från Ekerö civilförsvarsförening.
Det räcker med en knapptryckning för att strömmen ska försvinna. Samhället räknar med att
vi ska klara oss själva i tre dygn,
undantag ﬁnns förstås, men hur
klarar vi oss? Och vad händer om
strömmen är borta en längre period än så? Då måste kommunen ha
täckt upp med värmestugor och
värmekraftverk.
– Om någon saboterar strömmen för oss så kommer det inte
ske sommartid när det är varmt
ute.
Lars Samuelsson ger tips på hur
man kan klara sig ﬂera dagar utan
el.
– Har du gasolgrill, så bunkra
upp med gasoltuber innan grillsäsongen är över. Du som äter
mediciner, se till att det ﬁnns för
två veckor hemma. Samma med

Samhället räknar med att vi ska klara oss själva i tre dygn om strömmen går.
Under Krisberedskapsveckan ges information om hur krissituationer bäst hanteras.
FOTO: ARKIV

blöjor och våtservetter. Även kontanter behöver man ha, vilket strider mot det kontantlösa samhället

Fler avgångar med
pendelbåten
Mer resurser till
förlossningsvården
Statligt ansvar för
sjukhusvården

vi går mot, men utan ström kan
du inte handla med kort eller ta ut
från bankomaten.

Även Roslagsvatten är involverad
i Krisberedskapsveckan.
– Mat kan vi klara oss utan ett
tag, men vatten måste vi ha för att
överleva.
Boende i Ekerö kommun har
fördelen med att Mälaren är en
vattentäkt och närheten till naturen gör det också lättare om toaletterna slutar fungera.
– Vi hoppas på bra väder så att så
många som möjligt väljer att vara
med. Speciellt yngre barnfamiljer
vill vi nå ut till, säger Lars Samuelsson.
Han poängterar att det inte
handlar om att skrämma upp folk
eller komma med pekpinnar. Det
handlar om att informera. Att veta
hur man hanterar krissituationer
skapar trygghet.

ELIN ELDESTRAND
red@malaroarnasnyheter.se

ELLA BOHLIN
Landstingsråd (KD)

DU SKA KUNNA LITA PÅ
VÅRDEN OCH KOLLEKTIVTRAFIKEN
En röst på KD i
landstingsvalet är
en röst för trygghet
i Ekerö.
Läs mer på
stockholm.kristdemokraterna.se
och ekero.kristdemokraterna.se

CHRISTINA
BLOM ANDERSSON
Landstingskandidat (KD)

EKERÖ
Gå med i KD du också
www.kd.nu/blimedlem

Tack för att du
gör en insats
för miljön.

Gröna påsen
till alla villaägare i Ekerö.
Ekerö kommun tar nu nästa steg i insamlingen av matavfall.
Alla villahushåll som ännu inte börjat använda Gröna påsen
får nu ut ett startpaket med korg och 200 påsar.
Tanken är att alla som inte komposterar sitt matavfall själva
ska kunna använda Gröna påsen. De insamlade matresterna
omvandlas genom rötning till biogas och biogödsel.

Så här funkar det:

Startpaketet.

När påsen är full, knyt
dubbelknut och lägg
i sopkärlet.

De Gröna påsarna och
övriga restavfallspåsar
i sopkärlet hämtas och
avlämnas på en sorteringsanläggning.

Genom optisk sortering
plockas de Gröna påsarna
ut och dess innehåll rötas.

För påfyllning av Gröna
påsar – knyt en påse på
kärlet så lämnar föraren
en rulle i samband med
tömning av ditt kärl.

Fakta om matrester
Allt mer av vårt matavfall tas om hand för kompostering
eller biogasrötning. 60 % av landets kommuner har,
helt eller delvis, infört någon form av central insamling av matavfall. Regeringens mål är att hälften av
allt biologiskt avfall ska ingå i kretslopp 2018, idag
är siffran 15 % (22% för Ekerö kommun), så det är en
bit kvar till målet, det mesta bränns fortfarande.

Sorteringsguiden
Gröna påsen

Matrester som kastas och svinn i matproduktionen
belastar miljön helt i onödan. Potatis och rotfrukter
blir kvar i jorden efter upptagning. I butikerna slängs
kött, bröd, frukt och grönt när det blivit för gammalt.

Hushållen står för den största andelen av matsvinnet.
Vi svenskar uppskattas slänga upp emot en fjärdedel
av all den mat vi bär hem från affären, trots att mer
än hälften av den fortfarande är ätbar.
TÄNK PÅ ATT:
• Köp inte mer mat än du gör av med.
• Håll koll på varorna i kylen och tillaga eller frys
in dem innan de blir dåliga.
• Bäst före-datum är bara en rekommendation,
lukta och bedöm innan du slänger.
• Lär dig att göra nya måltider av matrester.

bifogas i startpaketet.

Läs mer på www.ekero.se under Avfall och återvinning
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En plats för möten och mat
På Sundsgården ﬁnns utrymme för ﬂer idéer och eldsjälar
FÄRINGSÖ | Under sommarens
helger kommer Sundsgården på
Färingsö vara platsen för kulturella möten och möjligheter att
prova all världens mat. Det ska
Christine Obiya Nordström och
hennes eldsjälskollegor se till.
– Förra helgen kom det 85 gäster
och åt bland annat afghansk, syrisk och arabisk mat med oss. Vi
hade framträdande av en jätteduktig kille som heter Amir som
rappade fantastiskt bra och en ung
tjej som var discjockey, berättar
Christine Obiya Nordström, som
är initiativtagare till integrationsprojektet som har Sundsgården
som sin bas.
Nu laddar hon och de övriga volontärerna för att locka så många
människor som möjligt till att delta i evenemangen som sker framöver.
– Vi kommer servera brunch
varje lördag och söndag fram till
och med september. Vid varje tillfälle kommer det också att vara nå-

gon slags underhållning, bland annat gitarrmusik, jazz eller karaoke.
När vi inte har något speciellt tema
kommer vi att spela ABBA-musik
för att hedra dem för allt de gjort
för Sverige, säger Christine Obiya
Nordström.
Hon berättar om hur de även
ordnat familjepicknick på stranden och att responsen har varit
odelat positiv bland alla dem som
deltagit. Framöver hoppas de på
att kunna erbjuda sommarjobb till
ungdomar och att få till en organisation som är hållbar över tid.
Vissa av de planerade aktiviteter-

na framöver sträcker sig även till
kvällstid och några är riktade till
ungdomar, andra till barnfamiljer.
Men visionen om ett levande integrationscenter med liv och rörelse
har utrymme för ﬂer ideér och ﬂer
eldsjälar.
– Vi vill att människor ska känna till Sundsgården för att det är
det bästa integrationscentret och
vi vill att det ska vara en plats där

Den natursköna miljön på Sundsgården lämpar sig väl för utomhusaktiviteter och picknick.

man kan mötas vid olika tillfällen.
Vi ordnar gärna teambuildingaktiviteter, idrottsklubbarna kan ha
samarbeten med oss och tänk vad
roligt om någon kock skulle vilja

starta matlagningkurser hos oss
till exempel. Det ﬁnns möjlighet
att ordna alla typer av aktiviteter.
Vi har gott om plats och mycket
energi, men vi behöver också hjälp

Äntligen sommarlov
med MUSIKCARINA!
Börja direkt med något roligt
under min eftertraktade
intensivvecka 11-15 juni

från engagerade personer i omgivningen, sammanfattar Christine
Obiya Nordström.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Service av båtmotorer, traktorer
och trädgårdsmaskiner

zPianolektioner

VÄLJ!

FOTO: PRIVAT

– alla nivåer
med en kompis
Sånglektioner

z4-händigt
z

Tillsammans lägger vi nivån för att nå snabba och roliga resultat. Välj tidpunkt för
lektion samt längd själv. Är du snabb med anmälan, får du lättare en bra tid.
zBARNKÖR

(åk 1-4) mån-tis 11-12 juni, kl 9.30-11.30 inkl ﬁka & roligheter
tors-fre 14-15 juni, kl 10-12 för dig som är dagledig.
Lättsam repertoar inkl ﬁka

zVUXENKÖR

Vi utför service på:

Ring oss
08-560
422 38
s
(2- och 4-takt)
eller gå in på
s )NOM OCH UTOMBORDARE www.lemag.se
s "ÍTSKROV OCH INREDNING
s "ÍTTRAILLERS SLËPVAGNAR
OCH HËSTSLËP

Båtmotorer

All verksamhet i trevlig miljö i Stenhamra. Mer info & priser www.musikcarina.se

på!
Passa din
a
Serv dare!
or
utomb

All info: www.musikcarina.se
A
Carina Bergstedt Edlund
VÄLKOMMEN!

Jobb på ön minskar kön!
Och är bra för miljön.

ZZZ Z z z

Tobaksfria dagen
Ekerö vårdcentral uppmärksammar Tobaksfria dagen

TORSDAGEN DEN 31 MAJ kl 15-17
Drop in gratis mätning av lungfunktionen
Träffa våra sjuksköterskor och läkare och prata om tobak
Vi finns på plan 4. Vi bjuder på kaffe och kakor!

Vilken hjälp kan du få för att kunna sluta med cigaretter eller snus?
z Det är aldrig för sent att bli tobaksfri!
z Kom och låt dig bli inspirerad till ett tobaksfritt liv!
z

Välkommen till LÄTTAKUTEN
på Ekerö vårdcentral
Besök vår datorstödda lättakut för enklare akuta åkommor som du haft i högst
två veckor. Du behöver inte ringa innan eller boka tid utan du är välkommen
under Lättakutens öppettider måndag-fredag 08.30-14.30 på plan 4.

PÅ EKERÖ LÄTTAKUT KAN DU SÖKA FÖR:
z
z
z

Hosta-Snuva-Feber z Halsont z Urinvägsbesvär z Akuta hudbesvär z Akuta öronbesvär
Akuta ögonbesvär z Akut allergi z Akut huvudvärk z Akut smärta i nacke/skuldra/axel
Akut smärta i ryggen z Akut smärta i knä eller fot z Akuta magbesvär z Akut skada

Efter midsommar stänger vi vår kvälls- och resevaccinationsmottagningen men den återkommer igen i höst
Ekerö vårdcentral önskar alla patienter och besökare en trevlig sommar!
Öppettider:
Mån-fre kl 08:00-17:00
Mån-tis kl 17:00-19:30

Reception:
Mån-fre kl 07:45-16:30
Mån-tis kl 17:00-19:30

Lättakut:
Mån-fre 08.30-14.30

EKERÖ VÅRDCENTRAL Bryggavägen 8, plan 2+4, Ekerö

Telefon:
08-560 375 00
Återbud:
08-560 375 00

Kvällsmottagning:
Mån-tis kl 17:00-19.30
Bokas dagtid kl 8:00-17:00
Ingång på bottenplanet.

www.ekerovardcentral.se

22

MÄLARÖARNAS NYHETER • 23 MAJ 2018

JUBILEUM

| nyheter

”...barnen ska ha det bra när föräldrarna arbetar”

’’

Förskolan som fyller femtio
TAPPSTRÖM | Det var fullt med
glada barn och mycket firande
när Ekendals förskola firade
50-årsjubileum den 16 maj.
Nu kunde de visa upp en verksamhet som inte hade många
gemensamma nämnare med
hur den såg ut när den startade
1968.
”Lärarinnor till attack för daghem” – rubriken från Dagens nyheter 22 mars 1967 är kraftig. I artikeln kan man läsa om en grupp
kvinnliga lärare från Ekerö som
krävde barnomsorg till sina egna
barn, men som ﬁck nej från kommunalnämnden om att rusta upp
en lokal där verksamheten kunde
drivas. Istället hänvisade kommunen till det nya daghem som
skulle byggas året efter. Den kom
att döpas till Ekendahls förskola
efter det röda torpet som låg på
platsen tidigare.
I år fyller förskolan 50 år och i
personalgruppen är det Bettan Jinneklint som med sin 47-åriga bana
vilken startade på just Ekendals
förskola, har varit där längst och
kan berätta mest om hur tiderna
förändrats.

– Tänk, den målsättning som fanns
från början var formulerad som att
”barnen ska ha det bra när föräldrarna arbetar”. Nu har vi både förskolans mål, kommunens mål och
en läroplan att rätta oss efter, säger
hon.
Bettan Jinneklint har en ocean av
minnen och reﬂektioner att ösa ur.
Hon visar de små pampuscherna
(ytterkängor i gummi, reds. anm.)
som användes för att hålla barnen
torra om fötterna om de någon enstaka gång trotsade regnvädret och
gick ut i vattenpölarna.
– Sedan har ju synen på barn förändrats väldigt. På den tiden trodde man inte att barn kunde klara
av så mycket, men idag har vi en
annan barnsyn och kunskap, säger
hon.

mycket skötsel, men även de större barnen hade mycket personal
omkring sig.
50-årsfirandet blev en hejdund-

Agneta Malmén Danielsson på Teater Tummeliten lät barnen klappa Trollet och
Bockarna Bruse efter föreställningen. Längst fram ses Karl-Emil Arnström,
därefter Arvid Wiman, Liam Lennartsson och Tyra Orto.
FOTO: LO BÄCKLINDER

På 60- och 70-talet var det också

vanligt med många barn som var
mellan 6 och 9 månader gamla i
spädbarnsgrupperna, då föräldraledigheten inte var längre än så.
På avdelningarna stod spjälsängar på rad och det värmdes välling
och serverades barnmatspuré vid
måltiderna. Bettan tycker också att
det har blivit en stor skillnad i hur

föräldrarna förhåller sig till förskoleverksamheten.
– De har blivit mycket mer medvetna och ställer helt andra krav.
Förr var de bara glada att det fanns
någonstans som barnen kunde
vara när de var på arbetet. Likaså
har yrkesrollen förändrats och idag
ägnar hon och kollegorna en stor

del av sin arbetstid åt dokumentation och planering.
Utökningen av barngrupperna
är också något som Bettan Jinneklint lyfter fram. Ända in på
80-talet kunde en grupp på två
förskollärare och två barnskötare
ha hand om en barngrupp på 12
barn. Spädbarnen krävde givetvis

rande fest som pågick i strålande
solsken en hel dag. Teater, barnuppvisningar och utställningar
visades för nuvarande barn på
förskolan med föräldrar och syskon och det var även öppet hus för
allmänheten. Det gav möjlighet
till alla de mängder av barn och
pedagoger som haft förskolan som
en fast punkt tidigare att komma
tillbaka och se hur den utvecklats.
Något som Bettan Jinneklint uppskattade.
– Jag träffar ofta på människor
på Ekerö som hälsar glatt, både
sådana som har varit här som barn
och deras föräldrar. Ibland behöver jag lite ledtrådar, men sedan
brukar jag komma ihåg. Nu händer det till och med ganska ofta
att det kommer mor- och farföräldrar till nuvarande förskolebarn
och berättar att också deras barn
gått här som små.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Politiken måste ge företagen förutsättningar
för att kunna etablera sig i kommunen.
För varje ny bostad behövs minst 2 arbetsplatser,
detaljplanera för det NU.
17 000 arbetsföra i kommunen men bara 5 500 jobb.
Vi behöver fler företag som anställer oss Mälaröbor.
ZZZ Z z z

Adelsö Smedjas gästutställare sommaren 2018,
smedjedörrarna är öppna lör-sön klockan 12-15

Vi finns knappt 2 kilometer söderut från
färjeläget, Adelsö ringväg 61 A.

www.adelsosmedja.se

• Alla sommarhelger finns också konsthantverk & byggnadsvårdsbutik
• 19-20 och 26-27 maj Björn Bernström
• 2-3 och 9-10 juni Lena Sparring och Beryl Kornhill
• 16-17 juni Lennart Magnusson och Kenneth Frii
• 23-24 juni och 30 juni-1 juli Fotoutställning med: Malin Rikarddotter, Helena Pauschitz,
Carsten Gram, Lars Törvall, Hans Mjörnefeldt, Mats Andersson, Gunilla Lindberg, Ove 2
Westerberg
• 7-8 juli Jill Stark och Björn Druse
• 14-15 juli Malte Myrén Pettersson
• 21-22 Thomas Cederström
• 28-29 juli och 4-5 augusti Ewa Dahlström och Joy Lynn Davis
• 11-12 augusti Konst- och hantverksmässa
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Serva eller reparera bilen nu, betala senare.
Med Autoexpertenkortet kan du dela upp
betalningen i upp till 24 månader räntefritt.

VERKSTAD
P Å K Ö P E T V I D
SERVICE HOS OSS

Svanhagens Bil & Däckservice AB
Mörbyvägen 1, 179 75 SKÅ
08 - 560 240 00, www.svanhagensbil.se

FINT TILL SOMMAREN

JUST NU

20%

VI HJÄLPER DIG
KOMMA IGÅNG

PÅ SIOO:X ALTAN
OCH PANEL*

SOMMARPRISER
PÅ FASADFÄRG*
!($:15-20 % RABATT
(beroende på kulör)

ALCRO BESTÅ
TÄCKFÄRG 10 L*

Innovativ akrylatfärg som gör att träfasaden ser
nymålad ut längre. Står bättre emot väder, vind och
solljus. Ger kulör, karaktär, glans och en renare yta
som tar upp mindre smuts.

Altan och Panel består av ny svensk premiumteknologi som skyddar upp till 12 resp. 15 år.
Naturlig silvergrå, sprickfria ytor, motverkar mögel, alger och röta. Helt miljövänlig.
*Gäller 25/5–17/6 2018 på 1, 3 och 5 L Träskydd och Ytskydd.

*Gäller 25/5–15/7 2018. Ord. pris från 2477$)--*:-. Bryttillägg för vissa kulörer kan tillkomma.

Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.

Öppet
7 daga
r
i vecka
n

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/coloramaekero
Följ oss på Instagram!
coloramaekero
Kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal.

Öppet: Vardagar 9-18. Lördag-Söndag 10-14
08-560 313 40 • www.coloramaekero.se

EKERÖ

• TRÄKVISTA TORG
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Nu blir det lagligt
att åka skateboard
KOMMUNEN | Inte många vet
om att det är förbjudet att
använda skateboard i Ekerö
enligt lokala trafikföreskrifter.
Snart tar dock byggnadsnämnden bort förbudet som funnits
sedan 70-talet.
Den 25 maj fattar byggnadsnämnden beslut om att upphäva ”Lokal
traﬁkföreskrift 0125-2010-660”.
Det är ett resultat av det arbete som
inleddes i maj som handlar om att
kommunen ska göra en översyn
för att identiﬁera vilka regler som
kan effektiviseras eller rationaliseras bort, vilka inspektioner som
kan slopas och hur mycket av kommunens myndighetsutövning som
kan automatiseras.
– Vi arbetar för att det ska vara
enkelt att bo, leva och verka i Ekerö
kommun. I mars beslutade vi tillsammans med Ekeröalliansen om
en översyn där vi tittar på vilka av
kommunens regler och föreskrifter som kan förändras, förenklas

Förbud mot att åka skateboard i Ekerö kommun, är en av alla lokala regler som
anses otidsenliga och nu ska tas bort.
FOTO: ARKIV

eller rent av tas bort. I detta arbete har vi bland annat hittat denna lokala traﬁkföreskrift som ett
tydligt exempel på onödiga regler
som inte längre fyller någon funktion. Under 1970-talet uppfattades
rullbrädor många gånger som ett
problem och därför infördes den
lokala traﬁkföreskriften. Idag ses

rullbrädor snarare som ett fortskaffningsmedel eller lekredskap.
Det gör regelverket otidsenligt
och onödigt och jag kommer föreslå byggnadsnämnden besluta att
upphäva den lokala traﬁkföreskriften, säger Arnulf Langlet (M) ordförande i byggnadsnämnden.

z

| nyheter

”Idécoach” istället
för ”ungdomscoach”
KOMMUNEN | För den som vill
ha kommunen som arbetsgivare
finns det nu en ny möjlighet när
de tillsätter tjänsten som ”civilsamhällets idécoach”. En tjänst
som inte är fullt lika mystisk
som den låter.
– Vi har ett uppdrag att öka samverkan med civilsamhället och
i vår nya organisation har vi ett
”idélabb” som har den uppgiften
för kultur- och fritidsnämndens
räkning. Samtidigt har vi ett uppdrag att föreslå hur ”Aktivitetsbyrån”, som vi haft avtal med Studiefrämjandet om och där även
mötesplatsen Fabriken ingått, ska
fortsätta, berättar Elisabet Lunde,
kultur- och fritidschef på kommunen.
Idélabbet kommer att få sin plats

i kulturhuset, där också idécoachen
kommer att ha sin placering. Tjänsten är en projektanställning som
gäller till och med december 2019.
– I och med rekryteringen av en
idécoach kommer vi själva ta över
uppdraget om aktivitetsbyrån och
ungdomscoachning samt slå ihop
den uppgiften med uppdraget att
samverka med civilsamhället och
föreningslivet, fortsätter Elisabet
Lunde.
Den tidigare ungdomscoachens
uppdrag har varit att stödja ungas egna engagemang och initiativ för att skapa olika projekt och
fritidsaktiviteter samt att genom
samverkan med andra aktörer
åstadkomma ﬂer fritidsaktiviteter
för unga.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Utplantering av 800 öringar
TAPPSTRÖM | Den 16 maj släpptes 800 öringar ut i Tappströmskanalen i samarbete med Stockholms stad. Detta är ett led i stadens fiskevård som syftar till att
stödja sportfiske, friluftsliv och
föreningsliv genom utplantering
av lax, gädda, havsöring, gös och
kräftor samt genom biotopvård i
bäckar, sjöar och i skärgården. z

FOTO: EKERÖ KOMMUN

Vi kan se annons efter annons från Ekeröalliansen
lliansen
(M+C+KD) proklamera vad de åstadkommitt under
mandatperioden. Öpartiet har påverkat politiken
itiken i
Ekerö genom våra lagda motioner. Vi gläds
s åt att
Ekeröalliansen verkställt en del av dem. Vi har
under vår politiska tid i Ekerö kommun
även motionerat bl.a. om ATT:
* Medborgardialogen ska ökas.
Kommuninvånare måste ges möjlighet att
påverka mellan valen, inte bara på valdagen.
n.
* Fler äldreboenden behövs och inte bara i tätort!
ätorrt!
* De äldre ska få ”egen tid” med personalen på
boendena som de kan välja att lägga på promenad,
hänga tavlor etc.
* Införande av en Brukarombudsman för LSS gruppen.
* Införa kulturombud på våra äldreboenden.
* Grundvaccination med TBE ska vara gratis!
* Vi vill utveckla skola och förskola, inte sälja ut och avveckla.
* Fria måltider för skol- och förskolepersonal för pedagogiska måltider!
* Ungdomarnas röster ska höras, genom ungdomsråd och införande
av SpeakApp.
* Ekeröleden (färjan till Slagsta) ska förstatligas och vara kostnadsfri.
* Fler hyresrätter byggs.
* Fler gång- och cykelvägar ska anläggas.
* Införa matinsamling (gröna påsen).

bUGXLQWUHVVHUDGDYYLONDÀHUPRWLRQHUVRPYLODJWRFKVRPYL
försöker få igenom. Gå gärna in på vår hemsida: opartiet.se

Vi vill skapa Mälaröarnas framtid ihop med DIG!

Desirée Björk
Gruppledare
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SFÖ
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Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil
Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag
Tel 08-560 245 15 • Skå Industriområde
www.ekerobilglas.se
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Sommarfest
Lördag 9 juni kl 10-15
z Ansiktsmålning
z Hoppborg
z Popcorn
z Sockervadd
z Fiskdamm
z Glass till barnen
$OODEXWLNHUKDUāQD

erbjudanden denna dag!

Lisa Ajax
uppträder!
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KOMMUNALVAL 2018

Visioner kring näringsliv
KOMMUNEN | Vi går vidare i vår valbevakning och denna gång handlar det om näringsliv.
Svenskt näringsliv sammanställer sedan 2001
en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges
290 kommuner. Ekerö kommun blev ”Årets
klättrare” 2017 i denna ranking och hamnade
på plats 86 vilket är en avancering från 2016
med 52 placeringar. Av Stockholms läns 26
kommuner hamnade Ekerö på plats 18. Kommunen har varit ”Årets klättrare” tidigare, det
var 2014. Men 2015 blev Ekerö istället ”Årets
dykare”.
Utöver att Ekerö kommun blev ”Årets klättrare” 2017, har kommunen också den största
ökningen av företag i länet. Men i årets enkät

från Svenskt näringsliv, är resultatet inte lika
positivt. Ekeröföretagarnas sammanfattande
omdöme av det lokala företagsklimatet hamnade strax över godtagbart. Läs mer om detta
på sidan 16.
I Sveriges kommuner och landstings (SKL)
mätning är resultatet inte lika positivt. I mätningen ger företagare betyg på kommunens
service inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Här handlar
det om bemötande, tillgänglighet, information, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet.
I mätningen ingår 171 kommuner. Här rankas
Ekerö kommun på plats 154. Kommunens
”nöjdindex” ligger på 61 som klassas som
”icke godkänt”.

Ekerö kommun ökar med cirka 220 företag
per år. Nyföretagandet rankas på plats nio av
290 kommuner. De ﬂesta företagen mår väl
och expanderar. Det är också få konkurser,
cirka tio stycken per år. Totalt ﬁnns 3 700 aktiva företag i kommunen. Från 2014 till 2017
har cirka 650 nya företag startats som är aktiva. Vilande nya företag under denna period
är cirka 300 stycken. Den totala omsättningsökningen har gått från sex till nio miljarder
kronor i nettoomsättning under perioden, det
vill säga en ökning med tre miljarder kronor.
90 procent har noll till fyra anställda, 15 företag har mellan 50 och 150 anställda.
EWA LINNROS

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

ewa@malaroarnasnyheter.se

MODERATERNA

CENTERPARTIET

KRISTDEMOKRATERNA

Vi är stolta över kommunens blomstrande
näringsliv och vill göra vad vi kan för att
underlätta för företag att starta, anställa
och växa. Då företagsamhet är grunden
för vår välfärd och det som driver samhället framåt, är vårt mål att Ekerö kommun
ska vara Sveriges bästa kommun för företagare. Genom etableringsbar mark, ﬂer
arbetsplatsområden,
regelförenklingar
Adam
och ett tätare samarbete vill vi underlätta
Reuterskiöld
för företag att etablera sig i kommunen.
Foto: Daniel Rohlin
Den 27 mars tillsatte vi ett arbete för att
se över hur vi kan göra det så enkelt och smidigt som möjligt att driva sitt företag i kommunen. Arbetet innebär att vi
kommande mandatperiod ser över vilka regler som kan rationaliseras bort, vilka inspektioner som kan slopas och hur
vår myndighetsutövning i möjligaste mån kan automatiseras
och digitaliseras.

Att vara företagare i Ekerö kommun är
uppskattat och framgångsrikt. Det visar
det stora antalet företagare, cirka 3 000 i
kommunen. De ﬂesta drivs hemifrån men
vi måste också få till en snabbare hantering
av detaljplaner. Ekeröallinasen arbetar med
att hitta enklare och snabbare vägar men
vi måste ändå hålla oss till de lagar som
ﬁnns. Senaste nöjdhetsundersökningen
Ove Wallin
Ove
Walllliin
Wall
in
bland företagen som tyvärr inte var så bra,
Foto: Privat
tror vi handlar om detta. Stora som små
företag ska känna sig välkomna till Ekerö
kommun, Centerpartiet tillsammans med
Ekeröalliansen lovar att göra allt som går för att det ska vara lätt
att vara företagare i kommunen. Det kommer underlätta när
förbifarten samt fjärde ﬁlen till Bromma är klara. Vi vill gärna
ha ﬂer arbetsplatsområden och vi har en näringslivsenhet i
kommunen tillgänglig för företagen.

De ﬂesta arbetstillfällen skapas i småföretag och utan dem skulle vi inte ha råd med
någon välfärd. Därför skall dessa frågor ha
hög prioritet i politiken. Vi vill förbättra
den kommunala servicen till företagen;
där vi i ﬂera undersökningar får för låga
betyg. Näringslivskontorets uppdrag och
tjänstegarantier bör ses över. Servicefrågan
spänner över alla politikområden och beNiklas Ernback
rör många verksamheter, varför den måste
Foto: Lennart Molin
prioriteras på ﬂera håll. Vi vill införa en
företagslots, för att effektivisera ärenden,
korta handläggningstider och förbättra
upplevelsen. Att underlätta för besöksnäringen, säkra småföretagarperspektiv i upphandlingar och
införa utmanarrätt är några förslag som gynnar våra företag.
Flexiblare detaljplaner som medger förtätning och småskalig
verksamhet är ytterligare ett sådant.

LIBERALERNA

SOCIALDEMOKRATERNA

MILJÖPARTIET

Lyhördhet, snabbhet i handläggningen och
hög kompetens hos de tjänstemän som
möter företagen är prioriterat för Liberalerna. Vi vill att kommunens politiker och
tjänstemän ska se företag som medskapare
i utvecklingen av kommunen. Det ﬁnns
stor potential i turistnäringen i Ekerö kommun. Därför vill vi ge näringslivschefen i
uppdrag att i samverkan med företag och
Göran Hellmalm
entreprenörer ta fram en strategi för tuFoto: Malin Benbasat
ristnäringen. För att stimulera småföretag
att etablera sig i Ekerö kommun måste det ﬁnnas tillgång till
lokaler för mindre företag i form av företagshotell och kontor.
Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att företagare inte är en
funktion, företagare är människor. Och för att företagare ska
vilja bo och verka i kommunen måste kommunens verksamhet och service generellt hålla hög kvalitet.

Det ska vara lätt att starta och driva företag
i Ekerö kommun. Kommunen ska alltid
välkomna och vara öppen och behjälplig
när det gäller etablering och utveckling av
det lokala näringslivet. Det kan ibland kännas tungrott att expandera då ledtiderna
för bygglov, detaljplaner och miljöhantering kan vara långa. Idag upplever många
företag dessutom att infrastrukturen bygHanna Svensson
ger hinder, det handlar om köer på vägarna,
Foto: Charlotte Rückl
bristfällig kollektivtraﬁk men även avsaknad av både VA och ﬁber längre ut i kommunen. Att rekrytera till kommunen är svårt, särskilt för den
som söker personal från hela landet, det saknas bostäder som
gör det möjligt för alla att ﬂytta till Ekerö. I ett levande Ekerö
ﬁnns också ett väl utvecklat näringsliv som gör att det går att
arbeta, leva och bo i kommunen.

Vi behöver ﬂer moderna och innovativa företag på Mälaröarna som kan utvecklas och
skapa jobb här på öarna. Näringslivet behöver breddas genom digitala tjänsteföretag
som efterfrågar den högutbildade kompetens som ﬁnns här i Ekerö kommun. Vi
tror också att vi lokalt skulle gynnas av att
införa nya sociala företag baserade på gröna
näringar och delningsekonomin som ett
Björn Osberg
sätt för arbetssökande att komma in på arFoto: Privat
betsmarknaden. Det lokala näringslivet utgör stommen i utvecklingen i kommunen
och därför behöver vi både planera och detaljplanelägga minst
två arbetsplatser för varje ny bostad, inte minst för att slippa
köerna. Näringslivet på Mälaröarna kan växa tillsammans tack
vare hög kompetens och lokal efterfrågan, vilket också bygger
en hållbar framtid.

ÖPARTIET

VÄNSTERPARTIET

SVERIGEDEMOKRATERNA

Att skapa goda förutsättningar för ett lokalt näringsliv och en hållbar tillväxt är för
Öpartiet en central fråga. Ekerö kommun
har enligt Svenskt näringslivs årliga kommunranking gjort en positiv uppryckning.
Tyvärr är det fortsatt stora brister när det
gäller tjänstemäns attityd till företagande,
tillämpning av lagar och regler, infrastrukturen i kommunen samt skolans attityd till
Anna Voltaire
företagande. På alla dessa områden tappar
Foto: Stefan Björn
Ekerö kommun. Det vill vi i Öpartiet ändra
på via en direktdialog med det lokala näringslivet för att gemensamt komma fram
till konkreta åtgärder. Fler policys och icke förpliktigande dokument tjänar ingen på.

Vänsterpartiet vill skapa goda förutsättningar för tillväxt och långsiktighet för små
och medelstora företag i Ekerö kommun.
Men också trygghet för den enskilda företagaren och för anställda. Det är viktigt att
hitta lösningar där egna företagare är lika
bra försäkrade som anställda. För mindre
företag kan sjuklöneansvaret vara betungande. Vi vill därför att företag med upp till
Mikke Lillman
tio anställda helt ska slippa betala 14 dagars
Foto: Privat
sjuklön. Alla som arbetar ska ha rätt till de
löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal. En stor grupp arbetstagare har lägre löner och sämre villkor än andra arbetstagare. Oseriösa företag
dumpar löner och anställningsvillkor genom att kringgå eller
missbruka regelverken. Det vill vi ändra på. Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor.

Småföretagandet är en av de viktigaste
grundstenarna för vår gemensamma välfärd. Det är till största del småföretagare
som skapar tillväxt och sysselsättning. För
oss Sverigedemokrater är det en självklarhet att Ekerö kommun ska tillhandahålla
god service och främja entreprenörskap
och innovation. Vi bör uppmuntra småskaliga jordbruk, uppﬁnnarverksamhet
Jimmy Fors
och gårdsförsäljning. Tillväxten måste
Foto: Privat
ständigt hållas i balans i förhållande till
viktiga samhällsvärden, såsom folkhälsa,
kulturarv, miljö och bevarandet av ett starkt socialt kapital.
Kommunen har klättrat på svenska näringslivets rankningslista, vilket är mycket gott. Dock får vi inte glömma bort att
näringen är i ständig utveckling och vi ska självklart sträva efter att kunna stoltsera som en av Sveriges mest företagsvänliga
kommuner.
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Vår i
luften!
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ALLTID PERFEKT
KLIPPRESULTAT

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

NYHET!

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

®

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%)

AUTOMOWER® 420/430X
• För ytor upp till 2200 m²/3200 m² (+/-20%)
Jungfrusunds Marinservice AB
Bryggavägen 133, 178 51 Ekerö.
Telefon 08-5603 3435
info@jungfrusundsmarin.se
www.jungfrusundsmarin.se

Mattias
På
Ekerö

Mälarö Skydd – 15 års erfarenhet av robotklippare! Vi installerar och instruerar!

Närmre än du tror
Stihl FS 38

Stihl FS 131

Lättstartad trimmer för
trädgården.

Lätt röjsåg med tre olika
skärutrustningar: trimmerhuvud, gräs/slykniv, sågklinga.
Ergonomisk sele.

1.790:-

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)

(ord 2.190:-)

4.990:(ord 6.190:-)

Stihl MS 170
Kompakt bensinsåg, 30 cm svärd.

1.790:(ord 2.490:-)

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

2.990:(ord 3990:-)
Glöm inte skyddsutrustning!.
Vi har sågskyddsbyxor och stövlar. Skyddshjälmar med visir och hörselskydd.

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

Mälaröarnas nyheters partiutfrågning
KOMMUNEN | I MN:s radioprogram intervjuas samtliga partier i kommunen om den gångna
mandatperiod och vilka frågor
de tänker driva för den kommande. Denna gång är det
Sverigedemokraternas Jimmy Fors
tur.
Sverigedemokraterna har haft
två mandat, men har inte medverkat aktivt i fullmäktige.
– Det beror på en uteslutning och
en ﬂytt från kommunen. Det är
bara att beklaga men det känns
skönt att vi nu går till val med ett
starkt gäng kandidater.
Vad har varit bra denna mandatperiod?
– Vi har kunnat bygga upp en
starkare grund att stå på under de
här fyra åren. Det gäller inte bara
för oss som kommunförening utan
det gäller partiet i stort i Sverige.
Vad är partiets hjärtefråga?
– Det är trygghet genom hela livet. Det handlar om trygghet i skolan, att få en bostad när det är dags
att ﬂytta hemifrån och trygghet i
ålderdomen.
Vad vill ni driva igenom när det
gäller traﬁken?

– Det handlar om allt från slitna vägar och utbyggnad av vägar. Som
kommun är det bra om man jobbar åt det hållet att försöka minska
glappet mot landstinget. Som kommun står man inte med ensamt
mandat när det gäller planeringen
av vägar. Där får man ge alliansen
ett litet plus att de har jobbat ganska bra med att minska glappet.
Vad tänker ni kring skolan?
– Det är sorgebarnet i Sverige tyvärr. Visst, nu ser man att betygen
går upp men samtidigt visar andra
statistiker att kunskapen går ner,
så dessa statistiker går inte hand i
hand. Vi vill se en skola med ordning och reda. Vi vill förstatliga
skolan igen på grund av att man
kan dra vissa slutsatser av att förfallet började i samband med kommunaliseringen. Med ett förstatligande tror jag att det blir en mer
likvärdig skola. Vi vill ha en skola
med nolltolerans mot våld, hot och
mobbning och att man tar tag i problemen snabbt.
På vilket sätt ska man få bukt på
det oroliga ungdomsläget anser
ni?
– Mälaröborna ska leva i en trygg
miljö oavsett vilken tid på dygnet
de är ute. Vi vill att polisstatio-

nen ska bemannas igen, poliser
och väktare ska röra sig speciellt
i områden där risken är extra hög
för stök och bråk. Det gäller också
att ta tag i de destruktiva gängbildningarna som sker innan de riktigt
har fått rot.
Hur tänker ni kring byggnation?
– Först och främst vill vi bevara
öarnas traditionella familjevänliga
och småskaliga samhällsmiljö. Sedan, hur vi ska få ut ungdomarna
på bostadsmarknaden. Det är helt
klart att vi måste bygga, men vi
vill inte att kommunen ska förlora
småskaligheten. Vi motsätter oss
förtätning.

Jimmy Fors, Sverigedemokraterna intervjuades i MN:s radioprogram.
FOTO: EWA LINNROS

Hur ska ska bygga utan att förtäta?
– Det kan vara att man bygger
upp nya bostadsområden men
framförallt att bygga hyresrätter
till rimliga priser så att våra unga
kommer ut på marknaden. Vi ska
framförallt bygga för mälaröborna,
både unga och gamla. Vi motsätter
oss att nyanlända på öarna går före
i bostadskön.
Men hur ska man hjälpa de nyanlända?
– Har man ingen hjälp att ge, då
blir det svårt. Det kan inte vara så

att vi sätter Mälaröborna åt sidan.
På Söderströmsgården gick ena
korridoren till asylsökande, samtidigt nekades två gamlingar plats
på ålderdomshem och har istället
erbjudits plats i andra kommuner.
Det är beklagligt.

– Vi ger den garantin att vi kommer
att jobba för det.

Varför ska man rösta på SD?
– Vi sätter mälaröborna först.
När det gäller trygghet står vi som
garant för att man ska känna trygghet genom livets olika skeden.

 LYSSNA

På vilket sätt kan ni garantera
detta?

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

> > Hör hela
intervjun via
qr-kod eller
gå in på www.
malaroarnasnyheter.se
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EƵŬŽŵŵĞƌǀŝƟůůŬĞƌƂ
Vi
kommer till Ekerö igen!

2ŬĂ-Ś2Ğ
4ŵďmĞ

Ny chans att boka hembesök! Vårt första besök till Ekerö blev fullbokat väldigt
ŝƩƐŽůƐŬǇĚĚͲKŶͲdŽƵƌŬŽŵŵĞƌƟůůŬĞƌƂ͘sŝĞƌďũƵĚĞƌĚĊŬŽƐƚŶĂĚƐĨƌŝĂŚĞŵďĞƐƂŬ
snabbt så vi har bestämt oss för att besöka er igen. Skynda att boka!
ƟůůĞƌƐŽŵćƌŝŶƚƌĞƐƐĞƌĂĚĞĂǀŵĂƌŬŝƐĞƌ͘sŝŐĞƌĞƌƌĊĚŐŝǀŶŝŶŐ͕ŵćƚĞƌŽĐŚƚĂƌĨƌĂŵ
ƉƌŝƐƵƉƉŐŝŌĚŝƌĞŬƚƉĊƉůĂƚƐŚĞŵŵĂŚŽƐĞƌ͕ŚĞůƚƵƚĂŶĨƂƌƉůŝŬƚĞůƐĞƌƟůůŬƂƉ͘
Den 22-24 maj återvänder Dittsolskydd-On-Tour till Ekerö. Vi erbjuder då
'ĊŝŶƉĊǁǁǁ͘ĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚ͘ƐĞͬĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚͲŽŶͲƚŽƵƌĨƂƌĂƩƐĞ
kostnadsfria hembesök till er som är intresserade av markiser. Vi ger er rådǀŝůŬĂĚĂŐĂƌŽĐŚƟĚĞƌǀŝćƌƉĊŬĞƌƂ͘hŶĚĞƌĚĞƐƐĂĚĂŐĂƌŚĂƌǀŝŽĐŬƐĊƐƉĞĐŝĂůĞƌďũƵĚĂŶĚĞŶ
givning, mäter och tar fram prisuppgift direkt på plats hemma hos er, helt utan
ƉĊƵƚǀĂůĚĂƚĞƌƌĂƐƐͲŽĐŚĨƂŶƐƚĞƌŵĂƌŬŝƐĞƌŵĞĚƵƉƉƟůůϮϬйƌĂďĂƩ͊
förpliktelser till köp. Under dessa dagar har vi också specialerbjudanden på
utvalda terrass- och fönstermarkiser med upp till 20% rabatt!
ŽŬĂĞƩŐƌĂƟƐŚĞŵďĞƐƂŬ
ŶŵćůĚŝƩŝŶƚƌĞƐƐĞƉĊǁǁǁ͘ĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚ͘ƐĞͬĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚͲŽŶͲƚŽƵƌ
Boka ett gratis hembesök
ĞůůĞƌǀŝĂŝŶĨŽΛĚŝƩƐŽůƐŬǇĚĚ͘ƐĞ
Anmäl ditt intresse på www.dittsolskydd.se/dittsolskydd-on-tour
eller via info@dittsolskydd.se

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!

ƐaƂŬ

j

29

30

Fråga Johan
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Har du en fråga till
kommunens informationschef?
Maila din fråga till:
radio@malaroarnasnyheter.se
och få svar direkt
i tidningens radioprogram torsdagar
kl 17-19 i Radio
Viking, 101,4

Regler för
höns
ochoch
tuppar
Regler
förattatthaha
höns
tuppar

Man får ha fyra till fem hönor utan tillstånd, men inte en tupp.

I MN:s radioprogram ”God kväll
Mälaröarna” svarar kommunens informationschef Johan Elfver på inskickade frågor från er läsare och radiolyssnare. Nedan följer några av dem.
Först en rättelse från tidigare fråga
med svar.
– Det rör gatubelysning och jag har
svarat att det ﬁnns statsbidrag för ﬁnansiering av gatubelysning. Men detta var
felaktigt, ﬁnansieringen är något som
vägföreningarna själva får lösa.

Foto: Arkiv

Vad gäller om man vill skaffa höns
i en villaträdgård i vår kommun,
krävs det något tillstånd?
– Miljö- och hälsoskyddskontoret
svarar att man får hålla fyra till fem
höns som sällskapsdjur utan tillstånd
inom detaljplanerat område. Dock får
man inte ha en tupp på grund av att de
låter och kan bli störande för grannarna. Vill man ha en större besättning av
höns inklusive tupp, måste man ansöka
om tillstånd med blankett på miljö- och
hälsoskyddskontoret i kommunen.

Varför gör kommunen inte något
åt alla ”potthål” som ﬁnns på vägar
och parkeringar? Det är ju både traﬁkfarligt och risk för skador.

– Det här blir en fråga som SL tillsammans med Traﬁkverket får titta på. Där
får kommunen hjälpa till och försöka
samordna dem.

– Kommunen har beställt arbete från
ett vägföretag med att laga dessa hål på
kommunens mark och gatuparkeringar. Man skulle kommit igång med detta
tidigare, men vi har haft en kall vår. Är
det mycket minusgrader är det svårt att
lägga både så kallad grund- och toppbeläggning samt även laga potthål.

Det ﬁnns inget intilliggande övergångsställe vid Färentunavägen,
utan skolbarn och andra som gått av
bussen får springa över vägen där 70
kilometer i timmen gäller och där
många kör ännu fortare. Exempelvis vid Färingsö trä. Hur länge ska
detta gatlopp pågå?
– Det tar tid av den anledningen att
Traﬁkverket har ett stort bevakningsområde och vi är inte ensamma om att
vilja ha den här typen av projekt att förbättra traﬁksäkerheten. Det ställs på kö
många gånger och tar tid innan det blir
verklighet.

Längs Färentunavägen ﬁnns ett antal busshållplatser som måste förbättras på ﬂera sätt i säkerhetssynpunkt. Det ﬁnns ingen bussﬁcka
utan bussen stannar direkt i körﬁlen. Det leder till köer och farliga
omkörningar.
– Kommunen är medveten om detta
och avsaknaden av insvängningsmagasin. Vi för kontinuerligt en diskussion
kring problemen med Traﬁkverket som
är väghållare. Ett av de projekten där vi
har haft mycket kontakt med Traﬁkverket rör övergångsstället vid Färentuna
skola och det ska vara projekterat och
klart, dock inte genomfört ännu.
Det ﬁnns inget utrymme att stiga av
bussen på vid Färentunavägen, utan
passagerare får kliva ner i diket då
urdikning gjort att vi inte har några
vägrenar längre. Hur är tanken här,
hur funkar det för gamla och handikappade?

GALLERI JUNGFRUSUND
BUTIK & DESIGN TIDIGARE HANTVERKSSTALLET

Det är dags att klippa bandet
och officiellt inviga vår lokal!

TRÄDGÅRD
ANLÄGGNING & SKÖTSEL
info@bergochlandskap.se
073-508 36 30
APELVÄGEN, STENHAMRA

KUBOTA-traktorer
50 hk -170 hk

5-årig
GARANTI!
Enda
traktormärket
i Sverige!

INVIGNING
Lördag den 26 maj klockan 13 -17
Många aktiviteter för alla åldrar!

Ansvarar för försäljning södra Stockholm med Ekerö

 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

Mjukglassmaskinen är
nu öppen för
säsongen!

VERNISSAGE
Angela Aldén
Lördag den 2 juni klockan 13-17
VÄLKOMNA!
Bryggavägen 133 B Ekerö. @jungfrusund_galleri_design

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

OKQ8 Ekerö
Åkerstigen 22. Tel 08-560 305 09.
Mån–fre 6–21. Lör–sön 8–21.

Planteringsbord

Kvalitet är ofta inte mer
komplicerat än så.

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

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

MASKINTJÄNST i Stallarholmen

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

www.ekesioo.se

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com
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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
NYHET
en
sommar
2018!

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.

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

Inofﬁciell matleverantör
till Västerorts parker
sedan 1954
Upptäck vårt breda matutbud
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UTSTÄLLNING

FOTO: MIA MALCYONE

FOTO: GUNILLA LINDBERG

Utställning på slottet – ”Den levande dalen”
EKEBYHOV | Vårens sista
utställning på slottsgalleriet
bär titeln ”Den levande dalen”
och här handlar det om
Ekebyhovsdalen.
”Den levande dalen” är en fotoutställning av Gunilla Lindberg och
Mia Malcyone.
Ekeröbon Gunilla Lindberg har
minst sagt många strängar på sin
lyra. Hon har arbetat som kulturskribent, redaktör, journalist,
informatör inom kultursektorn,

är utbildad arkeolog och etnolog.
Hon fotograferar mycket, är fågelskådare och vill bevara kommunens ﬁna kultur- och naturmiljöer.
Gunilla är också för många bekant
som engagerad kommunpolitiker och har varit kulturnämndens
ordförande i många år. Men utställningen är inte politisk. Syftet med
den är att visa på den unika miljö
som Ekebyhovsdalen, slottsmiljön
och Jungfrusundsåsen är.
– Utställningen tar inte ställning
för och emot. Vi vill visa upp de

natur- kulturvärden som ﬁnns i
området, sedan får besökarna själva bilda sig en uppfattning, säger
Gunilla Lindberg och fortsätter:
– Det ﬁnns en rad dokument
som kommunen tagit fram där det
visserligen står att dalen ska hållas
öppen, men detta efterlevs inte.
Nya aktiviteter tillkommer ständigt och området naggas i kanten,
säger Gunilla.
Hon ställer ut sina fotograﬁer som
skildrar både djur-, natur- och kulturmiljön. Tillsammans med bil-

derna ﬁnns hennes krönikor som
hon skrivit under åren om området.
Mia Malcyone är Gunillas
medutställare. Mia har tidigare
bott på Ekerö. Hon har arbetat som
graﬁsk formgivare och fotograf och
har även arbetat som konstnär och
varit verksam i New york under
många år.
– Mia Malcyone är proffs. Hennes bilder och mina kommer att
komplettera varandra och våra
bilder kommer inte att delas upp

utan hänga tillsammans i de fyra
rummen med mina texter till. Vill
väva samman fotografering, digital
teknik, måleri, återbruk och collage, berättar Gunilla Lindberg.
Vernissagen äger rum 26 maj
och utställningen fortsätter sedan
som sommarutställning, undantaget perioden 6 juli till och med 6
augusti då slottet är stängt.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ekerökonstnärer ställer ut

GALLERI BELLMAN
1 - 7 juni 2018

VERNISSAGE
Lördag 2 juni,11-18
Fredag - Onsdag 11-18,

Torsdag 11-15

Pilgrimsvandring
Den 10 juni kan du följa med på en pilgrimsvandring
i underbar natur i Tyresö. Vi gör två korta vandringar
med tid för sopplunch däremellan.

Marina Henriksson
Akvarell

Margareta Sivner
Bildväv

Elisabeth Wallen
*UD¿N$NYDUHOO

Inga-Lisa Östman
Keramik

Anna Tillas
Silversmycken

Galleri Bellman
Bellmansgatan 9

Då vi bara har 8 platser krävs föranmälan senast
4 juni till: 08-564 209 21. Pris 100:Välkomna!
besöksadress: herman palms plan 4
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se
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FAMILJEDAG

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

LÖRDAG 26 MAJ, KL. 11-16
Vi har laddat upp med massor av spännande
och underhållande aktiviteter. Våra butiker
är också laddade – med fina erbjudanden.

yPrickskyttetävling i fotboll.
Vinn biljetter till BP-Örebro 27 maj.
Vi hjälper dig att bli av med smärtan och visar
samtidigt hur du ska göra för att den inte skall
komma tillbaka.

yBesök hälsotältet och
få hälso- och träningstips.
Delta i våra tävlingar och
vinn presentkort.

08-560 313 31
yTräffa Bodyflight och VREX och
prata indoor skydiving och
Virtual Reality-upplevelser.

Naprapaterna Ekerö ywww.naprapaterna.nu
Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

HÖG-

Minska antalet inspektioner.
Se över vilka regler som kan rationaliseras bort.
Digitalisera kommunens myndighetsutövning.
Etablera fler arbetsplatsområden.
Förenkla regler och underlätta byggprocesser.
Detaljplanera mark för verksamhet och näringsliv.

ySnurra på ÖoB-hjulet.
Vinst varje gång!

50:RA
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•
•
•
•

AD
KL

Vi vill göra det enkelt för
dig som startar, driver eller
expanderar ditt företag i Ekerö
kommun. Vi arbetar för att:

CH
O

ONG
UP
TK

VINST

yCity Gross
bjuder på Godisregn kl. 14.00.

yTräffa LEO och hoppa i
hans hoppborg.
yUtmana din vän i vår tuffa
racingbana.
yKorvätartävling kl. 12.00.
Vinn presenkort på 1 000 kr!
Anmäl dig på Bryggeriet
Handelsplats FB-sida.

Adam Reuterskiöld
Kommunstyrelsens ordförande

Baklava

Café & Grill
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• Skicka till
pagang@malaroarnasnyheter.se
Manusstopp:
Måndag före
kl 12, 1,5 vecka
före utgivning.

Galleri Utkiken
Utställning på Star Wars-tema
med varelser, planeter och äventyr.
Utställningen pågår t.o.m. 8/6. Ekerö
kulturhus, Ekerö centrum.
Jungfrusund konstgalleri
Angela Aldén – konst och inredning
som sprider glädje. Vernissage 2/6.
Utställningen pågår 26/5-10/6. Fr-sö
kl 13-17.
Ekebyhovs slottsgalleri
”Den levande dalen” fotoutställning
– Gunilla Lindberg och Mia Malcyone.
Utställningen pågår 26/5 till slutet
av sommaren. Lör och sön kl 12-16.
Slottet stängt 6/7-6/8.
Utställning
Jonna Rosengård – oljemålningar.
Utställningen pågår t.o.m. 20/6. Profydents väntrum, Ekebyhovsvägen 1
(vid brandstationen). Mån-tor, kl 8-17.

EVENEMANG

”God kväll Mälaröarna”
Nyheter, trafikrapport, väder, kommunens informationschef svarar på

frågor, spännande gäster och allt
handlar om Mälaröarna! Dessutom
– vinn fina vinster i tidningens eget
radioprogram.
När: 24/5 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och
kultur på Mälaröarna, Radio Viking
Fågelexkursion
Med förhoppning om att se svarthake, smådopping, backsvala, havsörn,
svångsvan m.m. vid Bonadammen,
Löten och Snorran på Munsö.
När: 26/5 kl 7
Var: Nyckelby parkering
Arr: Mälaröarnas ornitologiska
förening
Tennisens dag
Gratis lektion, serve-laser, minitennisturnering m.m.
När: 26/5 kl 10-14
Var: Utetennisbanorna, Uppgårdsskolan
Arr: Stenhamra tennisklubb
Öppet hus
Se en unik samling bruksföremål
och tidskrifter fördelade i åtta rum.
Utrustning och repslagning förevisas.
Musikunderhållning och kaffeservering med hembakat.
När: 26/5 kl 13-16
Var: Bertil Ifwers museum, Solviksvägen 12, Munsö
Arr: Munsö hembygdsförening Bertil
Ifwers museum
Ekebyhovs slott
26/5 kl 14: Jonas Dominique med
medmusikanter Arr: Kristofferskolan
klass 7B.

Musik

27/5 kl 14: Färingsö nya kammarorkester (FNYKO), dirigent Erik Nordenbäck. Arr: Kristofferskolan klass 7B.
Konsert
Blåsorkestrarna Hjärtslaget och Gorsel möter Ekerö slagverksensemble
och gitarrister från Ekerö kulturskola
i en härlig, svängig och blandad konsert. Musik från 1700-talet till nutida
rock och filmmusik, från långsamt
och vackert till fullt ös. Fri entré.
Var: Erskinelsalen, Ekerö kulturhus
När: 26/5 kl 16
Arr: Ekerö kulturskola
Integrationsbrunch
”Världens mat” och firande av mors
dag på piren, ABBA-musik.
När: 27/5 kl 11-14
Var: Sundsgården, Färingsö
Arr: Sundsgården Culture and Integrationcenter

RÖKFRI DAG

• 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.

UTSTÄLLNINGAR


STAR WARS

På gång!

MÄLARÖARNAS NYHETER • 23 MAJ 2018

Tobaksfria dagen
Drop-in-öppet med möjlighet till att
prata med läkare och sjuksköterskor
om rökavvänjning. Kaffe och kaka.
När: 31/5 kl 15-17
Var: Ekerö vårdcentral
Arr: Ekerö vårdcentral

Brunnsdrickning
Drick brunn för hälsa och välgång
samt mot barnlöshet och eksem.
Finnhagskällan smyckas inför trefaldighet.
När: 31/5 kl 19
Var: Bilar parkeras vid Karlslund,
Adelsö och skyltar visar vägen.
Arr: Adelsö hembygdslag

BARN OCH UNGA

Lisebergsresa
En buss med ungdomar i årskurs 7
till 17 år åker till Liseberg i Göteborg.
500:-/person, Resa, entré, åkband
och matkuponger ingår. Föranmälan,
50 platser finns.
När: 2/6 kl 9, åter 3/6 kl 5
Arr: Ekerö fritidsgårdar

SPRÅKKAFÉ

Språkkafé
Öva på att prata svenska. För nyanlända och de som bott i Sverige en tid
och behöver hjälp med att utveckla
svenska språket. Kostnadsfritt.
När: Onsdagar kl 16-18
Var: Mälarökyrkan, Ekerö centrum
Arr: Mälarökyrkan
Språkkafé
Öva på att prata svenska. För nyanlända och de som bott i Sverige en tid
och behöver hjälp med att utveckla
svenska språket. Kostnadsfritt.
När: Måndagar 16-18
Var: Biblioteket, Stenhamra
Arr: Färingsö församling, Barnens
eget bibliotek, Ekerö kommun, Öar
utan gränser

i Färingsö församling

Redan skrattar den fina våren

Bethany Choir and Handbells

Konsert med musik av Händel, Bach och Mozart.
Birgitta Lindeke Levin - Sopran
Maria Lindal - Violin
Lolita Lilje - Cello
Ligita Sneibe - Orgel

I staden Lindsborg, Kansas, USA ﬁnns Bethany
College och kören Bethany choir and Handbells.
Kören med cirka 50 sångare gästar nu Stenhamra
församlingsgård på sin europaturné.
Upplev mafﬁg körmusik när kören från USAs
svenskbygd “kommer hem”.

Söndag 27 maj 18.00
Skå kyrka

Lördag 2 juni 18.00
Stenhamra församlingsgård

besöksadress: herman palms plan 4A
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se
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KÖPER DINA PRYLAR
Stora som små partier, Även dödsbon.
Röjning och grovstädning, Allt efter behov!
Tel: 072-922 92 54
Mail: malaroantik@gmail.com
Instagram: @malaroantik
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&ƵŶĚĞƌĂƌĚƵƉĊĂƩďǇƚĂǇƌŬĞ͍
WĊŬŽŵǀƵǆŬĂŶĚƵĨƂƌǀĞƌŬůŝŐĂĚŝŶĂĚƌƂŵŵĂƌ͊
^ƂŬǇƌŬĞƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐŵĞĚƐƚĂƌƚŝŚƂƐƚ͊
WĊŬŽŵǀƵǆŬĂŶĚƵǀćůũĂŵĞůůĂŶ
ŵĊŶŐĂŽůŝŬĂǇƌŬĞƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐĂƌ͙
ǀĂĚƐŬƵůůĞƉĂƐƐĂĚŝŐ͍
Vill du arbeta med problemlösning och
ƉƌĂŬƟƐŬƚŚĂŶƚverksarbete? Då kan ǀǀƐͲ
ŵŽŶƚƂƌ vara något för dig!
ƵŬĂŶƐŬĞůŽĐŬĂƐĂǀĂƩĂƌďĞƚĂŵĞĚďĂƌŶ
ŽĐŚƉĞĚĂŐŽŐŝŬ͍ĊŬĂŶǇƌŬĞƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐƟůů
ďĂƌŶƐŬƂƚĂƌĞvara det du söker!
dǇĐŬĞƌĚƵŽŵĂƩŵƂƚĂŶǇĂŵćŶŶŝƐŬŽƌŝ
arbetet och ansvara för deras transport i
vardagen? Då kan ďƵƐƐĐŚĂƵīƂƌǀĂƌĂƌćƩ
yrkesutbildning för dig!
&ůĞƌĞǆĞŵƉĞůƉĊǇƌŬĞƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐĂƌ͗ŬŽĐŬ͕ŇŽƌŝƐƚ͕ďĞƚŽŶŐĂƌbetare, undersköterska, fordonsmekaniker, låssmed,
ƵŶĚĞƌƐŬƂƚĞƌƐŬĂ͕ƉůĊƚƐůĂŐĂƌĞ͕ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐĞůĞŬƚƌŝŬĞƌŵ͘Ň͘

sĞŵŬĂŶƐƂŬĂ͍

PĊŬŽŵǀƵǆŬĂŶĚƵćǀĞŶ

ƐƚƵĚĞƌĂ^&/͕ŐƌƵŶĚůćŐŐĂŶͲ
ĚĞͲŽĐŚŐǇŵŶĂƐŝĂůĂŬƵƌƐĞƌ͘
Gymnasiala kurser på distans
ƐƂŬĞƌĚƵŝŬĞƌƂƐŬƵƌƐƵƚďƵĚ
͟^ũćůǀƐĞƌǀŝĐĞsƵǆ͘͟^ƚĂƌƚǀĂƌũĞ
ũćŵŶǀĞĐŬĂ͘
Ta kontakt med din studie- och
ǇƌŬĞƐǀćŐůĞĚĂƌĞŽŵĚƵǀŝůůƐƚƵĚĞƌĂĨƂƌĂƩƐůƵƞƂƌĂŐǇŵŶĂƐŝĞƚ
(gymnasieexamen/slutbetyg)

ͻƵƐŽŵćƌĨŽůŬďŽŬĨƂƌĚŝŬĞƌƂŬŽŵŵƵŶ͕
• har fyllt 20 år* eller fyller 20 år under hösten,
ͻŚĂƌĞƩĨƵůůƐƚćŶĚŝŐƚƉĞƌƐŽŶŶƵŵŵĞƌ͕
ͻŽĐŚƵƉƉĨǇůůĞƌŬƌĂǀĞŶĨƂƌŐƌƵŶĚůćŐŐĂŶĚĞ
kunskaper i svenska språket (motsvarande
årskurs 9)
Ύ/ŶŐĞŶĊůĚĞƌƐŐƌćŶƐĨƂƌĚŝŐƐŽŵŚĂƌƐƚƵĚŝĞďĞǀŝƐĨƌĊŶ
ŐǇŵŶĂƐŝĞƚŽĐŚƐŬĂƐƚƵĚĞƌĂŵŽƚĞǆĂŵĞŶ͘

^ĊƐƂŬĞƌĚƵ͊
Du söker via den kommun som har den yrkesutďŝůĚŶŝŶŐĚƵǀŝůůŐĊ͘KďƐ͊ĞƚĮŶŶƐŝŶŐĞŶƐĂŵůĂĚ
ƐƂŬƐŝĚĂĨƂƌ^ƚŽĐŬŚŽůŵƐůćŶƐǇƌŬĞƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐĂƌʹ
ĚƵďĞŚƂǀĞƌƐũćůǀŬŽůůĂƵƉƉǀŝůŬĞŶŬŽŵŵƵŶĚĞŶ
ĂŬƚƵĞůůĂƐŬŽůĂŶŚĂƌĂǀƚĂůŵĞĚ͘<ŽŵŵƵŶĞƌŶĂŬĂŶ
ŚĂŽůŝŬĂƐƂŬĚĂƚƵŵ͘

ĞŚƂǀĞƌĚƵǀćŐůĞĚŶŝŶŐ͍
<ŽŶƚĂŬƚĂƐƚƵĚŝĞͲŽĐŚǇƌŬĞƐǀćŐůĞĚĂƌŶĂ͗
ǀƵǆĞŶƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶΛĞŬĞƌŽ͘ƐĞ
DĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͍^Ğǁǁǁ͘ĞŬĞƌŽ͘ƐĞƵŶĚĞƌ
ŇŝŬĞŶCentrum för Vuxenutbildning & Arbete
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50 år sedan
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Mälaröarnas
nyheter startades 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!

Simhallsplaner redan 1968
I maj 1968 kan man läsa om
ett förslag till en idrottsplats, den vi idag känner
som Träkvistavallen. Och
redan då var en simhall på
tal.
Det är fritidsnämnden som
lägger förslaget till idrottsoch fritidsområde vid Väsby
nära Träkvista 1968. ”Ekerö
kommunalnämnd tillstyrkte
i förra veckan fritidsnämndens storstilade förslag”, skriver man i MN. Det rör sig om
ett mångmiljonprojekt som
bland annat ska omfatta gräsoch grusplaner, anordningar
för friidrott, ishockeybana,
två tennisbanor, skidteknikbacke, sporthallar, ungdomsgårds- och föreningslokaler,
servering och…simhall. Detta
var alltså redan på tal för 50 år
sedan. Nu 2018 har Ekeröalliansen sagt att man ska bygga
ett simhall, den som lever får
se…
Förslaget 1968 till det nya
fritidsområdet får också bifall av kommunfullmäktige
i Ekerö utan debatt. ”Först
bygger man teknikbacken på
den branta sluttningen från
vattentornet, i andra etappen
anläggs grusplan, tennisbanor

och fritidslokaler.”
När det gäller skidbacken
skriver MN att utrymme reserveras för framtida replift
samt snökanon.
”Motionssporthall och simhall placeras rygg i rygg varigenom man kan kombinera
förråd, panncentraler, åskådarentréer och andra utrymmen.
Simhallens golv kan placeras
en halv våning över sporthallens golv. Därigenom slipper
man nedgrävning av bassängen och når bättre markkontakt
på simhallens solsida.”
Med facit i hand vet vi att
inget av detta blev av, men
kanhända de gamla ritningarna och modellerna kan dammas av och ge inspiration till
simhallen som nu, 2018, är
utlovad.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Motionssporthall
och simhall placeras
rygg i rygg”

Program & värdar
Sändningstider: www.radioviking.se
Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!
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

Fritidsnämndens ordförande ingenjör Lars larsson och arkitekt Lars Forsby vid modellen till den nya ”fritidsstaden” vid Väsby. Resultatet blev så småningom Träkvistavallen. Planerna 1968 innehöll bland annat
en simhall, men den blev det som bekant ingenting av.

Upptäck vår
hemsida!
Gilla oss på
facebook:
Radio
Viking
Sweden

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

Fira Sveriges nationaldag med

Swedish Smorgasbord
på Skytteholm Hotell
Hos oss värnar vi om traditioner och självklart vill vi ﬁra
Sveriges nationaldag. Ta med familj och vänner och njut av ett
härligt smörgåsbord i Skytteholms herrgård den 6 juni.
Sittningar:
kl 12.00 och 15.00
Dessertbuﬀén dukas upp vid salongen
Pris 450 kr
Barn upp till 3 år gratis, upp till 10 år halva priset
Boka på:
skytteholm.se, 08-560 236 00, welcome@skytteholm.se
come@skytteholm.se

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

restaurang jungfrusund


Caféer,
Restauranger
& Catering

Whiskeyprovning

Sma Fatens Magi

Fredag 25/5 19.00

UNDER KVÄLLEN PROVAR VI ALLT FRÅN BOURBONFATSLAGRAD WHISKY
TILL RÖKIG WHISKY LAGRAD PÅ OLOROSO-FAT. TOTALT PROVAR VI SEX
OLIKA SINGLE CASK WHISKYS. PROVNINGEN EFTERFÖLJS AV EN MIDDAG
BESTÅENDE AV GRILLAD KALV MED GRILLAD SPARRIS, CAFÉ DE
PARISSMÖR, RÖDVINSSKY OCH FRITERAD FÄRSKPOTATIS


– på Mälaröarna 2018 –

6YDUWVM|6ORWWVWnUWFDIp
>ƂƌĚĂŐĂƌŽĐŚƐƂŶĚĂŐĂƌϭϭ͘ϬϬʹ ϭϲ͘ϬϬ
Vi serverar tårtor av prisbelönta konditorer som även gjort nobeldesserten.
På menyn har vi även småkakor och lättare luncher. På söndagar serverar vi
klassisk Afternoon tea. Allt i den vackraste av slottsmiljöer.
Varmt välkomna!
www.svartsjoslott.com - 08- 12 13 11 00

Boka plats på

08-560 350 00

Välkommen till Karamellan
på Drottningholm
Vi har öppet året runt!

Gör mamma lycklig med en

Morsdaglunch

27/5 MORS DAG

Fira mor i kunglig miljö

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 herrgårdsmatsalen 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:
come@skytteholm.se
skytteholm.se, 08-560 236 00, welcome@skytteholm.se
Skytteholm Hotell & Konferens är en del av familjen Stockholm Meeting Selection

6/6 NATIONALDAGEN Slottsparken fylls
med aktiviteter. Säsongsinvigning på Teatern

Bröllop – Högtidsdagen – Företagseventet
Nu kan vårt Orangeri bokas för högtidliga tillfällen!
För info och meny:
www.drottningholm.org
Öppettider dagligen kl 10-17
08-759 00 35
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Sporten

’’

”Den som vill bli en skicklig tävlingsryttare behöver ta tillvaraÊ
alla tillfällen att träna på att tävla” ÊÊÊÊ Hanne Lindgren, Färingsö ridskola

Mälarömästerskap i banhoppning
RIDSPORT | I strålande solsken
avgjordes Mälarömästerskapen i
banhoppning för ponnyer, stora
hästar och käpphästar arrangerat av Färingsö rididrott på
Färingsö ridskola den 12 och 13
maj.

Färingsö rididrott bjöd även in de
andra ridklubbarna i kommunen
att göra upp om titlarna Mälarömästare i ponnylag samt Mälarömästare i hästlag.
– Tyvärr antog inga andra klubbar utmaningen men det hindrade
inte två hemmalag på ponny att
göra upp samt senare två hemmalag på häst. Jämna lag ledde till att
det var spännande ända tills sista
ryttaren ridit i mål, berättar Elin
Lindgren Östlund.
– Den som vill bli en skicklig tävlingsryttare behöver ta tillvara alla
tillfällen att träna på att tävla, det
här blev trots allt ett bra genrep inför höstens allsvenskaserier, då det
alltid blir lite mer nervöst att hoppa i lag än individuellt, säger Hanne Lindgren från Färingsö ridskola,
banbyggare under tävlingshelgen.
På en liten bana bredvid den stora hoppbanan genomfördes under
lördagen samtidigt Mälarömästerskapen i käpphästhoppning.
Många söta käpphästar deltog och
det fanns även lånehäst så att alla
som ville ﬁck vara med. I den lägre
klassen 45 centimeter segrade Freja Jonasson från Färingsö rididrott
med käpphästen Rosie och i den
högre klassen 65 centimeter segrade Moa Limnell Helmert från
Färingsö rididrott, även hon med
lånehästen Rosie.

Hopptävlingarna pågick från lördag morgon till söndag eftermiddag och för att bli Mälarömästare
krävdes det att tillhöra någon av
kommunens ridklubbar samt delta
i klasser båda dagarna. Den första
Mälarömästaren som kunde galoppera ärevarv med ﬂaddrande segertäcke på söndagen var Elsa Åhlin på ponnyn Silfverrose Heaman
från Rastaborgs ridklubb, som
segrade i kategorin ponnyryttare
till och med 13 år, över hinder med
svårigheten ”Lätt D+5 centimeter”.
Därefter höjdes hindren och banan
byggdes om till Lätt C innan Mälarömästaren bland ponnyryttare
14 till 20 år kunde utses. Här segrade Joseﬁne Jonsson från Färingsö
rididrott som under helgen alternerat mellan ridskoleponnyerna
Vesta och Yrsa.
På söndag eftermiddag var det

dags för de avslutande klasserna
för stora hästar. Först ut var nu de
äldre ryttarna, så kallade 40-plussare, över 95 centimeter höga hinder. Mälarömästare blev Hélène
Folke från Färingsö rididrott på
ridskolehästen Walenka. Därefter
höjdes hindren till 105 centimeter
och efter en snabb omhoppning
stod det klart att hemmaryttaren
tillika tävlingsledaren Elin Lindgren Östlund blev Mälarömästare
i kategorin hästryttare under 40 år
tillsammans med hästarna Caramba och Candy H.

z
Översta bilden: medaljörerna
i ”ponny 14-20 år”. Fr.v. Madeleine
Carlsson Appelqvist på hästen Cross
(brons), Frida Wetterlind på hästen
Vesta (silver) och Josefine Jonsson
på hästen Yrsa (guld).
Nedre bilden: Det bjöds även på
tävlingar i käpphästhoppning.
FOTO: ELIN LINDGREN ÖSTLUND,
MARKUS ESKOLA

Matcher & tabeller
DET HÄNDER TILL DEN 4 JUNI
FOTBOLL | Damer div 3A: 3/6 kl 15:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Mariebergs SK • Herrar div 4 mellersta: 2/6 kl 14:00 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Hässelby SK FF

Sportnyhet?
Skicka kort text till
sporten@malaroarnasnyheter.se

LÄGET DEN 21 MAJ
FOTBOLL

FOTBOLL

Damer div 3A
Ekerö IK
Mariebergs SK
Spånga IS FK
Åkersberga BK
Vasalunds IF
Lindhagen FF
Essinge IK
Ängby IF
Vallentuna BK Dam
Viggbyholms IK FF

Herrar div 4 mellersta
Värtans IK
Hanvikens SK
Långholmen FC
Reymersholms IK
Rinkeby United FC
Spårvägens FF
FC Krukan
Ekerö BoIS
Enskededalen FC
Olympiacos FC
Bagarm. Kärrtorp BK
Hässelby SK FF

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
3
3
2
2
2
1
0
0

0
0
1
1
1
0
0
2
1
0

0
1
1
1
2
3
3
2
4
5

17
21
10
8
8
12
8
4
5
0

-

3
5
7
7
5
10
9
11
17
19

15
12
10
10
7
6
6
5
1
0

FOTBOLL
Herrar div 7C
7
6
6
6
6
6
7
7
6
6
7
6

6
5
4
3
2
2
2
2
2
1
2
1

0
1
0
1
2
1
1
1
0
3
0
2

1
0
2
2
2
3
4
4
4
2
5
3

22
18
18
11
13
13
11
7
15
11
11
9

-

6
6
11
14
12
18
17
15
16
12
17
15

18
16
12
10
8
7
7
7
6
6
6
5

Scan.S. IF Un.FC
Bromstens IK
FC of Hässelby
Sthlm.Un. FF
Kälvesta IOF FK
FK Bromma
Skå IK & Bygdegård
Vällingby AIK
Athl. Rinkeby IK

5
4
4
5
5
4
5
4
4

5
4
3
2
2
1
1
1
0

0
0
1
0
0
1
0
0
0

0
0
0
3
3
2
4
3
4

16
18
8
10
13
10
13
9
9

-

3
3
4
11
17
10
19
16
23

15
12
10
6
6
4
3
3
0
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Ekebyhovsskolan till
riksfinal i Schackfyran
SCHACK | Den 2 juni spelar
klass 4A från Ekebyhovskolan
riksfinal i Schackfyran i
Västerås. I distriktsfinalen som
hölls i Globen i april, kom de på
andra plats bland över 100 lag.
– Alla tre fjärdeklasserna från Ekebyhovskolan deltog i distriktsﬁnalen, men det var 4A som gick vidare till riksﬁnalen, berättar klassens
lärare Anita Hansson.
Det är nu tredje gången som en
av hennes klasser gått till ﬁnal i
Schackfyran, vilket hon tror beror på att hon tidigt introducerar
schackspelande bland sina elever.
Hon tycker att schack är ett viktigt
komplement till skolundervisningen.
– Det hjälper till både med att
utveckla tänkandet och koncentrationen samt att det analytiska tänkandet som man använder lägger
en bra grund för matematiken. Jag
ser att de här förmågorna utvecklas väldigt bra när mina klasser har
börjat spela schack och att eleverna

får mycket lättare att sitta still och
koncentrera sig.
Och eleverna är inte sena att
nappa på möjligheten att spela spel
på skoltid.
– De tycker att det är jätteroligt
att spela och så fort vi är färdiga
frågar de när de får spela nästa gång.
De tänker inte på att det är undervisning, säger Anita Hansson som
berättar att skolan även köpt in ett
stort schackspel med sandfyllda
pjäser för skolgården.
Nu laddar klassen för fullt för att
ge Sveriges övriga schackspelande
fjärdeklassare en rejäl match i Västerås den 2 juni.
– Det är viktigt att så många
elever som möjligt är med i ﬁnalen.
Den som vinner sin match får tre
poäng, men även om man förlorar
får man en poäng, så därför är det
angeläget att så många som möjligt
är med.

Anita Hansson tycker att schackspel är en utmärkt träning för att
utveckla koncentrationen.

LO BÄCKLINDER

FOTO: PRIVAT

lo@malaroarnasnyheter.se

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

ŠKODA SUPERB COMBI Adventure Edition fr. 299 900 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

PRIVATLEASING
FR. 3 895 KR / MÅN

SUPERB
SPORTLINE

SUPERB
L&K

Inkl. serviceavtal

+ 12 000 kr

+ 18 000 kr

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

Läs mer om aktuella erbjudanden
på skodastockholm.se

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.
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tyck!
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare!
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vilket
innehåll som lämpar sig på
insändarplats samt även att
korta ner inläggen.

Bra boendemiljö med
ﬁn natur
för vilka?
REPLIK

Läste i MN den 9 maj ett
inlägg av Adam Reuterskiöld
(M). Där skriver han under
rubriken ”Ett smartare och
hållbarare Ekerö” att ”Vi
har nära till både natur och
storstad och kan stoltsera
med några av landets ﬁnaste
natur-och boendemiljöer”.
Nu till min fråga: Kommer
denna ﬁna boendemiljö
i framtiden gälla även för
oss boende, granne med
Uggleberget? Kommunen
har ju planer på att bygga
Birkaskolan en 1-9-skola där.
Detta kommer att medföra
stora ingrepp i miljön, skövlande av skog, sprängning av
Uggleberget, hälsofarligare
miljö på grund av mer avgaser och buller. Låt oss slippa
detta! Förstör inte miljön
för oss boende i ett väl fungerande villaområde 50 år
gammalt.
– Mia på Åkerstigen

Våra härliga ungdomar!
Vi läser ofta om att våra ungdomar är så stökiga, de dricker och
röker, skolkar och är otrevliga.
De lever om och saboterar. Kan
hända att det är så för en del,
men jag vill här ge er en annan
bild.
Min son är 16 år och går i nian på
Tappströmsskolan. På fritiden tränar
han på ett lokalt gym där många
andra, framförallt, killar i samma
ålder tränar. De går dit tillsammans
eller själva. Även jag tränar där.
Stämningen är ofta intensiv. Det är
underbart att se och höra deras peppande mot varandra! Ibland är det
mellan kompisar men lika ofta ger de
varandra trevliga kommentarer utan

att känna varandra speciellt.
Det händer att jag ibland skjutsar
min son till skolan. Då ser jag allt
som oftast både tjejer och killar
på väg till skolan på moped. De är
många kan jag säga. Tänk när jag
mötte en hel karavan med mopeder på väg till skolan, åkandes
likt ett motorcykelgäng med en
ledare längst fram, några i mitten
och en längst bak. De tog upp hela
Närlundakurvan i 30 kilometer,
men det såg härligt ut och jag tänkte
”vilken känsla att få åka till skolan
på de sättet”. De såg så coola ut,
glada. Andra gånger ser man någon
som fått soppatorsk som släpar sin
moped mot bensinmacken och
samtidigt ropar min son ”hejarop”

ut genom bilrutan. Ett ”vafan” från
kompisen byts till ett skratt!
Jag tycker våra ungdomar är härliga. De är 15 till 16 år, skoltrötta, ska
bestämma sig för ”vad de ska göra
resten av sina liv”, hitta någon att gå
med på balen, hitta någon att bli ihop
med, vara rätt, vara fel, hitta sin plats
och börja bli vuxna. De ska redan nu
kunna instruktioner om läxor och
inlämningar som även jag många
gånger kan ha svårt att tyda. Trots att
jag både gått gymnasiet och studerat
på långt högre nivåer.
De stöttar varandra och peppar
kompisar som inte orkar med skolan
de sista veckorna nu på vårterminen,
ringer och kollar att kompisen är
på väg till skolan och det nationella

provet för att de alla ska klar de sista
höga kraven.
Jag vill helt enkelt bara säga att de
är alldeles underbara, våra ungdomar! Var inte så hård om du ser de
i gäng! Prata med dem, bemöt dem
på det sätt som du själv förväntas bli
bemött och jag lovar att du väldigt
ofta får ett trevligt svar tillbaka. Bara
för att de kanske sitter och hänger i
en lekpark i ditt område när de har
håltimme betyder det inte att de är
kriminella eller har något ont uppsåt.
De sitter nog bara där och snackar.
Till alla ﬁna killar och tjejer i nian;
Ni är bäst och jag är så glad att jag får
vara med och se er växa upp!
– Stolt mamma

Reklamﬁnanseriade appar ska inte användas i undervisningen

REPLIK
I slutet av april läste jag en
insändare från en förälder
som var bekymrad över
det analoga och digitala
undervisningsmaterial som
dennes barn får i skolan.
I insändaren framgår att
eleven hänvisats till att
använda en reklamﬁnansierad applikation samt
en av lärarens egenskrivna
sammanfattning av skolmaterial som innehöll ”allvarliga faktafel, stavningsmissar, särskrivningar och
syftningsfel”. Skribenten

nämner även att denne inte
kan påtala problemet för
skolan av rädsla för att framstå som besvärlig och sätta
sitt barn i en svår sits.
Varken jag eller kommunens tjänstemän har
nåtts av några klagomål från
vårdnadshavare om reklamﬁnansierade applikationer
eller undermåligt undervisningsmaterial vilket
gör att jag inte kan kommentera det enskilda fallet.
Generellt kan jag säga att så
som beskrivs i insändaren
ska det absolut inte vara på
våra skolor. Alla elever ska

få tillgång till samma läromedel vilket ska ha korrekt
och pedagogiskt innehåll
av hög kvalitet. Om en elev
skulle få material liknande
det som beskrivs är det viktigt att vårdnadshavaren tar
upp detta med i första hand
läraren och i andra hand
rektorn så vi snarast kan
åtgärda problemet.
Digitala hjälpmedel i
skolan kan vara mycket
effektivt för att underlätta
elevernas inlärning och
minska lärarnas administration. Därför arbetar ﬂera
av våra skolor med olika

typer av digitala hjälpmedel
och med applikationer.
För oss är det viktigt att
innehållet är av mycket hög
kvalitet och vi arbetar inte
med reklamﬁnansierade
applikationer, vilket får
mig att tro att detta är ett
initiativ från den enskilda
läraren. Precis som skribenten tror jag detta skett
med en vilja att bedriva en
så bra undervisning som
möjligt. Även i detta fall är
det viktigt att skribenten,
eller annan vårdnadshavare,
tar upp med i första hand
läraren och i andra hand

rektorn att vi inte ska arbeta
med reklamﬁnansierade
applikationer. Ingen vårdnadshavare ska behöva vara
orolig för att uppfattas som
besvärlig eller försätta sitt
barn i en svår situation för
att denne påpekar brister i
undervisningen. Om så är
fallet rekommenderar jag
att du vänder dig till i första
hand rektorn och i andra
hand till våra tjänstemän i
kommunen.
– Lena Gerby (M),
ordförande i barn- och
utbildningsnämnden

Överdådig representation måste upphöra!
REPLIK

Öpartiet delar insändarskribentens synpunkter
gällande hur skattebetalarnas pengar ska användas.
Redan 2016 lade Öpartiet
därför en motion i kommunfullmäktige med
anledning av den överdådiga representation som
kommunledningen då
ägnat sig åt. Allt ifrån skidtill Cannesresor. Men att ge
kommunens egna medarbetare personliga arbetskläder, en dräglig arbetsmiljö
eller högre lönepåslag är

inte aktuellt. Vi anser att
en trappa måste städas
uppifrån och då måste
ledningen föregå med gott
exempel.
Med anledning av
Öpartiets motion blev det
tydligt att Ekerö kommun
saknar en policy för intern/
extern representation, för
kurser och konferenser.
När motionen 2017 kom
tillbaka till kommunfullmäktige ansåg utredande
tjänsteman, kommundirektör Lars Hortlund, att
det inte behövdes någon
policy. Här var alltid mått-

fullhet ledstjärna!? En
uppfattning som delades
av moderaternas Adam
Reuterskiöld.
Öpartiet lyckades trots
allt få till en återremiss av
ärendet, det vill säga den
moderatledda alliansen
var tvungen att ta tillbaka
sitt avslagsyrkande på
Öpartiets förslag, om att
inrätta en policy för intern
och extern representation,
kurser och konferenser.
Vi inväntar nu med
spänning vad Adam
Reuterskiöld och tjänstemännen kommer tillbaka

med till kommunfullmäktige. Till dess kan
vi i Öpartiet bara, precis
som insändarskribenten,
förfasas över hur ledande
politiker i kommunen,
samt tjänstemän smörjer
kråset på skattebetalarnas
bekostnad.
Öpartiet anser att ett nytt
politiskt ledarskap på Ekerö
behövs, men det är ytterst
du som bestämmer vilka
politiker som ska hantera
våra gemensamma skattepengar!

rosor
& tack
zEtt jättestort tack till den

person, som hittade min
telefon på OKQ8-macken
den 2 maj och lämnade
in den på stationen, så
jag kunde hämta den där
senare.
– Evigt tacksam

– Styrelsen för Öpartiet

Supersmidigt.
Nu har vi öppnat vår nya bygghandel på Bällstav. 102 i Bromma. Välkommen!
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Ekerö ska bli bäst på integration!
Ekerö kan bli Sveriges
har en fanskola. Detta är naturligtvis
fri vilja. Problemet är ju i
bästa kommun att starta Ekeröalliansen
tastisk målsättning om att
inte sant. På Ekerö är brist på
själva verket att vi har haft
Ekerö
kommun
ska
bli
bäst
förskoleplatser
det
största
en politik som har sålt ut
och driva företag i
på integration. Mycket bra
hindret för de vuxna nyanallmännyttan och inte byggt
Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och
det som driver samhället
framåt. Det skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket
i sin tur ger skatteintäkter som ﬁnansierar vår
gemensamma välfärd. Att
företagen är en så avgörande del i vår samhällsutveckling innebär att vi i
Ekeröalliansen ser det som
en av våra viktigaste uppgifter att underlätta för dem att
starta, anställda och växa i
kommunen. Under mandatperioden har vi genomfört
ﬂera insatser som resulterat i att vi utsetts till årets
klättrare i Stockholms län
avseende vårt företagsklimat, vi har utsetts till
landets sjätte företagartätaste kommun och en lokal
opinionsundersökning visar
att Ekerömoderaterna är
det parti som kommunens
medborgare har störst förtroende för avseende företagande. Nästa mandatperiod
vill vi intensiﬁera vårt arbete
för att Ekerö ska bli Sveriges
bästa kommun att starta och
driva företag i.
Förra året startade 217
företag i Ekerö kommun.
Det är bra och ett styrkebesked för kommunens företagsklimat. Nu vill vi arbeta
för att de ska kunna bli ännu
ﬂer. Genom etableringsbar
mark, ﬂer arbetsplatsområden, regelförenklingar
och ett tätare samarbete

underlättas för ﬂer företag
att starta och etablera sig.
När vi planerar nya områden
ska vi alltid ta stor hänsyn
till att våra lokala företag ska
kunna växa.
Idag ﬁnns det drygt 3 400
företag i kommunen vilket
genererar ungefär 5 500
arbetstillfällen lokalt. Vi vill
göra det enklare för dessa
att driva sin verksamhet,
växa och anställa ﬂer genom
att minska regelbördan och
byråkratin. Den 27 mars
inledde vi ett arbete för
att se över hur vi kan göra
det så enkelt och smidigt
som möjligt för kommunens företagare. Under
kommande mandatperiod
kommer arbetet resultera
i att vi ser över vilka regler
som kan effektiviseras eller
rationaliseras bort, vilka
inspektioner som kan slopas
och hur vår myndighetsutövning i möjligaste mån kan
automatiseras och digitaliseras.
Ekerö är redan idag en
bra kommun att vara företagare i, men vi vet att vi
kan bli bättre. Genom våra
förslag om etableringsbar
mark, arbetsplatsområden,
minskat regelkrångel och
en bättre service kan vi bli
Sveriges bästa kommun att
starta och driva företag i.
– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens
ordförande

har gjorts för att kunna nå
dit, bland annat i samverkan
med civilsamhället. Höga
målsättningar leder ofta till
bättre resultat.
Problemet är att det i
debatten ofta förs fram politiska lösningar som lägger
skulden på dem som ska
”integreras”, så kallat ”blaming the victim”. Som ett
första exempel på detta kan
vi ta Moderaternas senaste
utspel om obligatorisk förskola för nyanlända mellan
tre och fem år. Resultatet
av detta är bra men när det
presenteras på detta sätt så
låter det som om nyanlända
inte vill ha sina barn på för-

lända att komma igång med
sitt etableringsprogram.
Ett annat exempel är
Socialdemokraternas utspel
om språkplikt som villkorar
kunskaper i svenska för att
få olika former av bidrag.
När verkligheten är den att
många nekas rätt att studera
SFI för att ”veckorna är slut”
och de ska ut i arbete. När
verkligheten också är den att
nivån på undervisningen i
SFI ibland är mycket bristfällig.
Många beklagar sig över
att de nyanlända väljer att
bosätta sig tillsammans
med sina landsmän i segregerade förorter av egen

nya hyreslägenheter. Det är
avgörande att vi snabbt löser
bostadsfrågan så att de nyanlända i vår kommun, som
har etablerat sig och skaffat
vänner, inte tvingas ﬂytta
till segregerade bostadsområden. Det är i de ﬂesta
fall inte ett fritt val utan ett
resultat av politiken.
Ett sista exempel är att
nyanlända ibland kritiseras
för att leva på bidrag istället
för jobb. Problemet är att
många tyvärr drabbas av
diskriminering på arbetsmarknaden på grund av sitt
ursprung. Erfarenheter och
kvaliﬁkationer från deras
hemländer värderas inte till-

41

räckligt högt.
Så vad måste Ekerö göra
för att bli bäst på integration?
Bygg ﬂer billiga hyreslägenheter, bland annat med hjälp
av det statliga investeringsstödet som möjliggör just
låga hyror. Utöka förskoleplatserna och ge mer resurser till öppna förskolan. Gå
med i ECCAR – European
Coalition of Cities Against
Rasism, för att lära av andra
och motverka eventuella
hinder som bygger på fördomar och rasistiska föreställningar.
Med dessa kompletterande lösningar kan Ekeröalliansens målsättning bli
verklighet!
– Ulrika Sandin (MP),
gruppledare

Ge rätt förutsättningar
Den teknologiska utvecklingen har sedan 1990talet gått framåt med
rasande fart. Tack vare
detta har ﬂera nya ämnen
tillkommit i skolan. Nästa
läsår, 2018/2019, kommer
till exempel programmering ingå i grundskolans
läroplan. Samtidigt påbörjar Skolverket övergången
till digitalt genomförande
av de nationella proven.
Digitala prov kräver att
samtliga elever har tillgång
till varsin dator under
respektive provtillfälle.
Datorer och läsplattor
används dagligen i skolarbetet, men även för

att göra läxor utanför
skoltid. Det ﬁnns idag
på högstadiet i Ekerö
knappt datorer så det
räcker till hälften av eleverna. Högstadieskolorna
använder programvaran
Ofﬁce 365, där kan eleven
genomföra sina uppsatser och uppgifter som
pedagogen enkelt kan
läsa, kommentera och
betygsätta. Tanken är god
men när alla elever i en
klass inte har tillgång till
en dator samtidigt innebär
det ett dubbelarbete. En
del av gruppen får använda
papper och penna för att
vid senare tillfälle föra

över detta till Ofﬁce 365.
Skolan ska vara jämlik och
kostnadsfri. Alla elever
ska ha samma möjligheter
att delta i undervisningen
och göra sina läxor. Att
köpa in datorer och läsplattor är kostsamt och de
blir ofta omoderna innan
avskrivningstiden passerat. Socialdemokraterna
vill att barn, ungdomar
och pedagoger ska få bästa
möjliga förutsättningar
att genomföra verksamhet
och klara läroplanens krav,
därför vill vi att man från
kommunen upphandlar
datorer genom leasingavtal. Med leasingavtal blir

det både kostnadseffektivt
och man kan säkerställa
att det alltid ﬁnns datorer som klarar mjukvarors kapacitetskrav.
Socialdemokraterna vill
även att det ska tas fram ett
utbildningsprogram för de
pedagoger som i sin tur ska
utbilda i ämnet programmering.

kommun. Genom de
samtal och de möten vi
har med Mälaröborna har
vår bild blivit tydlig: tillliten till samhället börjar
naggas i kanten även här.
Vi har kunnat följa hur
Ekerö kommun kvoterar in
nyanlända i Ekerö bostäders redan hårt pressade
bostadskö. Våra äldre
invånare tvingas vänta
i kö för plats medan det
görs plats för nyanlända på
äldreboenden. På det här
sättet skapas splittring och

polarisering i vår kommun.
De klyftor som breder ut
sig i ﬂera andra kommuner
i vårt län vill vi absolut
inte se etablera sig på våra
öar. Det är ett system som
är gjort för att misslyckas.
På våra mälaröar belönar
vi goda krafter, samtidigt som det destruktiva
beivras. Genom en trygg
och rättvis skola, bostadsmarknad och äldreomsorg
får vi en kommun som
präglas av gemenskap,
solidaritet och ömsesidigt

ansvarstagande. För oss
Sverigedemokrater är det
självklart att prioritera
mälaröbornas intressen
först. Inget annat parti
står konsekvent upp för
mälaröbornas trygghet
genom livet såsom vi gör.
Därför behövs ett starkt
Sverigedemokraterna på
Mälaröarna.

resultat märks i vår senaste
medarbetarundersökning
där det framgår att vi har
nöjda medarbetare som
anser att deras kunskaper
tas tillvara, att de utvecklas i sin yrkesroll och har
stor frihet att forma sin
arbetsdag. Som en följd
av vårt arbete för en god
arbetsmiljö har vi kunnat
behålla och rekrytera en
hög grad av utbildad personal trots lärarbrist och
att vi är en landsbygdskommun.

Detta är enbart ett fåtal
av de satsningar och det
intensiva arbete som
Ekeröalliansen bedrivit
för att Ekerö kommun
ska erbjuda landets bästa
skolor. Att du, Desirée,
kallar det för en ”misslyckad skolpolitik” samtidigt som du, Desirée, försöker svartmåla resultatet
är inget annat än oseriöst.

– Hanna Svensson (S),
oppositionsråd
Johan Hammarström
(S), 2:e vice ordförande
barn- och utbildningsnämnde

Mälaröarna behöver Sverigedemokraterna!
Ett starkt samhälle står på
en stadig grund av gemenskap och trygghet. Men
även det starkaste av fundament riskerar att spricka
i fogarna av dåligt övervägda beslut. Ett sammanhållet och starkt samhälle
byggs inte på olikheter,
utan på likheter. Vårt samhälle behöver invånare som
strävar åt samma håll och
som har samma mål med
samhällsuppbyggnaden.
Endast på så sätt undviker
vi det som det multikultu-

rella samhället bevisligen
skapar, nämligen splittring, både i kvartersytor
och bland medborgarna.
Ett starkt och välmående
Sverige byggs inte upp av
en invandringspolitik utan
krav och kontroll, utan på
en övergripande ideologi
där medborgarskapet är
något åtråvärt och har hög
status. Värderingar som
grundas på en djupgående
respekt för nationen, medborgarna och samhället
skapar en stark och hållbar

gemenskap. Hög social
tillit till samhället och dess
möjligheter är kanske den
enskilt viktigaste resurs
vi har att förvalta. Desto
större skillnader och ju
ﬂer olikheter ett samhälle
rymmer desto större är
risken att den sociala tillliten brister. Hela samhällskontraktet går då om intet.
Vi i Sverigedemokraterna
Ekerö drivs av framtidstro och en kärlek till vårt
Sverige, till våra vackra
öar och till Ekerö som

– Jimmy Fors
Cecilia Karström
Sverigedemokraterna
Ekerö

Att svartmåla resultatet är inget annat än oseriöst
REPLIK

Det är intressant att konstatera att det behövs tre
olika inlägg för att besvara
en enda av mina repliker
till Desirée Björk. Det är
även intressant hur du,
Desirée, inleder med att
påstå att du inte svartmålat resultatet i våra skolor,
för att sedan avsluta med
att kalla skolpolitiken för
”misslyckad”.
Låt mig förtydliga vad
denna ”misslyckade skol-

politik” resulterat i enbart
de senaste fyra åren. Vi
har satsat på digitalisering
för att erbjuda eleverna
smarta inlärningsmetoder. Vi har infört en
individualiserad undervisning med systematisk
kvalitetsuppföljning för
att ingen elev ska halka
efter, inte nå E i alla ämnen
eller sakna tillräckligt
med kunskaper för att nå
sin fulla potential. Vi har
verkat för valfrihet och
alla elevers rätt att välja

den undervisningsform
som passar dennes behov
bäst. Vårt arbete för att
underlätta elevers lärande
har resulterat i att våra
skolor idag kan mäta sig
kunskapsmässigt och
kvalitetsmässigt med de
bästa skolkommunerna
i Sverige. Vi rankas som
åttonde bästa skolkommun i landet, bland de
bästa i länet och har utsetts
till en av Sveriges resurseffektivaste skolkommuner.
Vi har satsat på lärarna

då vi är medvetna om
att de är avgörande för
elevernas förutsättningar
att nå sin fulla potential.
Därför har vi avsatt medel
för kompetensutveckling,
samarbetat med universitet och sänkt kostnaderna
för pedagogiska måltider.
Vi har satsat på digitalisering för att minska lärarnas administration och
satsat extra medel på elevhälsa och en god arbetsmiljö för både lärare och
elever. Att vårt arbete gett

– Lena Gerby (M),
ordförande i barn- och
utbildningsnämnden
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Askgravlunden på Adelsö kyrkogård invigdes med tal, musik och

| öarna runt

snittar den 16 maj. Många öbor fanns på plats när Lars Erik Udd,
kyrkogårdsutskottet, klippt invigningsbandet. Lunden var den sista
av alla askgravlundar som skapats i Ekerö pastorat.

Ministerbesök 9 maj besökte landsbygdsminister Sven-Erik
Bucht (S) Ekerö kommun och bland annat företaget Orto Novo:
”Det var ett väldigt intressant besök hos Orto Novo och deras
klimatsmarta och produktiva växthusodling”, sa han bland annat.

FOTO: OVE WESTERBERG

FOTO: MARIA SOLÄNG

Adelsö vandringsdag invigdes traditionsenligt i optimalt vand-

Mulle Meck firade 25 år med att inviga sitt splitter nya och karaktäristiska hus – som lekstugereplika. Avtäckningen dirigerades av
författaren George Johansson utanför Adelsö butik den 19 maj.
Dagen till ära erbjöds den nykomponerade rätten Mullerulle.

maj i Mälarökyrkan. Bland annat medverkade ”Barnkören”,
”Allakansjungakören” samt ”Projektkören”. Två professionella violinister deltog som gästsolister: Ulf Larsson och Ulf Edlund.

FOTO: OVE WESTERBERG

FOTO: PRIVAT

ringsväder på Kristi himmelfärdsdagen den 10 maj. Ett givet delmål för invigningsvandrarna var att få ta del av Adelsö IF:s fisksoppa vid och på fiskare Roland Vidlund brygga i Sättra. I år var det
drygt 200 som njöt av soppan i rätt miljö. FOTO: OVE WESTERBERG

Invigning I slutet av maj invigdes Tappströmsskolans skolgård

som rustats upp under våren. Föräldraföreningen bjöd på saft och
kakor. Laget som tagit futsalguld i skol-DM hyllades och Ekerös
brandmän och ambulanspersonal fick möta eleverna i många sporter. basket.
FOTO: PIA

Vårkonsert Musik-Carinas alla körer hade konsert den 5

LEDIGA LOKALER
EKEBYHOV BUSINESS CENTER
Bryggavägen 110
z Frysförråd cirka 10 kvm på lastkaj uthyres
z Kallförråd cirka 10 kvm på lastkaj uthyres

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

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

Entreprenör

skalfast.se

Må bra
Refillfylla
a Purenn's naturliga
tvätt- och städprodukter till ett
förmånligt pris på vårt lager
på Ploglandsvägen
g
9, Ekerö.

Hudvård
Tvättvård
Disk & städ

butik@purebutik.se

Allt för dig & ditt
välbeﬁnnande
på Mälaröarna!

Osteopati
Behandling med helhetssyn

Ekerö Centrum

(Priss 2,9
9 – 3,5
5 kr 100ml)

www.purebutik.se
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076-311 39 74

Till Ekerö är leveransen fraktfri. Hemleverans i närområdet.

Färentuna
Hälsoträdgård
Minska stress – nå balans och personlig utveckling
med Tid för din Hälsa och ditt Välmående!
Semesterstart med nedvarvning

www.salongcosmetae.se
Onlinebokning
Silvio Cannava

Ansluten till Actiway

Vanliga besvär jag behandlar
• Rygg och nackbesvär
• Utmattningsbesvär
• Whiplash
• Ledvärk,artros
• Sömnsvårigheter och stress
• Huvudvärk och migrän

• Cirkulations och lymfatiska
besvär
• Idrottskador – Jag hjälper
dig bl a att bli startklar till
löp/golfsäsongen

Boka MÅ BRA!-DAG med dina vänner!
Kontakt: eva@forhalsa.se 076-771 29 00

Välkomna att boka tid!

Tel. 0730 82 14 12

5CNQPI$CTC&WƂPPURÁXCEMTC5XCTVULÒ5NQVV(ÀTKPIUÒ

Kunglig avkoppling med synbara resultat
Välutbildad och med stor glädje erbjuder jag det senaste
inom forskning som tar oss back to basic – probiotisk hudvård!
För mer info se hemsidan www.salongbaradu.se

EMMA NYLUND aukt Hud- & Spaterapeut, medlem SHR
z Ansiktsbehandlingar
z $QTVVCIPKPICXJWFƃKMCTQEJRKIOGPVGTKPICT
z Kemisk Peels
z Lash Lift
z Frans och Bryn
z Massage och Cellulitbehandling
z 52#HÒVVGTQEJ/CPKM[T2CTCHƂPDCF
z Vaxning /brasiliansk vaxning
www.salongbaradu.se z 076-394 53 74 z @salongbaradu
















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 z www.ekerohalsorum.se z Bryggavägen 131D, JUNGFRUSUND

ANGELICA VINTHEDEN, utbildad frisör sedan 2008
har varit borta från branschen ett tag men saknaden
av frisöryrket blev för stor så nu gör hon comeback
Angelica ger under sin uppstart

15 % rabatt
Troxhammar byväg 36 B
Telefon: 08-654 88 44
www.salongl.se
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| mälarökrysset

Mälarökrysset
Konstruktör Lars Fjellström – www.bluegallery.se
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: Munsö kyrka

FOTO: LO BÄCKLINDER

Vi gratulerar Gun Häggberg, Stenhamra, till förra numrets vinst
där korsordet hade nedanstående lösning.

sŝćƌĞƩĞŶƚƌĞƉƌĞŶĂĚĨƂƌĞƚĂŐƐŽŵƟůů
ƐƚƂƌƐƚĂĚĞůďǇŐŐĞƌŐŽůĩĂŶŽƌ͕ĨŽƚďŽůůƐƉůĂŶĞƌ
ŽĐŚĂŶĚƌĂŝĚƌŽƩƐĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ͘

söker medarbetare för

ANLÄGGNING / MASKINFÖRARE
EKERÖ KOMMUN SÖKER

Civilsamhällets idécoach
Läs mer på ekero.se/ledigajobb

Vi söker dig som har erfarenhet och god maskinvana och som inte är främmande
ĨƂƌĂƩŚũćůƉĂƟůůĚćƌĚĞƚďĞŚƂǀƐƐĂŵƚŬĂŶĂƌďĞƚĂƐũćůǀƐƚćŶĚŝŐƚŽĐŚƚĂĞŐĞƚĂŶƐǀĂƌ͘
<ćŶƐůĂĨƂƌŬǀĂůŝƚĞƚŽĐŚƐĞƌǀŝĐĞƐĞƌǀŝƐŽŵǀŝŬƟŐĂĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌŚŽƐŝŐƐŽŵǀŝůůďƂƌũĂ
ũŽďďĂŚŽƐŽƐƐ͘
Utbildning/Erfarenhet:
Körkort B (BE/CE)
&ƂƌĂƌďĞǀŝƐĨƂƌŐƌćǀŵĂƐŬŝŶͬŚũƵůůĂƐƚĂƌĞ
^ǀĞŶƐŬĂŝƚĂůŽĐŚƐŬƌŝŌ͘
sŝĚŝŶƚƌĞƐƐĞĂǀƚũćŶƐƚĞŶƐŬŝĐŬĂĚŝŶĂŶƐƂŬĂŶŵĞĚsƟůů͗
ŝŶĨŽΛŐŽůĨͲƚƌĂĚŐĂƌĚ͘ƐĞ

Fler och fler åker
med Ekerö Taxi
Vi söker därför fler Åkare/Transportörer/Förare
Intresseanmälan skickas till rolf.svensson@ekerotaxi.se

560 340 00

Drottningholmskolan växer!
Vi söker inför höstterminen 2018

FRITIDSPEDAGOG, SPRÅKLÄRARE
i engelska, tyska, franska eller spanska
samt

ASSISTENT till elev med synnedsättning

Drottningholmskolan är en F-9 waldorfskola. För information om
tjänsterna kontakta rektor Helena Possner, mobil 076-215 42 35
e-post rektor@drottningholmskolan.se

www.drottningholmskolan.se
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Sånga Barnträdgård söker
medarbetare till höstterminen

ÄR!
H
N
E
IG
L
T
N
Ä
ETER
VÅRENS NYH

40-70%

DEN LILLA FINA WALDORFFÖRSKOLAN Sånga Barnträdgård 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.
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

PÅ ALL SPORT!
Barkarby Handelsplats, Kungens Kurva,
Arninge, Länna Köpcentrum, Infra City.

299:500:-

PUMA URBAN. Sneakers i canvas. Seniorstorlekar.

VÄLKOMMEN med din ansökan och skicka den till:
info@sanga.se
eller
Stiftelsen Sånga Barnträdgård
Sånga Kyrka, 179 96 Svartsjö

99:300:-

KAPPA MASSAR PIKE. Pikétröja. Flera färger. Seniorstorlekar.

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.

499:- 350:1000:-

700:-

Finns även
juniorstorlekar

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.

CMP PAC RAIN PANT. Regnbyxor. Vind- och vattentätt material, 10.000 mm. Seniorstorlekar. Junior 600:- 299:CMP PAC RAIN JACKET. Vind- och vattentätt material, 10.000 mm. Seniorstorlekar. Junior 750:- 399:-

99:200:-

Läs mer och ansök på
www.psykiatricentrumsodertalje.se/jobb
Vid frågor kontakta enhetschef Isa Hagman:
08-123 675 75, isa.hagman@sll.se

KAPPA RUN F RUN. Fritidssko. Ovandel i mesh. Kardborrestängning. Juniorstorlekar.

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.

Handla även på www.stadiumoutlet.se

Reservation för slutförsäljning.

Vi söker en sjuksköterska som
vill ha en central roll på vår
klinik!
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Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen

Alfa Ekerö

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

Begravningsbyråer

 DÖDA

IGNIS
Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling



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

Med lång tradition och
gedigen kunskap hjälper
ȱȱĴȱȱĴȱ
§ȱ
www.ignis.se

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

Sandviksvägen 4, tidsbokning
på telefon 08 - 560 310 65

• Olof Arne Gjersvold, Ekerö,
avled den 25 april i en ålder
av 87 år.

Auktoriserad av SBF

Ru t- av dr ag

!

• Kinn Gertie Margareta Di
Gleria, Stenhamra, avled
den 8 maj i en ålder av 76 år.

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 z Återbrukar & slänger z Bygger förvaringslösningar

TINA HULT 070-350 70 28
Gilla och följ på
Facebook & Instagram

ordningskonsulttinahult.se

Trädfällning
z Tomtröjning
z Skogsröjning
z

Hem/företagsstäd

FÖNSTERPUTS
www.ekerostad.se
070-5601954

Båtplatser
uthyres







Ekerö Skog & Trädgård
072-246 99 86

z

ekeroskogotradgard@outlook.com

FÖLJ OSS!

NYFIKEN?

Grattis Wilton Strate på
11-årsdagen 19/5 från mormor, morfar, mostrar, morbröder och kusiner.

Grattis Nova Berg på 6-årsdagen den 29/5 från mormor, morfar, mostrar, morbröder och kusiner.

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

Ring
0722-08 44 48

Jord, Sand & Grus

Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

MÄLARÖARNAS

www.ekerobudo.com

0760-062641

Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Vår älskade pappa och sambo

Sten Olof
Carlsson

Lars-Göran
Carlsson

har lämnat oss
den 10 april 2018
JOSEPHINE
ISABELLE
ANNA
________________________
Begravningen äger rum
fredag 15 juni kl 14:00
i Skå kyrka. Ni som vill
närvara på minnesstunden
efteråt anmäl er till
isabelle.marteleur@gmail.com
eller via sms 0735-35 64 53
senast 3 juni.

* 1 juni 1939
✝ 13 maj 2018

 SÄLJES


på timpriset

Nu är ni åter tillsammans
Begravningen äger rum
tordagen den 31 maj kl 11.00
i Sånga kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund
i församlingssalen Stenhamra.
Svar om deltagande till
Klockarebolagets begr. byrå
tel. 08-26 81 10 senast den 25/5.

 KÖPES


Frimärken, mynt, vykort.
Gärna hela samlingar och
partier. Bor på Ekerö, kan
göra hembesök. Vänligt
och kunnigt bemötande.
08-400 258 35.

Gardena gödselspridare
mycket lite använd 150 kr.
Nära Träkvista. 070-754
01 40.
Trumset (akustiskt) säljes
pga platsbrist. Pris 2 800
kr. Mobil: 070-489 61 44.
Båt, blå, ca 4 m lång, blyköl, kan seglas (segel, mast
ingår ej). Pris 1 600 kr.
Mobil: 070-528 07 42.

Jag köper gärna dina gamla
LP-skivor, mindre och större samlingar, pop, rock och
jazz. Även CD-skivor kan
vara av intresse. Kontakta
mig (telefon/SMS) på 070833 15 37.

 UTHYRES


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

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

Vår älskade

Gunnel Lundh
* 22 april 1939
✝ 3 maj 2018
CAMILLA och JOHAN
Carl Malin
MONICA
Daniella och Thomas
Engla
Himlens hav har ingen strand
bara ljus
Bo Setterlind

Hälsa Pappa!
Vila i frid
Begravningen äger rum fredagen
den 25 maj kl 14.00 i Ekerö
kyrka. Efter akten inbjudes
till minnesstund. Osa till
Klockareboalgets begr. byrå
tel. 08-26 81 10 senast
den 24 maj.

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

Vill köpa en bil från -00 och
uppåt. Kan vara nåt litet
fel på bilen, kan laga själv.
Tacksam för alla förslag
Rickard 076-265 08 87.

Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se

RUT-avdrag
50 % rabatt

DENNIS DAN DONALD
ULRIKA FREDRIK
med familjer
Släkt och Vänner

PRIVATA ANNONSMARKNADEN

Varmt välkommen med frågor eller besök!

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar
0707-139 000 08-560 402 51
Leif Rickegård

• Lars Göran Carlsson,
Stenhamra, avled 13 maj i
en ålder av 78 år.

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

Vår älskade Pappa
Farfar, Morfar, Gammelfarfar
Svärfar och Bror

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.

Binärdata AB

• Gunnel Karin Inger Lundh,
Ekerö, avled den 3 maj i en
ålder av 79 år.

Nära Centrum,
Y-bommar.

* 7 april 1956

nyheter

| familj

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
familjer men bo var för sig.
Sjöutsikt, 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, fjällvandring? 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.
Skötsam, ensamstående,
rökfri, äldre skådespelare,
önskar hyra stuga/villa om
2 rok och uppåt för längre
tid inom kommunen.
Goda referenser ﬁnnes.
Tel: 070-443 61 96.

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Publicering sker i nästkommande nummer,
i turordning samt i mån av utrymme.
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SERVICE FÖR DIG!
BILUTHYRNING

BILSERVICE
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Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16
ekerobilteknik@telia.com

EN

4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

H

www.ekerobilskadecenter.com

Service •z Däck
Service
Däck
Plåtreparationer
Plåtreparationer

MO

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Service och
reparationer
av alla
bilmodeller

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

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

SFÖ

RBU

N

FASTIGHETSSERVICE

ENTREPRENAD

DATA

PUMPINSTALLATIONER
ENERGIBORRNING

D

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Din verkstad
nära Dig

BRUNNSBORRNING

F’SONS

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

ALLSERVICE AB
UTrädgårds-/Fastighetsskötsel
UBorttagning

av sly mm
& montering
UÖvrigt efter era önskemål
UStaketförsäljning

Vi ﬁxar med
datorer och
nätverk.
Vi har datorer
och tillbehör
på lager.

Den som gräver
en grop åt andra
jobbar antagligen hos LEJA.

Vi kan leverera
hem till Er

Binärdata AB
0707-139 000
560 402 51

FÖNSTER

•
•
•
•
•

VI ÄR OCKSÅ BRA PÅ
• Grönyteskötsel
Markplanering
• Jord- och grusleveranser
Dränering
Vägbyggen
• Uthyrning av container
Vinterväghållning
• Husgrunder
Dikning
• Avloppsanläggningar

FÖRRÅD
Lilla Berga 1, Skå

Lackering av
köksluckor

GOLV
Mattläggning
z
z
z

Heltäckande mattor
Plast/linoleum mattor
Måttbeställda
textilmattor
Tel 08-560 242 43
Lilla Berga, Skå
www.prospektgolv.se

7UR[KDPPDU(QWUHSUHQDG$%
)ÆJHOÃQJHQV*ÆUG6NÆ

WUR[KDPPDUHQWUHSUHQDGVH

LOKALER

LACKERING

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.

08-560 244 38
0709-844 200
info@micklack.se
www.micklack.se

uthyres till
hem & företag
z
z

TAXI

s 4AK OCH FASADARBETE
s 3KRËDDARSYDDA PROlLER OCH PRODUKTER
s 4IGSVETSNING
s 2EPARATION AV SKOPOR OCH PLOGAR
s 4ILLVERKNING AV GRINDAR STAKET OCH RËCKEN
s 6ENTILATION mËKTAR SPIRORÚR TILLBEHÚR MM
s 4ILLVERKNING AV SKORSTENAR
s ,EGOTILLVERKNING

FÄRG TAPET
GOLV

Följ oss på Facebook!
Tel: 08-560 313 40
www.coloramaekero.se

¡ဖ¡´ဖ¦£¡
¦Ŵ¡ဖ ¤¡ö¡ဖÄ

560 340 00

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

FÄRGHANDEL

Ditt taxibolag
på hemmaplan

Lilla Berga gård, Skå
08-560 242 43
lillabergagard@gmail.com

info@nyplat.s
info@nyplat.se
www.nyplat.s
www.nyplat.se

Tel: 560 47 111
,62&HUWL¿HUDGH 
Vi har ansvarsförsäkring och
F-skattesedel

TRÄDGÅRDSBUTIK

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

08-560
304304
5454
08-560
070-555
070-555
15 15
0808

www.fsons.se

Ekerö • Träkvista Torg

08-564 109 50 • lejagruppen.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

÷*UXQGHU
÷(QVNLOWDYORSS
÷5HQLQJVYHUN
÷,QILOWUDWLRQ
÷0DUNEÃGG
÷,QVWDOODWLRQDY
NRPPXQDOW9$
÷%U\JJRU
÷6MŌWUDQVSRUWHU
÷9DVVNOLSSQLQJ
÷(QWUHSUHQDGHUXWIŌUV
ÃYHQSÆŌDU

ö¡¨£¨´ၹထ ´¡¤§
Tel 560 425 80
ªªªန§£¤¨£န

·ဖŠၹၸဖၹႀထöဖ£öၹၸဖၹၾ

TOMT & TRÄDGÅRD
z Vatten/avloppsanläggningar


z Dränering/grund

isolering
z Schakt/transport/markarbete
z 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
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Service och reparationer
z HUSBILAR
z HUSVAGNAR




z SLÄP
z 4-HJULSMÄTNING

Pistolhot och brand





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

MÄLARÖARNA | En totalförstörd villa och en bilist
som blev hotad med pistol
är några av de händelser
som polisen och brandförsvaret fått handskas med
på Mälaröarna under de
senaste två veckorna.

UbbeSotare
– Ny regi sedan 1 juni 2015 –

SOTNING, BESIKTNING,
VENTILATIONSRENSNING
REPARATIONER,
FÖRSÄLJNING, MONTERING
070-878 10 26



zwww.ubbesotare.se

Välja
behörig sotare?
Jag hjälper dig
med ansökan

z Husgrunder z Ingrävning

kommunala avlopp
z Dränering/grundisolering
z Enskild avloppsanläggning z Poolschakt
z Tomtplanering

HOWQVIST

Niklas Howqvist
070-747 20 03
niklas@howqvist.se

SCHAKT & TRANSPORT AB

PÅ SPANING...


Den 17 maj körde en bil ut på
Ekerövägen från Kärsön och
en annan förare tvingades
sakta in. Den förare som ﬁck
bromsa körde då upp jämsides och riktade ett pistolliknande föremål mot den förste föraren. Sedan fortsatte
den hotfulla situationen tills
föraren i den första bilen tog
upp telefonen strax efter rondellen mot Färingsö på Ekerö
och på så sätt avskräcker den
hotande föraren som kör
iväg hastigt och gör många
farliga omkörningar på väg
ut mot Färingsö.
– Bilen var en mörkröd
BMW, föraren hade snaggat hår och var i 35-årsåldern. I passagerarsätet satt
en mörkhårig kvinna och
eventuellt fanns det ett barn
i baksätet. Vi tar gärna emot
tips från den som sett något,

säger Stefan Berg, kommunpolis.
Den 16 maj brann en villa
ner till grunden i Stenhamra, men ingen person blev
skadad.
Nyligen blev också en ung
pojke påkörd, men inte allvarligt skadad, när han korsade en väg på Ekerö på cykel.
En svängande bil missade att
stanna för cykelöverfarten
och pojken körde rakt in i
bilen. Många av korsningarna på centrala Ekerö är hårt
traﬁkerade av såväl cyklister,
gångtraﬁkanter och bilister.
Kring skolorna är det extra
många i rörelse och tillbud är
inte ovanliga. Alla traﬁkanter
vet inte heller vad som gäller.
– Om inget annat anges
har bilarna väjningsplikt
för gångtraﬁkanter på övergångsställe samt för cyklister
som cyklar på cykelöverfart
märkt med vita fyrkanter.
Om det är ett vanligt övergångsställe ska cyklisten
kliva av cykeln och leda den,
säger Stefan Berg.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Vi tar hand om dig under & efter din graviditet
zGravidyoga Löpande kursstart

Har du en fråga med lokal anknytning som du vill ställa till
polisen? Skicka den till fraga@malaroarnasnyheter.se
Fråga: En av de nya fartkamerorna på Färingsö är inte
utmärkt med någon skylt, ska den inte vara det? Likaså
undrar jag om det inte ska vara skyltat när polisen placerar
ut mobila fartkameror.
Svar: Det är helt riktigt att det ska vara en skylt innan, oav-

sett om det är en mobil eller fast kamera. Meningen är att
de ska vara brottsförebyggande och få bilisterna att sänka
farten.
STEFAN BERG, kommunpolis

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

zSpädbarnsmassage
age
Välkommen till oss
Johanna & Lottie
Boka via Bokadirekt.se

www.ekerohalsorum.se

FRÅGA POLISEN FARTKAMEROR

i säkra händer

zMamma/babyyoga Löpande kursstart

z

FOTO: LO BÄCKLINDER

PC Akuten

zGravidmassage zGravidshiatsu

08-560 300 15

Alla fartkameror ska föregås av en skylt.

z

Bryggavägen 131D, JUNGFRUSUND

,byt luckorna!
Behåll stommarna

Vi söker visningskök i vissa
områden och erbjuder 30% rabatt
på luckor och lådfronter.
Ring för mer information!

08-24 70 80

www.ingwallkoket.se

Vi har 4,6
i snittbetyg
hos Reco.

Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu!

BRA FINANSIERING

Nu även automat

BOKA KU
RS
PÅ VÅR
HEMSIDA
,
RING ELL
ER
MEJLA!

MOPED - BIL - SLÄP

Byggmästare I 073-703 06 83 I STENHAMRA
www.polisbygg.se
Telefon: 070-588 45 44
Mail: l.b.ahlgren@gmail.com
Org.nr: 556317-7806
Grundat: 1983
Innehavare: Byggingenjör

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

www.pcakuten.se

– Ge dina möbler nytt liv –
MÄLARÖARNAS TAPETSERARVERKSTAD
Möbeltapetsering - Platsbyggda möbler - Gardiner

fruJanssou

070-753 64 44

ALLT INOM BYGGNATION
Från små till stora projekt

Salong Nataly & Alisa
S
ÖGONFRANSAR
Lash lift med Botox – Laminering

Adept i Sveriges Tapetserarmästare
Fri hämtning och lämning för mälaröbor på fredagsförmiddagar

Vi har som regel att en
rak regel ska vara rak.
Kvalitet är ofta inte mer
komplicerat än så.

NAGLAR
Classic och Advanced
100 olika färger gellack. Säljer även Didier professionella gellacker

TATTOO
Alla motiv
Tidsbokning: 076-709 00 40. Bryggavägen 121

@frujanssons
www.frujansson.se

www.ekesioo.se

KONFIRMATION
FÖR DIG FÖDD 2004

ANMÄLAN OCH MER INFO HITTAR NI PÅ
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/EKERO/KONFA

Rapsvägen 26, Ekerö

Underbart läge

5 rok, ca 125 m² UTGÅNGSPRIS 3 800 000 kr
VISAS Sö 27/5 kl 14:45-15:30, Må 28/5 Ring för
tidsbokning! BYGGÅR 1968 TOMT 170 m² EP Beställd
MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708- 26 83 00

Nära Mälarens strand

Angränsade grönområde
Fint solläge

SMS:A 197359 till 71122

Renoveringschans!

Barnvänligt med centralt läge

Gamla Landsvägen 6, Munsö
3 rok, 90 + 4 m² UTGÅNGSPRIS 2 950 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1975
TOMT 1194 m² EP 215 kWh/m²/år
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Charmig villa anno 1912
Separat garage
Lantligt med utsikt över hagmark

SMS:A 201474 till 71122

Rastaholms allé 25, Ekerö
7 rok, ca 120 + 50 m² UTGÅNGSPRIS 2 995 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1939 TOMT 2702
m² EP 128 kWh/m²/år MÄKLARE Jenny Näslund
TELEFON 0708-26 83 00

SMS:A 201415 till 71122

SMS:A 200680 till 71122

Koll på läget sedan 1937

Södra Kafévägen 1, Ekerö
5 rok, 160 m² UTGÅNGSPRIS 5 450 000 kr VISAS Sö 27/
5 kl 12:00-12:45, Må 28/5 Ring för tidsbokning!
BYGGÅR 1963 TOMT 1115 m² EP 151 kWh/m²/år
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

EKERÖ | MÄLARÖ TORG 4 | TEL 08-564 109 40 | WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO

Renoverad 1,5 plans villa
Lugn återvändsväg
Centralt beläget

Ekuddsvägen 34H, Ekerö

Välskött villa

4 rok, ca 103,5 m² UTGÅNGSPRIS 3 400 000 kr AVGIFT
4 963 kr/mån VISAS Sö 27/5 kl 14:15-15:00, Må 28/5
Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1985/1986 EP 59 kWh/
m²/år MÄKLARE Linn Lagerqvist TEL 0705-10 65 69

Perfekt för barnfamiljen

Bekvämt & barnvänligt boende
Välskött förening

SMS:A 200781 till 71122

Underbar solig trädgårdstomt

Strålande sydvästläge

Blåsbacksvägen 21, Stenhamra
2 rok, ca 58 m² UTGÅNGSPRIS 2 300 000 kr
AVGIFT 3 823 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning!
BYGGÅR 1982 EP 108 kWh/m²/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 0705-10 65 69

Soligt gavelläge
Gränsande mot grönområde
Omtyckt förening

SMS:A 200793 till 71122

Gallerigränd 3, Stenhamra
6 rok, ca 143 m² UTGÅNGSPRIS 3 875 000 kr VISAS Sö
27/5 kl 12:45-13:30, Må 28/5 Ring för tidsbokning!
BYGGÅR 1973 TOMT 689 m² EP 72 kWh/m²/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 0705-10 65 69

SMS:A 200796 till 71122

SMS:A 200794 till 71122

Koll på läget sedan 1937

Kvartsstigen 3, Stenhamra
3 rok, ca 99 + 19 m² UTGÅNGSPRIS 2 795 000 kr VISAS
Sö 27/5 kl 11:30-12:15, Må 28/5 Ring för tidsbokning!
BYGGÅR 1955+2004 TOMT 1002 m² EP 137 kWh/m²/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 0705-10 65 69

EKERÖ | MÄLARÖ TORG 4 | TEL 08-564 109 40 | WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO

Trivsam enplansvilla
Stort härligt uterum
Naturnära

SMS:A 200296 till 71122

Koll på läget sedan 1937

Underbar gård med ostört läge

Två bostadshus

Stall samt flera ekonomibyggnader

Huvudbyggnad om ca 208 kvm

SMS:A 200779 till 71122

5 rok, 208 m² + 4 rok, 110 m² + Ekonomibyggnader UTGÅNGSPRIS 19 500 000 kr TYP Gård -inriktning
hästgård, fritid MARK 8,5 HA VISAS Sö 27/5 kl 14:00-15:30 MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Björkuddsvägen 92B, Ekerö
3 rok, ca 78,3 m² UTGÅNGSPRIS 3 975 000 kr
AVGIFT 3 826 kr/mån VISAS ring för tidsbokning!
BYGGÅR 1978 EP 76 kWh/m²/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 0705-10 65 69

Stor gaveltomt
Sol precis hela dagen
Centralt läge

SMS:A 201131 till 71122

Tingstadens Gård, Svartsjö

Tegelbruksvägen 5F, 1 tr, Ekerö
3 rok, ca 79 m² UTGÅNGSPRIS 2 495 000 kr
AVGIFT 5 858 kr/mån VISAS Sö 27/5 kl 16:00-16:45, Må
28/5 Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1988
MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

EKERÖ | MÄLARÖ TORG 4 | TEL 08-564 109 40 | WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO

Väldisponerad
Hörnläge med fönster åt två håll
Trevlig balkong

