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Träkvista
08-560 300 96

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

Ring Camilla 070-635 73 34 

Hyr kontor här!

Behöver du hjälp med 
din redovisning?

Kontakta Admit Ekonomi Ekerö AB

www.admit.se

Strid om väg  
Boende på Lovön protesterar mot att Försvarets 
radioanstalt vill stänga av vägen som går igenom 
området. | 12

Nya lägenheter
Ekerö bostäder lägger i dagarna ut 27 nya lägenheter 
i sin bostadskö. Det är de första nytillskotten på 26 
år. | 6

Politikerfrågor
Lokala hyresgästföreningen bjöd in kommunens politi-
ker till möte. Det blev många frågor ställda. | 10

Spar på vattnet
Med värmen vattnar vi mer och duschar kanske           
oftare. Men Roslagsvatten uppmanar kommuninvå-
narna att använda vattnet smart och undvika onödig 
förbrukning. | 16

Vinst Ung företagsamhet
Rasmus Huldt från Träkvista vann tillsammans med sitt 
UF-företag från Bromma gymnasium, första pris i tävlings-
kategorin ”Årets monter” på SM i Ung företagsamhet. | 14

”Utmed Ekerövägen störs många hushåll av 
trafikbuller. Vissa sträckor av vägen har buller-
skydd som inte uppfyller kravet att skydda 
kommunens invånare från hälsofara. Just där 
jag bor saknas på sina ställen helt buller-
skydd.”  |  tyck 30-31

Inställd veterandag 
Den mycket populära veterandagen på Skå flygfält 
ställs in i år. Publiktrycket har blivit så stort att flyg-
platsförening behöver se över organisationen för 
evenemanget. | 25

Gammal kriminalitet
Allt var inte bättre förr. Redan för 50 år sedan skrev MN 
om brottsbekämpning, vandalisering och stölder. | 32

Innebandyjuniorer vann
Ekerö IK:s innebandylag P-03 vann ”Helsinki junior 
challenge 2018”. | sporten 28
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Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) använder ofta uttrycket ”från landsbygd till små-
stad” då han beskriver kommunens exploatering. MN tog en promenad med honom i ett av de områden 
som nu byggs upp.

Nya hus växer fram vid Wrangels väg och Clas Horns väg på Ekerö. Men hur mycket småstadskänsla är det 
egentligen här? Läs vad Adam Reuterskiöld tycker om områdets utveckling. | 8-9                       FOTO: EWA LINNROS

”Från landsbygd till småstad”

’’

Är du trygg med 
din redovisning? 
Kontakta oss för ett möte!
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Din lokala Hemtjänst 
och Boendestödjare
AdeoCare verkar efter 
en filosofi som bygger 
på små, lokala arbets-
grupper där vi an-
passar vårt stöd efter 
dina unika behov och 
situation. Det är troligt-
vis hemligheten bakom 
våra goda resultat     
och kvalitet.

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

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

Ekerö Optik
  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Specialvisning!
Just 
nu!

Lördag 9 juni kl 10-15 
Möt Anja från Marc Jacobs, 
Carrera, Max Mara och 
Polaroid. Passa på att
prova hela kollektioner 
av vanliga bågar och sol. 

VARMT VÄLKOMNA!
Vi bjuder alltid på kaffe!

  

                  

30 %
rabatt på 

glasen vid köp 
av slipade 

glas*   

20 %
rabatt på 

solglasögon
under 

dagen!

*Erbjudandet gäller vid köp av kompletta 
glasögon med Hoyas senaste glas inkl. bästa 

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

Gäller t.o.m 2018-06-22 

Lärarförbunden bjöd in kommunpolitikerna till 
en direktdialog. Sid  18.                              FOTO: PRIVAT

Färingsö ridsällskap tog silver i Dressyr-
allsvenskan. Sid 29.     FOTO: MARGARETA LILJENBERG
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Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden

Etablerad: 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB

R E D A K T I O N E N                                                     A N N O N S B O K N I N G E N

UTGIVNING 
2018
Jan 24
Feb 7 21
Mars 7 28 
April 11 25
Maj 9 23
Juni 5 20
Aug 22
Sep 5 26
Okt 10 24
Nov 7 28
Dec 12 19

Mälaröarna är fantastiskt på så många vis, inte minst den här tiden på året då naturen gröns-
kar. Hänryckningens tid är här och nog finns det mycket att hänryckas av på våra öar.Utöver 
den fantastiska naturen kan vi mälaröbor njuta av ett rikt kulturliv med utställningar och 
andra spännande evenemang. Ett av de förmodligen största evenemangen på året  är nog 
veterandagen på Skå flygplats. Under 14 år har besökare fått njuta av gamla bilar och flygplan 
i en miljö som tar oss tillbaka till 40-talet med människor i tidstypiska kläder och musik 
från den tiden. Men nu har detta evenemang blivit så stort att arrangörerna känner att de inte 
riktigt mäktar med. Läs mer om detta på sidan 25. 

Vi bor fortfarande på landet även om storstaden ligger nära. Denna landsbygd ska nu gå 
mot småstad, det är politikernas vision för exploateringen av kommunen. Men hur mycket 
småstadskänsla blir det då man bygger nytt? Många tycker att höga hus och förtätning av 
byggnationen inte överensstämmer med en småstadskaraktär. Följ med oss på promenad 
med kommunalrådet Adam Reuterskiöld i ett av de nybyggda områdena för att se om han 
tycker att visionen uppfyllts.

Bostadsköerna är långa och flera byggnationer planeras eller är redan igång. Ekerö bostäder 
färdigställer  80 nya hyreslägenheter och 27 av dessa är snart klara för visning för sökande i 
bolagets bostadskö. Om detta kan du läsa på sidan 6.

Som alltid finner du många fler artiklar i denna tidning med nyheter, sport, kultur och en 
tillbakablick 50 år tillbaka, hämtat ur vårt eget arkiv.

              
 EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Hänryckningens tid

Nyheter..................................................sid 6-25
Valet ............................................................sid 22
”Fråga Johan” .......................................... sid 24
Kultur ........................................................ sid 26
På gång .......................................................sid 27
Sporten ............................................... sid 28-29
Insändare .............................................sid 30-31
50 år sedan ................................................sid 32
Öarna runt  ..............................................  sid 33
Familjesidan ............................................ sid 34
Privata annonsmarknaden .................  sid 34 
Mälarökrysset ..........................................sid 35
Larmet går ................................................ sid 36

100 % MÄLARÖARNA!  
MN  håller koll på Mälaröarna åt dig! 

Gjord för mälaröbor, av mälaröbor 
på Mälaröarna.

MN delas ut av Bring Citymail

Mälaröarnas nyheter startades av 
Svenska Dagbladet 1949

 nyheterMÄLARÖARNAS



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

FASTIGHETSBYRAN.SE

Utgångspris 11 900 000 kr Rum 9 rum, varav 6 sovrum Boarea 218 kvm Tomt 2 282 kvm Byggt 1990

Energiklass B Ring för tidbokning Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Ekerö | Drottningholm Barkarby Smedstorpet 32

Utgångspris 3 775 000 kr Rum 4 rum Avgift 4 880:-/mån (inkl vatten, Kabel-TV samt garage)

Boarea 111,1 kvm Byggt 1979 Energiprestanda 76 kWh/kvm år Ring för tidbokning

Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö | Ekerö Tätort Björkuddsvägen 86 B

Utgångspris 4 275 000 kr Rum 4 rum, varav 3-3 sovrum Boarea 111 kvm Tomt 235 kvm Byggt 1968

Energiklass D Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Ekerö Tätort Kastargränd 4

Utgångspris 4 475 000 kr Rum 6 rum, varav 4 sovrum Boarea 185 kvm Tomt 4 598 kvm Byggt 1900

Visas Tor 7/6 19.00-19.45 Sön 10/6 11.00-12.00 Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Ekerö | Färingsö Kumlavägen 17

Nu finns möjlighet att förvärva en plan och

trevlig tomt ute på Munsö på ca 2 000 kvm.

Tomten ligger lantligt och lungt beläget med

naturen inpå knuten. Godkänt förhandsbesked

finns för uppförande av enbostadshus. En bit

ifrån finns kommunikation, skola, samt

förskolor. Ta chansen och bygg din

drömbostad. Åk gärna förbi!

Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Ekerö Munsö
Lilla Norrby 22PÅ GÅNG

Utgångspris 2 695 000 kr Rum 3 rum, varav 2 sovrum Boarea 54 kvm Tomt 2 543 kvm Byggt 1954

Ring för tidbokning Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Ekerö | Färingsö Plogvägen 8

Utgångspris 7 995 000 kr Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 262 kvm Tomt 13 611 kvm Byggt 1930

Energiklass B Visas Sön 10/6 11.00-12.00 Tis 12/6 Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Ekerö Munsö Söderbacksvägen 10

Utgångspris 14 750 000 kr Rum 7 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 190 kvm + 42 kvm Tomt 969 kvm

Byggt 2006 Energiklass D Ring för tidbokning Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö | Ekerö Älvnäs Talgoxevägen 39B



 Grillad rostbiff   Brödernas.     Grillad och 
vinmarinerad. Från vår Deli.   Jfr pris 249:00/kg.    

 24  90  /hg 

 7  90  /hg 

 Tappens skaldjurspaté  
 ICATappens kök.     Fylld med lyxiga 
skaldjur.   Jfr pris 299:00/kg.    

 29  90  /hg 

 Källarrökt skinka   Scan. Ursprung Sverige.   
  Från vår Deli. I skivor.   Jfr pris 129:00/kg.    

 12  90  /hg 

 Från vår Deli 
�

 Från manuell a fi skdisken 

�

 Tappens romsås  
 ICA Tappens kök.   200 g. 
  Härlig till skaldjurspaté. 
Packad.   Jfr pris 100:00/kg.    

 /st 
 20k 

Fredrik, Ulrika och Cecilia tar 
hand om er i kass an.

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

 Potatissallad  
 Alhambra.     Fransk och 
krämig. Från vår Deli. 
  Jfr pris 79:00/kg.    



Öppet 8–22

Tappström

 Fläskfi lé   Stommen Long. 
Ursprung Sverige.     Gårdsgris. Packad.      

 /kg 
 149k 

 Baguette   Bonjour.   400 g. 
  Butiksbakad.   Jfr pris 25:00/kg.    

 /st 
 10k 

 Seabream   Grekland.     Odlad. 
Från manuella fi skdisken.      

 Lagrad prästost   
 Ostgruppen.     Packad.      

 59  90  /kg 

 Färska korvar   ICA Selection. 
  300 g.   Fänkål, ost & bacon, paprika & 
vitlök m.fl .   Jfr pris 83:00/kg.    

 24  90  /st 
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EKERÖ | I dagarna lägger Ekerö 
bostäder ut 27 nya lägenheter 
i sin bostadskö. Det är deras 
första nybyggda bostäder på 26 
år.

Ekerö bostäder färdigställer för 
närvarande 80 nya lägenheter i 
sex nya hus på Wrangels väg. De 
första två fyravåningshusen med 
totalt 27 lägenheter annonseras 
nu ut för visning i bostadskön. 
Resterande fyra hus färdigställs 
successivt framöver och sista 
inflyttning beräknas i början av 
2019.

– Detta är en historisk händelse 
och en milstolpe för Ekerö bostä-
der som har ambition att bygga 
nytt. Det var 1992 som företaget 
senast genomförde en nybyggna-
tion, nämligen radhusområdet på 
Ploglandsvägen på Ekerö, säger 
Timo Siikaluoma, vd för Ekerö bo-
städer. 

Ekerö bostäder planerar också 
för att framöver bygga ytterligare 
nya bostäder bland annat i Sten-

hamra centrum och på Adelsö. 
Deras ambition är att utöka bo-
stadsbeståndet med ytterligare 
cirka 200 lägenheter under de 
närmaste åren, vilket är en stor 
utmaning då bolaget saknar 
egenägd mark för att kunna bygga 
större objekt. 

Närmast till hands ligger att 
försöka skapa möjligheter till 
förtätning av befintliga områden 
genom planändringar. En annan 
utmaning är att bygga nytt till 
rimliga hyror. Pågående högkon-
junktur inom byggsektorn gör 
det generellt kostsamt att anlita 
byggtjänster och långa ledtider 
fördyrar projekten. 

Det har varit en lång process att 
genomföra projektet på Wrang-
els väg. När sista huset blir klart 
för inflyttning vid nästa årsskifte 
har det tagit sammanlagt nio år 
från första idéskissen till en ny 
detaljplan i december 2009. Efter 
överprövning till högsta instans 
tog det sammanlagt fem år innan 

detaljplanen till slut vann laga 
kraft. 

I ett första steg byggdes nya 
parkeringshuset på Wrangels väg 
med drygt 70 bilplatser, vilket 
stod färdigt sommaren 2015. Där-
efter följde ett investeringsbeslut 
som togs i mars 2016 och sedan 
det första spadtaget drygt ett år 
senare.

De flesta av lägenheterna är två-
or och treor. Det blir även ett litet 
antal ettor och fyror. Hyrorna är 
förhandlade med Hyresgästfören-
ingen och ligger mellan 5 740 kro-
nor för en etta och upp till 11 700 
kronor för en fyra.

Ekerö bostäder är ett helägt 
kommunalt bostadsföretag som 
har cirka 820 hyreslägenheter 
och radhus. Främst är de beläg-
na runt Ekerö tätort, men även i 
Stenhamra, Drottningholm och 
på Adelsö. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

27 nya lägenheter till kön

Film för föräldrar
MÄLARÖARNA | I samband med 
skolavslutningen skickar kommu-
nen ut en liten informationsfilm 
bland annat till vårdnadshavare 
på högstadiet. I den uppmanas 
de och andra vuxna att hjälpas 
åt med hålla koll på Mälaröarnas 
ungdomar.

– Vi har spelat in en film där fäl-
tarna, fritidsgårdarna, polisen och 
Maria ungdom berättar om hur 
viktigt det är att det finns närva-
rande vuxna där ungdomar finns, 
berättar Maria Hjalmarsson, trygg-
hetsutredare på Ekerö kommun.

Filmen är tänkt att förmedla 
budskapet om att alla vuxna behö-
ver hjälpas åt för att fånga upp ung-
domar i riskzonen och förhindra 
att fler hamnar där. 

– Sommaren är förutom en härlig 
tid för ungdomar också den tiden 
då många har sin alkoholdebut och 
kanske börjar röka, men det finns 
också mycket annat som lockar, så 
som droger till exempel.

Maria Hjalmarsson har vid flera 
tidigare tillfällen berättat om att 
droganvändningen av framförallt 
cannabis, ökar bland kommunens 
ungdomar. Nu säger hon även att 
det har blivit allt vanligare att hon 
och hennes kollegor hittar av-
klippta sugrör (som används för att 
andas in krossade tabletter, reds. 
anm.) och tomma tablettkartor, 
något som tyder på att mediciner, 
både receptbelagda och receptfria, 
används allt mer.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

BOSTÄDER

Ekerö bostäders första nybyggda bostäder sedan 1992

”Detta är en historisk 
händelse och en 
milstolpe för Ekerö 
bostäder som har ambi-
tion att bygga nytt”

WRANGELS 
VÄG



Tis 2018-06-19 Ekebyhovskyrkan 
10-15 EKEBYHOVSKYRKANS 
 SOMMARCAFÉ    
 Pågår perioden 19 juni – 26 juli 2018 
 Tisdagar och torsdagar kl 10 – 15 
 Välkommen att avnjuta en lättare lunch för 50 kr, 
 eller kaffe och kaka i Ekebyhovskyrkan. 
 Vid fint väder finns det plats på vår utegård. 
 Vi har också leksaker, spel och vatten till hunden. 
 

Ons 2018-06-20 Björklundshage 
09:00 FAMILJEUTFLYKT 
 BJÖRKLUNDSHAGE    
 Vi träffas kl. 09.00 i Ekebyhovskyrkan. 
 Gemensam avfärd med kolletivtrafik till
 Norra Ängby, där vi tittar på djuren. 
 Vi får själva plocka ihop vår matsäck innan 
 avfärd och kommer tillbaka till Ekebyhov 
 tidig eftermiddag. 
 Anmälan senast 19/6 till 
 Åsa Nilsson, 08-560 387 55 
 Ingen kostnad för utflykten.

 Fler familjeutflykter i sommar:
  ONSDAG 27 JUNI SL-BÅT OCH STADSHUSET    
 Anmälan senast 26/6 till Åsa Nilsson: 08-560 387 55. Ingen kostnad för utflykten.
  ONSDAG 4 JULI DROTTNINGHOLM
 Anmälan senast 29/6 till Åsa Nilsson: 08-560 387 55. Ingen kostnad för utflykten.

 
Lör 2018-06-09 Lovö kyrka 
18:30 MUSIKGUDSTJÄNST  
 AMAZING COUNTRY MUSIC     
 Lotta Källström, sång och gitarr 
 Bandet B. Moore Country:
 Lennart Sjöholm – piano, 
 Andreas Olsson – gitarr
 Nicke Widén – steelguitar
 Göran Lomaeus – bas
 Dan Bekking, präst

Sön 2018-06-10 Ekebyhovskyrkan 
11:00 MUSIKGUDSTJÄNST 
 SOMMARSÅNGER MED EKERÖENSEMBLEN   
 Ekeröensemblen under ledning av 
 Kerstin Baldwin Sterner   
 Hanna Holmlund, präst
Sön 2018-06-10 Lovö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA 
 Västerleds församlingskör under ledning av Lena Åmark Eriksson 
 Ann-Sofie Kamkar, Leif Asp  
Sön 2018-06-10 Munsö kyrka 
 SAMMANLYST TILL EKEBYHOVSKYRKAN    
Sön 2018-06-10 Ekerö kyrka 
16:00 ORGELFOKUS: KONSERT 
 Musik av Mendelssohn och Brahms m.m. 
 Hans-Ola Ericsson, professor på 
 McGill university i Montreal m.m. 
 Mårten Mårtensson
 Kerstin Baldwin Sterner

Sön 2018-06-17 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA 
 Mårten Mårtensson
 Helena Hansson
 Per Gross – blockflöjt
Sön 2018-06-17 Lovö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA 
 Dan Bekking
 Leif Asp  
Sön 2018-06-17 Adelsö kyrka 
19:00 BIRKAKÖRENS SOMMARKONSERT 
 Dan Bekking
 Torbjörn Gustavsson  

                                PÅ MÄLARÖARNA          

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

EKERÖ PASTORAT 
ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

5 – 20/6  2018

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

Med reservation för ev ändringar

 

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 

GUDSTJÄNSTER 
 
Sön 2018-06-10 Hilleshögs kyrka 
11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
 Yngve Göransson, Birgitta Lindeke Levin.

Sön 2018-06-17 Sånga kyrka
11:00 GUDSTJÄNST
 Yngve Göransson, Ligita Sneibe. 

www.facebook.com/faringsoforsamling

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

GRUPPER OCH MÖTESPLATSER 
       
SOMMARCAFÉ I STENHAMRA FÖRSAMLINGSGÅRD       

När en del av våra ordinare verksamheter tar sommarledigt dyker 
nya mötesplatser upp. Ett exempel är vårt sommarcafé i Stenhamra 
församlingsgård som drar igång torsdag 14 juni och som sedan har 
öppet varje torsdag fram till 9 augusti, 13.00-15.00.  
Kom och ta en sommarfika på vår vackra innergård.  

Stenhamra församlingsgård
Torsdagar 14 juni-9 augusti 13.00-15.00 

SPRÅKCAFÉ I STENHAMRA FÖRSAMLINGSGÅRD 
 
Kom och träna svenska, eller lär ut. Vi har språkcafé i Stenhamra 
församlingsgård tisdagar 10.00-12.00 med start 26 juni och fram 
till 7 augusti.  

Stenhamra församlingsgård 
Tisdagar 26 juni-7 augusti 10.00-12.00 

Hjälp en granne - Ge en matgåva
Vi i Färingsö församling jobbar året runt med att distribuera mat 
till behövande familjer på ön. Nu börjar vårt matlager ta slut och 
därför ber vi om din hjälp. 
Har du möjlighet att köpa något extra när du handlar nästa gång?  
Vi tar gärna emot torrvaror i första hand, dessa kan vi lagra. Till 
viss del kan vi även ta emot kyl- och frysvaror. Tänk på att maten 
behöver vara i obrutna förpackningar.
Kom gärna förbi församlingsexpeditionen och lämna ditt  
bidrag, och hör av dig om du har några frågor: 08 564 209 20.  

Orgelkonsert
Konsert med organisten, 
Hans-Ola Ericsson.  
Njut av en stilla stund till J.S. 
Bachs musik ur Neumeister-
samlingen samt W.F. Bach, 
C.Ph.E. Bach och J. Haydn.

Sånga kyrka
Lördag 9 juni 18.00 

G t

Sommar sommar sommar...
Det händer mycket i Färingsö församling i sommar. 
Läs mer om det i vårt sommarprogram.  
Du hittar det på vår hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/faringso/sommarmusik-2018 

Vill du har programmet hemskickat? Maila eller  
ring vår kommunikatör Joakim Jonsson.
joakim.jonsson@svenskakyrkan.se - 08-564 20 926

Följ oss också på Facebook för löpande uppdateringar 

ommar sommar



8 | nyheter MÄLARÖARNAS NYHETER • 5 JUNI 2018 

Det byggs för fullt vid Wrangels 
väg och Clas Horns väg. De äldre 
hyreshusen omges nu av flera nya 
byggnader som tornar upp sig tätt 
intill den befintliga bebyggelsen.

– Vi har förlorat den sol vi hade 
på vår uteplats, säger en av de bo-
ende.

– De nya husen ligger så nära att 
de som flyttar in där kommer att 
sitta i våra knän, säger en annan.

Adam Reuterskiöld (M), kom-
munstyrelsen ordförande, talar 
ofta om utvecklingen från lands-
bygd till småstad. Vi tog en pro-
menad med honom i området och 
frågade om han tyckte att detta har 
en småstadskaraktär.

– Vi går från en glesare bygd till 
en tätare och det är klart att det på-
verkar dem som bor här. Nu ser det 
också ut som en byggarbetsplats så 
nu är det som värst. Men jag tror att 
när det är färdigbyggt, så kommer 
tätheten också kunna öka trivseln. 
Den tidigare strukturen med stora 
skogspartier ökar inte till trygghe-
ten. Det är det som är skillnaden 
mellan landsortskänslan och en 
småstadskaraktär med lite tätare 
bebyggelse, säger Adam Reuter-
skiöld.

– Jag tror att när gångvägar och 
parkstråk blir klara och det blir lite 
mer liv och rörelse, kan det också 
addera till trivseln. Men jag har full 
förståelse och sympati med dem 
som bor här nu under ombyggna-
tionerna, fortsätter Adam Reuter-
skiöld.

De som bor i de äldre husen 
tycker att de hade en småstads-
känsla. Nu upplever de att det blir 
något helt annat.

– Det är klart att det blir stora för-
ändringar, men om man ser sig 
omkring så finns strukturen kvar 
men det är mer hus. Någonstans 
måste vi ha det tätt också. Det här 
är den stora balansen för oss poli-
tiker. Det är klart att ingen vill ha 
förändring i närmiljön, men vi 
som politiker måste ta ansvar för 
alla, det vill säga inte bara för de 

som bor här utan också för dem 
som vill flytta hit. Vi har en lång 
bostadskö och de måste också ta 
vägen någonstans. Därför tror vi på 
att göra det lite tätare i de central-
nära områdena, säger Adam Reu-
terskiöld.

Det planeras också en förtätning 
av Träkvista torg, något som redan 
väckt många protester från boende 
i det området. De vill att torget ska 
utvecklas, men inte på det vis som 
detaljplaneförslaget har visat. Man 
vill inte ha för tät bebyggelse och 
framförallt inte höga hus.

– Vi tar åsikterna på fullaste all-
var, men sedan är det alltid ”bygg 
gärna men inte här”. Jag har full 
förståelse för det, men det mås-
te också finnas förståelse för dem 
som inte har bostäder, kommente-
rar Adam Reuterskiöld.

Detaljplanearbetet för Träkvista 
torg är långt ifrån klar. De yttran-
den som kom in under samrådet 
sammanställs nu i en så kallad 
samrådsredogörelse. Därefter görs 
eventuella utredningar och änd-
ringar till följd av yttrandena. Näs-
ta steg i processen är granskning.

Många definierar småstad 
som lägre hus och inte höghus. 
Vad säger du om det?

– Vi har nog utrymme för läg-
re bebyggelse i kommunen också. 
Men för att kunna bygga både eko-
nomiskt, miljömässigt och även 
få till många bostäder, då kan man 
inte bygga tvåvåningshus. Men det 
som vi bygger på Adelsö till exem-
pel, det är mycket lägre byggnader 
och anpassat till miljön där, svarar 
Adam Reuterskiöld.

Han tror också att kommunen del-
vis kommer att gå från vägar och 
skogsdungar till gator och kvar-
tersindelningar, medan man be-
håller skogsdungar och landsbygd-
skaraktären längre ut i kommunen.

Vi närmar oss de högre husen 
mellan Ekerövägen och Clas Horns 

väg. De boende intill som MN träf-
fat är inte glada över dem.

– Vi försöker naturligtvis att 
göra det på ett så bra sätt som möj-
ligt. Jag tror att förtätningen kan 
upplevas som väldigt påträngan-
de nu, men efter ett tag tror jag att 

man kommer att uppleva större 
trygghet och att det skapar en ge-
menskap på ett annat sätt.

Skulle du själv kunna tänka 
dig att bo här?
– Absolut. Jag tycker det är jätte-
fint, speciellt när man gick ner ga-

tan uppifrån Wrangels väg och ned 
mot Clas Horns väg. Det blir som 
trevliga gångstråk. Jag tror att det 
blir jättefint.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

BYGGNATION

KOMMUNEN | ”Från landsbygd till småstad” – det är alliansens mål med kommunens 
utveckling. Men många kommuninvånare höjer sina röster inför detaljplaner med 
höga hus och för tät bebyggelse. MN tog en promenad med kommunstyrelsens ord-
förande i området vid Wrangels väg och Clas Horns väg för att höra hans åsikt om 
nybyggnationen här.

Är detta småstads  

”De nya husen ligger så 
nära att de som flyttar 
in där kommer att sitta i 
våra knän”

”Jag tror att när 
gångvägar och parkstråk 
blir klara och det blir 
lite mer liv och rörelse, 
kan det också addera till 
trivseln”
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Vad tycker du? Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

känsla?

MN tog en promenad med kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) i området 
vid Wrangels väg och Clas Horns väg för att höra om han tycker att det byggs i småstadskarak-
tär. Han ser positivt på byggnationen och menar att när det väl är klart, kommer tätheten också 
kunna öka trivseln i området.  Vi frågade honom om han kunde tänka sig att själv bo i området. 
” Absolut. Jag tycker det är jättefint”, svarade han. 

                                                   
        FOTO: EWA LINNROS

 30 % rabatt på alla glas

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Passa
på!

Vi bjuder alltid på kaffe!

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

Min bokade tid:
Namn..................................... Datum....../......kl..........
Butik.............................................................................
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(ordinarie pris 350:-)
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DA Erbjudandet gäller vid köp av kompl 
glasögon med Hoyas senaste glas inkl. 

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

Gäller t.o.m 2018-06-22
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Alltid med 
Din Syns 

nöjdhets-
garanti!

  

30 % 
rabatt 
på alla glas

Hemtjänst med hjärta och omtanke

Våra ledord är 

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

Är du osäker på 
vilken hemtjänst du ska välja

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

Ring gärna och 
vi berättar mer! 
Verksamhetschef 
Helle Bruhn

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

info@malaroomsorg.se
www.malaroomsorg.se

Godkänd att utföra hemtjänst 
i Ekerö kommun sedan 2010
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EKERÖ | Den 28 maj möttes 
representanter från lokala hyres-
gästföreningen och kommunens 
politiker för ett samtal om 
bostadsfrågor. Ekerö bostäders 
vara eller icke vara, kommunens 
vinstuttag och bostadsbristen 
bland ungdomar var några av de 
frågor som kom upp på bordet.

– Jag tyckte att det vara ett bra och 
givande möte med bra debattkli-
mat. Det som var viktigast av allt 
var att alla verkade vara överens 
om att Ekerö bostäder ska vara kvar 
i sin nuvarande form, säger Terese 
Lindhult, en av de åtta förtroen-
devald som representerade de fyra 
lokalföreningarna, efter mötet.

Över huvudtaget var enigheten 
stor bland de representanter för 
kommunfullmäktiges partier som 
kommit till mötet. Sverigedemo-
kraterna var de enda som inte hade 
någon representant på plats. 

Bristen på billiga hyreslägen-
heter var en av de frågor som kom 
upp vid många tillfälle och Inge-

mar Hertz (M), som dessutom är 
styrelseordförande för Ekerö bo-
städer, kunde också konstatera  att 
det byggts alldeles för lite under 
många år. 

– Vi har byggt för lite, det förti-
ger vi inte. Men det är också vik-
tigt att komma ihåg att det tar all-
deles för lång tid innan planerna 
blir verklighet med tanke på alla 
överklaganden. Vi måste se till att 
systemet blir effektivare och att vi 
börjar jobba tidigare med planerna, 
sa han och slog även fast att kom-
munen äger alldeles för lite mark 
för att kunna genomföra större bo-
stadsprojekt.

– Ett annat problem är att det är 
svårt att bygga billigt och därmed 
kunna hålla hyreskostnaderna 
nere, fortsatte han.

Möjligheterna att pressa priser-
na genom att bygga nyckelfärdiga 
så kallade ”kombohus” diskutera-
des och Ingemar Hertz berättade 
att det kan bli tal om den typen av 
lösningar i till exempel Stenhamra 

framöver. Dessutom sa han att det 
kan bli fråga om att söka statliga 
subventioner för det försenade 
bygget av bostäder som planeras på 
Adelsö.

Frågan om hur man ska kunna 
komma åt den specifika bristen 
på ungdomsbostäder kom upp 

och där var partierna ense om att 
blandad upplåtelseform och stor-
lek på lägenheterna är att föredra, 
framför att göra vissa områden till 
specifika ungdomsboenden. Vissa 
justeringar görs för närvarande av 
Ekerö bostäder för att lätta på de 
ekonomiska reglerna kring vem 

som får hyra, vilka har upplevts 
som alltför rigida av många.

Likaså kom diskussionen om 
kommunens vinstuttag ur Ekerö 
bostäder upp och många kritiska 
röster hördes kring hur stort detta 
varit genom åren.

– I år lämnar vi max 200 000 kro-
nor till kommunen och det är inte 
mycket med tanke på den totala 
omsättningen. Hur mycket vinst 
kommunen tar ut är ju också hårt 
reglerat av lagar, svarade Ingemar 
Hertz.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Hyresgäster mötte politiker

BOSTÄDER

Samtal om bostadsbristen, försäljningsplaner och vinstuttag

Alla deltagare vid mötet var överens om att Ekerö bostäder ska vara kvar i sin 
nuvarande form.               FOTO: PRIVAT

”Det som var viktigast 
av allt var att alla 
verkade vara överens 
om att Ekerö bostäder 
ska vara kvar i sin 
nuvarande form”



Drottningholms Slottspark
Nationaldagen
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TEL 08-560 247 80EKERÖ SOLNA CITY
Mörbyvägen 2 Ingentinggatan 2 Torsgatan 8

www.mgrental.se
info@mgrental.se

LOVÖN | Att ett skyddsobjekt 
har en allmän väg som går 
rakt igenom, som Försvarets 
radioanstalt (FRA) på Lovön, 
hör till ovanligheterna och är 
en stor säkerhetsrisk. Nu vill 
FRA stänga av vägen som går 
genom området, vilket upprör 
de boende.

– Om man stänger av den sto-
ra vägen får de som bor bortom 
FRA nio kilometer till bussen 
istället för sex. Dessutom görs 
den om till en privat väg som 
medlemmarna själva ska bekosta 
underhållet av. Det tror jag ingen 
vill, säger en boende i området 
som vill vara anonym.

Vid ett informationsmöte som 
hölls för lovöborna nyligen blev 
stämningen hätsk och främst 
gällde synpunkterna den väg som 
man vill stänga av och som gör att 
de som använder vägen förbi FRA 
ska behöva åka via Lovö kyrka och 
på så sätt får en mycket längre res-
väg. Men även oro kring hur det 
ska bli med den mark som FRA 
vill utöka sitt område med, var fö-
remål för många frågor.

FRA:s informationschef Anni Bö-
lenius bekräftar att en av förhopp-
ningarna är att man ska kunna få 
vägen avstängd i samband med att 
Trafikverket gör en stor översyn 
av sina vägnät och privatiserar 
många statliga vägar som inte för-
binder tätorter med varandra.
– Det allmänna omvärldsläget 

gör att vi måste trigga upp säker-
heten. Att ha en trafikerad väg 
som delar vårt område i två delar 
är inte bra. Vi behöver också öka 
buffertzonerna runt byggnader-
na och vill därför utvidga vårt 
område. Dessutom är vi väldigt 
trångbodda, de flesta av fastig-
heterna är från 1940-talet och 
håller den standarden. Andra är 
byggda som tillfälliga lösningar 
och därför bygger vi även nya 
byggnader på området, säger 
hon.

Så tillsammans med Fortifika-
tionsverket som äger fastigheter-
na, Trafikverket som ansvarar för 
vägarna och Statens fastighets-
verk som äger marken som FRA 
ligger på, försöker man nu hitta 
lösningar för att både stänga av 
de vägar som gränsar till skydds-
objektet och utöka buffertzonen 
kring det tätbebyggda området.

Förutom att stänga av Rörby-
vägen genom området, vill FRA 
även stänga av ytterligare en väg 
som går precis utmed stängslet 
och som leder ner till ett par pri-
vata fastigheter som ligger ner 
mot vattnet. Istället föreslås att 
man anlägger en ny utfartsväg 
för dessa fastigheter längs med 
en gammal traktorväg, som löper 
närmare vattnet. 

Som ytterligare åtgärd hoppas 
FRA på att kunna utöka skydds-
området med ytterligare mark 
på två sidor, för att möta dagens 
striktare säkerhetskrav. Förhand-
lingar pågår med markägare och 
arrendatorer, som brukar den 
omgivande marken.

– Vi vill dock att marken fort-
farande ska kunna användas och 
vill inte ställa till olägenheter. 
Vår tanke är att de som nyttjar 
marken ska kunna få tillträde 
till den även om den ligger inom 
skyddsomårdet. Varken Erskines 

låda eller Fornstigen som ligger 
intill, kommer heller att beröras, 
berättar Fredrik Wallin, tales-
person för FRA.

Sedan en tid tillbaka pågår också 
ett stort bygge inne på området. 
Ett kontorshus i fem våningar 
byggs på ett utökat område bak-
om befintliga byggnader. Det 
beräknas bli klart för inflyttning 

om två år och råda bot på en del 
av trångboddheten.

Enligt flera boende som MN 
pratat med kommer hela föränd-
ringsförslaget som en överrask-
ning och de känner sig överkörda 
då de inte fått vara med och säga 
vad de tycker. Från FRA:s sida 
menar man att det är först nu som 
man kommit så långt i arbetet att 
det är möjligt att ha en dialog.

– Vi har stor förståelse för de 
boendes synpunkter och att de 
inte gillar de aktuella förändrings-
förslagen, men vi vill vara öppna 
och ärliga och ha en rak dialog om 
detta, säger Anni Bölenius.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Vägavstängning blir stridsfråga

VÄGAR

FRA vill stänga av genomfartsväg och de boende protesterar

Vad tycker du?
Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

FAKTA FRA

>>  FRA arbetar med signalspa-
ning mot utlandet och att stärka 
informationssäkerheten inom 
samhällsviktig verksamhet i 
Sverige. 

>> Trots att FRA betyder 
”Försvarets radioanstalt” ingår 
de inte i försvaret utan är det en 
civil myndighet.

>> Anläggningen på Lovö bör-
jade byggas 1942 och inflyttning 
skedde 1943.

>> Idag är FRA arbetsplats för 
850 personer. De allra flesta ar-
betar på Lovö, men vissa tjänster 
är utlokaliserade i landet. 

”Vår tanke är att de 
som nyttjar marken ska 
kunna få tillträde till den 
även om den ligger inom 
skyddsomårdet”

Anni Bölenius, informationschef och Fredrik Wallin, talesperson framför FRA:s anläggning på Lovön och den väg som går 
rakt genom området och nu planeras att stängas av.                   FOTO: LO BÄCKLINDER

”Om man stänger av 
den stora vägen får de 
som bor bortom FRA 
nio kilometer till bussen 
istället för sex”
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VERKSTAD

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

Serva eller reparera bilen nu, betala senare.
Med Autoexpertenkortet kan du dela upp
betalningen i upp till 24 månader räntefritt.

P Å  K Ö P E T  V I D
S E R V I C E  H O S  O S S

ADELSÖ
ÖLFESTIVAL

16 juni 2018

PRESENTERAR

MER INFORMATION OCH BILJETTER PÅ:

www.billetto.se

ADELSÖ BRYGGERI • BREWIFY • DANDERYDS BRYGGERI FJÄDERHOLMARNAS BRYGGERI  

FREQUENCY BEER WORKS HOPSAN BREWING • MACKEN BRYGGERI • NACKA BRYGGERI 

NORDIC KIWI BREWERS • QVARNENS BRYGGHUS ROSLAGS NÄSBY BRYGGERI 

SNAUSARVE GÅRDSBRYGGERI SUNDBYBERGS KÖKSBRYGGERI • SÖDRA MALTFABRIKEN

+ Livemusik, foodtrucks och mycket mer

• 

• 

• 

• 
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KOMMUNEN | Alliansen har 
beslutat att genomföra försök 
med ”flexibla nattstopp” i buss-
trafiken. Linje 396 blir en första 
möjlig kandidat för försök med 
flexibla stopp under nätterna. I 
sommar reser också ungdomar 
gratis med SL.
 
Idén går ut på att en ensam resenär 
kan begära att bli avsläppt mellan 
två hållplatser genom framdörrar-
na. Målbilden är att resan blir tryg-
gare genom att vägen hem blir kor-
tare och att ingen annan på bussen 
släpps av samtidigt. 

– Vi har i grund och botten en 
trygg kollektivtrafik. Men många 
människor, särskilt kvinnor, kän-
ner sig otrygga när de rör sig ute 
om nätterna främst till och från 
kollektivtrafiken och i sitt bostads-
område, där otryggheten också 
ökar. Att öka tryggheten har därför 
varit och är en prioriterad fråga för 
Alliansen där vi på bara några år 
har ökat trygghetsinsatserna med 
drygt 30 procent. Nu tar vi nästa 
steg, säger trafiklandstingsrådet 
Kristoffer Tamsons (M).

Linje 396 som är nattbuss mel-
lan Brommaplan och Stenhamra, 
kan bli en första möjlig kandidat 
för försök med flexibla nattstopp. 

Nu utreds hur en trafiksäkring ska 
ske i samband med stopp på ej 
iordninggjorda stoppställen och 
hållplatser med målbilden att pi-
lotverksamhet ska starta under 
hösten.

– Ingen ska behöva avstå natt-
jobbet eller festen för att de känner 
sig rädda för vad som skulle kun-
na hända på vägen hem. Flexibla 
nattstopp gör att resenärer får en 
kortare och tryggare väg hem. Jag 
är glad att förslaget om flexibla 
nattstopp nu börjar förverkligas så 
att fler kan känna frihet att röra sig 
och använda kollektivtrafiken även 
sena kvällar och nätter, säger Sara 
Svanström (L), trafiknämndens 
vice ordförande.

I sommar reser också länets skol-
ungdomar gratis med SL. Som-
marbiljetten för kostnadsfritt 
resande under sommarlovet, rör 
alla barn och ungdomar som går i 
skola i Stockholms län och som till 
sommaren går ut årskurs 6 till 9 i  
grundskolan och grundsärskolan, 
årskurs 6 till 10 i specialskolan och 
årskurs 1 och 2 i gymnasieskolan 
eller gymnasiesärskolan. 

Ungdomsbiljetten som redan är 
laddad på ett SL accesskort, kom-
mer i brevlådan den 13 juni. Den 
gäller dygnet runt alla veckans 

dagar under perioden 16 juni till 9 
augusti. 
Den som har rätt till en ungdoms-
biljett men inte fått accesskortet 
senast den 12 juni kan kontakta 
SL:s kundtjänst. Ungdomar med 
skyddad identitet får biljetten via 
kommunen.  

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Gratisresor och nattstopp

EKERÖ| Rasmus Huldt från 
Träkvista, vars UF-företag från 
Bromma gymnasium represen-
terade Stockholms län på SM i 
Ung företagsamhet den 16-17 maj 
2018, vann första pris i tävlings-
kategorin ”Årets monter”.

SM blev en total succé för Rasmus 
som tillsammans med sitt UF-fö-
retag Tempus Novum vann första 
pris. Motiveringen löd: ”Det här 
var en annorlunda monter, som 
visade upp produkten på ett peda-
gogiskt vis. Ett fint samspel mel-
lan säljarna ute på golvet fångade 
in oss och aktiviteten som pågick 
inne i montern gjorde oss nyfikna 
och sugna på att köpa. Monterns 
upplägg, säljarnas dräkter, den ge-
nomgående kvalitén – allt hängde 
ihop i ett tydligt och branschrele-
vant tema. En klockren vinnare”.

Totalt har 29 694 elever i hela 
Sverige drivit 9 277 UF-företag 

under det gångna läsåret. De 250 
bästa företagen utsågs att repre-
sentera sina regioner på Svenska 
mästerskapen i Ung företagsamhet 
2018, där de tävlade mot varandra 
i tolv kategorier. Rasmus var en-
sam deltagare i SM från hela Ekerö 
kommun.

Rasmus Huldt vann också till-
sammans med tre klasskamrater 
Simon Ramnö, Simon Mäntylä 
och Ludvig Lillengård, första pris 
i företaget Paysons tävling ”Young 
E-business of the Year 2017”. De 
går sista året på Bromma gymna-
siums ekonomiprogram. Tempus 
Novum är en tjänst för klockre-
novering där man skickar in sin 
klocka för att få den  lagad eller 
uppfräschad och när klockan är 
servad skickas den tillbaka. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Pris för ”Årets monter”

KOLLEKTIVTRAFIK

Flexibla nattstopp för att öka 
säkerheten kan bli aktuellt från 
hösten för nattbussar. SL ger 
också gratis resor till barn- och 
ungdomar under sommarlovet.                                
                         

FOTO: 

BARTLOMEIJ BANAZAK

/ARRIVA 

Prisutdelare kommunikationschef Helena Nilsson tillsammans med vinnarna  
Ludvig Lillengård, Simon Mäntylä, Simon Ramnö och ekeröbon Rasmus Huldt.  
                                         FOTO: LUKAS ANDERSSON

  

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

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

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

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

DanielssonsBilservice

Specialisten på 
Amerikanska bilar.

Jeep, Dodge, Chrysler, Chevrolet, Ford



15 MÄLARÖARNAS NYHETER • 5 JUNI 2018 

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

Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag

M
O
TO

RBR
ANSCHEN

S

R I K S F Ö R BU
ND

Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil

Öppettider Skå Återvinningscentral

Måndag: Stängt
Tisdag, onsdag och torsdag: 14.00-20.00
Fredag: 13.00-18.00 
Lördag: 09.00-15.00
Söndag: 10.00-15.00

Röda dagar (helgdagar) är Skå återvinningscentral 
stängd. Som röd dag räknas: nyårsdagen, trettondag jul, 
långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmels-
färdsdagen, Sveriges nationaldag, midsommarafton, 
midsommardagen, alla helgons dag, julafton, juldagen, 
annandag jul, nyårsafton samt nyårsdagen. 
Dag före röd dag har återvinningscentralen öppet som vanligt.

Vi får många rapporter om föremål som 
”tappats” från släpkärror på väg till 
Skå Återvinningscentral. Tyvärr med 
nedskräpning av naturen som följd 
men också otäcka olyckstillbud.

All last på släpkärran måste enligt lag 
säkras så att den inte kan förskjutas 
eller falla av. 

Den bästa lösningen är nät. Om du 
använder spännband rekommenderas 
typen med integrerad spännare.  
 
Välkommen till Skå Återvinningscentral!

Säkra avfallet innan du 
åker till återvinningen!

Föremål som 
ramlar av kärran 
kan orsaka svåra 
skador på fordon 
och människor.

Läs mer på www.ekero.se 
under ”Avfall och återvinning”
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MÄLARÖARNA | Sommarvärmen 
kom tidigt i år och det gör 
också att det går åt ovanligt 
mycket vatten. Nu uppmanar 
Roslagsvatten kommunens invå-
nare att hjälpas åt att använda 
vattnet smart och undvika onö-
dig förbrukning. 

Det ser ut som om det varma väd-
ret håller i sig, vilket innebär att 
många kommer att använda mer 
vatten än vanligt. Gräsmattor ska 
vattnas, pooler fyllas och kanske 
man tar en extra dusch. 

– Den höga förbrukningen med-
för att våra dricksvattenproducen-
ter Norrvatten och Stockholm vat-
tens vattenverk får jobba för fullt 
och ligger nu nära maxkapaciteten. 
Mälaren är en god dricksvattenför-
sörjare för större delen av Stock-
holms län. Däremot har vatten-
verken en begränsad kapacitet för 
rening och produktion av dricks-
vattnet. För att kunna säkerställa 
försörjningen behöver vi hjälpas 
åt att använda vattnet smart, säger 
Frida Österdahl, dricksvattenans-
variga på Roslagsvatten.

Det finns många saker man kan-
ske inte tänker på eller vet om så-

som att en vattenspridare gör av 
med 150 liter vatten på 20 minuter 
eller att det för varje minut som 
kranen står och rinner, går åt sex 
liter vatten. Om en familj på fyra 
personer stänger av kranen med-
an de borstar sina tänder sparar de 
tillsammans 100 liter vatten på en 
dag. Ett fyllt badkar motsvarar 150 

liter vatten och en dusch på tre mi-
nuter motsvarar 36 liter. Det går åt 
cirka 50 liter vatten för en maskin 
tvätt och i dagsläget gör vi kom-
muninvånare i snitt av med 150 till 
180 liter vatten per dag.  

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Spar på vattnet KOMMUNEN | Kommun-
fullmäktiges sammanträde den 
22 maj avhandlades rekords-
nabbt och det blev inte några 
hetare debatter. Flera motioner 
remitterades för beredning, 
bland annat en om att se över 
gamla detaljplaner.

Först ut bland ärendena var förslag 
om att sälja av en tomt vid Hum-
melvretsvägen för att underlätta en 
kommande omdaning av Träkvis-
ta torg och möjligheterna till att 
bygga ett särskild vårdboende med 
minst 63 lägenheter. 

– Det handlar dock inte om ut-
vecklingen av Träkvista torg utan 
om möjligheten till det och till att 
bygga ett äldreboende, kommen-
terade Adam Reuterskiöld (M), 
kommunstyrelsens ordförande.

Ärendet antogs med reservation 
från Öpartiet. 

Tre motioner remitterades för be-
redning. Det var Öpartiets motion 
om att införa lokala ordningsföre-
skrifter för tiggeri på allmän plats. 
Vidare Socialdemokraternas mo-
tion om att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att upphandla datorer 
och läsplattor till skolorna genom 
leasingavtal samt att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag 
att ta fram ett utbildningsprogram 

för de pedagoger som ska utbilda i 
ämnet programmering. Den tred-
je motionen som remitterades för 
beredning kom också från Social-
demokraterna och handlade om att 
göra en översyn av gamla och inak-
tuella detaljplaner.

– Vi har bostadsbrist och vi har 
svårt att få till byggbar mark. Av 
alla dessa detaljplaner som vi har i 
kommunen, är de allra äldsta från 
30-talet. De är inte anpassade ef-
ter hur dagens samhälle ser ut och 
hur vi vill bygga städer idag. Syf-
tet är att se över dessa detaljplaner 
och se om det finns möjligheter att 
skapa nya byggrätter i befintliga de-
taljplaner. Det är betydligt enklare 
att göra en detaljplaneändring än 
att skapa nya detaljplaner, sa Fred-
rik Sirberg (S), oppositionsråd.

Tre interpellationer ställdes som 
inte skapade någon vidare diskus-
sion, frågorna ska besvaras skrift-
ligt och MN återkomma till dessa 
då svar givits.

– Om ingen har något för Ekerö 
kommuns bästa att förtälja så för-
klarar jag sammanträdet avslutat, 
sa kommunfullmäktiges ordföran-
de Peter Carpelan (M), detta efter 
endast 40 minuters möte.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Rekordsnabbt 
fullmäktigemöte

VATTEN

FAKTA 
ANVÄND VATTNET SMART

>> Undvik att vattna gräsmat-
tan. Måste den vattnas, gör det 
på kvällen.

>> Tvätta inte bilen just nu, var-
ken i tvätthall eller hemma.

>> Duscha istället för att bada.

>> Stäng av vattnet när du bor-
star tänderna.

>> Kör fulla disk- och tvättma-
skiner.

>> Ställ en fylld tillbringare i ky-
len så slipper du låta kranen rinna 
för att vattnet ska bli kallt.

Källa: Roslagsvatten
Det går åt sex liter vatten på en minut 
när en kran står på. FOTO: EWA LINNROS
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ALLTID PERFEKT
KLIPPRESULTAT

NYHET!

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

• Klarar sluttningar upp till 45% lutning

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

NYHET!

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

NR.

BÄST-
SÄL JARE

SEDAN 1995

1

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

2.990:-
(ord 3990:-)

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

Stihl MS 170
Kompakt bensinsåg, 30 cm svärd.

1.790:-
(ord 2.490:-)

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

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

4.990:-
(ord 6.190:-)

Stihl FS 38
Lättstartad trimmer för 
trädgården. 

1.790:-
(ord 2.190:-)

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

Jungfrusunds Marinservice AB
Bryggavägen 133, 178 51 Ekerö.  

Telefon 08-5603 3435

info@jungfrusundsmarin.se

www.jungfrusundsmarin.se

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

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

R e s t a u r a n g 

vecka 25, 18-24 juni 
OPPETTIDER 

j u n g f r u s u n d

måndag 11.00-22.30 

Tisdag 11.00-22.30 

onsdag 11.00-22.30 

torsdag 11.00-22.30 

Fredag midsommarafton stängt 

lördag midsommardagen stängt 

söndag stängt 

B o r d s b o k n i n g  0 8 - 5 6 0  3 5 0  0 0  
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KOMMUNEN | Lärarförbundet 
och Lärarnas riksförbund i 
kommunen bjöd in de lokala 
politikerna för att skapa en 
direktdialog i början av maj. Det 
blev positivt och man kommer 
att göra om detta minst en gång 
om året.

– Vi tycker att det är viktigt att 
man får en direktdialog med po-
litikerna och kan ställa frågor och 
också svara på deras frågor, säger 
Caroline Glantz, ordförande i Lä-
rarförbundet.

Sådant som kom upp var barn-
gruppernas storlek, IT-frågor 
och man talade om mer likvärdig 
kvalitet i skolorna när det gäller 
olika satsningar. IT är ett områ-
de där det varit stor variation på 
kvaliteten mellan olika skolor.

– Det vi kom fram till tillsam-
mans med politikerna var att det 
har blivit en liten förbättring. 
Men det är fortfarande väldigt 
ojämnt. En del enheter har sett 
en större satsning där man har 
tillgång till datorer och ett väl 
fungerande nätverk, medan det 
på andra skolor är väldigt brist-
fälligt, säger Caroline Glantz. 

Talade ni om barngrupper-
nas storlek?

– Där frågade politikerna oss om 
vi upplevde att det är en arbets-
miljöfråga för oss lärare, vilket 
det är på många ställen. Vissa 
enheter kan lösa det bättre i och 
med att man har större lokaler 
och en större lärartäthet så att 
man kan dela upp grupperna. 
Men i många fall går det inte och 
det är stora barngrupper på sko-
lorna. Politikerna är också med-
vetna om detta och att det be-
hövs större lokaler. Det lät som 
att alla vill satsa på att långsiktigt 
få till en lösning på problemet.

Var det någonting som blev 
en överraskning för politiker-
na?

– Ja, när det gäller elevhälsan, 
de trodde nog att det fungerade 
lite bättre än det gör. Där har man 
satsat lite grann och man har 
anställt en till kurator, men det 
märks inte så jättemycket ute på 

skolorna. Där känner vi att man 
behöver göra en större satsning. 
Vi ser att det är en ökad ohälsa 
bland barn och ungdomar och 
vi behöver ha hjälp med det i vår 
profession.

Alla partier var representera-
de utom Vänsterpartiet som inte 
hade möjlighet att komma. 

Var det någon skillnad mel-
lan partiernas syn på skolan?

– Nej, i de här frågorna tyckte 
vi att det kändes som att politi-
kerna överlag var ganska över-
ens om att man vill förbättra och 
satsa och göra större likvärdighet 
kommunövergripande, kom-
menterar Caroline Glantz. 

Det var ett uppskattat möte 
både av politikerna och medlem-
marna och nu planerar man att 
fortsätta med den här typen av 
möten.

 – Det här är jätteviktig, politi-
kerna får höra hur det är genom 
förstahandsinformation. Både 
politikerna och medlemmarna 
har sagt att de här mötena måste 
vi ha minst en gång om året, be-
rättar Caroline Glantz. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Dialog kring skolan

KOMMUNEN| Ekerö kommun 
ligger i framkant när det gäller 
utbildning i  grundläggande 
arbetsmiljö med fördjupning på 
belastningsergonomi. 

– Miia Borg från kommunens 
HR-avdelning och Caroline 
Glantz, ordförande i Lärarförbun-
det, Ekerö är ledare för utbildning-
en där chefer, arbetsledare eller 
skyddsombud lär sig mer om vad 
uppdraget som ansvarig för arbets-
miljöarbetet innebär och vilka re-
surser de kan använda.

Viljan att alla ska må bra på job-
bet ledde till att arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer tillsam-
mans bildade ”Sunt arbetsliv” 
2012. Uppdraget har varit att bidra 
till friska arbetsplatser inom kom-
mun- och landstingssektorn.

– Den här utbildningen är någon-
ting som ”Sunt arbetsliv” har tagit 
fram med stöd från Arbetsmiljö-
verket. Nu är det andra året vi gör 
detta och kommunen ligger lite i 
framkant med arbetsmiljöarbetet, 
berättar Caroline Glantz.

Utbildningen tar upp regler, lagar 
och avtal som har betydelse för ar-
betsmiljön och åtgärder för att fö-
rebygga ohälsa och olycksfall. 

Daniel Liljekvist är nytillträdd 
kanslichef på kommunen och del-
tagare på utbildningen.

– Det här ger en bra grund till att 
hitta en väg och att det är ett arbete 
som vi gör tillsammans.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Kurs i arbetsmiljö

SKOLA

Caroline Glantz och Miia Borg håller i kommunen arbetsmiljöutbildning.                             
                                                                           FOTO: EWA LINNROS

”Både politikerna och 
medlemmarna har sagt 
att de här mötena måste 
vi ha minst en gång om 
året”
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Mattias  
På  
Ekerö 
 
Närmre än du tror 

 
Lördagshäng 

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

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

av livet helt enkelt. 
 

 
Bistron & Creperian 

Söndag 11.00-16.00 
Matiga franska Galetter och härliga 

dessertcrepes. 
Perfekt för söndagslunchen och som ett 

vattenhål på promenaden. 
 

 
 

Välkommen till oss! 
Fantholmsvägen 14 b 

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

Ekeröallians 
Med en stabil Ekeröallians, en 
ansvarsfullt skött ekonomi och 
individens frihet i centrum, vill 
vi arbeta för en trygg småstad

Demidekkare 
målar gärna. 
Men inte så ofta. 

Bli en Demidekkare du också. 

Enklare
att påföra

EKERÖ      TRÄKVISTA TORG •
Öppet: Vardagar 9-18. Lördag-Söndag 10-14 

08-560 313 40 • www.coloramaekero.se

Öppet 7 dagar i veckan

Följ oss på Facebook
coloramaekero

Följ oss på Instagram
coloramaekero

SOMMARPRISER 
PÅ FASADFÄRG!

Öppet kl 10-16  
på Nationaldagen
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GÄLLSTAÖ | Med hjälp av en ny 
mobilapp får par ett verktyg för 
att stärka sina relationer.  Appen 
är utvecklad av de två gällstaö-
borna Anna Fredin och Lisa Lööf 
tillsammans med TV-psykologen 
Fredric Bohm.

Beteendevetaren Anna Fredin har 
tillsammans med sin kollega och 
digitala produktutvecklaren Lisa 
Lööf och samarbetspartnern, psy-
kologen och parterapeuten Fredric 
Bohm (bland annat känd från 
TV-programmet ”Gift vid första 
ögonkastet” reds. anm.) startat fö-
retaget Weway, som ligger bakom 
appen.

–  När jag säger att det är en app, 
då ser många framför sig att man 
ska sitta med näsan ner i varsin mo-
biltelefon. Så är inte fallet. Funk-
tionen är egentligen mer som en 
samtalsledare som för människor 
närmare varandra, berättar Anna 
Fredin.

Hon beskriver hur tanken om att 
man ska träna sin sociala hälsa så-
väl som sin fysiska, ligger bakom 
idén.

– Det finns väldigt många verk-

tyg för att hjälpa människor att 
träffas, men sen är det som att 
allt ska lösa sig själv. Det finns 
aldrig några beskrivningar av hur 
den där sagan ska få ett lyckligt 
slut. En relation består inte bara 
av två individer utan även av allt 
det som finns mellan dem i form 
av värderingar till exempel, säger 
hon.

Genom appen får man en möjlig-
het att först identifiera sina indi-
viduella värderingar, för att sedan 
kopplas ihop med sin partner och 
tillsammans kunna skapa gemen-
samma värderingar och framtids-
visioner. 

– Den hjälper en att komma 
fram till vad man vill uppnå ge-

mensamt och kunna komma 
överens när det gäller till exempel 
vardagsliv, ekonomi, intimitet el-
ler vilka värden man vill se i om-
världen. 

Genom att bygga in notiser och 
aktiva reflektioner har skaparna 
också ökat möjligheten till att an-
vändarna efterlever sina nyvunna 
insikter, vilket många gånger kan 
vara en svårighet.

En första version av appen finns 
nu tillgänglig där man köper appar 
men utvecklingen fortsätter och i 
september kommer man nå ut på 
en bredare marknad.

Anna, Lisa och Fredric har också 
besökt kommunens öppna försko-
lor under den senaste tiden för att 
berätta om sin app.

– När man blir föräldrar för för-
sta gången är det en given tidpunkt 
för många par att prata ihop sig om 
vilka värderingar de har och hur de 
vill vill att framtiden tillsammans 
ska se ut.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Deras app ska rädda relationen

RELATIONER

”När man blir föräldrar 
för första gången är 
det en given tidpunkt 
för många par att 
prata ihop sig om vilka 
värderingar de har...”

Anna Fredin och Lisa Lööf har skapat en app som ska hjälpa par att hitta 
gemensamma värderingar och stärka relationen.                                      FOTO: PRIVAT

All info: www.musikcarina.se
 Carina Bergstedt Edlund

VÄLKOMMEN!

AAA

Pianolektioner – alla nivåer 
4-händigt med en kompis 
Sånglektioner 

Äntligen sommarlov 
med MUSIKCARINA!

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.

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

    Lättsam repertoar inkl fika

Börja direkt med något roligt 
under min eftertraktade 
intensivvecka 11-15 juni

VÄLJ! 

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

 söker medarbetare för 

ANLÄGGNING / MASKINFÖRARE 
Vi söker dig som har erfarenhet och god maskinvana och som inte är främmande 

Utbildning/Erfarenhet: 
Körkort B (BE/CE) 

Supersmidigt.
Nu har vi öppnat vår nya bygghandel på Bällstav. 102 i Bromma. Välkommen!
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08-560 313 31
Naprapaterna Ekerö  www.naprapaterna.nu 
Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

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

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

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

Ekerö 
brandstation

Välkommen att delta i roliga och lärorika 
aktiviteter tillsammans med oss på Ekerö 
brandstation söndagen 17 juni
klockan 11.00–15.00.
Adressen är Bryggavägen 10, Ekerö.
Åk gärna kollektivt eftersom antalet
P-platser är begränsat.
Läs mer på www.sbff.se. 
För frågor ring 08-721 22 00.

Södertörns brandförsvarsförbund
Följ oss på sbff.se och facebook.com/sodertorn

ÖPPET 
 HUS

Adelsö Ringväg 278

NYA ÖPPETTIDER
Lördagar 11-15 juni juli augusti

Övriga tider ring 070-440 41 63

Besök Adelsö
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KOMMUNEN | I MN:s radiopro-
gram intervjuas samtliga par-
tier i kommunen om den gångna 
mandatperiod och vilka frågor de 
tänker driva för den kommande.
Denna gång är det Vänsterpartiets 
Mikke Lillmans tur.

Vad har varit bra denna mandat-
period?

 – Vi är väldigt glada att man inte 
lyckats sälja Sanduddens skola och 
sedan att man har misslyckats med 
att sälja Ekerö bostäder. Det är bra, 
vi behöver en allmännytta i kom-
munen. Jag tänker också på Libe-
ralernas avhopp från alliansen, det 
var lite roligt för det gav lite mer 
nerv åt politiken. Det är en annan 
atmosfär nu, det kan finnas möjlig-
het till maktskifte.

Vad är partiets hjärtefråga?
– Det måste vara mycket fokus 

på hyresrätterna. Det viktigaste är 
att man har någonting som man 
kan kalla sitt hem, det är basen för 
allting annat. Vi har väldigt lite hy-
resrätter och vi har långa köer. 

Hur tänker ni kring byggnation?
– Risken är att det går för fort 

och blir fel, man måste vara väldigt 
noggrann. Men det behöver byg-
gas.

Vad vill ni driva igenom när det 
gäller trafiken?

– Vi vill ha mer kollektivtra-
fik. Den planerade extrafilen, den 
måste vi ha. Den känns som en bas. 
Men om vi ska göra någonting åt 
köerna inom en överskådlig tid och 
att folk verkligen känner av att det 
blir lättare att ta sig fram och tillba-
ka med bil, då måste flera åka buss 
eller alternativt någon spårtrafik. 
Pendelbåtstrafiken är också viktig.

Vad tänker ni kring skolan?
– Det är många i fullmäktige 

som är nöjda med skolan och det 
är säkert så att vi har en bra skola i 
kommunen. Men det är fortfarande 
så att lärarna har för lite undervis-
ningstimmar i relation till övrigt 
som administration till exempel. 
Man bör höja lönerna generellt tror 
jag och att statusen på läraryrket 
måste upp på något sätt. Det måste 
bli som när jag var barn och gick i 
skolan, då var det fint att vara lärare 
och det var inte så lätt att komma in 
på utbildningen.

På vilket sätt ska man få bukt 
med det oroliga ungdomsläget 
anser ni?

– Man måste ha två tankar i hu-
vudet. Det ena är vad man kan göra 
för ungdomarna på sikt. Jag tänker 

till exempel Fabriken som man läg-
ger ned nu, man får hoppas att den 
fortsätter i någon form. Att man 
ger ungdomarna platser, scener och 
replokaler är viktigt. Sedan behövs 
det också poliser, det är den andra 
sidan av myntet.  Man behöver po-
liser som jobbar här på öarna och 
som nätverkar, träffar lärare och 
ungdomar. Men ibland även den 
tråkiga biten när det går tufft till. 

Varför ska man rösta på V?
– Vi är ett rättviseparti, vi vill ha 

ett rättvist samhälle. För att vi ska 
kunna hålla ihop och ha ett demo-
kratiskt samhälle, måste alla vara 
med. Vi kan inte lämna folk utan-
för. Till exempel hyresgästerna, 
det är ingen som pratar med dem. 
Men framförallt vill vi vara en röst 
åt dem som kanske inte alltid hörs 
i debatten. Jag hör alla siffror som 
rabblas i kommunfullmäktige om 
att vi ligger så bra till i olika ran-
kingar, de hittar alltid någon lista 
där vi ligger bra till. Men sådana 
undersökningar säger folk ingen-

ting. Vi måste prata med folk för att 
veta vad som behöver göras. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Mälaröarnas nyheters partiutfrågning

INFÖR VALET

LYSSNA

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

Mikke Lillman, Vänsterpartiet intervjuades i MN:s radioprogram.                    FOTO: EWA LINNROS

galleri Adelsö Smedjas gästutställare
sommaren 2018, smedjedörrarna är

öppna lör-sön klockan 12-15
• Hela sommaren 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 Rikard dotter,
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

Vi finns knappt 2 kilometer söderut från färjeläget

www.adelsosmedja.se

Björn Bernström, beskuren bild

Konsert med organisten, tonsättaren och orgel-
professorn Hans-Ola Ericsson.  
Njut av en stilla stund till J.S. Bachs musik ur 
Neumeistersamlingen samt W.F. Bach, C.Ph.E. 
Bach och J. Haydn.

Orgelkonsert

Lördag 9 juni 18.00
Sånga kyrka

besöksadress: herman palms plan 4A
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se

Hans-Ola Ericsson
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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 

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

come@skytteholm.se 

Inofficiell matleverantör 
till Västerorts parker 
sedan 1954
Upptäck vårt breda matutbud

08-560 300 15      www.ekerohalsorum.se      ekerohalsorum@gmail.com      Bryggav 131D

Öppet hela sommaren
Massage, Yoga, KBT

Erbjudande!
Förköp 4 st 50 min behandlingar alt. 3 st 80 min och få 

SOMMARKORTET till yogan UTAN EXTRA KOSTNAD! 

(Värde 990 kr)

Sommarschemat 
Sträcker sig mellan v 24 och v 33 
och innehåller 8 klasser.  Se hemsidan 
för detaljer. Kortet som räcker hela 
sommaren kostar 990 kr.

Boka klass och behandlingar 
på bokadirekt.se 

Varmt välkommen till oss!
Johanna, Ulrica och Lottie

Den 21/6 firar vi

SOMMARSOLSTÅNDET
med 108 solhälsningar. Välkommen kl 9!

Vill du sjunga i kör? 
I höst har du möjlighet att delta i 
Mindfulness-kören ledd av 
Ulrica Boajé. Intresseanmälan till:
ekerohalsorum@gmail.com

Senior eller gravid?
Du kan redan nu anmäla dig 
till höstens kurser. Små grupper 
och fantastisk miljö, 
lärare Lottie Eriksson.
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Har du en fråga till 
kommunens infor-
mationschef? 
Maila din fråga till: 
radio@malaroar-
nasnyheter.se
och få svar direkt 
i tidningens radio-
program torsdagar 
kl 17-19  i Radio 
Viking, 101,4

I MN:s radioprogram ”God kväll 
Mälaröarna” svarar kommunens 
informationschef Johan Elfver på 
inskickade frågor från er läsare och 
radiolyssnare. Nedan följer några av 
dem.
 
Vad är det för stor byggnad som 
byggs bredvid reningsverket 
Ekerö? Är det månne kommunens 
blivande värmeverk? 

– På Bryggavägen 127 som den här 
byggnationen ligger, så är det Ekerö re-
deri som bygger en stor lagerlokal.

Läste om avlopp i tidningen och om 

anslutningsavgift som alla måste 
betala när vatten och avlopp kom-
mer till den trakt där man bor. Då 
undrar jag vad det kostar?
– Den avgiften styrs av den aktuella 
vatten- och avloppstaxan som är be-
slutad av kommunfullmäktige i kom-
munen. Den taxan finns på kommu-
nens hemsida. Det här skiljer sig från 
plats till plats så det är många olika 
avgifter för inkoppling av vatten  och 
avlopp. Hur stor anläggningsavgiften 
blir baseras alltså på olika parametrar 
som tomtstorlek, vilka tjänster som 
ska kopplas på, och hur många led-
ningar. Det är Roslagsvatten som har 

hand om detta på uppdrag av kommu-
nen. De som vill ha en uppskattning av 
hur mycket en anslutning skulle kosta 
för en specifik fastighet är välkomna att 
kontakta Roslagsvattens kundtjänst 
för att få hjälp med detta.

130 000 kronor av våra skattepeng-
ar för att vara aktiv bara en dag av 
tre på tjänsteresa till Köpenhamn. 
Nej nu får det väl ändå vara nog. Jag 
vill veta vem som beslutar om resor 
som denna, är det kommunalrådet 
eller kommundirektören?

– Egentligen ingendera utan det är 
kommunstyrelsens arbetsutskott som 

Vem beslutar om representationsresor?

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

har beslutat om att skicka just en dele-
gation på studieresa till Köpenhamn i 
det här fallet. Köpenhamn har man valt 
just för att man där har byggt många 
olika typer av bostadsområden i an-
slutning till storstaden. Då bedömde 
man att det var lämpligt att göra en stu-
die av olika typer av bostadsområden 
med tanke på att utbyggnad av Ekerö 
centrum är en av de största utbyggna-
derna kommunen har gjort på 30 år. Då 
kan det vara bra att åka iväg och hämta 
intryck från andra delar.

När ska den nya sjöräddningssta-
tionen byggas i Jungfrusund?

– Den ska egentligen börja byggas 
under andra kvartalet i år, men startda-
tum är inte satt. Men den ska definitivt 
byggas under det här året. Sedan är det 
alltid lite saker runt ikring just en så-
dan byggnation, det kan bland annat 
röra muddring utanför där stationen 
ska ligga. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Den nya sjöräddningsstationen 
i Jungfrusund ska byggas under 2018.

Illustration: Design © Pål Ross

Var och när? All info på 
friskissvettis.se/malaroarna

Äntligen 
sommar-
träning! 
Gratis för alla. 
Häng på!

Beställning kan göras på webbshoppen, 
via mail till kontakt@faringsokonditori.se 

eller per telefon 0700-720 786

Beställ STUDENTÅRTA 
från Färingsö konditori! 

Mjukglass- 
maskinen är  
nu öppen för  
säsongen!

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

KUBOTA-traktorer
50 hk -170 hk

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

MASKINTJÄNST i Stallarholmen 
Ansvarar för försäljning södra Stockholm med Ekerö

5-årig 
GARANTI! 

Enda  
traktormärket 

i Sverige!

T R Ä D G Å R D
ANLÄGGNING  & SKÖTSEL

info@bergochlandskap.se
073-508 36 30

APELVÄGEN, STENHAMRA 
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SKÅ | Den mycket populära vete-
randagen på Skå flygfält blir inte 
av i år. Evenemanget har vuxit sig 
så stort, att det blivit övermäk-
tigt för arrangörerna. Men det 
betyder nödvändigtvis inte att 
det för alltid är över.

Veteranbilar, flygplan i alla 
dess former, 40- talsmusik och 
människor i samma tidsandas 
klädsel flanerandes på Skå flyg-
plats, ja så har det sett ut en dag i 
juni i många år. I år skulle det varit 
den femtonde upplagan, men nu 
har arrangörerna i Skå flygplatsför-
ening beslutat att ställa in evene-
manget. 

Veterandagen har skötts helt ide-
ellt av föreningen och det har blivit 
ett alltmer omfattande arbete för 
varje år som gått. Tillströmningen 
av publik har ständigt ökat och bara 
att samordna logistiken kring par-
kering för alla besökare, har varit 
ett stort arbete i sig. 

– Vi gör en paus i år för att se över 
organisationen. Eftersom det har 
vuxit så mycket, behöver vi titta på 
hur vi ska kunna genomföra detta 
på ett hanterbart sätt. Vi gör ju inte 
detta för att tjäna några pengar, det 
är för att bevara flygfältet för fram-
tida aktiviteter, säger Jarl Sundgren, 
kassör i Skå flygplatsförening.

Det kan förekomma uppgifter på 
en del hemsidor om att det blir en 
veterandag, men detta är gamla 
uppgifter som alltså inte är aktu-
ella.

Men det sker ändå spännande 
saker på flygfältet i år. DC-3:an 
Daisy fyller 75 år och detta upp-
märksammas 25 till 27 augusti på 
Skå flygfält.

– Vi kommer då att genomföra ett 
flertal flygningar från Skå över Mä-
laren, skärgården och Stockholm, 
berättar Börje Thelin från Flygande 
veteraner som sedan 1982 driver 

och flyger med veteranflygplanet 
Daisy. 

Planet tillhörde först US Army 
Air Forces mellan 1943 och 1945. 
Därefter hamnade planet hos Det 
Norske Luftselskap och SAS fram 
till 1957 då Linjeflyg tog över pla-
net. 1960 blev planet åter ett mi-
litärplan då Flygvapnet tog över 
Daisy, men då Flygvapnet mellan 
1982 och 1984 fasade ut flygplan 
såldes Daisy till två privatperso-
ner, Ingemar Wärme och Jimmie 
Berglund. Senare inträdde även 
Björn Löwgren som ägare och 
dessa tre grundade stiftelsen Fly-
gande veteraner och sålde planet 
till stiftelsen 1983. De bildade även 
föreningen Flygande veteraner 
samma år för planets tekniska och 
ekonomiska förvaltning.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Populärt evenemang ställs in

EVENEMANG

”Eftersom det har vuxit 
så mycket, behöver vi 
titta på hur vi ska kunna 
genomföra detta på ett 
hanterbart sätt”

I 14 år har Skå flygplatsförening anordnat en veterandag på flygfältet. Evenemanget har vuxit sig så stort att man nu 
pausar ett år för att se över organisationen. Bilden är från veterandagen 2017.                                                                          FOTO: ARKIV
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JUNGFRUSUND | Sista helgen 
i maj öppnade ett nytt galleri i 
Hantverksstallets gamla loka-
ler i Jungfrusund. Där kommer 
Paola Jernberg att göra plats för 
svensk form, inredningsdesign, 
hantverk och gemensamt ska-
pande.

Paola Jernberg, som själv är inred-
ningsarkitekt och arbetar mycket 
med återvinning av gamla möbler, 
är sedan länga medlem i Hantverk-
stallet som fram till årsskiftet drev 
galleriet och butiken. När nedlägg-
ningen var ett faktum bestämde 
hon sig för att själv driva verksam-
heten vidare och dessutom utöka 
den.

–  Förutom galleri och butik 
kommer jag även arrangera kurser 
och seminarier. Lokalen kommer 
även vara tillgänglig för föreningar 
eller mindre grupper som behöver 
en plats att träffas. Jag vill att det ska 
bli en mötesplats för människor i 
alla åldrar, säger hon.

Förutom konstgalleri och mö-

tesplats kommer det även finnas 
hantverksprodukter till försälj-
ning under helgerna när galleriet 
är öppet.

Först att ställa ut i galleriet är 
konstnärinnan Angela Aldén som 
ställer ut tavlor och bruksföremål 
med tryck.

– Jag målar huvudsakligen tav-
lor i akryl. Min konst beskrivs som 
färgglad och naivistisk. Återkom-
mande motiv är oftast kvinnor, 
exotiska blommor och sagolika 
djur.  Måla är min passion och 
meditation. Folk brukar säga att 
man blir glad av mina tavlor, då vet 
jag att jag lyckats. Jag gillar när jag 
får mina betraktare att släppa tid 
och rum, få dem att drömma sig 
bort för en liten stund. Jag tror att 
det är viktigt i detta stressiga sam-
hälle som vi lever i, berättar Angela 
Aldén som har sin syster boendes 
på Mälaröarna. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Nygammalt galleri i Jungfrusund

UTSTÄLLNING

Färgglada bruksföremål och konst i första utställningen

Paola Jernberg (näst längst t.h.) har blåst nytt liv i gallerilokalen i Jungfrusund. Angela Aldén (t.h.) är först ut med att ställa 
ut sina färgglada målningar samt bruks- och prydnadsföremål.             FOTO: OVE WESTERBERG

560 340 00

Ditt taxibolag
på hemmaplan
Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi
– ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska! 

Vi har idag 40 fordon i trafik 
med välutbildade förare 

som har oslagbar lokalkännedom
och kör miljövänliga fordon!

Välkommen till ERB!
Ekerö Redovisningsbyrå AB är en 
modern redovisningsbyrå som strä-
var efter att hålla en aktiv dialog 
med sina uppdragsgivare. Sedan 
starten 1987 har vi fått förtro-
endet att arbeta åt flera hundra 
företag och vi kan idag räkna 
oss bland de större redovisnings-
byråerna i Sverige. Vår personal 
har tystnadsplikt om våra uppdrag 
och behandlar all information med 
sekretess. Vi har ett aktivt kvalitets-
arbete och en strävan att persona-
len ska vara delaktig och engage-
rad. Vi ser oss som fullservicebyrå 
och en komplett ekonomipartner till 
våra uppdragsgivare.

Bolagsbildning 
Bokföring
Kund- & leverantörsfaktura-  

    hantering

Inkassohantering
Bokslut och årsredovisningar
Löner
Deklarationer och skattefrågor
Koncernredovisning
 Budgetering
Ekonomiska analyser
Affärsplan
Affärs- och bolagsjuridik
 Utredningar
 Kreditupplysningar
Värdering

Vi välkomnar nya kunder!

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer 

för ALLA bolagsformer och verksamheter

TEGELBRUKSVÄGEN 1A  I   EKERÖ C  I   08-560 397 00
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•  Tipsa om 
utställningar 
och evenemang 
som äger rum 
på Mälaröarna!
De ska vara 
öppna för en bred 
allmänhet, utan 
förpliktelser 
annat än even-tu-
ell entrébiljett. 

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

P
å 

g
ån

g
! UTSTÄLLNINGAR

Adelsö smedja
Lena Sparring och Beryl Kornhill 
– 9-10/6, Lennart Magnusson och 
Kenneth Frii – 16-17/6. Lö-sö kl 12-
15. Konsthantverk, byggnadsvårds-
butik och fika finns också.

Galleri Utkiken
Utställning på Star Wars-tema 
med varelser, planeter och äventyr. 
Utställningen pågår t.o.m. 8/6. 
”Bus med bokstäver” – Konstma-
karna från Creokonst och hantverk-
sateljéer i Ekerö dagliga verksam-
het. Vernissage 13/6 kl 13. Ekerö 
kulturhus, Ekerö centrum.

Ekebyhovs slottsgalleri
”Den levande dalen”,  fotoutställning 
– Gunilla Lindberg och Mia Mal-
cyone. Utställningen pågår resten 
av sommaren. Lör och sön kl 12-16. 
Slottet stängt 6/7-6/8.

Jungfrusund konstgalleri
Angela Aldén –  konst och inredning 
som sprider glädje.
Utställningen pågår t.o.m. 10/6. 
Fr-sö kl 13-17. 

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

 EVENEMANG

Nationaldagsfirande
Festligheter med Rickard Sjöberg, 
musik och sångnummer med Anton 
Hagman, Dekadansbandet och 
Kulturskolans elever samt hög-
tidstal och utdelning av kultur- och 
fritidsnämndens ”Stora pris”, parad, 
aktivitetsområde m.m.
När: 6/6 kl 11-16
Var: Drottningholmsparken
Arr: Ekerö kommun och Drottning-
holms slottsteater

Världens mat
Fira nationaldagen med mat från 
fem kontinenter. Varje lö och sö 
serveras ”världens mat-brunch”.
När: 6/6 kl 12-16
Var: Sundsgården, Färingsö
Arr: Sundsgården Culture and Inte-
grationcenter

Fågelexkursion
Kjell Häggvik guidar till Mälaröarnas 
nattsångarlokaler. Chans till att 
hitta vaktel, gräshoppssångare och 
flodsångare.
När: 8/6 kl 20.30
Var: Kommunhusets parkering, 
Tappström
Arr: Mälaröarnas ornitologiska 
förening

Bokskogskonsert
Mälaröarnas musiksällskap (MÄ-
MUS) bjuder på blandad musikalisk 
kompott. Dirigent – Magnus Båge, 
konsertmästare – Helena Hans-
son. Vid dåligt väder är konserten i 
Mälarökyrkan.
När: 9/6 kl 15
Var: Vid Ekebyhovs slott
Arr: MÄMUS

Sommarfest
Lisa Ajax uppträder, magdansös, 
hoppborg, fiskdamm, Friskis och 
svettis, ansiktsmålning, specialer-
bjudanden i butikerna och mycket 
mer.
När: 9/6 kl 10-15
Var: Ekerö centrum
Arr: Ekerö centrumförening

Kulturafton
Unga musiker från Lilla akademien 
och Södra latin spelar saxofon, viola 
och violin, ev. också harpa. Te, kaffe, 
hembakt bröd, odlingar och konst-
utställning. Gratis inträde, men 
gärna valfritt bidrag till musikanter-
na. Anmäl gärna intresse. 
När: 10/6 kl 15.30-17.30
Var: Östanlidsvägen 1, Munsö
Arr: Östanlid

Ölfestival
Ett femtontal bryggerier på plats, 
foodtrucks, livemusik och mycket 
mer.
När: 16/6 kl 12-23
Var: Pannrummet Adelsö
Arr: Adelsö bryggeri

Blomstervandring
Möjlighet att bekanta sig med ”rara 
örter” och ”väna blomster” i Drott-
ningholmsparken under ledning av 
Sture Nordmark och Bosse Nylén. 
Anpassat även för mindre kondi-
tionsstarka deltagare.
När: 17/6 kl 9.30
Var: Samling vid Kantons parkering
Arr: Mälaröarnas naturskyddsför-
ening
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EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

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

Program & värdar
Sändningstider: www.radioviking.se

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking
Sweden

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

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

Mälarö Jazz: Tommy 
Ollmark med Janne Stolpe, 
Lennart Elworth och 
Lennart Odlinder
Onsdagsdansen: Björn 
Schumacher & Ola Göthe
Plattfall: Nisse Jakobsson
Plats på scen:                
Bo Magnusson
Radiola: Ola Göthe
Rockoko: Gunilla Jerlinger
Skivat och klart:           
Kjell Karlsson
Storband och mycket 
annat: Tommy Ollmark
Sång och glädje: Thorleif 
Larsson och Erik Ström
Söndagskväll:          
Fredrik Rispe 
The 70´s: Magnus Haage
Torsdagspytt: med P-O 
Ljungberg
Valle Vikings visbar:    
Ove Engström
Viking meny: Ulf Nystedt
Wallins praliner: 
Micke Wallin
Ytterligheter: Lars Grahm
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FOTBOLL | Damer div 3A: 16/6 kl 17:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Ängby IF •  Herrar div 4 mellersta: 16/6 kl 14:00 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Bagarmossen Kärrtorp BK • 19/6 kl 20:15 Träkvistavallen: Ekerö 
BoIS - Värtans IK •  Herrar div 7C: 14/6 kl 19:15 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård - Vällingby AIK

GYMNASTIK | Den 19 maj vann 
Brommagymnasterna Ekerö -08 
stort då de deltog i gymnas-
tiktävlingen Huddinge Trupp 
cup. Dagern efter, den 20 maj 
tog Brommagymnasternas 
Ekeröflickor 07 guld i matta på 
Solcupen.

Det var första gången tjejerna i 
Brommagymnasterna Ekerö -08 
tävlade mot andra föreningar. Efter 
mycket fint genomfört fristående, 
matta och hopp slutade det med 
totalseger för Ekerö-laget. 

Laget tränar två gånger i veckan 
och består av 12 tjejer födda 08 och 
tränas av Eduardo Sobarzo, Olof 
Uppströmer, Maria Olsson och 
Tina Sahlén.

Deltagare i laget är Cornelia 
Olsson, Cornelia Markgren, Feli-
cia Jensen, Ebba Sahlén, Matilda 
Almerborn, Juni Watter, Selma 
Branting, Emelie Roxberger, Alma 
Åström, Lova Uppströmer, Alba 

Sobarzi Petri och Tilde Svensson.
Det har blivit fler framgångar för 

Brommagymnasterna Ekerö. Den 
20 maj arrangerades gymnastik-
tävlingen Solcupen. 

Flera lag från Brommagymnas-
terna var med och tävlade och de 
gjorde alla mycket fina prestatio-
ner som resulterade i flera med-
aljer. Brommagymnasternas lag 
Ekeröflickorna tog hem guld i mat-
ta.

Brommagymnasterna Ekerö har 
230 medlemmar i dagsläget. 
                                

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

FOTBOLL
Damer div 3A
Ekerö IK 6 6 0 0 20 - 3 18
Mariebergs SK 6 5 0 1 24 - 6 15
Spånga IS FK 6 3 1 2 10 - 10 10
Åkersberga BK 6 3 1 2 9 - 11 10
Lindhagen FF 6 3 0 3 17 - 11 9
Ängby IF 6 2 2 2 5 - 11 8
Vasalunds IF 6 2 1 3 9 - 10 7
Essinge IK 6 2 0 4 9 - 12 6
Vallentuna BK Dam 6 1 1 4 9 - 18 4
Viggbyholms IK FF 6 0 0 6 0 - 20 0

FOTBOLL
Herrar div 4 mellersta
Värtans IK 9 8 0 1 32 - 9 24
Hanvikens SK 7 6 1 0 20 - 7 19
Reymersholms IK 7 4 1 2 13 - 14 13
Långholmen FC 8 4 0 4 22 - 17 12
Rinkeby United FC 7 3 2 2 17 - 13 11
Olympiacos FC 7 2 3 2 13 - 12 9
Hässelby SK FF 7 2 2 3 13 - 18 8
FC Krukan 8 2 1 5 12 - 21 7
Ekerö BoIS 8 2 1 5 7 - 17 7
Spårvägens FF 7 2 1 4 13 - 24 7
Enskededalen FC 7 2 0 5 15 - 18 6
Bagarm. Kärrt. BK 8 2 0 6 14 - 21 6

FOTBOLL
Herrar div 7C

Scand.S. IF Un. FC 7 7 0 0 23 - 6 21
Bromstens IK 5 4 0 1 18 - 4 12
FC of Hässelby 5 3 2 0 9 - 5 11
Kälvesta IOF FK 6 3 0 3 16 - 19 9
Sthlm. Un. FF 5 2 0 3 10 - 11 6
FK Bromma 5 1 1 3 12 - 13 4
Skå IK & Bygdegård 6 1 1 4 14 - 20 4
Vällingby AIK 5 1 0 4 9 - 19 3
Athlet.Rinkeby IK 6 1 0 5 15 - 29 3

Sporten

Matcher & tabeller

Flera segrar för Ekerögymnaster

LÄGET DEN 1 JUNI

DET HÄNDER TILL DEN 19 JUNI

Brommagymnasternas lag 
Ekeröflickorna tog hem 

guld i matta i gymnastik-
tävlingen Solcupen. 

FOTO: PRIVAT

Sportnyhet? 
Skicka kort text till 

sporten@malaroarnasnyheter.se

Ekerö IK:s innebandylag P-03 vinnare av Helsinki junior challenge 2018
INNEBANDY | Ekerö IK:s inne-
bandylag P-03 vann ”Helsinki 
junior challenge 2018” helgen 26 
och 27 maj i Helsingfors. 

– Det var totalt tolv lag som deltog 
i P-03 klassen och i gruppspelet 
mötte vi tre finska lag och lycka-
des vinna alla tre matcher, vilket 
tog oss till kvartsfinal. Där blev det 
ett returmöte med ett av de finska 
lagen vi mötte i gruppspelet och 
även denna match lyckades vi vin-
na, trots tufft motstånd, berättar 
Per Friberg, lagledare för Ekerö IK 
innebandy P-03.

I semifinalen stod svenska Ma-
rieberg SK för motståndet. Ekerö 

IK hade mött dem två gånger un-
der seriespelet denna säsong och 
Ekerö IK hade med sig en vinst och 
en förlust därifrån, så de visste att 
det skulle bli en tuff match. 

– Våra killar lyfte sig en nivå och 
visade att de verkligen ville vinna, 
vilket betalade sig och vi gick seg-
rande ur semifinalen med 4-1 mot 
Marieberg SK, säger Per Friberg.

I finalen väntade sedan det fin-
ska laget Dalai Dama. Det blev en 
stenhård match som svängde flera 
gånger, där Ekerö gjorde 1-0 i första 
perioden och Dalai Dama kvittera-
de till 1-1 i andra perioden när det 
var sex minuter kvar av matchen. 

– Sedan hade båda lagen många 
målchanser men det var våra rik-
tigt hårt kämpande och uppoff-
rande Ekerökillar som till slut av-
gjorde matchen med segermålet 
2-1 när det återstod tre minuter 
och 20 sekunder av matchen. Mot-
ståndarna plockade ut målvakten 
och spelade med sex utespelare i 
slutet, men tack vare starkt för-
svar och strålande målvaktsspel 
så klarade Ekerö pressen och stod 
till slut som vinnare av Helsinki 
junior challenge 2018, berättar Per 
Friberg. 
                           

                                                                         Ekerö IK Innebandy P-03 laget direkt efter finalvinsten.              FOTO: PER FRIBERG
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Bränsleförbrukning blandad körning 5.7 l/ 100 km, CO2 150 g / km. Miljöklass EU6. Kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

ŠKODA 
CONNECT

APPLE 
CARPLAY

PRIVATLEASING  
FR. 4 649 KR / MÅN

Inkl. serviceavtal

BUSINESSPAKET 
INKL. 7-SITS

+ 14 800 kr

PLATTAN I MATTAN FÖR 
KODIAQ SPORTLINE.
Nu utökar vi produktionen i ŠKODA-fabriken så att du kan 

beställa din nya KODIAQ SPORTLINE med kortare leveranstid.  

Och av en ren tillfällighet har vi ett riktigt bra erbjudande. 

Välkommen in och lär känna en helt ny SUV!

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE TDI 190 DSG 4X4   
fr. 329 900 kr (Ord. pris 377 800 kr)

 AdBlue  Alcantaraklädsel med silversöm  Baklucka med elektrisk öppning / stängning 

 Apple Carplay / Android Auto – Navigation och Spotify via smartphone  Dragkrok m.m.

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

Läs mer om aktuella erbjudanden  
på skodastockholm.se

Sportcamp når 
ny målgrupp
IDROTT | Under sommaren kom-
mer 90 ungdomar få chansen 
att prova på fyra olika sporter 
i Ekerö IK:s regi. Då ordnas 
idrottscamp för dem som av 
olika anledningar inte håller på 
med någon sport. 

– Vår tanke är att alla ska få chan-
sen att hålla på med idrott oavsett 
bakgrund. Det kan bero på många 
olika saker, allt ifrån ekonomiska 
skäl till att man inte har en idrot-
tande familj, berättar Johanna Er-
iksson, kommunikationsansvarig 
för Ekerö IK.

Under vecka 29 arrangerar man 
därför heldagscamp med möjlig-
het att prova på fotboll, innebandy, 
badminton och bågskytte under 
ledning av klubbens erfarna ung-
domsledare. Dagarna delas upp i 
block och alla får prova samtliga 
sporter under lekfulla former.

– Det kommer att vara fokus på 
glädje, gemenskap och att alla ska 
vara inkluderande.

Anmälan är öppen fram till 
vecka 28 och de 90 platserna 
kommer i första hand reserve-
ras för dem som inte tidigare är 
medlemmar i EIK. Såväl Stock-
holmsidrotten som kommunen 
sponsrar aktiviteten, vilket gör att 
den kan vara helt kostnadsfri för 
deltagarna.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

DRESSYR | Det blev en andrapla-
cering för Färingsö ridssällskap 
(FRIS) i Allsvenskan i dressyr. En 
riktig bedrift särskilt med tanke 
på att det var första gången som 
de deltog. 

När Allsvenskan region Stock-
holm division 2 genomförde sin 
finalomgång hos Stäketryttarnas 
hästsportförening den 27 maj vi-
sade FRIS dressyrlag upp alla sina 
styrkor och plockade hem silver-
medaljen i hård kamp med de öv-
riga tio lag som fanns kvar i täv-
lingen. Berga ryttarförening vann 
tävlingen och på tredje plats kom 
Täby ryttarsällskap.

– Vår styrka är att vi har försökt 
peppa varandra och ha riktigt god 
laganda. Vi har träffats och tränat 
mycket tillsammans och varit noga 
med att göra allt för att stötta var-
andra. Men sedan hänger ju myck-
et på hästen och ryttarens form när 
man väl kommer till tävlingsda-
gen, berättar Ghita Hadding Wi-
berg, lagledare.

Hon poängterar hur roligt det va-
rit att bilda lag och samarbete i det 
som vanligtvis är en sport där man 
tävlar individuellt tillsammans 
med sin häst.

– Det krävs mycket mer an-
strängingar av alla när det blir en 
lagtävling, eftersom alla måste 
hjälpas åt att lyfta varandra då 

det är lagets sammantagna poäng 
som räknas.

Dressyrridning är en bedöm-
ningssport och poängen räknas i 
procent av den maximala poängen. 
De tre ryttare som red finalom-
gången nådde upp till fina siffror: 
Frida Rudeberg på Chaun Soc 

fick 62.8 procent, Linn Grande på 
Fantasy N hamnade på 65.6 pro-
cent och Anna Widner på Gabryel 
tog 65.1 procent av poängen. Linn 
Grande slutade också på en sjätte-
plats individuellt och Anna Wid-
ner på en delad sjundeplats av 36 
startande.

På frågan om Allsvenskatävlan-
det givit mersmak kommer Ghita 
Hadding Wibergs svar utan tve-
kan.

– Det är klart att vi ska vara med 
nästa år också.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Silver i Allsvenskan för FRIS

Silvermedaljörerna fr.v. Linn Grande, Frida Rudeberg, lagledaren Ghita Hadding Wiberg och Anna Widner. 
 FOTO:  HELÉNE NILSSON 
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Skadligt buller längs Ekerövägen

Jag läser i MN att det idag 
går närmare 4 000 barn i 
kommunens skolor. Som 
det ser ut idag så kommer 
alla dessa 4 000 och några 
till, att behöva pendla till 
kranskommuner, främst 
Stockholm,  när de ska gå 
sin gymnasieutbildning. 
Det är en stor kostnad 
för kommunen att köpa 
utbildningsplatser i 
andra kommuner samt 
en olägenhet att alla barn 
ska behöva pendla långa 
sträckor varje dag.

   Med den politiska (och 
beklagliga) inställningen 
att Ekerö kommun ska växa 
och bli ännu större, ställs 
det ju väsentligt högre 
krav på utbildningsförut-

sättningar även för elever i 
gymnasieåldern. 

  Så, kära politiker, i hös-
tens val kommer den som 
vill satsa på gymnasieskolor 
i kommunen istället för nöj-
esupplevelser som badhus/
simhall att få min röst i 
kommunalvalet. Men risken 
är att det blir blankröst.

– Ansvarsfull barnlös

Simhall 
– nej tack!

ty
ck

!

Fantastisk 
service 
på vård-
centralen!

Tack syster Hjördis 
på vårdcentralen för din 
besiktningshjälp i en 
pressad och stressad 
situation!  Allt gick bra 
på S:t Göran.

– Din patient Per

rosor 
& tack

Utmed Ekerövägen störs 
många hushåll av trafik-
buller. Vissa sträckor av 
vägen har bullerskydd 
som inte uppfyller kravet 
att skydda kommunens 
invånare från hälsofara. 
Just där jag bor saknas på 
sina ställen helt buller-
skydd.

Hur påverkar buller hälsan? 
Buller kan ge hjärtkärlsjuk-
domar (hjärtinfarkt, stroke, 
högt blodtryck), diabetes typ 
2, sömnstörning, kognitiv 
störning och hörselned-
sättning bland annat.  Hos 
barn har man visat samband 
mellan bullerexponering 
och nedsatt prestationsför-
måga i olika tankekrävande 
arbetsuppgifter. 

Vårt problem har funnits 
mycket länge. Olika beräk-
ningar har gjorts under åren 
med varierande siffror på 
hastighet och trafikmängd. 
I princip alla har resulterat i 
att dB(A) hamnat precis på 
högsta tillåtna värde. Det 
verkar som om algoritmen är 
som gjord för att ge exakt det 
gränsvärde som gör att ingen 
åtgärd behöver göras. Eller, 
senaste beräkningen kom 

fram till att ett två meter 
högt bullerplank/skydd 
behövdes för att komma ned 
till högsta tillåtna bullernivå. 
Där angavs genomsnittshas-
tighet som 50 kilometer per 
timme och färre bilar än vid 
den beräkning som gjordes 
innan (då 56 km/h).  

Alla som kör på Ekerö-
vägen vet att 50 kilometer 
per timme annat än i rus-
ningstrafik kommer ge en 
kö som sträcker sig kilome-
terlångt alternativt locka 
till omkörningar.   Jag och 
mina grannar ifrågasätter 
beräkningarna då de inte 
speglar de verkliga förhål-
landena nämligen att man 
måste skrika till varandra på 
tomten om man står 10 till 
20 meter ifrån varandra. 

Jag och grannarna önskar 
att en faktiskt mätning görs, 
helst sommartid,  då ”glädje-
åkning” i hög fart är vanligt.

Barn i området väcks nat-
tetid av buller vilket är extra 
oroväckande. Alla vet hur 
viktig sömn är hos barn (och 
deras föräldrar) för att varda-
gen ska fungera. 

 I dagarna fick vi som 
klagat veta att frågan kom-
mer tas upp i miljönämnden 

först den 19 september. Vi 
har haft ett bullerproblem 
mycket länge och kommer 
fortsätta ha det sannolikt 
resten av året och kanske 
mer därtill. Det bullerplank 
som utlovades när jag köpte 
tomten i slutet av 2014 lyser 
med sin frånvaro och efter 
kontakt med auktoriteter på 

området kan man konsta-
tera att om man kan se hela 
vägbanan så störs man av 
buller. Svårare än så är det 
inte! Massor med barn bor 
utmed vägen och det ligger 
åtminstone en förskola nära 
vägen. De barn som både 
bor och tillbringar tid på för-
skolan löper extra stor risk 

att få hälsokonsekvenser av 
bullret.  

Om ni undrar var jag tagit 
uppgifterna ifrån är det mil-
jömedicinska institutionen 
på KI, Trafikverket och KTH.

–  Anna Voltaire, 
småbarnsmamma 
och läkare

Ekerö är en underbar 
kommun att växa upp, 
leva och verka i. Ekerö har 
en enorm potential att 
utvecklas till en dynamisk 
småstad. En småstad där 
näringslivet blomstrar, 
invånarna får sina livspussel 
att gå ihop och där våra barn 
har möjligheten att stanna 
kvar och i framtiden bilda 
familj. Men för att detta 
ska vara möjligt så behövs 
politisk handlingskraft. 
Befolkningstillväxten är 
hög i Stockholmsregionen 
men Ekerös tillväxt är för-
hållandevis låg. Ekerö växer 
då antalet invånare som 
helhet ökar. Vår andel av 
befolkningen som är unga 

är stor, men i åldersgruppen 
20-64 år ökar vi bara margi-
nellt. Vi har också en mindre 
ökning av andelen äldre 
om vi jämför med övriga 
Sverige. Ekerös invånare har 
en högre utbildningsnivå 
än snittet och näringslivet 
i Ekerö har inte idag behov 
av all den kompetensen. 
Konsekvensen av detta är 
att drygt åtta tusen av våra 
invånare tvingas pendla ur 
kommunen för att arbeta 
med trafikproblem som 
följd. Ekerö kommun har 
en god konkurrenskraft 
och näringslivet växer 
men det finns mer att göra 
för oss som kommun. 
Huvuddelen av våra före-

tag är små, mellan en till 
nio anställda. Här behöver 
vi som kommun göra allt 
för att dessa företag ska 
kunna växa och utvecklas 
till medelstora företag. Här 
finns en enorm potential då 
kompetensen till stor del 
finns i kommunen. Nu är 
det nog med snack och dags 
att gå från ord till handling. 
Lyssna gärna på interpel-
lationsdebatten i frågan på 
kommunfullmäktige den 19 
juni i Radio Viking.

– Hanna Svensson (S), 
oppositionsråd  
– Fredrik Sirberg (S), 
vikarierande 
oppositionsråd

Ekerö kommuns framtida utveckling

REPLIK

Huruvida det är intressant 
att vi var tre skribenter, 
oberoende av varandra, som 
reagerade kraftfullt på din 
insändare i MN torde vara 
relativt ointressant. Det som 
däremot är intressant är att 
du Lena Gerby inte bemöter 
någonting av det som fram-
förs av oss tre fristående 
skribenter.

Om vi börjar med Gösta 
Olsson välunderbyggda 
insändare som rör den kraf-
tiga betygsglidningen som 
du och moderaterna gjort 
till er lokala skolpolitik, i 
syfte att framstå som en av 
landets bästa skolkommu-
ner, så ägnar du inte detta 
ett enda ord i din replik!? Är 
inte Gösta och alla de skol-
elever som är oroade över 

betygsglidningen värdiga ett 
svar på varför du och mode-
raterna agerar som ni gör?

Om vi då också tar 
Öpartiets Desirée Björks 
välformulerade replik så 
väljer du att inte bemöta 
de två exempel på din och 
moderaternas misslyck-
ade skolpolitik, det vill 
säga ert försök att sälja ut 
Sanduddens skola och även 
här betygsglidningen. När 
det gäller Sanduddens skola 
kunde vi läsa på redaktionell 
plats i MN om det skriande 
behovet av att bygga ut 
Sanduddens skola, men där 
du och moderaterna i vanlig 
ordning misslyckats med att 
komma till skott. Förtjänar 
inte eleverna och den hårt 
arbetande personalen på 
Sandudden bättre?

Så avslutningsvis min 

egen replik som du helt 
väljer att ignorera. Jag förstår 
att det är bekymmersamt att 
en tidigare engagerad mode-
rat som jag valt att lämna 
Ekerömoderaterna och nu 
argumenterar utifrån ett 
perspektiv som ligger helt 
i linje med de Nya modera-
terna på riksplanet. Det blir 
dock sorgligt när du reflex-
mässigt sågar förslag som 
de Nya moderaterna driver 
i övriga landet, men som 
läggs här på Ekerö fast då av 
andra politiska företrädare. 
Hade det inte varit klädsamt 
att erkänna att det faktiskt är 
en bra idé med tjänstebostä-
der och att frågan är värd att 
utredas?

– Johan Sundqvist,
Sandudden

Politiskt 
käbbel
När 60 procent  av insän-
darna är från lokala politiker 
av olika partifärg, tycker jag 
ni kan döpa om sidan till 
politikerdebatten istället.
Många liknar mer politiskt 
käbbel än intressanta insän-
dare.Varför inte skapa ett 
uppslag till där politikerna 
kan hålla till med sina 
mycket långa och ibland 
konstiga ”insändare”.

– Ciao Roger

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto 
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  
• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Eller till  
Mälaröarnas  Nyheter
”Tyck”,  Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på 
 insändarplats samt även att 
korta ner inläggen.

Sommaren är här och solen 
strålar som aldrig förr. Nu 
är Ekerö som vackrast och 
många väljer att vara utom-
hus, även sena kvällar och 
nätter. Det ska vara tryggt att 
vistas ute oavsett vilken tid 
på dygnet det handlar om. I 
den senaste trygghetsunder-
sökningen svarade Ekerös 
ungdomar att de gärna vill 
att fler vuxna rör sig ute 
på kvällstid, att det finns 
både synliga och tillgäng-
liga vuxna i deras närhet. 
Fredagen den 8 juni är det 
skolavslutning. Håller det 
fina vädret i sig väljer extra 
många av våra ungdomar att 
fira sommarlovets första dag 
utomhus. Många väljer en 
plats vid vattnet och kanske 

tar årets första dopp. Tyvärr 
medför starten på sommar-
lovet ofta att otryggheten 
ökar. Socialdemokraterna 
vill bidra till ökad vuxen-
närvaro och trygghet. Som 
ett led i detta kommer vi att 
delta i föräldravandring/
nattvandring under skolav-
slutningskvällen. Vi utma-
nar våra politikerkollegor i 
kommunfullmäktige och 
de olika nämnderna att göra 
detsamma. Hoppas att vi ses 
vid Stenhamra fritidsgård 
eller Träkvista fritidsgård, 
fredagen den 8 juni kl. 
21.00!

– Socialdemokraterna 
i Ekerö

Snart är det sommarlov

Insändarskribenten ifrågasätter utförda bullerberäkningar och upplever att de inte speglar 
de verkliga förhållandena. Bilden visar allmänt ett av kommunens bullerplank.        FOTO: ARKIV

ätt ii ä ffö ll ii

– Från förvaltningens sida arbetar 
vi med de två projekten parallellt. 
Målsättningen är dels att öka kapa-
citeten, dels att förbättra miljön lo-
kalfunktionsmässigt i Sanduddens 
skola och Ekebyhovskolan. Målsätt-
ningen är också att det ska påverka 
verksamheten så lite som möjligt, 
berättar Johannes Pålsson, förvalt-
ningschef på barn- och utbildnings-
förvaltningen. 

Exakt vad som kommer att gö-
ras är ännu inte klart. När det gäller 
Ekebyhovskolan är en aspekt man 

tittar på att bygga ut skolan. 
– För att möta det ökade elevan-

talet 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 tyd-
ligt beslut ganska snart så att vi kan 
lämna en beställning till fastighets-
kontoret. 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 tillsam-
mans 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 alter-
nativen 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 ti-
den, säger Johannes Pålsson.

Han är noggrann med att poäng-

tera att så snart man är på banan 
kommer man att lägga ut tydlig in-
formation. 

– 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 frus-
trerande. Men det är viktigt att det 
finns ordentliga underlag och ett 
tydligt ställningstagande. Det är 
inga snabba processer utan vi kom-
mer att informera i god tid, säger Jo-
hannes Pålsson.

När det gäller Sanduddens skola 
jobbar man med en detaljplaneför-
ändring vilket har gjort att det har 
blivit en förskjutning av utbygg-
nadsarbetet. 

– Man behöver ta hänsyn till olika 
saker. Det bor bland annat så kall-
lade svartpälsbin i Sanduddshöjden 
och dem får man inte skugga. För 
Sanduddens skola uppstår samma 
frågor som för Ekebyhovskolan, 

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

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

SKOLA

KOMMUNEN| Inflyttningen ökar i kom-
munen och skolorna är trångbodda. Både 
Ekebyhovskolan och Sanduddens skola 
står inför ombyggnationer för att kunna 
fylla platsbehoven.

Utbyggnad av Ekebyhov och  

KOMMUNEN | Det är svårt att 
göra säkra prognoser för hur 
mycket platser som behövs fram-
över. 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, sä-
ger Johannes Pålsson, förvaltnings-
chef på barn- och utbildningsför-
valtningen. 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 ut-
byggnad 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 

bygga, kan det ta ett till ett och ett 
halvt år innan allt är klart, säger Jo-
hannes 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 nu-
läget ser det bra ut, säger Johannes 
Pålsson.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.sc

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

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

Trångt i skolorna men ny förskola på gång

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

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 påver-
ka verksamheten i för hög grad.                                                 FOTO: EWA LINNROS

Att svara på frågor tillhör god ton
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Under mandatperioden har 
vi haft förtroendet att leda 
Ekerö kommuns utveckling. 
Det förtroendet har vi för-
valtat genom att hålla vad vi 
lovat, av 93 vallöften har 86 
uppfyllts. Idag är Ekerö en 
av Sveriges tryggaste kom-
muner, vi är åttonde bästa 
skolkommun och 96 procent 
av de äldre är nöjda med 
hemtjänsten. Vi vill fortsätta 
leda kommunens utveckling 
mot vår vision om en trygg 
småstad.

 I vår vision om en trygg 
småstad erbjuds olika typer 
av boenden för alla skeden i 
livet. Vi ska fortsatt ha villor 
men när familjer går skilda 
vägar, pensionärer söker 
mindre boende och ungdo-
mar flyttar hemifrån behövs 
även bostadsrätter och 
hyresrätter. Alla medborgare 
ska erbjudas en meningsfull 
fritid oavsett ålder, om du 
föredrar fysisk  aktivitet 
eller vill uppleva natur 
och kultur. Vi vill bygga 
ett badhus, planera för fler 
idrottshallar och samarbeta 
med ridklubbar. Genom fler 
lokaler som används effekti-
vare och ett gemensamt bok-
ningssystem kan vi främja 
föreningslivet.

Under mandatperioden 
har vi arbetat för att erbjuda 
landets bästa skolor. Vi vill 
fortsätta det arbetet genom 
att införa en individuali-
serad undervisning för att 
stötta elever som behöver 
extra stöd och utmana 

dem som lär sig snabbare. 
Fler fristående skolor och 
förskolor med olika inrikt-
ningar ger alla möjlighet att 
välja den skola som passar 
bäst. Genom en bra arbets-
miljö, konkurrenskraftiga 
arbetsvillkor och kompe-
tensutveckling lockar vi hit 
länets bästa lärare. Vi vill 
intensifiera arbetet med digi-
tala hjälpmedel i skolan, ge 
mer resurser till elevhälsan 
och erbjuda närodlad, gärna 
ekologisk mat. På samma sätt 
vill vi fortsätta vårt arbete 
mot att erbjuda landets bästa 
äldreomsorg. Nästa mandat-
period vill vi planera för en 
mångfald av boenden som 
särskilda boenden, seniorbo-
enden och trygghetsboen-
den. För att öka tryggheten 
och erbjuda en bättre service 
till våra äldre vill vi investera 
i välfärdsteknik. Vi kommer 
arbeta för att bryta den ofri-
villiga ensamheten genom 
fler mötesplatser, seniorbo-
enden och samarbete med 
föreningslivet. 

I vår vision om en trygg 
småstad kan alla känna sig 
trygga oavsett om man är 
ung eller gammal, hemma 
eller utomhus och oavsett tid 
på dygnet. Vi vill motverka 
brott genom en ökad polis-
närvaro, kommunpoliser 
och kameraövervakning vid 
utsatta platser. Vi vill öka 
tryggheten i trafiken genom 
säkra gång- och cykelvägar.  
Ett utökat samarbete mellan 
kommunen, föräldrar och 

polis kommer öka vuxen-
närvaron kvällstid.

Vi vill fortsätta vårt arbete 
att göra det enkelt för företag 
att starta, anställa och växa. 
Nästa mandatperiod vill vi 
arbeta för mer etableringsbar 
mark, fler arbetsplatsom-
råden och att kommunen 
i nya planer tar hänsyn till 
hur företag ska kunna växa. 
Vi vill se över vilka regler 
som kan effektiviseras, vilka 
inspektioner som kan slopas 
och hur vår myndighetsut-
övning i möjligaste mån kan 
automatiseras och digitali-
seras. 

Vi är stolta över vårt arbete 
denna mandatperiod och 
vill fortsätta utvecklingen 
mot vår vision om en trygg 
småstad. En småstad som 
erbjuder gemenskap och 
Ekeröanda, som har lan-
dets bästa företagsklimat 
och en kommunal service 
i toppklass för livets alla 
skeden. Genom en stabil 
Ekeröallians, en ansvarsfullt 
skött ekonomi och indivi-
dens frihet i centrum blir 
detta möjligt.

– Adam Reuterskiöld (M), 
kommunstyrelsens ord-
förande

Ove Wallin (C), 
1:e vice ordförande
i kommunstyrelsen 

 Sivert Åkerljung (KD),
gruppledare för 
Kristdemokraterna

Vår vision är 
en trygg småstad

Är det civilsamhället som ska ordna mötes-
lokaler för invånarna? Man undrar.  Några 
bostadsrättsföreningar har byggt sig en 
lokal för sammankomster.  Genom Svenska 
kyrkan har  man för dyr penning möjlighet  
att hyra församlingsgårdarna. 

Jag ser det som en absolut minsta åtgärd 
att alla bostadsområden har en lokal för olika 

möten. Ett Folkets hus byggdes en gång 
i Träkvista för cirka hundra år sedan. Det 
finns inte kvar som sådant, utan är en privat 
villa idag. 

Jag vill höra friska, bra olika förslag på lös-
ning.  Tack för ordet!

– Ingrid Leander (S)

Möteslokaler för alla

REPLIK

Ulrika Sandin (MP) skri-
ver i senaste tidningen 
om Ekeröalliansens 
målsättning att bli bäst 
i Sverige på integra-
tion. Det är glädjande 
att Miljöpartiet ställer 
sig bakom vårt arbete 
för att Ekerö kommun 
ska erbjuda en effektiv 
integration utifrån sina 
förutsättningar. När det 
gäller uppfattningen om 
att vi skulle beskylla de 
nyanlända för att inte lära 
sig språket, leva på bidrag 
eller bo segregerat håller 
jag inte alls med tolk-
ningen av vårt arbete. För 
oss i Ekeröalliansen är det 
självklart att vi ska erbjuda 
ett bra mottagande och en 
effektiv integration för de 
som kommer hit. Därför 
fastslog vi redan i februari 
år 2015 riktlinjer för hur 
vi tycker att en effektiv 
integrationsprocess ska se 
ut. Ekeröalliansens förslag 
har resulterat i kommu-
nens arbete ”Självständig 
365”, vilket innebär att 
den nyanlände tidigt 
ingår i ett sammanhang 
där de får stöd att snabbt 

lära sig språket, skaffa 
en utbildning, en prak-
tikplats, en bostad och 
ett socialt sammanhang. 
Målsättningen är att den 
nya medborgaren ska bli 
självförsörjande inom 365 
dagar. Vårt arbete för en 
effektiv integrationspro-
cess erbjuder en kommun 
med stora möjligheter för 
den enskilde, men det är 
samtidigt inte en kravlös 
gemenskap. Det ska vara 
lika för alla. Alla med-
borgare i kommunen har 
rätt att få stöd och en god 
kommunal service av hög 
kvalitet. Det kräver i sin 
tur att alla medborgare, 
oavsett vart man kommer 

ifrån, är en aktiv del av 
samhället och bidrar efter 
sin förmåga. Att inte 
ställa samma krav på de 
nyanlända medborgarna 
som på våra nuvarande är 
inget annat än missriktad 
välvilja och riskerar att 
leda till utanförskap. Det 
är för oss inte ett godtag-
bart alternativ. Genom 
att ställa krav och erbjuda 
stöd vill vi istället erbjuda 
ett effektivt mottagande 
med verkliga möjligheter 
till integration.

– Adam Reuterskiöld 
(M), kommunstyrelsens 
ordförande

REPLIK

Hanna Svensson (S) skriver 
i senaste tidningen att hon 
upplever att undervis-
ningen blir allt mer digital 
samtidigt som eleverna 
inte har tillgång till till-
räckligt med datorer och 
läsplattor. Under mandat-
perioden har skolan varit 
ett av våra mest priorite-
rade områden. Genom att 
erbjuda eleverna de bästa 
lärarna, smarta inlärnings-
metoder och en effektiv 
kvalitetsuppföljning har 
vi arbetat mot målet att 
bli en av Sveriges tio bästa 
skolkommuner. En viktig 
del i detta arbete har varit 
att arbeta med digitala 
hjälpmedel i skolorna för 
att underlätta elevernas 
inlärning och minska 
lärarnas administration. 
Vi delar därmed uppfatt-
ningen att digitala hjälp-
medel har en avgörande 
betydelse i skolornas verk-
samhet. Under mandat-
perioden har vi arbetat för 
att skolorna ska få digitala 
hjälpmedel och applika-
tioner samt att lärarna ska 

erbjudas kompetensut-
veckling i hur digitala 
hjälpmedel kan användas 
effektivt i undervisningen. 
Inför nästa mandatperiod 
vill vi intensifiera vårt 
arbete med digitala hjälp-
medel i skolorna. Den 13 
juni lägger vi därför ett ord-
förandeförslag i barn- och 
utbildningsnämnden där 
vi föreslår en rad åtgärder 
för att förbättra skolornas 
digitala miljö. Målet med 
satsningen är bland annat 
att det om tre år ska finnas 
en dator per två elever i 
skolorna samtidigt som 
vi utvecklar den digitala 
miljön i förskolorna. Fem 
miljoner kronor kommer 

att avsättas för detta 
arbete. Hanna Svensson 
(S) behöver med andra 
ord inte oroa sig för den 
digitala miljön på våra 
skolor. Vi i Ekeröalliansen 
arbetar redan aktivt med 
digitala hjälpmedel som 
en del i vårt mål att bli en 
av Sveriges bästa skolkom-
muner.

– Adam Reuterskiöld 
(M), kommunstyrelsens 
ordförande 

– Lena Gerby (M),
barn- och 
utbildningsnämndens 
ordförande

En dator per två elever om tre år

REPLIK

Svar på Lena Gerbys påståen-
den  i ”Att svartmåla resulta-
tet är inget annat än oseriöst”:

”Vi (alliansen) har satsat 
på digitalisering för att 
erbjuda elever smarta inlär-
ningsmetoder och minska 
lärarnas administration”. 
Lena deltog på mötet som 
fackföreningarna anordnat 
den 3/5 där politiker träffade 
lärare. Där framkom mycket 
tydligt att digitaliseringen 
ute på skolorna inte fungerar 
då det finns för få datorer/ 
Ipads. På vilket sätt minskar 
digitaliserinen lärarnas admi-
nistration? Jag pratade nyss 
med en kollega som har 3038 
omdömen och 362 betyg att 
lägga in i Infomentor. 

”Vi har infört individua-
liserad undervisning”. Den 
individualiserade under-
visning har försvårats då 
klasserna blivit allt större. 
Samtliga elever oavsett vad 
de har för behov ska ”inklu-
deras” vilket innebär att upp 
till 32 elever sitter i samma 
klassrum. 

”Vi har lyft Ekerö till 8:e 

bästa skolkommun”. Det 
finns en redovisad betygs-
inflation enligt skolverkets 
databas Siris och tyvärr 
saknar var fjärde person som 
arbetar som lärare i Ekerö 
lärarlegitimation

”Vi har avsatt medel för 
kompetensutbildning av 
lärare”.  Kommunen har 
satsat på övergripande 
utbildningar. Det lärarna ofta 
saknar är individuell kompe-
tensutbildning med ämne-
sinriktning. Från och med i 
höst införs programmering 
i läroplanen. Lärare som ska 
lära ut programmering till 
eleverna (främst på högsta-
diet) behöver utbildning 
och lärare som breddar sin 
kompetens och till exempel 
läser till speciallärare behöver 
ekonomiskt stöd och tid för 
att klara utbildningen. Till 
det har kommunen tyvärr 
inte avsatt några medel 

”Vi har sänkt kostnaden 
för pedagogisk måltid”. Tack 
Ö-partiet för att ni för flera år 
sedan motionerade om fria 
pedagogiska måltider. 

”Vi har satsat extra medel 
på elevhälsa”.  Alliansen har 

tidigare minskat ner antalet 
kuratorer, psykologer, skol-
läkare, skolsköterskor med 
mera. Att tillföra en extra 
tjänst som skolsyster på 
Ekerö märks inte så mycket 
då ökningen utgår från en så 
låg nivå.

 ”Vi har satsat på god 
arbetsmiljö för lärare och 
elever ”. Skolpersonal och 
elever har tillsammans byggt 
upp trivsamma och stimu-
lerande arbetsplatser men i 
kommunens medarbetar-
undersökning svarar allt för 
många att de inte hinner med 
att utföra sina arbetsuppgifter 
inom arbetstiden. ”Vi är en av 
Sveriges mest resurseffektiva 
kommun när  när det gäller 
barn och utbildning”, det vill 
säga  Ekerös lärare levererar 
bra utbildning till minimalt 
pris. Det är vi som arbetar i 
skolan som bränner ut oss 
för att ge barnen en så bra 
skolverksamhet som möjligt 
trots knappa resurser. Nu är 
gränsen nådd!

– Åsa Lindqvist 
bekymrad lärare

Svar på Lena Gerbys påståenden

Självförsörjning inom 365 dagarg g

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

Entreprenör

 Frysförråd cirka 10 kvm på lastkaj uthyres

 Kallförråd cirka 10 kvm på lastkaj uthyres

LEDIGA LOKALER 
EKEBYHOV BUSINESS CENTER 

Bryggavägen 110

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

Kontaktperson för OD Tvätten: Ronnie 073-937 79 68
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Mälaröarnas 
nyheter starta-
des av Svenska 
dagbladet 1949
Tack vare ett 
aldrig sinande 
flöde av 
artiklar i MN 
sedan 1949, 
kan vi här ge 
en återblick
av livet på 
Mälaröarna för 
50 år sedan!

MÄLARÖARNA | Ibland hör 
man att det skulle har varit 
”bättre förr”. Det kanske det 
var i vissa avseenden, men 
när det gäller kriminalitet 
så tycks Mälaröarna har 
varit hårt drabbade i alla 
tider. Brottsbekämpning, 
vandalisering och stölder är 
vardagsmat när man tittar 
tillbaka 50 år i MN:s tid-
ningsarkiv.

En nyhet som får stort ut-
rymme är att ett elektroniskt 
tjuvlarm installerats i Sten-
hamra. Det är mackinneha-
varen Curt Johansson på Esso 
bensinstation som investerat 
i ett ”idiotsäkert” larm. Un-
der sina eftersökningar för 
att hitta en lämplig lösning 
som kan säkra hans bety-
dande sortiment av ”kiosk-
varor”, har Curt Johansson 
stött på lösningar som inte 
är fullt lika välfungerande. 
”Det förekommer inte säl-
lan att larm står på och tjuter 
över ett helt söndagsdygn 
utan att någon ingriper”. Den 
metod som han valt är dock 
ny och har visat sig fungera i 
stort sett hundraprocentigt.  
Fönster- och dörrglas tejpas 
med folie som aktiveras med 

en ”switch” när man stänger 
dörren och lämnar lokalen. I 
MN konstateras att ”trots att 
tjuvhärjningarna på Mälarö-
arna bekant tidvis är mycket 
besvärande, verkar det som 
om detta nya system blir en 
effektiv metod att sätta stopp 
för framfarten”.

På Lovön har ett bronsål-
dersröse i närheten av vat-
tenverket vandaliserats svårt 
under våren, vilket upptäcks 
av trädgårdsmästare Härje 
Bäärnman, Hogsta, under en 
junipromenad i området. 

Någon har uppfört en eld-
stad och ett vindskydd i röset 
samt kastat omkring stenar-
na. Herr Bäärnamn försöker 
nödtorftigt att återställa rö-
set och larmar därefter riks-
antikvariens ombud Berit 
Wallenberg, som i sin tur 

ska kontakta myndigheterna. 
Röset anses vara ett av Lov-
öns allra äldsta fornminnen 
och betraktas av sakkunska-
pen som ett av Stockholms-
traktens största och mest in-
tressanta i sitt slag.

Efter att en serie museistöl-

der har ägt rum under senaste 
tiden är det Drottningholms 
slotts tur då en bronsskulptur 
stjäls mitt under visningstid. 
Statyn bär namnet ”Sovande 
Herkulesbarnet” och är tillver-
kad någon gång på 1700-talet. 
Tjuvarna klipper helt fräckt av 

den mässingstråd som statyn 
är fastgjord med och tar med 
sig den. Dagen efter drabbas 
Tekniska museet i Stockholm 
av ytterligare stölder.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

50 år gammal kriminalitet

Slottsvaktmästare Gösta Ljunggren visar det tomma fundamentet efter den stulna bronsstatyetten. 
 

”Det förekommer 
inte sällan att larm 
står på och tjuter 
över ett helt sön-
dagsdygn utan att 
någon ingriper”
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Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

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

Funderar du på att byta 
fönster eller ytterdörr?

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

t

Grillfest I slutet av maj arrangerade Stenhamraskolan årlig talang-
tävling för eleverna. Köket bjöd på grillbuffé med färska råvaror 
och tillbehör och i år fanns även en sushikock på plats som bjöd på 
sushi till de cirka 500 gästerna.      FOTO: MIKAEL SANDBERG

Repslagning Munsö hembygdsförening Bertil Ifwers museum 
hade öppet hus den 26 maj. Då visades bland annat hur repslag-
ning går till och den utrustning som används. Dessutom fanns det 
hembakat fikabröd, musikunderhållning och det var visning av 
museets samlingar.                    FOTO: ANN-BRITT JACOBSÉN

Galleripremiär I strålan-
de sommarväder fira-
de Adelsö smedja sin 
premiär för året den 19 
maj med en utställning 
av akvarellisten Björn 
Bernström från Hilleshög 
på Färingsö.

– Vi har jobbat med 
renoveringar in i det sista, 
jobb som vi får belöning 
för nu när vi ser hur otro-
ligt många belåtna besö-
kare som har hittat hit 
till smedjan och utställ-
ningen, säger en nöjd 
Ove Westerberg, en av de 
ansvariga för Smedjans 
drift.
 

 FOTO: GUNNAR FAHLSTRÖM

Live på bio  visade vårterminens sista föreställning i slutet av maj. 
Det var en jubileumsföreställning i samband med Birgit Nilssons 
100-årsdag. Föreningen återkommer till hösten med nya föreställ-
ningar.                           FOTO: INGRID SANDBERG



Auktoriserad av SBF

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Sandviksvägen 4, tidsbokning 
på telefon 08 - 560 310 65

Med lång tradition och 
gedigen kunskap hjälper 

www.ignis.se

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

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

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

NYFIKEN?

www.ekerobudo.com 

Binärdata AB
Support & Försäljning 

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

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset

FÖLJ OSS!FÖLJ OSS!

 nyheter
MÄLARÖARNAS

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

Ekerö Skog & Trädgård

  Trädfällning 
 Tomtröjning
 Skogsröjning

072-246 99 86    ekeroskogotradgard@outlook.com

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

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

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Båtplatser 
uthyres

Nära Centrum,
Y-bommar. 

Ring
 0722-08 44 48

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

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

DÖDA

• Leif Holger Strömberg, 
Munsö, avled den 18 maj       
i en ålder av 74 år.

• Pia Kristina Margareta  
Nyman, Ekerö, avled den    
25 maj i en ålder av 71 år.

• Knut Gunnar Valdemar 
Axe, Adelsö, avled den 24 
maj i en ålder av 75 år.
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Den 7 juni fyller vårt 
älskade barnbarn 
Lilly 6 år! Tänk att 
du blir skolflicka i 
höst! Lycka till! 
Farmor och farfar

Grattis Thyr Berg 
på 3-årsdagen den 
17 juni från mormor, 
morfar, mostrar, 
morbröder och 
kusiner.

Grattis Viktor 7 år 
den 15 juni! 
Puss och kram från 
mamma, pappa 
och Ludvig.

5 juni  blir världens 
finaste 6 år! Grattis 
Simon! Mamma, 
pappa och Gustav 
älskar dig!

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.sePRIVATA ANNONSMARKNADEN

SÄLJES

Målad bokhylla. Höjd 170 
cm, bredd 50 cm, djup 25 
cm. Pris 150 kr. Tel 073-980 
05 98.

För den tekniskt intressera-
de så finns det nu ett tillfälle 
att ta över mina instrument 
och elektronikkomponenter 
för en spottstyver. Har även 
antenner och galvanise-
rade maströr, m.m. Är du 
intresserad så kom gärna 
och kika på prylarna. Har 
f.ö. en gammal nybesiktad 
Mercedes som är i nyskick 
att avyttra. Ring 070-453 
51 44.

Fleischmann modelljärnväg 
slumpas bort. Lägg ett bud. 
Ring 070 453 51 44.

Soffgrupp 3+2, varav den 
ena är en bäddsoffa, samt 
bord säljes var för sig eller 
hela gruppen. Ring 070-453 
51 44 och lägg ett bud.

Två sköna 
fåtöljer 
med 
tillhöran-
de fotpall 
säljes var 
för sig 
eller lägg 
ett bud 
på båda.  
Ring  
070-453 51 44.

TV-bänk till salu. 
Ring 070-453 51 44.

Blo

Blombord till salu! 
Ring 070-453 51 44.

UPPHITTAT
Upphittat vikingasmycke 
i närheten av Träkvista 
idrottsplats. Återfås mot 
beskrivning. Ring 073-733 
94 49.

Vår kära

Birgit
Hemmingsson

* 6 oktober 1927
✝ 10 maj 2018

ROLF och ANETTE

BARBRO och CHRISTER

LENNART och TINA

LEIF och CHRISTIN

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Sakta, så sakta
Du tynade bort

Vi stod vid Din sida
så hjälplösa blott

Stilla kom döden
den kom som en vän

tog Dig vid handen
och förde Dig hem.

Begravningen har ägt rum i
kretsen av familjen. Tänk gärna

på Alzheimerfonden, givarservice
telefon 020-30 11 30. 

Varmt tack till personalen på
Söderströmskagården

Vår käre

Arne Gjersvold
* 16 februari 1931

har lämnat oss med 
ljusa och vackra minnen

Ekerö 25 april 2018

M O N I C A

PER och MALIN

Felix  Tilde

LARS och MAJA

Adam  Fanny

Din kärlek och omtanke
kände inga gränser...

Begravningen har ägt rum 
i kretsen av de närmaste

Vår käre

Leif Strömberg
* 23 juni 1943

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad

Munsö den 18 maj 2018

MARIE och HASSE

Släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Munsö kyrka torsdagen den

14 juni kl 14.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund
i Munsö Församlingsgård.

Svar om deltagande till
Mälarö Begravningsbyrå

08-211 144 senast 11 juni.
Vår älskade

Gunnar Axe
* 28 september 1942

har lämnat oss i stor sorg och
saknad

 24 maj 2018

E E V A

Barn

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

För alla fans rum i Ditt 
hjärta

För alla Du gjorde Ditt allt
Du deltog i glädje och

smärta
Tack Gunnar för allt

Begravningen äger rum torsdagen
den 21 juni kl11.00 

i Adelsö Kyrka
Efter akten inbjudes till

minnesstund.
Osa alfa/IGNIS Ekerö Begr.byrå

tel. 08-560 310 65 
senast torsdagen den 14 juni
Tänk gärna på Cancerfonden

 Tel- 020-59 59 59 

• Familjeannonsera GRATIS! 

• Max 100 tecken inklusive 
blanksteg samt ev jpg-bild. 

• Skicka till 
familj@malaroarnas nyheter.se  

• Eller till  MN, Box 100, 
178 22 Ekerö

• Publicering sker i nästkom-
mande nummer,  i turordning 
samt i mån av utrymme  

Köper alla bilar utan krav!
T ex obesiktigade, oskattade, oservade, 

med körförbud, avställda, med besiktningsnedslag, 
rostiga, firmabilar, USA-bilar m.m.

Köper din bil efter er beskrivning
Köper av husbilar och husvagnar
Ring eller sms:a för en trygg kontantaffär

0728-488 081 – Jacobsson
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Öppettider: måndag-fredag 6:30-18, lördag 9-14, söndag 10-14  •  Telefon: 08-560 241 00 
info@faringsotra.se  •  www.faringsotra.se • Färentunavägen 65, 179 75 Skå

Lite personligare – lite bättre

Vi hjälper dig med ditt projekt!

Bara 5 minuter 
från Tappström

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

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

Thomas Ove Stefan Martin Emil

Konstruktör Lars Fjellström – www.bluegallery.se

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

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

Bilden: Tupp i hönsgård         FOTO: ARKIV

Vi gratulerar Margaretha Bergman, Ekerö, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning.
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SOTNING, BESIKTNING, 
VENTILATIONSRENSNING
REPARATIONER,
FÖRSÄLJNING, MONTERING

 UbbeSotare
                    – Ny regi sedan 1 juni 2015 –

070-878 10 26 www.ubbesotare.se

Välja 
behörig sotare? 
Jag hjälper dig 
med ansökan

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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

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

HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se
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Adept i Sveriges TapetserarmästarefruJanssouFri hämtning och lämning för mälaröbor på fredagsförmiddagar

           @frujanssons
www.frujansson.se

– Ge dina möbler nytt liv –

MÄLARÖARNAS TAPETSERARVERKSTAD

Möbeltapetsering - Platsbyggda möbler - Gardiner

070-753 64 44 

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 

Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

     Salong Nataly & Alisa
ÖGONFRANSAR 

Lash lift med Botox – Laminering

NAGLAR 
Classic och Advanced

100 olika färger gellack. Säljer även Didier professionella gellacker

TATTOO 
Alla motiv

Tidsbokning: 076-709 00 40. Bryggavägen 121

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

Kvalitet är ofta inte mer 
komplicerat än så.

www.ekesioo.se

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

ALLT INOM BYGGNATION
Från små till stora projekt

Behåll stommarna, byt luckorna!

www.ingwallkoket.se

 

Vi söker visningskök i vissa  
områden och erbjuder 30% rabatt  

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

Vi har 4,6  
i snittbetyg  
hos Reco.

Service och reparationer

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

HUSBILAR 
HUSVAGNAR 

SLÄP
4-HJULSMÄTNING

Vi hjälper dig vid smärta, skador & stress 

Massageterapi 
Idrottsmassage

Laserterapi 
Koppning m.m.

Cert. Med. Massageterapeuter Johanna & Lottie 

Generösa öppettider. Boka via Bokadirekt.se 

08-560 300 15      www.ekerohalsorum.se      Bryggavägen 131D, JUNGFRUSUND
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MÄLARÖARNA | Långvari-
ga vandaliseringar, en 
blottare klädd i beige, 
cykelsabotörer på Färingsö 
samt tips inför sommaren 
– polisen kan berätta om 
vitt skilda mälaröhändel-
ser som ägt rum under 
senaste två veckorna.

Under lång tid har ”Gam-
la huset butik och café” på 
Ekerö utsatts för vandalise-
ringar och trakasserier. När 
en tung sten nyligen kasta-
des in genom ett fönster och 
var nära att träffa en av de an-
ställda, fick dock personalen 
nog och gjorde ett upprop 
på sociala medier. Många 
har reagerat och bland annat 
har ett lokalt motorcykel-
gäng engagerat sig och åker 
nu med ojämna mellanrum 
förbi huset i Ekebyhov och 
se till att allt är i sin ordning.

– Det är olyckligt att de har 
drabbats så hårt och vi har 
inget att säga om att allmän-
heten engagerar sig, så länge 
de inte går in på polisens 
arbete. Det är ju en form av 
grannsamverkan och det 
uppmuntrar vi, säger Stefan 
Berg, kommunpolis.

Han berättar också om att 
ett sexuellt ofredande ägde 

rum den 24 maj. En man i 
30-årsåldern stod då en bit 
ifrån ridklubben på Björk-
uddsvägen i Ekebyhov och 
onanerade öppet. Han be-
skrivs som lång och smal, 
med ljusbrunt hår och ljus 
hy samt klädd i armékeps, 
t-shirt och shorts, allt i bei-
ge.

Nyligen blev också MN 
tipsade om att vandaler hade 
strött ut ”vassa föremål” på 
Färingsö vilket fått till följd 
att ett 30-tal cyklister fick 
punktering. Polisen säger sig 
ha hört talas om händelsen, 
men att de inte har fått in nå-
gon anmälan om saken.

– Det har också varit ett in-
brottsförsök på Skå festplats 
och där har man fångat gär-
ningsmannen på bild. Han 
var klädd i svart integral-
hjälm med visir, svart jacka, 
blå jeans och han körde en 
röd och vit tung motorcykel.

Även om Mälaraöarna är för-
hållandevis förskonat från 
villainbrott, särskilt om man 
jämför med Bromma, sker 
det emellanåt. Bland annat 
blev en husägare på Kol-
trastvägen i Älvnäs utsatt för 
oönskat besök den 23 maj.

– Inbrottet har skett dag-

tid och tjuvarna har brutit 
upp ett fönster på baksidan 
av huset. Man kan se när 
det gäller många inbrott 
som sker nu, att förövarna 
inte skyr några medel för 
att komma in. De klättrar på 
stuprör, använder befintli-
ga stegar och staplar till och 
med utemöbler på varan-
dra för att kunna ta sig in på 
husets övervåning, berättar 
Stefan Berg.

Många villaägare nöjer sig 
med att larma undervåning-
en i huset, vilket gör att tju-
var som tar sig direkt upp på 

övervåningen undviker att 
aktivera larmet.

– Det är extra viktigt nu 
när semestrarna närmar sig, 
att inte snåla med skalskyd-
det om man ändå bestämmer 
sig för att satsa. Det är också 
bra att prata ihop sig med 
grannarna om att hjälpas åt 
med att göra så att huset ser 
bebott ut. Häng ut tvätt på 
strecket och klipp varandras 
gräsmattor till exempel, tip-
sar Stefan Berg. 

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Tvätt och vandaler 

Häng ut tvätt på strecket när du reser bort, för att lura tjuven. 
 FOTO: ARKIV



FASTIGHETSSERVICEDATA

SERVICE  FÖR  DIG!  
    På hemmaplan finns all service för dig!

FÄRGHANDEL

FÄRG   TAPET 
GOLV

Ekerö • Träkvista Torg

Tel: 08-560 313 40

www.coloramaekero.se

Följ oss på Facebook!

FÖNSTER

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

F’SONS
ALLSERVICE AB

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

www.fsons.se 
Tel: 560 47 111

Vi har ansvarsförsäkring och 
F-skattesedel

TOMT & TRÄDGÅRD

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador

Framvagnsinställningar

Bilglas

Lackering

Vi samarbetar med  

samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

 

 

Tel 560 425 80 
 

TAXI

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

Mattläggning
 Heltäckande mattor
 Plast/linoleum mattor
 Måttbeställda 

   textilmattor

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

08-564 109 50  •   lejagruppen.se

Bra karl reder 
  sig själv. Eller... 

VI HJÄLPER DIG MED:

•  Markplanering   
•   Dränering   
•   Vägbyggen   
•   Vinterväghållning   
•   Dikning  

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

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruk-tio-

ner. Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av 
köksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

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

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

560 340 00

Ditt taxibolag
på hemmaplan

PUMPINSTALLATIONER 
ENERGIBORRNING

Tel: 08-560 243 48
Mobil 070-895 65 45



Vi förbereder din bostad när du drömmer om  

ett nytt läge och vill göra en riktigt bra affär. 

Läs mer på svenskfast.se/smygstart

SOPHIA ÅKERMAN

 Reg. Fastighetsmäklare
0707 60 46 63

MARTIN LARSSON

 Reg. Fastighetsmäklare
0708 30 01 61

MIKAELA HOLM

Mäklarassistent
08 564 109 40

LINN LAGERQVIST

 Reg. Fastighetsmäklare
0705 10 65 69

JENNY NÄSLUND

 Reg. Fastighetsmäklare
0708 26 83 00

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

Smygstarta
din bostadsdröm



Koll på läget sedan 1937

Välskött kedjehus

Centralt i Närlunda

Nära till skolor och centrum

Filippavägen 9, Ekerö
6 rok, 112 + 4 m² UTGÅNGSPRIS 3 850 000 kr  VISAS

Ring för tidsbokning ADRESS Filippavägen 9 BYGGÅR

1963 TOMT 447 m² EP 164 kWh/kvm/år MÄKLARE

Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Barnvänligt gavelradhus

Soligt sydvästläge

Två helkaklade badrum

Brittgårdsvägen 20, Ekerö
4 rok, ca 108 m² UTGÅNGSPRIS 3 495 000 kr AVGIFT 6

518 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning ADRESS

Brittgårdsvägen 20 BYGGÅR 1986 EP 103 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 0705-10 65 69

Högt fritt läge 

Vinterbonat fritidshus

Lättskött solig tomt

Bodavägen 37, Färentuna
3 rok, ca 55 + 24 m² UTGÅNGSPRIS 2 350 000 kr VISAS

Ring för tidsbokning ADRESS Bodavägen 37 BYGGÅR

1963-1968 TOMT 2462 m² EP Behövs ej MÄKLARE Linn

Lagerqvist TELEFON 0705-10 65 69

Rofyllt läge med fantastisk vy

Tomt, hagmark samt en sjödel

Totalt 5 rum + gästhus

Östmarksstigen 10, Skå
3 rok, ca 77 + 67 m² UTGÅNGSPRIS 4 495 000 kr VISAS

Sö 10/6 kl 14:45-15:30 ADRESS Östmarksstigen 10

BYGGÅR 1964+1994 TOMT 9236 m² EP 142 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 0705-10 65 69

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



Koll på läget sedan 1937

Långängens gård, Färentuna

6 rok, 180 kvm + gästhus + stall med 9 boxar + ridhus UTGÅNGSPRIS 12 850 000 kr ADRESS Långängens gård

1 EP 85 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Komplett hästgård om ca 6 ha Ridhus från 2015 samt ridbana

Uthyrningsdel och gästhus Privat belägen

Underbart sjönära boende 

Nyrenoverat

Vacker natur inpå knuten

Prästvik 5B, Drottningholm
6 rok, ca 91 + 71 m² UTGÅNGSPRIS 5 600 000 kr

AVGIFT 3 558 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning

ADRESS Prästvik 5B BYGGÅR 1937 EP 42 kWh/kvm/år

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Vidsträckt utsikt 

Altan med söderläge & jacuzzi

Totalt  246 kvm

Ölstavägen 114, Färentuna
7 rok, ca 212 + 34 m² UTGÅNGSPRIS 4 395 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning ADRESS Ölstavägen 114

BYGGÅR 1984+1998 TOMT 1053 m² EP 82 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 0705-10 65 69

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



CENTRUMBLADETCENTRUMBLADETCENTRRUMBBBLAADDET

Arrangör: Ekerö Centrumförening

Välkomna till Ekerö Centrums

Lisa Ajax uppträder!

Lördag
9 juni 
kl 10-15
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Sommar
fest!

 Ansiktsmålning
 Hoppborg 
 Popcorn
 Sockervadd 
 Fiskdamm
 Glass till barnen
 Friskis & Svettis 
 Magdansösen Nadja

erbjudanden denna dag!



E-handel i all ära.

Äntligen 
sommar! 
Sommarblommor, 
kryddor och amplar! 
Allt från våra 
lokala odlare!

Information och aktuella erbjudanden från dina lokala butiker i Ekerö Centrum

Träna för 169:-/mån eller 1995:-/år. 250:- i medlemsavgift tillkommer i 
samband med tecknande av medlemskap. Vi har öppet dygnet runt och 
erbjuder kondition, fria vikter och separat tjejdel.

Always

Fitness 24

Sommarerbjudande! 

169 kr
per månadTa 3 betala för 2 

på lokalodlat
Gäller endast 9/6 -18

20 % på allt i butiken!
Gäller ej från 
lokala leverantörer 
och endast 9/6 -18.

Sommarfest!

Öppet
dygnet
runt!

20 % rabatt 
på allt! 

Förutom kemtvätt erbjuder vi 
skomakeri, skrädderi, batteri-
byten och reparation av alla slags 
klockor. Vi köper även guld. 
Välkommen in!

EKERÖ

KEMTVÄTT 30 % rabatt 
på väskor 

och plånböcker
15 % på allt! Hos oss hittar du det mesta du behöver inför 

sommaren! Gäller lördag den 9/6 på ordinarie priser.

Sommarerbjudande 15 %

15 % rabatt 
på allt!

30 % rabatt
på kemtvätt

Gäller vid inlämning vecka 23 & 24 

Floristhörnan

Ekerö

30 % rabatt 
på alla glas*

Passa 
på!

*Erbjudandet gäller vid köp av  
kompletta glasögon med Hoyas 
senaste glas inkl bästa behandling. 
(Värde upp till 3972:-). Kan ej kom-
bineras med andra erbj/rabatter. 
Gäller t.o.m 18-06-22.

Lördag 9 juni kl 10-15: Möt Anja från Marc Jacobs, Carrera, Max Mara 
och Polaroid. Passa på att prova hela kollektioner av vanliga bågar och 
sol. 20 % rabatt på solglasögon under dagen!

Specialvisning 

med 20 % rabatt på solglasögon under dagen!



Information och aktuella erbjudanden från dina lokala butiker i Ekerö Centrum

Vi föredrar ö-handel!
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Kom in till oss med dina 
frågor – vi hjälper till med 
det mesta. 

Har du problem med 
din dator, iPad eller 
din mobil?

(ord.pris 156.-)

20 % rabatt
på ditt första köp!

från Barents hav

Odlad i Vilhelmina, 
Norrland

Välkommen in till oss på Apoteket 
Tidlösan! Här hittar du bland 
annat solskydd du kan lita på till 
sommarens alla soliga dagar.

(ord.pris 156.-)

Erbjudande!

Vid köp av tre varor 

lämnar vi 15 %

Gäller fram till 7 juni.

Skagenröra
29 

90/hg
Vår egen. Fullmatad med räkor. 

Från manuella fiskdisken

Glass & Milkshake 

20 kr

Svalkande 

goda 

erbjudanden!

Wienerbröd
5:-/st

Butiksbakad. Bonjour. 90gr. 55,60kr/kg

Baguette
10:-/st

Butiksbakad. Bonjour. 395 gr 25,30 kr/kg

Välkommen!

rr ffffffffffffffffffrrrrrrrrararaaram

15 % rabatt 
vid köp av tre varor

Marknadspriser 
i butik! 

Gäller endast 
9 juni

ItCare Ny 
butik!

10 % rabatt 
på ett helt köp

med undantag för receptbelagda 
läkemedel

Brieost
9 

90/hg
Engelmanns. Packad

Fotbolls-VM
Vi har en tävling  

på torget!

Vinn fotbollar, 

tröjor 

och kepsar



Vi har matbröd, kaffebröd, tårtor, grilltoast, smörgåsar, sallader, pajer, 
bakad potatis och glass från Engelholmsglass. 
Öppet: Måndag-fredag 7.00 - 18.30. Lördag 8.00 - 16.00.

Njut av en räkmacka 
& ett glas vin hos oss!

ill ö å ll d j

Glass från 
Engelholms

ÖPPETTIDER

Vardagar ......................10.00–18.30

Lördag .........................10.00–15.00

ICA ................alla dagar 8.00–22.00

Vissa butiker har utökade öppettider.

För information – se ekerocentrum.se
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Köp 1 Royal Canin Katt 
våtfoder 12-pack, 

få 1 GRATIS! 
(Gäller utvalda 

sorter och endast 
den 9/6 -18)

1 gratis 
på köpet!

EKERÖ
GRILLEN

T
Ö
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
ÖÖ

EKERÖ
KEMTVÄTT

WWW.EKEROCENTRUM.SE

Kanonerbjudande endast idag!

Kostnadsfri
värderingKontakta oss för gratis 

borådgivning och en kostnadsfri 
värdering!

Din lokala mäklare 
i Ekerö Centrum

Maybelline

Gåva på 
köpet!

Handla valfri produkt från 
Maybelline och få en gåva!
Välkommen in till oss!
(Erbjudandet gäller lördag 9/6 -18)

Sommarerbjudande!

Floristhörnan
Ekerö
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