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Hyr kontor här!

Behöver du hjälp med 
din redovisning?

Kontakta Admit Ekonomi Ekerö AB

www.admit.se

Skrotupplag
i skogen
Skogen vid Rastaholm är på sina ställen full av 
skräp och skrot. Sedan 2015 har boende bett 
kommunen om hjälp, men ingenting händer. | 6

”Klövern” till Träkvista
Klöverskolan är en särskild undervisningsgrupp, idag 
belägen i en villa i Väsbyområdet. Verksamheten ska 
flyttas till nya lokaler i Träkvistaskolan så snart dessa 
är färdigbyggda. Personal anser dock att barnen 
behöver den avskildhet som Klövern har idag. | 12

P-avgifter från 1 juli
Samtliga parkeringsplatser i anslutning till Drotttning-
holmsparken blir avgiftsbelagda från 1 juli. Parkerings-
förbud införs på en rad intilliggande platser. | 14

Bisamhällen har dött
Ungefär hälften av bisamhällena på Mälaröarna har 
dött. Mälaröarnas biodlarförening har en plan för hur 
man ska lösa problemet. | 16

”Adelsö förskola är mycket viktig för familjerna 
på Adelsö. Att förskolan fungerar bra är enligt 
föreningen Värna Adelsö också av avgörande 
betydelse för utvecklingen på ön.”  |  tyck 36

Fri simskola till många
Årets simskola på öarna erbjuder fri simundervisning till 
ungdomar från 16 år och äldre som inte kan simma, ungdo-
mar i årskurs 4 och 5 samt sexåringar. Simskolan ser också 
gärna att vuxna som kan simma, även kommer och testar 
sin simstatus. | 14

Nyheter för Birkabesökare 
För den som besöker Birka i år finns det bland annat 
möjlighet både att gifta sig som en viking och att äta 
grillat vildsvin på restaurang Särimner. | 25

Revansch för Sophia
Sophia Sundberg sprang i mål som nummer sex i 
världens tuffaste ultralopp Comrades i Sydafrika. Det 
förärade henne en medalj i äkta guld. | sporten 33

100 % OM ÖARNA!                    20 JUNI 2018  |  NR 11 ÅRGÅNG 69  |  MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB

 nyheterMÄLARÖARNAS

Under senaste tiden har Mälaröarna varit platsen för flera stora firanden. Ekerö centrum bjöd till stor 
sommarfest med publikfavoriten Lisa Ajax på scen den 9 juni.

Ett par dagar tidigare, på Sveriges nationaldag, fylldes Drottningholmsparken av nära 4 500 firare som njöt av 
sång, musik och andra festligheter. | 18-20                                                                                   FOTO: OVE WESTERBERG

Festligheter i flera dagar

’’

Är du trygg med 
din redovisning? 
Kontakta oss för ett möte!
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    Björkviksvägen 1, FÄRENTUNA • Tel 560 425 80 

 

50 % rabatt

Ekerö Optik
08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget  
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Andreas Lavotha och Christopher Hästbacka 
arrangerar kammarmusikfestival. Sid 28.

 FOTO: VICTOR ALSÉN

I Ölsta Folkets park blir det barnteater i sommar. 
Sid 29.
            FOTO: BENGT WANSELIUS
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Med ”Den blomstertid nu kommer” har skolbarnen sjungit in sommaren, det blir kanske 
blommor i håret på midsommar och sju sorter under kudden. Sommaren är här med sin 
blomstrande natur, men för att blomningen ska hållas vid liv och fruktträden ska bära frukt, 
behöver vi binas hjälp. Under vintern har dock hälften av alla bisamhäller på Mälaröarna dött, 
men Mälaröarnas biodlarförening är ändå hoppfull. I detta nummer kan du läsa mer om detta 
och vad du själv kan göra för att dessa pollinerare ska må bra. 

Att bada hör också sommaren till, men alla kan inte simma. I år erbjuder simskolan på öarna 
fri simundervisning för några grupper, mer om detta läser du på sidan 24.

En tur i skogen sommartid kan också vara en lisa för själen, men när man kommer in i sko-
gen vid Rastaholm, möts man dessvärre av skrotupplag på flera platser. Boende intill har vänt 
sig till kommunen för hjälp, men ingenting händer. Detta har vi tittat närmare på liksom andra 
nyheter som påverkar kommunens invånare på olika sätt. 

Men åter till sommaren – för många av oss innebär den ledighet. Vad är då inte härligare 
än att luta sig tillbaka med en god bok? I detta nummer får du ett par boktips och för dig som 
hellre ger dig iväg för att uppleva något, har vi samlat ihop några godbitar ur sommarens olika 
evenemang på öarna.  För, som mälaröbo behöver man egentligen inte resa långt för att semes-
tra, här finns både bad, natur och massvis med kultur.

Vi på redaktionen önskar er alla en riktigt härlig sommar!
EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se
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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 2 495 000 kr Avgift 3 251:-/mån (ink. värme och kallvatten) Boarea 53 kvm Vån 2 av 4 (Hiss)
Visas Ons 20/6 17.00-17.30 Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

2:a Ekerö | Ekerö Tätort Clas Horns väg 9

Utgångspris 4 375 000 kr Tomt 1 411 kvm Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Tomt | Ekerö Älvnäs Domherrevägen 22

Utgångspris 4 275 000 kr Rum 4 rum, varav 3-3 sovrum Boarea 111 kvm Tomt 235 kvm Byggt 1968
Energiklass D Ring för tidbokning 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
Energiklass G Ring för tidbokning Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Ekerö | Färingsö Kumlavägen 17

FASTIGHETSBYRÅN.SE

På gång att köpa  
fritidshus här i krokarna?  
Varför inte ringa Sveriges  
största mäklare?

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



 Svensk oxfi lé   Scan. 
Ursprung Sverige.     Packad i bit.      

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Miss a inte våra erbjudanden inför 
midsomm arhelgen. Välkomm en! 

/Nathalie, Lill emor & Isabell a

 /kg 
 1k 

Handla andra 
varor* för 
 200  kr så får 
du köpa…

 /kg 
 349k 

 Midsommarafton 8–18 
Midsommardagen 10–22

 Svensk färskpotatis   Sverige. 
      Jfr pris 1:00/kg.      Max 3 kg/hushåll.  
*Gäller ej spel, tobak, lotter och receptfria varor.



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

 Prästost   Östgöta ost. 
    Lagrad. Packad i bit.      

Glass    1 liter.   Alvesta glass.
Olika smaker.   Jfr pris 25:00/liter.    

Öppet 8–22

Tappström

 Tonfi sk i skivor   Sjöboden.
    Albacore. Linfi skad. Från manuella 
fi skdisken.   Jfr pris 159:00/kg.        

 14  90  /hg  19  90  /hg  9  90  /hg  /kg 
 159k 

 /st 
 10k  59  90  /kg 

  

 2  för

 50k 

 Vår egen fl ädersill   ICA 
Tappens kök.     Härligt fräsch inläggning 
från oss på ICA Tappström. 
  Jfr pris 149:00/kg.        

 Vår egen löjromssill   ICA 
Tappens kök.     En klassiker från oss till 
högtiderna.   Jfr pris 199:00/kg.        

 Vår egen gubbröra  
 ICA Tappens kök.       Jfr pris 99:00/kg.        

Priserna gäller vecka 25 t o m 24/6-18 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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RASTAHOLM | Sedan 2015 har 
boende försökt få hjälp av kom-
munen med det skrotupplag som 
finns i skogen vid Rastaholm, 
men ingenting har hänt.

2015 gjordes en anmälan till miljö-
nämnden på kommunen. De i sin 
tur hänvisade till byggnadsnämn-
den dit ärendet inkom i september 
samma år.  2017 var kommunen på 
plats och tittade. Men ingenting 
hände. I januari i år tog en boende 
åter kontakt med kommunen, svar 
kom via mail att man jobbade på 
ärendet. I slutet av april tog den bo-

ende åter kontakt för att höra vad 
som skett. I slutet av maj kontakta-
de den boende MN.

– Jag har ännu inte fått svar 
trots att kommunen har som po-
licy att svara inom en vecka. Det 
handlar om flera husbilar och bilar 
och massor med annan bråte och 
ibland verkar som det bor folk där. 
Det är mycket obehagligt, säger 
den boende.

I skogen står fem risiga husvagnar 
varav en verkar bebodd. Intill en 
husvagn ligger tolv gamla cyklar. 
Här finns också en rostig traktor, 

två bilvrak och fem rejäla högar 
med allt från gamla damsugare 
till porslin, stolar och annan bråte 
dumpat.

Ärendet hamnade först hos 
byggnadsnämnden som avskrev 
ärendet.

– Vi har fattat beslut om att inte 
ingripa eller besluta om påföljd 
och har avskrivit ärendet. Den ak-
tuella fastigheten utgör inte tomt i 
enlighet med Plan- och bygglagen, 
då fastigheterna är obebyggda och 
inte avsedda att byggas på vilket 
gör att byggnadsnämnden som 
myndighet inte kan ingripa denna 

gång. Ärendet får hanteras av mil-
jönämnden då det faller under Mil-
jöbalken, säger Arnulf Langlet (M), 
ordförande i byggnadsnämnden.

Området ligger inom strandskyd-
dat område och i miljö- och stads-
byggnadskontorets bedömning, 
anses området omfattas av ett stort 
allmänt intresse. Strandskyddsbe-
stämmelserna syftar till att trygga 
förutsättningarna för allemans-
rättslig tillgång till stranden.

– Miljökontoret har blivit infor-
merade om ärendet av byggloven-
heten. Vi har varit på plats och hål-

ler på att handlägga ärendet, men 
det är ännu oklart hur ansvaret för 
att ta bort skräpet ser ut, kommen-
terar Kaspar Fritz, miljö- och häl-
soskyddschef på kommunen.

Ärendet har tagit över två och ett 
halvt år men är alltså ännu inte ut-
rett beträffande vem som ansvarar 
för att få bukt med problemet. 

– Eftersom kommunen inte är 
intresserad tolkar jag detta som att 
det är fritt fram att åka ut i skogen 
med avfall och dumpa, säger den 
boende.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Skogen som mer liknar en sopstation

MILJÖ

I skogen vid Rastaholm har mängder med bråte dumpats, det finns ett par bilvrak, en gammal traktor och flera husvagnar. Anmälan kom in till kommunen 2015, men inget har hänt.            FOTO: EWA LINNROS

”Eftersom kommunen inte är intresserad tolkar jag detta som att det är fritt fram att åka ut i skogen med avfall” ’’



Trevlig midsommar önskar 
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KOMMUNEN | Valet är den 9 
september men förberedelsear-
betet började redan strax före 
årskiftet. Det är mycket som 
måste organiseras och när det 
väl är dags att ta emot väljarnas 
röster, får ingenting gå fel. På 
kommunens valkansli är förbere-
delserna i full gång.

– Det finns ingen felmarginal, all-
ting måste stämma, säger Ann-Ca-
thrine Bergström som är chef för 
kommunens valkansli.

Arbetet innebär bland annat att 
hitta vallokaler som är tillgängliga.

– Den måste vara tillgänglig-
hetsanpassad och det får till ex-
empel inte vara fönster överallt, 
för ingen ska ju kunna se vad du 
stoppar i kuvertet då du står bakom 
skärmen, förklarar Ann-Cathrine 
Bergström.  

I kommunen är 15 vallokaler 
öppna på valdagen, sedan finns 
det tre stycken förtidsröstnings-

platser. Det är biblioteket i Ekerö 
centrum, biblioteket i Stenhamra 
och en ambulerande vagn som åker 
runt. Förtidsröstningen börjar 22 
augusti och den ambulerande ”lo-
kalen” kör ända fram till och med 
valdagen, då det är nytt för i år att 
det ska finnas en förtidsröstnings-
lokal öppen under samma tider 
som vallokalerna på valdagen.  Då 
kommer den att vara stationerad 
utanför kommunhuset. 

På kansliet är det förutom 
Ann-Cathrine Bergström, ytterli-
gare tre personer som arbetar med 
förberedelserna inför valet och två 
personer som är arbetsledare för 
förtidsröstningen. 

– Nu håller vi på att bemanna 
förtidsröstningen. Det är många 
som har jobbat med det här tidi-
gare och flera är tidigare anställda 
som nu gått i pension.

Det är cirka 30 personer som 
kommer att arbeta med förtids-

röstningen i olika arbetspass. Det 
ska också rekryteras folk till de 15 
vallokalerna som håller öppet på 
valdagen. Till varje vallokal ska det 
finnas ordförande, vice ordföran-
de plus sex, åtta eller tio personer, 
beroende på valdistriktets storlek. 
Det blir ett långt arbetspass från 
åtta på morgonen till cirka klockan 
elva, tolv på kvällen. 

– Vi stänger vallokalerna klock-
an åtta, men sedan ska rösterna 
räknas och då måste det stämma i 
förhållande till hur många man har 
prickat av i röstlängden, berättar 
Ann-Cathrine Bergström.

Har det hänt att man fått räkna 
om?

– Ja, det har hänt. Men de röster 
som inte varit ok, skickas in till 
valnämndens preliminära rösträk-
ning onsdagen efter valet. Dit går 
alla röster in som har blivit under-
kända plus att vi då räknar alla ut-
landsrösterna och de förtidsröster 
från Ekerö eller från annan plats i 

Sverige som inkommit under val-
dagen. 

Nytt för i år är också att man har 
ambulerande röstmottagare som 
kommer hem till den som inte kan 
ta sig till en röstlokal. 

– Det är två personer som åker ut 
och som har med sig valurna, röst-
sedlar, kuvert och en skärm. Det är 
sex personer som kommer att vara 
behjälpliga med att göra detta och 
det kommer att finnas två tillfällen 
per vecka. Man ringer in och begär 
detta och man ska ha ett skäl till 
varför man inte kan ta sig till en 
vallokal.

Antal röstberättigade i Ekerö 
kommun är i år 20 291.

– Ekerö kommun har ett högt 
valdeltagande sedan tidigare och 
det ska vi försöka att behålla. Den 
ambulerande vallokalen för för-
tidsröstning brukar vara väldigt 
populär och den kommer även i år 
att stå på Karusellplan i Drottning-

holm varje vardagsmorgon. Så när 
man ändå står i kö, kan man svänga 
in och rösta. 

Den som förtidsröstat kan ock-
så ångerrösta i vallokal på valda-
gen. Det innebär att när den rös-
tandes förtidsröst ska prickas av 
efter stängning, ser valarbetarna 
att denne redan är avprickad. Då 
plockar man bort denna förtidsröst 
och lägger i ett särskilt omslag som 
försluts och kommer inte att öpp-
nas.

– Det är väldigt mycket mer jobb 
bakom ett val än man kanske tror.  
Det är en anspännig hela tiden ef-
tersom ingenting får gå fel, säger 
Ann-Cathrine Bergström.

Alla uppgifter om tider med 
mera kring röstningen kommer att 
finnas på kommunens hemsida.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

VAL 2018

Inget får gå fel vid valet

”Det är väldigt mycket mer jobb bakom ett val än man kanske tror” ’’

I kommunens arkiv finns flera valurnor från tidigare val bevarade. De allra äldsta som ses på bilden till vänster, liknar mer gravurnor. Men tiden  har karaktären förändrats rejält. De modernare 
urnorna på högra bilden är kanske inte så vackra men förmodligen mer praktiska.                                                                                               FOTO: EWA LINNROS

Jessica Dennerlöf,
 Ann-Cathrine Bergström, 
Lotta Bergsten och Hans 
Bärlin har fullt upp med 

förberedelserna inför
 valet i september.

FOTO: EWA LINNROS
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KOMMUNEN | ”Fixa min 
gata” heter en ny app som 
kommunen lanserar. Via 
appen kan medborgarna 
rapportera in fel och bris-
ter.

Med appen som är gratis, 
kan man när man ser nå-
gonting som man tycker 
borde åtgärdas, på ett enkelt 
sätt anmäla detta till kom-
munen. Det kan handla om 
nedskräpning, klotter eller 
någonting som är trasigt 
som exempelvis en lyktstol-
pe eller parkbänk.

– Felanmälan hamnar då 
hos kontaktcentret Ekerö 
direkt. Antingen kan per-
sonalen där hantera ärendet 

direkt eller så skickas det 
vidare till rätt instans för åt-
gärd, berättar Johan Elfver, 
kommunens kommunika-
tionschef.

– Appen är ett resultat av 
Ekeröalliansens arbete med 
att kontinuerligt förbättra 
och förenkla för våra med-
borgare genom effektiva 
digitala lösningar i kommu-
nens verksamhet. En test-
version av ”Fixa min gata” 
har varit igång sedan i maj 
och jag hoppas att medborg-
arna kommer tycka att detta 
är ett enkelt sätt att ta kon-
takt med kommunen för att 
felanmäla saker som de ser i 
sin vardag. Många kommer 
nog uppleva det enklare att 

kunna fota eller kommente-
ra ett fel direkt i en app istäl-
let för att ringa in till kom-
munens kontaktcenter och 
kopplas till rätt handläggare. 
Nu kommer vi låta med-
borgarna använda appen en 
tid och sedan följa upp vad 
som kan förändras eller för-
bättras utifrån deras åsikter. 
Vi kommer kontinuerligt att 
återkomma med regelför-
enklingar och förslag som 
underlättar för kommunens 
medborgare, säger Adam 
Reuterskiöld (M), kom-
munstyrelsens ordförande.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

KOMMUNEN | Lärarnas riksförbund (LRF) anser att budgetförslaget för 2019 med inriktning 
för åren 2020 till 2021 inte går att förena med en god arbetsmiljö för personal som arbetar som 
lärare och studievägledare i kommunens skolor. I ett yttrande till kommunens tjänstemän 
samt politiker skriver de:

”Ekerö är en av Sveriges resurseffektivaste kommuner när det gäller barn- och utbildning. 
Eftersom kommunen växer och antal barn ökar mer än befolkningsprognosen anger, kom-
mer uppräkningen av barn- och utbildningsnämndens budget inte att räcka till. För att kunna 
ge alla barn den lagstadgade hjälp de har rätt till utan att personalen blir utbränd behöver 
lärartätheten i Ekerö kommun öka. Barn- och utbildningsnämnden behöver mer resurser för 
att kunna fortsätta leverera utbildning av hög kvalité.”

Skolbudgeten räcker inte enligt LRF

Ny felanmälningstjänst

STENHAMRA | Värmeböljan gjorde inomhusklimatet på Stenhamra bibliotek olidligt. Det 
var som värst över 30 grader i lokalerna.

– Klimatanläggningen klarar inte att kyla tillräckligt vid höga temperaturer. Tillfälliga ky-
laggregat är aktuella just nu och fastighetskontoret planerar att installera ett nytt så kallat 
”splitaggregat” med utomhusdel och innedelar för att bättre klara kyla och värmebehov. För-
beredelser för det pågår, säger Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef.                         

EKERÖ | Kommunen bjuder in yrkesverksamma konstnärer att lämna in intresseanmälan för 
konstnärlig gestaltning av Mälaröhallen.

Konstnärerna ska ha avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller annan likvärdig utbild-
ning eller verksamhet. Konstnären ska vara godkänd för F-skatt eller arbeta via företag med 
F-skatt. 

Den konstnärlig gestaltning ska komplettera Mälaröhallens arkitektur och ge en attraktiv 
och estetisk inomhusmiljö.

Gestaltningen ska genomföras inomhus på tre höga väggar i den publika kafédelen. Ge-
staltningen ska ta sin utgångspunkt i att sporthallen mestadels kommer att nyttjas för idrott 
och sport av målgruppen barn och unga och ska förhålla sig till hallens arkitektur, stärka 
byggnadens identitet och om möjligt ha en lokal touch.

Intresseanmälningarna kommer att hanteras av kultur- och fritidskontoret med stöd av 
konstkonsult.                     

Värmen gjorde biblioteket olidligt 

Konstnärlig gestaltning i sporthallen 

Klotter, trasiga väglyktor och annat som medborgarna stöter på som bör åtgärdas av kommu-
nen, kan nu anmälas via en app.                                          FOTO: ARKIV

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

restaurang jungfrusund 
 

oppettider under sommaren 
Måndag – Torsdag 11.00-22.00 
Fredag 11.00-sent 
Lördag 12.00-sent 
Söndag 12.00-22.00 

sommarcafe  
ppnar den 30 juni, ppet torsdag s ndag 

 

Vårt café öppnar den 30 juni där 
kommer det serveras lättare mat, fika 
och svalkande drycker för varma dagar.  
Obs. Caféet är endast öppet vid fint väder 
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o c h  I n s t a g r a m ;  r e s tj u n g f r u s u n d  f ö r  a t t  h a  k o l l  p å  

h ä n d e l s e r  o c h  e v e n t  h o s  o s s  u n d e r  s o m m a r e n  



Sön 2018-07-29 Adelsö kyrka 
18:00 VISOR I SOMMARTID, FINSTÄMT OCH TRESTÄMT Malin Rikardsdotter
 Ahlin, sång; Kenneth Einarson, sång och gitarr; Carina Einarson piano, orgel,
 sång. Mårten Mårtensson 
Sön 2018-07-29 Drottningholms slottskyrka 
16:00 BACH MANUALITER Musik av J S Bach. Roberta Sciacco Schantz. Dan Bekking.
Sön 2018-07-29 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA Dan Bekking, Kerstin Baldwin Sterner  

Tors 2018-08-02 Ekerö kyrka 
19:00 SOMMARMUSIK DIN TID KOMMER Allt mellan Eggehorn och Avicii. 
 Mie Johansson sång, piano; Magnus Ehntorp sång, gitarr, piano; 
 Hasse Johnzon gitarr, bas
Sön 2018-08-05 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA Mårten Mårtensson, Vivi-Anne Gäfvert  
Sön 2018-08-05 Husby Loge 
18:00 GUDSTJÄNST HUSBY LOGE Mårten Mårtensson. 
 Markus Jidell med vänner; Kaffeservering.

Ons 2018-08-08 Lovö kyrka 
18:30 MUSIK MED TEXTER TILL EFTERTANKE OM KÄRLEKEN OCH LIVET
 Ulrika Zettersten sång, och Niklas Steeve, piano. Dan Bekking.
Lör 2018-08-11 Ekerö kyrka 
18:00 EKERÖ KÖRVECKAS FINALKONSERT Ekerö körveckas kör under ledning av
 Kerstin Baldwin Sterner, Kevin Johansson gossopran – solist, 
 Mattias Wager organist. Lennart Lundblad. Biljetter 100 kr
Sön 2018-08-12 Adelsö kyrka 
 SAMMANLYST TILL EKEBYHOVSKYRKAN 
Sön 2018-08-12 Ekebyhovskyrkan 
11:00 KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST Hanna Holmlund   
13:30 KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST Hanna Holmlund   

Ons 2018-08-15 Lovö kyrka vid klockstapeln 
18:30 FRILUFTSGUDSTJÄNST Magnus Ehntorp  
Sön 2018-08-19 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA Monika Regnfors Sjörén Kerstin Baldwin Sterner 

Ons 2018-08-22 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA    
Ons 2018-08-22 Lovö kyrka 
18:30 KYRKOGÅRDSVANDRING Vår vaktmästare Thomas Erlandsson berättar om
 kyrkogården. Efter det avslutas kvällen med en andakt i kyrkan. 
 Dan Bekking, Leif Asp

 
Fre 2018-06-22 Drottningholms slottskyrka 
22:00 MUSIK I MIDSOMMARNATTEN 
 Teresia Frödinger - sång, Bengt Tribukait - orgel, Karin Frödinger
Fre 2018-06-22 Ekebyhovskyrkan 
11-16 MIDSOMMARFIRANDE I EKEBYHOVS SLOTTSPARK    
 Ekebyhovskyrkans café står för förtäring.
Lör 2018-06-23 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA Monika Regnfors Sjörén, Anna Pihl Lindén  
Sön 2018-06-24 Adelsö kyrka 
 SAMMANLYST TILL DROTTNINGHOLM    
Sön 2018-06-24 Drottningholms slottskyrka 
16:00 HÖGMÄSSA Ann-Sofie Kamkar, Vivi-Anne Gäfvert 

Ons 2018-06-27 På annan ort 
 FAMILJEUTFLYKT  Samling vid Ekebyhovskyrkan kl. 09.00. Anmälan senast   
 26/6 till Åsa Nilsson: 08-560 387 55. Ingen kostnad för utflykten.
Sön 2018-07-01 Drottningholms slottskyrka 
16:00 BERNADOTTEMUSIK Musik av prins Gustaf och prinsessan Eugénie
 Mattias von Wachenfeldt - gitarr, Mary Ljungqvist-Hén - orgel, 
 Monika Regnfors Sjörén 
Sön 2018-07-01 Ekebyhovskyrkan 
11:00 KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST Magnus Ehntorp, Helena Hansson 
13:30 KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST Magnus Ehntorp, Helena Hansson  
Sön 2018-07-01 Munsö kyrka 
18:00 SOMMARMUSIK: SOM TRÄDET UNDER HIMMELEN... 
 Välkommen till en kväll med duon VisVision och två svenska diktgiganter! 
 Visvision: Anne-Li H Lomaeus, sång, gitarr. Göran ”Floda” Lomaeus, bas, sång
 Åsa Nilsson, diakon 

Ons 2018-07-04 Drottningholm 
09:00 FAMILJEUTFLYKT Samling kl. 09.00 vid Ekebyhovskyrkan. Där plockar vi ihop  
 vår matsäck och därefter tar vi oss med buss till Drottningholmsparken. Anmälan  
 senast 29/6 till Åsa Nilsson: 08-560 387 55 Ingen kostnad för utflykten.
Lör 2018-07-07 Ekerö kyrka 
18:00 GOSPEL I SOMMARKVÄLL med sångare från gospelveckan på Marielund.  
 Daniel Stenbaek, flygel; Mia Sandell, dirigent Marie Björnvad 
Sön 2018-07-08 Ansgarskapellet 
13:30 SOMMARMUSIK ANSGARSKAPELLET Ann-Sofie Kamkar
 Maria Kristenson tvärflöjt Avgång med båt från Adelsö (50 kr tur och retur)
 För mer info samt anmälan (begränsat antal platser från Adelsö) senast 2/7: 
 08-560 387 00
Sön 2018-07-08 Drottningholms slottskyrka 
16:00 DET PRAKTFULLA TRÄDETS GYLLENE ÄPPLE Musik av J S Bach, C.P.E Bach 
 och G. Ph Telemann Katarina Bengtson-Dennis, barockviolin 
 Per Gross, blockflöjter Präst: Karin Frödinger
Sön 2018-07-08 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA Karin Frödinger, Vivi-Anne Gäfvert  

Tors 2018-07-12 Ekerö kyrka 
19:00 SOMMARKONSERT FRÅN JAZZENS PÄRLOR TILL JUSSIS HÖJDER  
 Mikael Stenbaek, sång Daniel Stenbaek, flygel  Marie Björnvad 
Sön 2018-07-15 Adelsö kyrka 
18:00 SILVERFLÖJT OCH SOMMARKORAL  Ann-Sofie Kamkar  
 Maria Kristenson tvärflöjt, Eva Kristinsson piano
Sön 2018-07-15 Ansgarskapellet 
13:30 SOMMARMUSIK I ANSGARSKAPELLET Åsa Nilsson  
 Malin Rikardsdotter Ahlin sång och Thomas Eriksson gitarr. Båt från stan; 
 Strömmabolaget. För bokning av biljett på båten: www.stromma.se eller 
 08 - 12 00 40 00
Sön 2018-07-15 Drottningholms slottskyrka 
16:00 KAMMARMUSIK I SOMMARKVÄLLEN Musik av J S Bach, A Vivaldi och
 E J de la Guerre. Ann Wallström, violin; Eva Karpe, orgel, Mårten Mårtensson
Sön 2018-07-15 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA Mårten Mårtensson, Vivi-Anne Gäfvert  

Tors 2018-07-19 Ekerö kyrka 
19:00 SOMMARMUSIK: KAUFELDTKVARTETTEN Kristina Kaufeldt flöjt, Romeo
 Kaufeldt violin, Ossian Kaufeldt viola och Adrian Kaufeldt cello. Anita Lahham
Sön 2018-07-22 Ansgarskapellet 
13:30 SOMMARMUSIK I ANSGARSKAPELLET Malin Rikardsdotter Ahlin sång och
 Thomas Eriksson gitarr. Hanna Holmlund. Båt från stan; Strömmabolaget. För
 bokning av biljett på båten: www.stromma.se eller 08 - 12 00 40 00
Sön 2018-07-22 Drottningholms slottskyrka 
16:00 ...OCH SÅNGEN DOFTAR.. Musik av O Lindberg, D Wikander m fl
 Sångare ur S:ta Anna Vokalensemble under ledning av Anne-Marie Bodén 
Sön 2018-07-22 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA Mårten Mårtensson, Vivi-Anne Gäfvert  
Sön 2018-07-22 Munsö kyrka 
18:00 BACH OCH BERNADOTTEMUSIK I ORD OCH TON Hovorganist Mary 
 Ljungquist Hén spelar orgel och piano. Mårten Mårtensson 

Tors 2018-07-26 Ekerö kyrka 
19:00 SOMMARMUSIK "Vår musik" Göran Olsson, sång; Kerstin Baldwin Sterner,
 orgel, piano. Dan Bekking 

                                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

20 JUNI - 22 AUGUSTI  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

SÖNDAGEN DEN 8 JULI KL 13:30 
Maria Kristenson tvärflöjt Ann-Sofie Kamkar präst
Avgång med båt från Adelsö (50 kr tur och retur) För mer info samt anmälan (begränsat antal platser från Adelsö) senast 2/7: 08-
560 387 00

SÖNDAGEN DEN 15 JULI KL 13:30 
Malin Rikardsdotter Ahlin sång  Thomas Eriksson gitarr Åsa Nilsson diakon
Båt från stan; Strömmabolaget För bokning av biljett på båten: www.stromma.se eller 08-120 040 00

SÖNDAGEN DEN 22 JULI KL 13:30 

Malin Rikardsdotter Ahlin sång  Thomas Eriksson gitarr Hanna Holmlund präst
Båt från stan; Strömmabolage För bokning av biljett på båten: www.stromma.se eller 08-120 040 00

SOMMAR 2018 ANSGARSKAPELLET

Under veckorna 27-29 (4 – 22 juli) onsdag – söndag är det sommarkyrka 
ute på Birka. Vi befinner oss centralt mitt i byn och i Ansgarskapellet. Under 
dagarna kommer vi att hålla tideböner och tillhandahålla olika hantverk som 
tillverkning av vaxljus, kors och möjlighet att skriva böner. På söndagarna kl 
13.30 är det Sommarmusik:

Ekebyhovskyrkans sommarcafé
19 juni – 26 juli 2018 
Ti och to 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. Det finns leksaker och 
spel för spelsugna och dessutom vatten till hunden.



MUSIK I SOMMAR

Tis 2018-06-26 Skå kyrka 
19:00 MARIA NORDENBACK-KRESS & THE GOSPEL PEARLS 
 Maria har sjungit gospel i över 30 år, hennes egna gospelsånger sjungs av körer  
 både i Sverige, USA och andra länder. Denna kväll sjunger Maria med sin grupp  
 the Gospel Pearls som består av Anna Birgersson, sopran, Berit  
 Söderholm, alt, och Peder Nordenback, tenor.  

Tis 2018-07-10 Sånga kyrka
19:00 ”TANGO OCH FANDANGO” 
 Musik i dansens tecken. Gitarrduon Liv och Per Skareng bjuder på ett dansant  
 och finstämt program med musik av bl a Bach, Rodrigo och Piazzolla. 

Tis 2018-07-24 Färentuna kyrka 
19:00 ”FRÅN JAZZENS PÄRLOR TILL JUSSIS HÖJDER” 
 Bejublat program som bröderna turnérat med i snart 10 år. Spänner över  
 nationalromantik, operaarior och annan klassisk repertoar. 
 Mikael Stenbaek, tenor, och Daniel Stenbaek, piano.
  
Tis 2018-08-14 Hilleshögs kyrka  Färingsö orgeldagar 2018 
19:00 ORGELKONSERT MED HENRIK ALINDER 
 Musik av Georg Böhm, Girolamo Frescobaldi, Michelangelo Rossi, Wolfgang   
 Weßnitzer, Dietrich Buxtehude och Johann Sebastian Bach.
 
Ons 2018-08-15 Skå kyrka   Färingsö orgeldagar 2018 
19:00 ORGELKONSERT MED ILONA BIRGELE 
 Musik av Georg Muffat, Pablo Bruna, Johann Sebastian Bach, Girolamo  
 Frescobaldi, Margeris Zarinš, Agneta Krilova-Bêrzina och Pauls Dambis.  

Lör 2018-08-18 Sånga kyrka  Färingsö orgeldagar 2018 
18:00 ORGELKONSERT MED OLOF ANDERSSON 
 Musik av J.S. Bach, Dietrich Buxtehude, G.F. Händel, Johan Agrell och  
 W.A. Mozart.

Sön 2018-08-19 Färentuna kyrka  Färingsö orgeldagar 2018 
18:00 ORGELMÄSSA MED LIGITA SNEIBE 
 Ligita väljer musik ur orgelrepertoaren som ersätter motsvarande avsnitt i   
 mässan, vilka annars hade sjungits av församlingen. Musik av Ferenc Liszt, Indra  
 Rise, Maija Einfelde med flera.

GUDSTJÄNSTER

Lör 2018-06-23 Sånga kyrka/klockstapel 
11:00 TEMAGUDSTJÄNST MED NATTVARD
 Tema: Vårt ansvar för skapelsen.  
 Vid fint väder samlas vi vid klockstapeln, annars inne i kyrkan.  
 Jeanette Frenkman, präst.  
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker. 
 
Sön 2018-06-24 Färentuna kyrka 
11:00 KONFIRMATIONSMÄSSA  
 Lars Brattgård, präst.  
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.  
 Annika Becker och Daniel Lindstam, församlingsassistenter.  

Sön 2018-07-01 Skå kyrka 
11:00 GUDSTJÄNST 
 Yngve Göransson, präst.  
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker. 
 
Sön  2018-07-08 Hilleshögs kyrka 
11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD    
 Yngve Göransson, präst.  
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker. 

Sön 2018-07-15 Sånga kyrka 
11:00 GUDSTJÄNST  
 Yngve Göransson, präst.  
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker.

Sön 2018-07-22 Färentuna kyrka
11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
 Jeanette Frenkman, präst.  
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker. 

Sön 2018-07-29 Skå kyrka 
11:00 GUDSTJÄNST 
 Yngve Göransson, präst.  
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker. 

Sön 2018-08-05 Hilleshögs kyrka 
11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
 Lars Brattgård, präst.  
 Joakim Wanzelius, kyrkomusiker.

Sön 2018-08-12 Sånga kyrka 
11.00 GUDSTJÄNST
 Lars Brattgård, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Sön 2018-08-19 Svartsjö slottspark 
11:00 PILGRIMSMÄSSA I SVARTSJÖ SLOTTSPARK 
 Följ skyltning från nedre parkeringen.  
 Lars Brattgård, präst.  
 Birgitta Sommarbäck, diakon. 
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
12:00 PILGRIMSVANDRING  
 Efter mässan går vi en kortare pilgrimsvandring i slottsparken 
 ledd av Birgitta Sommarbäck. Avslutas med fikastund, ta  
 med matsäck. 
18:00 ORGELMÄSSA 
 Färentuna kyrka. 
 Ligita Sneibe framför musik av Ferenc Liszt, Indra Rise, 
 Maija Einfelde med flera.
 Lars Brattgård, präst.
 

                                PÅ MÄLARÖARNA          

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING   

20 JUNI - 22 AUGUSTI  2018

MER INFORMATION    
MÅNADSBLAD Prenumerera gratis på vårt månadsblad. Kontakta vår kommunikatör:  
joakim.jonsson@svenskakyrkan.se - 08-564 209 26 
SOMMARKATALOG finns på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/faringso/sommarmusik-2018  
Vill du ha den hemskickad, maila: faringso.forsamling@svenskakyrkan.se eller ring: 08-560 209 20 
APPEN Kyrkguiden med kalender, gratis nedladdning till mobil.     
WEBB www.svenskakyrkan.se/faringso Facebook faringsoforsamling
Instagram/Snapchat entrappaned       

Med reservation för ev ändringar

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

Sommarcafé i Stenhamra
Ta en          och en          på vår fina innergård. Sommarcafé i 
Stenhamra församlingsgård, Herman Palms plan 4C, varje  
torsdag 13.00-15.00. Ps. Vi har också  
Välkommen!  

14 juni - 9 augusti

Språkcafé

26 juni - 7 augusti

Kom och träna svenska i sommar, eller lär ut. 
Vi har språkcafé i Stenhamra församlingsgård, 
Herman Palms plan 4C, tisdagar kl. 10-12. 
 
Vi ses!

 

Färentuna församlingshem  
Onsdag 11 juli och  
onsdag 1 augusti 
10.00-13.00

Kom och sommarhäng med oss. Vi spelar spel, pysslar och grillar 
om vädret tillåter. Bara droppa in...! 
 
Öppet kyrkis (små barn)   En trappa ned (Åk 6 och uppåt) 

      
li

     

 

Barn- och ungdomsöppet

Stenhamra församlingsgård   
"Entrappaned"
Onsdag 11 juli och  
onsdag 1 augusti
16.00-23.00

14 juni - 9 augusti
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”Barnen behöver den avskildhet som Klövern har idag” ’’
EKERÖ | 2013 stormade det 
kring resursskolan Klöverskolan 
(”Klövern”) då man planerade 
att flytta verksamheten till 
Träkvista skola. Detta väckte 
starka protester från föräldrar 
och pedagoger och planerna 
lades ned. Men nu ska verksam-
heten flyttas vilket väckt ny oro 
hos personal och föräldrar.

– Klöverskolan är en särskild un-
dervisningsgrupp som har tolv
platser. Det är en verksamhet för
förskolebarn upp till sjätte klass
och verksamheten tillhör Träkvis-
ta skola, men Klöverskolan ligger i
en villa i Väsbyområdet. Eleverna
som går här har behov av mindre
sammanhang men för övrigt är
deras behov vitt skilda. Nu kom-
mer man inte att fylla på med nya
barn på enheten utan istället star-
ta en ny grupp på Träkvista skola.
När nya lokaler vid Träkvista skola
är färdigställda, ska all verksamhet
från Klöverskolan flyttas till dessa
lokaler.

– Vad vi gör är att omfördela plat-
serna för att få fler grupper men 
mindre antal elever i varje grupp. 
Detta genomförs när elever slutar i 
befintliga grupper så att ingen elev 
påverkas i sin nuvarande placering. 
Detta är en förbättring ur ett elev-

perspektiv och ingen personal ris-
kerar att bli av med sin anställning 
i förvaltningen, säger Johannes 
Pålsson, chef för barn och utbild-
ning.

Men de som arbetar med barnen 
känner en oro, precis som man 
gjorde 2013 då samma planer var 
aktuella men inte blev av.

– Det är bra att man startar en
liten grupp, men de barnen som 
behöver Klövern bäst, de ska inte 
gå i den vanliga skolan. Barnen be-
höver den avskildhet som Klövern 
har idag. Vissa barn får utbrott och 
då stannar allt upp när detta hän-
der. De pengar man satsar på de här 
barnen, de har man igen mångdub-
belt när de blir stora. Får de inte rätt 
hjälp när de är små, kommer de att 
kosta samhället mycket mer när de 
blir stora, säger en av personalen 
som arbetar på Klövern.

Då MN skrev om planerna på att 
flytta Klövern till Träkvista skola 
2013, intervjuade vi Harriet Maler, 
barnläkare på Karolinska sjukhuset 
och specialist på barn med neu-
ropsykiatriska funktionshinder. 
Hon hade då kontakt med Klövern 
och kände till barnen där. Så här 
kommenterade hon en eventuell 
flytt:

”De flesta barnen tror jag fak-

tiskt behöver ha den här avskilda 
miljön. Jag tror att det måste finnas 
en sådan här liten enhet, det räck-
er inte om de har en lokal på sidan 
om den stora skolan. Då ska man i 
så fall se till att det verkligen är av-
skiljt. Men då kan man lika gärna 
ha det som det är idag”.

Kommunen har gjort en utredning 
kring särskilda undervisnings-
grupper och inför flytten ska man 
göra riskanalyser som är kopplade 
till risk, behov och hälsa.

– Vi borde ha flyttat verksamheten 
för längesedan. Vi har särskola och
alla andra grupper med betydligt
större utmaningar som klarar det
alldeles utmärkt. Däremot måste
man se över utformningen av de
nya lokalerna så att de fungerar op-
timalt. Där måste naturligtvis sko-
lan, personalen och även eleverna
få vara med och tycka till, inom
rimliga gränser,  säger Johannes
Pålsson.

Det finns en oro för att barnen som 
gått på Klöverskolan, inte kommer 
att klara flytten till Träkvista skola 
och inkluderingen i ett större sam-
manhang.

– De här barnen behöver lång
tid för att förbereda sig. Genom 
att de blir väl förberedda, att de 
får vara delaktiga i processen och 
att det inte sker från en dag till en 
annan, då tror jag inte att det är ett 
bekymmer. De elever som behöver 
det, kommer fortfarande att vara 
på heltid i sin lilla grupp. Men det 
finns ju också barn som delvis kan 
fungera i större sammanhang och 
då får de det ökade spannet för att 
kunna göra det under skoldagen, 
säger Gabriella Borg, chef för Ekerö 
resursteam.

– De här barnen har samma rät-
tigheter som andra elever. Det är 

barn som ska klara sig ute i sam-
hället. Det vi kan se är att de elever 
som har gått i särskilda undervis-
ningsgrupper, de får det tufft när 
de hamnar på gymnasiet. Det blir 
en otrolig kulturkrock. Trots att 
de har betygen, klarar de inte all-
tid gymnasiet. Vi ska stödja bar-
nen, men vi ska inte göra dem en 
björntjänst. Vi måste erbjuda dem 
stöd som gör att de successivt kan 
ta större ansvar och hitta strategier 
för att kunna hantera olika situa-
tioner, säger Johannes Pålsson  och 
tillägger:

– Sedan finns det naturligtvis
en ökad oro kring de här grupper-
na. Som vårdnadshavare har man 
innan barnet hamnade i en särskild 
undervisningsgrupp, lång erfa-
renhet av problem då barnet gick i 
vanliga skolan. Men den särskilda 
undervisningsgruppen försvinner 
inte, det är bara det att vi inte pla-
cerar dem i en byggnad långt från 
den ordinarie skolverksamheten, 
säger han. 

Någon flytt kommer inte att ske 
innan de nya lokalerna är klara. 
Det kan tidigast ske vid årsskiftet. 
Beslutet om flytten är ett förvalt-
ningsbeslut och inte politiskt.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Frågor om flytt av ”Klöverns” verksamhet

SKOLA

”Detta är en förbättring 
ur ett elevperspektiv”

JOHANNES PÅLSSON
CHEF FÖR BARN OCH UTBILDNING

FOTO: LINDA BLANCKERT



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

De Gröna påsarna och 
övriga restavfallspåsar 
i sopkärlet hämtas och 
avlämnas på en sorterings- 
anläggning.

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

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

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

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

Hushållen står för den största andelen av matsvinnet. 
Vi svenskar uppskattas slänga upp emot en fjärdedel 
av all den mat vi bär hem från affären, trots att mer 
än hälften av den fortfarande är ätbar. 

TÄNK PÅ ATT:
•  Köp inte mer mat än du gör av med. 
•  Håll koll på varorna i kylen och tillaga eller frys 
 in dem innan de blir dåliga. 
•  Bäst före-datum är bara en rekommendation, 
 lukta och bedöm innan du slänger. 
•  Lär dig att göra nya måltider av matrester. 

Fakta om matrester

Så här funkar det:

Läs mer på www.ekero.se under Avfall och återvinning

Sorteringsguiden 
Gröna påsen 
bifogas i startpaketet. 

Ekerö kommun tar nu nästa steg i insamlingen av matavfall. 
Alla villahushåll som ännu inte börjat använda Gröna påsen 

får nu ut ett startpaket med korg och 200 påsar.

Tanken är att alla som inte komposterar sitt matavfall själva 
ska kunna använda Gröna påsen. De insamlade matresterna 

omvandlas genom rötning till biogas och biogödsel. 
All utdelning av startpaket ska vara klart senast 12 oktober.

Gröna påsen 
till alla villaägare i Ekerö.

Tack för att du 
gör en insats 
för miljön.



14 | nyheter MÄLARÖARNAS NYHETER • 20 JUNI 2018 14 | nyheter MÄLARÖARNAS NYHETER • 20 JUNI 2018 14 14 

DROTTNINGHOLM | Från den 
1 juli blir parkeringsplatser-
na i Drottningholmsparken 
avgiftsbelagda. Parkeringen på 
Karusellplan används av många 
som infartsparkering, nu frågar 
sig lovöborna varför kommunen 
inte ordnar en infartsparkering i 
deras närhet.

Avgiftsbelagda parkeringar blir det 
på Teaterplan, Karusellplan och 
vid Kina slott. Parkeringstiden blir 
max sex timmar. 

I samband med och inför bredd-
ningen av Ekerövägen och Förbifart 
Stockholm har Drottningholms 
världsarvsstatus blivit genomlyst 
av ICOMOS (rådgivande organ för 
världsarvskommittén, reds anm.). 
Vid genomgång av konsekvensa-
nalysen blev Statens fastighetsverk 
(SFV) rekommenderade att försö-
ka begränsa de negativa effekterna 
och identifiera nya möjligheter och 
lösningar för förbättrad tillgänglig-
het till området. 

– Vid det tillfället diskutera-
des bland annat parkering av bilar 
inom Drottningholms slottspark, 
då vår vision är att på lång sikt för-
söka flytta parkeringsområdena 
utanför världsarvet och förstärka 

besökarnas upplevelse av par-
ken. Vårt första steg mot visionen 
blir att avgiftsbelägga p-platserna 
och minimera parkeringstiden. 
I samråd med Drottningholms 
slottsförvaltning och teatern har 
vi kommit fram till att man hin-
ner besöka samtliga besöksmål 
inom världsarvet under den här ti-
den. Parkeringen är då vikt endast 
för världsarvsbesökarna, förklarar 
Catharina Nordenstedt, fastighets-
förvaltare på SFV.

Men Karusellplan används idag 
av många som infartsparkering. 
Något alternativ för annan infarts-
parkering finns inte och boende 
på Drottningholmsmalmen mitt 
emot parken, oroar sig för att bilar 
kommer parkera där.

– I dialog med Statens fastighets-
verk diskuterar vi i vägföreningen 
på Malmen på vilket sätt vi kan 
undvika att Malmens vägar nyttjas 
för infartsparkering. Det blir därför 
p-förbud på Malmen och en ord-
ning med p-tillstånd för de boende 
där. Det känns angeläget att kom-
munen ser till att det ordnas med
möjlighet till annan infartsparke-
ring i närområdet, säger Anders
Forsberg, ordförande i Drottning-

holmsmalmens vägförening.
Utöver SFV är ståthållarämbe-

tet i Drottningholm en part. Från 
kommunens sida är man också an-
gelägen om att infartsparkeringen 
finns.

– Vi har haft en dialog med slott-
fogden och vi har en väldigt god 
relation. Men för Drottningholm 
finns ett uppdrag att utveckla 

världsarvet och på sikt kommer 
Karusellplan inte vara en parkering 
över huvudtaget. Däremot finns en 
vilja att vi försöker samarbeta kring 
en annan infartsparkering, säger 
kommundirektör Lars Hortlund.

– Problemet för kommunen är
att vi inte har någon mark. Det 
är bara fastighetsverket som har 
det. Med dem ser vi inte att vi får 

samma tillmötesgående som Ståt-
hållarämbetet ger. Trafikverket vill 
också hitta en lösning i samband 
med utbyggnaden av Ekerövägen 
och de är också eventuellt villiga 
att medfinansiera, men vårt hopp 
står till Statens fastighetsverk, sä-
ger Lars Hortlund.

Catharina Nordenstedt kom-
menterar:

– Vi har samarbete med kom-
munen när det gäller större event 
som nationaldagen. Då hade vi en 
parkering på fältet vid Orangeriet. 
Men den ytan kan vi inte göra till 
en permanent parkering, dessut-
om är det åkermark vilket innebär 
att vi måste ha brandpersonal på 
plats. Men diskussioner pågår, sä-
ger hon. 

Det blir parkeringsförförbud 
på Kantongatan, vid växthuset, 
Orangeriet, Kungsgården, Eriks-
berg och Malmen. Boende här får 
p-tillstånd. Inkomsterna för par-
keringsavgifterna kommer att gå
till utveckling av Drottningholms
slottspark.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

P-avgifter införs från 1 juli

TRAFIK

Parkeringen på karusellplan är en populär infartsparkering, men från 1 juli blir 
den avgiftsbelagd.  FOTO: EWA LINNROS

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

  

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.

    
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   EK

oc
in
Vi
na

sterfilosofin



Var med och påverka Ekerös framtid!
Öpartiet vill ha ett Ekerö för alla. Ett Ekerö där kommunens alla ytterområden ska ha samma 
möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov, så att det går att bo och verka där 

framtiden. Låt oss skapa världens bästa Ekerö – tillsammans!

Hur vill Öpartiet då skapa detta?
Utan en god ekonomi, en fungerande demokrati 
samt kloka och genomtänkta förslag kan ingen verk-
samhet utvecklas. Öpartiet ser att Ekerö kommun 
går i fel riktning på alla dessa områden, vilket oroar 
oss. Vi har dock en idé för hur vi skulle kunna göra 
istället;

God ekonomi
Ekerö kommun har under många år visat ett positivt 
ekonomiskt resultat. Detta är ett faktum. Varför har 
då kommunen visat vinst varje år? Enkelt uttryckt 
så har kommunen tagit in för mycket i skatt, sålt av 
kommunal egendom och skurit ner i kärnverksam-
heten. Detta anser vi i Öpartiet är en dålig ekono-
misk hushållning. 

Vi har en annan syn på hanteringen av våra gemen-
samma skattemedel – de ska gå till kommunens 
verksamhet som kommer kommuninvånare till 
del, inte berika enskilda individer. Vi anser att de 
över 100 miljoner som Alliansen valt att lägga på 
central politisk organisation och kommunlednings-
kontoret ska fördelas om så att vi inte behöver ta in 
för mycket i skatt, sälja egendom eller skära ner i 
verksamheten. Vi vill utveckla Ekerö - inte sälja ut 
vår kommun.

Demokrati
Demokrati kräver mod och öppenhet, mod att lyssna 
till allas åsikter och inte vara rädd att stå upp för det 
fria samtalet och diskussionen. Att våga se mång-
falden av åsikter som ett verktyg för att samhället 
ska utvecklas är viktigt för Öpartiet. Öppenhet är 
demokratins syre. l en kommun utan öppenhet får 
politikerföraktet näring. Många kommuner har 
kommit långt i sitt demokratiarbete och då med att 
släppa in medborgarna i det politiska rummet dock 
inte Ekerö.

Medborgardialog, medborgarpaneler och med-
borgarmotioner är några exempel på verktyg som 
används i andra kommuner. Öpartiet vill att dessa 

kommun. Den senaste mandatperioden har det varit 
mycket tyst om utveckling av demokratin och ökat 

”glömts bort”. En av Öpartiets viktigaste frågor har 
hela tiden varit demokrati. Det blir för Öpartiet en 
av de viktigaste valfrågorna även detta val eftersom 
underskottet i demokratin kvarstår i Ekerö.

Kloka och genomtänkta förslag
Öpartiet har under den gångna mandatperioden lagt 
47 motioner d v s förslag i nämnder och styrelser. 

Oavsett vilket parti du lägger din röst på i riksdags-
valet, lägg din röst på det parti som brinner mest 
för Ekerö – Öpartiet. Det lokala alternativet!

Genom dina synpunkter och förslag kan vi göra 
Ekerö till en ännu bättre plats att leva och bo på.

Berätta vad du tycker 
Besök vår facebook, där du kan läsa mer och påver-
ka vilka frågor du vill att vi ska driva. Läsa mer om 
oss och vårt partiprogram. Hemsida: opartiet.se

Partiordförande Desirée Björk
E-post: desireebjork@hotmail.com   
Mobil: 070-731 00 24

Facebook: Öpartiet Ekerö
Twitter: @Opartiet_Ekero  
Instagram: opartiet
E-post: info@opartiet.se

Tyvärr har Alliansen i praktiken avslagit alla dessa för-
slag. Vi tror inte att detta återspeglar vad Ekeröborna 
egentligen tycker om våra förslag varför vi hoppas på 
ditt mandat för att driva igenom exempelvis;

Skola/förskola
• Minskande elev och barngrupper
• Fler behöriga lärare/speciallärare
• Fria pedagogiska måltider

• 
• Aktivera ”nya Ekerövägen”
Miljö 
• Gör Jungfrusundsåsen/Ekebyhovsparken till 
       naturreservat
• Infartsparkeringar
Vård och omsorg
• Fler boenden för äldre inom hela kommunen
• Friskvårdsbidrag
Bostäder
• Utveckla Ekerö bostäder - inte avveckla
• Ungdomsbostäder
• 
       kommunen
Kultur och fritid
• Allaktivitetshus för unga och äldre
• Avgiftsfri kulturskola från första klass
Demokrati
• Medborgardialog - inte bara på valdagen!
• Införande av ungdomsråd - deras röst måste höras!
• Öppna nämndsammanträden



16 | nyheter MÄLARÖARNAS NYHETER • 20 JUNI 2018 16 | nyheter MÄLARÖARNAS NYHETER • 20 JUNI 2018 

”Om inte bina är där och pollinerar så finns det väldigt få andra insekter som kan dra det lasset” ’’

MÄLARÖARNA | Den mystiska 
bidöden har orsakat massdöd 
i stora delar av världen och på 
Mälaröarna är man inte försko-
nad från denna epidemi.

– Under de senaste två åren och 
framförallt under senaste vintern, 
har ungefär hälften av bisamhäll-
ena på Mälaröarna dött och vi vet 
inte riktigt vad det beror på, säger 
Mats Andersson, ordförande för 
Mälaröarnas biodlarförening.

– Vi tror att det kan vara flera or-
saker, men framförallt misstänker 
vi något som heter varroakvalster, 
fortsätter Mats Andersson.

Varroakvalster är en parasit som 
lever i bisamhällena. Biodlarna 
måste hjälpa till att hålla undan 
kvalstren för att bisamhällena ska 
kunna överleva. När man har flyt-
tat bin över världen har man fått 
med det här kvalstret. 

– När det går över till våra ho-
nungsbin, klarar de inte av att hål-
la det undan. När bina drabbas av 
kvalstret utvecklar de virussjuk-
domar. En av dessa gör att bina 
föds utan vingar eller att vingarna 
är deformerade, berättar Mats An-
dersson.

Bidöden påverkar alla på ett eller 
annat vis.

– Delvis har vi odling som kräver 
pollinering, som exempelvis  körs-
bärsträd eller äppelträd. All typ av 
odling drabbas. Om inte bina är där 
och pollinerar så finns det väldigt 
få andra insekter som kan dra det 
lasset, förklarar Mats Andersson. 

Mälaröarnas biodlarförening har 
en plan för hur man ska lösa pro-
blemet. 

– Vi har två lite större biodlare 
som jobbar för att driva upp nya 
samhällen och odla fram nya drott-
ningar som ska bli det som kallas 
avläggare, det vill säga nya sam-
hällen. Alla som har förlorat sina 
bin och även nya biodlare, ska er-
bjudas att köpa nya bin, säger Mats 
Andersson.

De kommer också att satsa på att 
sprida kunskap och utbilda fören-
ingens medlemmar om hur man 
hanterar bina och varroakvalstret. 

På Mälaröarna odlar man så kall-
lade Krainerbin.

– Krainerbina passar naturen 
och blomningen på Mälaröarna. 
Kranierbin är väldigt lugna och ger 
förvånansvärt mycket honung, be-
rättar Stefan Svensson, biodlare.

Alla kan hjälpa till på något vis. 
Det bästa är att bli biodlare själv.

– Vill man inte det kan man hjäl-

pa bina genom att odla växter i sin 
trädgård som bina tycker om som 
blommor av alla de slag och frukt-
träd och buskar med blommor på. 
Sedan kan man också vara noga 
med att undvika bekämpningsme-
del i sin trädgård. Något annat man 
kan tänka på är att ha en liten vat-
tenreservoar som bina kan komma 
och dricka ur, säger Stefan Svens-
son.

Det är inte särskilt svårt att bli 
biodlare, men man kan gå en 
”startupp-kurs” hos Mälaröarnas 
biodlarförening. De har även mö-
ten varannan söndag vid fören-
ingsbigården i Ekebyhovsparken 
och alla är välkomna. På förening-
ens hemsida finns alla datum för 
dessa möten.

– Det finns också skydd som 
man kan låna, i början kan man 
känna sig lite rädd. Men det man 
ska tänka på är att bin vill bara ha 
tre saker, det är pollen, nektar och 
lugn och ro. Får de det så blir det 
världens trevligaste sysselsättning, 
avslutar Stefan Svensson.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Många bisamhällen har dött

NATUR

Bin har en viktig funktion i naturen, men många samhällen har dött.
 FOTO: MATS  ANDERSSON

FAKTA BIDÖDEN – VAD KAN DU GÖRA?

>> Odla blommande växter i trädgården 

>> Sätt ut en vattenskål till bina i trädgården

>> Odla bin själv. Alla är välkomna till Mälaröarnas biodlarförening 
möten vid bikuporna i Ekebyhovsbacken. Datum och klockslag finns på 
www.malarobiodlarna.se
               Källa: Mälaröarnas biodlarförening

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

www.mgrental.se
info@mgrental.se

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



Det härliga livet vid 
Ekerö Strand närmar sig

Kundtjänst: 020-310 310 
skanska.se/ekerostrand

Ekerö Strand, Stockholm 
Nu händer det en hel del längs med stranden ett stenkast från Ekerö centrum. Detaljplanen för vårt  
kvarter är äntligen klar och har vunnit laga kraft under våren. Det betyder att du som gärna hittar  
hem på ett av Ekerös vackraste lägen nu har något riktigt härligt att se fram emot. Den första  
etappen av Ekerö Strand börjar säljas under 2019 och är inflyttningsklart redan i slutet av 2021. 

Hemmen är Svanenmärkta och kommer att få ljuvlig utsikt och alla lägenheter har drömbalkonger,  
stora terrasser eller uteplatser mot sjön där du kan spendera många härliga kvällar. Nedanför ditt  
fönster planeras soldäck och kommunen förbereder för att förlänga hamnpromanden från Ekerö  
centrum hela vägen längs med Ekerö Strand. Välkommen till livet vid Ekerö Strand!

Hemmen i Brf Ekerö Strand utvecklas i samarbete med: Wallfast

Anmäl intresse 
redan idag!
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DROTTNINGHOLM | Det 
blev en riktig folkfest när 
Drottningholmsparken invade-
rades av nationaldagsfirare den 
6 juni. Musik, spex, aktiviteter 
och högtidligheter varvades med 
parader och clowner.

Vädret visade sig från sin bästa 
sida med strålande solsken och 
programmet för dagen var digert 
när Sveriges nationaldag firades 
i parken runt Drottningholms 
slott. Uppskattningsvis 4 500 

personer besökte det aktivitets-
fyllda området . 

– Vi hade en större scen än vi 
brukar i år, eftersom vi inte var vid 
Kina slott som vi brukar utan när-
mare Drottningholms slottsteater. 
Rickard Sjöberg gjorde ett utmärkt 
jobb som konferencier, Anton 
Hagman stod på scen liksom De-
kadensbandet och kulturskolans 
elever, berättar Johan Elfver, kom-
munens informationschef. 

På aktivitetsområdet erbjöd 
Träkvista sjöscouter och Alsnu vi-

kingar på allsköns prova-på-akti-
viteter och Barnens underjordiska 
scen spelade interaktiv teater till 
glädje för många yngre deltagare.

– Vi hade också traditionsen-
ligt en medborgarceremoni för 
de kommunmedborgare som fått 
svenskt medborgarskap under 
året. Det var ungefär ett tjugotal 
som kom och fick ta del av ett hög-
tidligt arrangemang. 

Kultur- och fritidsnämnden de-
lade dessutom ut sitt stora pris till 
konstnären Björn Bernström och 

Drottningholms slottsteater hade 
säsongspremiär och bjöd både på 
smakprov ur sin repertoar och vis-
ning av teatern.

Det trafikkaos som präglat dagen 
under de senaste åren, när stora 
mängder människor ska parkera 
sina bilar på områdets parkerings-
platser, uteblev i år. Mycket tack 
vare att Statens fastighetsverk 
upplåtit ett markområde för en ex-
tra parkering där 470 bilar kunde 
parkera.

– Vi hade fantastiskt god hjälp av 
ett gäng av kommunens sommar-
jobbare som skötte parkeringen. 
De var jätteduktiga, tog egna initia-
tiv och bjöd på sig själva. De hjälpte 
också till med allt efterarbete och 
att städa upp när firandet var över. 
Det är ju ett väldigt stort ansvar när 
man har firandet på en sådan här 
plats, men allt blev återställt precis 
som det var innan det började, sä-
ger Johan Elfver.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Strålande nationaldagsfirande 

NATIONALDAGEN

Fr.v. ses kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) och konferencier Rickard Sjöberg, sångaren Anton Hagman ur två vinklar och Barnens underjordiska teater.                FOTO: EKERÖ KOMMUN



LÄS MER PÅ SENIORGARDEN.SE

I direkt anslutning till Ekerö centrum bygger vi 41 väl- 

planerade lägenheter för dig som fyllt 55 och som vill bo 

nytt i ett perfekt läge mellan stad och natur. I kvarteret Klas 

Horn kan du lämna villalivets måsten bakom dig och njuta  

av ett underhållsfritt boende med gångavstånd till service,  

butiker och vårdcentral. Bostäderna håller hög standard 

med fina materialval och alla har rymlig balkong eller ute-

plats. Välkommen på visning!

BO PÅ NATURSKÖNA EKERÖ

KLAS HORN
Visning: Onsdag 27/6 kl 12-13.  

Visningslägenheten på Clas Horns väg 3A. 

Storlek: 2-4 rok, 52-111 kvm 

Pris: 2 699 000-4 599 000 kr 

Avgift: ca 3 600-6 154 kr 

Tillträde: Kvartal 3, 2018 - Kvartal 4, 2018

Mäklare: Leila Khodiar, 08-122 130 32, 

leila.khodiar@svensknyproduktion.se 

FÅTAL
3 ROK  
KVAR!

Inflyttning
 i höst!

8

VISNING:
Onsdag
27 juni
12-13
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EKERÖ CENTRUM | Det var 
fokus på barnen när det ordna-
des sommarfest i Ekerö centrum 
den 9 juli. Färggrannt, fartigt och 
festligt är ord som kan beskriva 
minglet.

Butikerna bjöd på mängder av fina 
erbjudanden när Ekerö centrum 
arrangerade sin årliga sommarfest. 
Vädret var på arrangörernas sida 
och de taksprång som arkitekt Er-
skine ritat in utmed butiksgatan 
gav välbehövlig svalka åt besökare 
och aktivitetsarrangörer. 

Sångerskan och Idolvinnaren Lisa 
Ajax stod på scen till glädje för 
många av hennes lokala fans och 
autografskrivningen efter framträ-
dandet lockade en lång kö.

Förutom musik fanns det bland 
annat ansiktsmålning, hoppborg, 
sockervadd, fiskdamm och glass-
utdelning till barnen. Friskis och 
svettis visade dessutom prov på 
gympaglädje och magdansösen 
Nadja bjöd på exotiska höftrull-
ningar.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Fart och fest i 
Ekerö centrum

NÄRINGSLIV

Friskis och svettis bjöd på gympaglädje i solen och det var gott om aktiviteter 
för barnen.               FOTO: OVE WESTERBERG



21 MÄLARÖARNAS NYHETER • 20 JUNI 2018 21 MÄLARÖARNAS NYHETER • 20 JUNI 2018 

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

Tel: 560 200 41

Öppet: Måndag-Fredag 8.30 - 19.00 • Lördag 8.30 - 14.00

Boka i god tid för att vara 
säker på en ”torr” fest.

Ekerö Kyrka

Nibble
Koloniområde

Sundbyskola

Nyckelby

Mot Adelsö▼

Vi hyr ut Zip-up  
byggnadsställning

Upp till 6 meters höjd

Trevlig midsommar
önskar Calle, Elizabeth och Karin 

med personal!

• LANTHANDEL SORTIMENT

• BUTIKSBAKAT BRÖD

• BENSIN/DIESEL TILL LÅGPRIS

• BETALA MED PUMP- ELLER BANKKORT

• GOTT OM PARKERINGSPLATSER

PLANTERINGSJORD
DRESSJORD, BARKMULL
KOGÖDSEL, TÄCKBARK 

50 liters säckar

4 för 120:-
Gäller till och med den 22 juni

Grillkol/Briketter
2,5 kg säckar

3 för 100:-

LANTHANDELN MED DET BREDA SORTIMENTET!

Partytält • Bord • Stolar

Kaffe
Classic, 500 g. Max 1 köp/hushåll

3 för 79:-
Räkor 

med skal. Frysta. Pandalus. 500 g. 

39:-
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Centerkandidater till kommunfullmäktige

Mälaröcentern
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Från vänster: 
Sandra Pernkrans, Ove Wallin, Ingalill Zell, 
Solveig Brunstedt, Kjell-Erik Börjesson, 
Mia Heurlin Norinder och Tjalle Forselius

MÄLARÖARNA | Fredagen den 
8 juni var det avslutningskväll 
för många skolor på Mälaröarna. 
Därför samlades föräldrar och 
representanter från olika partier 
för att vandra runt tillsammans 
och finnas där för ungdomar 
som rörde sig ute i natten.

Vackert väder och skolavslutning 
är en kombination som kan locka 
ungdomar att vara ute sena kvällar 
och nätter. Socialdemokraterna i 
Ekerö anordnade en vuxenvand-
ring under den stora avslutnings-
kvällen på Mälaröarna där andra 
partier och föräldrar uppmanades 
att vara med och på så sätt skapa 
en tryggare miljö för alla som vis-
tades ute. 

– Vi delade upp oss i två grup-
per där den ena utgick från Sten-
hamra fritidsgård och den andra 
från Träkvista fritidsgård, berättar  
Socialdemokraternas politiska se-
kreterare Helena Skoglund. 

De som gick från Träkvista rörde 
sig ut mot Sandudden och gick 
längs strandkanter och på snåriga 
stigar. 

– Vi letade verkligen efter ung-
domar, men kvällen var väldigt 

lugn. Inga större incidenter in-
träffade. De få vi stötte på mor-
sade bara på oss. Det var bara ett 
par stycken som vi fick hjälpa lite 
extra. 

I Stenhamra såg vuxenvandrar-
na bland annat till att samlas vid 
busshållplatsen när många ung-

domar kom från Gröna lund där 
det varit konsert.

– Just vid den busshållplatsen 
vet vi att det brukar vara lite extra 
stökigt, så därför såg vi till att en 
grupp vuxna stod där när bussen 
kom. 

De som gick vuxenvandringen 
var frivilliga vuxna; föräldrar och 

representanter från olika partier. 
Förutom socialdemokraterna var 
även representanter från Mode-
raterna, Kristdemokraterna och 
Öpartiet med. 

Redan till hösten planeras en till 
vuxenvandring. 

– När skolan börjar kan det bli 

extra oroligt, precis som när sko-
lan slutar. Det peakar oftast vid 
större förändringar av rutiner. Då 
är det bra att man finns ute, säger 
Helena Skoglund. 

ELIN ELDESTRAND
red@malaroarnasnyheter.se

Extra trygghet i Ekerönatten
UNGDOMSLÄGET ”Det peakar oftast vid större förändringar av rutiner” ’’

Frivilliga föräldrar 
och representanter 
från olika partier 
samlades för att 
gå vuxenvandring 
på fredagskvällen.  

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

Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag

M
O
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RBR
ANSCHEN

S

R I K S F Ö R BU
ND

Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil

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

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

Vi kommer till Ekerö igen!

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

www.dittsolskydd.se    Tel: 0511-10 000

Vi monterar åt dig!
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KOMMUNEN | Till sommaren hör 
simskola och på Mälaröarna sker 
denna på tre badplatser. Nytt för 
i år är fri kursavgift för några 
åldersgrupper.

På badplatserna Karlskär, Lund-
hagen och Stockby håller Stock-
holms kappsimningsklubb (SKK) 
simskola under sommaren. Bland 
annat erbjuds fri kursavgift för si-
mundervisning för tre olika ålders-
grupper. Det är ungdomar från 16 
år och äldre som inte kan simma, 
ungdomar i årskurs 4 och 5 (födda 
2006-2008) och sexåringar föd-
da 2011 och 2012. Det tillkommer 
dock kursmedlemsavgift på 100 
kronor.

– Vi har satt en gräns till fyra år. 
Den yngsta gruppen för ”plask 
och lek” är för de som är födda 
2014, men vi har även en öppen 
simskola, det vill säga ”dropin”för 
de yngsta som är tre till fyra år på 
Lundhagens och Karlskärs bad-
plats och även privatundervisning, 
berättar Christer Lindqvist, bredd- 
och verksamhetsansvarig på SKK.

– Vi brukar säga till föräldrar-
na att de ska komma med barnen 
och var med dem i vattnet, undvik 
flythjälpmedel. Sedan förstår jag 

det här med ärmpuffar, men som 
simlärare ser vi att om barnen haft 
puffarna, då har de byggt upp en 
falsk säkerhet. Det är mycket bättre 
att vara med barnen i vattnet eller 
att ha flythjälpmedel som man 
måste hålla i som inte sitter fast på 

kroppen, förklarar Christer Lind-
qvist.

Men det är inte bara barn som be-
höver simundervisning, även vux-
na som kan simma behöver fräscha 
upp sina kunskaper.

– Många vuxna överskattar sin 
simkunnighet så jag vädjar till alla 
vuxna att komma ner till badplat-
serna och testa sin simkunnighet 
med simborgarmärket. Det är 200 
meter men är det blåsigt, då är 200 
meter väldigt långt om man inte 

har tränat på det, säger Christer 
Lindqvist.

På eftermiddagarna finns möj-
lighet till märkestagning och den 
som har frågor, kan alltid komma 
till badplatserna och prata med 
simlärarna på plats. Simskolan 
drar igång vecka 29 och pågår till 
vecka 32. En kortkurs körs också på 
Lundhagen och Karlskär. 

Alltsammans avslutas med ett 
uppskattat jippo på Karlskärs och 
Lundhagens badplatser.

– Då har vi uppvisning tillsam-
mans med räddningstjänsten och 
Sjöräddningen. Nu hoppas vi på en 
bra sommar med sköna badtempe-
raturer, säger Christer Lindqvist.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Nyheter från årets simskola

SIMNING

”Många vuxna överskat-
tar sin simkunnighet så 
jag vädjar till alla vuxna 
att komma ner till bad-
platserna och testa sin 
simkunnighet”

Simskolan erbjuder bland annat  fri kursavgift för simundervisning för tre olika åldersgrupper. Bilden är från förra som-
marens avslutning av simskolan vid Lundhagens badplats.                                                        FOTO: STOCKHOLMS KAPPSIMNINGSKLUBB

Vi finns här för
dig i sommar!

Folktandvården Ekerö
Tegelbruksvägen 1B, 08-123 152 85

E-post atv.ekero@ftv.sll.se

Sommaren är för många den bästa tiden på året.  

En tid då sol, bad och glass varvas med grill och 

sena sommarkvällar. Men tyvärr kan olyckan vara 

framme även på sommaren och därför håller vi vår 

klinik öppen för er måndag till fredag 7.30–17.00.

Välkomna!
Bli  medlem: olstafolk park .se

FOLKPARK
Ölsta

/�Ölsta f olk par kolstafolk park .seHållplats Ölsta f olketshusSolbergavägen 1, Färentuna

MUSIKCAFÉ
Söndag 1 juli kl 16.00

Mitt i sommaren bjuder musiker från Färingsö
på en konsert med klassisk musik med allt från  

Bach, Beethoven till Piazolla och J.Dominique.  

Kaffe och fika. Fri entré.

PARKPARK
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BIRKA | För den som besöker 
Birka under sommaren finns det 
chans att ta del av både favoriter 
i repris och en hel del nytt. Drop-
in-bröllop, föreläsningar och pub-
kvällar är några av nyheterna. 
För adelsö- och munsöbor finns 
det dessutom lite extra förmånli-
ga erbjudanden.

Årligen lockar Birka stora mäng-
der besökare från hela världen. För 
2018 ligger ambitionen på 50 000 
vilket är några tusen fler än förra 
året. När det gäller dem som bor 
allra närmast kan det dock emel-
lanåt vara lite svårt att ta sig över 
sundet och besöka ön. De som har 
egen båt kan nyttja gästhamnen 
gratis om de besöker restaurang-
en, men ska man besöka museet 
och vikingakvarteren är man hän-
visad till att betala avgift som alla 
besökare. Kommer man med egen 
båt är det gästhamnsavgift som 
gäller och annars kostar båtbiljett 
inklusive tillträde till museum och 
guidad visning i fornlämningsom-
rådet, 290 kronor. Ett nytt erbju-
dande gör det dock lönsamt att bo 
nära.

– Vi har funderat på hur vi ska

göra för att adelsö- och munsö-
borna ska tycka att det är värt att 
betala för att åka över med Ström-
mas båt. Nu har vi gjort så att om 
man betalar en gång kan man 
komma in till mig på museet med 
kvittot, så byter jag ut det mot en 
säsongsbiljett. Då kan man åka 
gratis med båten och gå in gratis 
på museet resten av säsongen, be-
rättar Malin Rikardsdotter Ahlin, 
ansvarig för bland annat museet 
och programverksamheten på 
Birka.

I år lockar man med en ny utställ-
ningsdel i museet, föreläsningar, 
författarbesök, barnaktiveter om 
runor i vikingakvarteren samt 
pubkvällar med levande musik på 
restaurangen. Förra årets nyhet 
med kvällstida vildsvinsgille på 
restaurang Särimner återkommer 
och lokalen har fått ytterligare 
forntidsprägel genom ny viking-
ainspirerad meny som kopierats 
från Martin ”E-type” Erikssons 
restaurang i Gamla stan och in-
redningsdetaljer som ägs av ho-
nom. 

– Det är också nytt för i år att vi
kommer att ha drop-in-vigsel den 

25 augusti. Jag är vigselförättare 
och förrättar den formella delen, 
men för den som vill finns det 
möjlighet att även göra en ceremo-
ni enligt fornsed med Per Anders-
son som arbetar här.

I vikingakvarteren kommer det 
som vanligt vara fullt med hant-
verk och möjligheter att titta och 
att prova på. Där har de små träd-
gårdarna fått utökade odlingar och 
skyltningar. En ny liten odlings-
lott där en trädgårdsmästare odlar 
forntida grödor finns också att be-
söka.

Olika perioder under sommaren 
kommer ha olika fokus, men över 
allt vilar det faktum att Birka är en 
plats med en mer än tusenårig his-
toria. Framåt slutet av sommaren 
ska också nya arkeologiska under-
sökningar inledas.

– I sommar kommer det att gö-
ras nya georadarundesökningar 
på den plats där arkeologerna ti-
digare hittat grunden till ett stort 
hus som man tror kan vara Ans-
gars kyrka.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Bröllop och kvällspubar på Birka

TURISM

”Jag är vigselförättare 
och förrättar den for-
mella delen, men för den 
som vill finns det möj-
lighet att även göra en 
ceremoni enligt fornsed”

Malin Rikardsdotter Ahlin kommer bland annat att viga den som vill vid ett drop-
in-bröllop i augusti.                   FOTO: LO BÄCKLINDER

BIRKA

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) 

Vill ni vara med 
och visa upp er?

Skicka mail till: 
info@kingswood.se

Arrangör: Ekerö Centrumförening och Radio Viking

Förra årets succé är tillbaka!

Lördag den 15 september

I år tillsammans med Radio Viking 
som har 25-årsjubileum!

Mälaröarnas närproducenter 
visar upp vad de har att erbjuda.

Upplev, smaka, lyssna och njut!

”Smaka på Ekerö”
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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

Här kommer de senaste frågorna 
från er läsare och radiolyssnare, 
besvarade av kommunens kommu-
nikationschef Johan Elfver i MN:s 
radioprogram ”God kväll Mälaröarna”

Har man kommit vidare med bil-
dandet av naturreservatet Jungfru-
sund?

– Det finns ett beslut om att få till ett 
naturreservat, men projektet har ingen 
finansiering i nuläget. Det är förberett 
men det har inte gått vidare.

Det skulle bli en bensinmack för 
båtar i Jungfrusunds Marina re-
dan för flera år sedan. Brygga med 
pumpar har också legat där minst 
två år. Minns att fördröjningen 
hade något med kommunens mil-
jökontor att göra, vad händer med 
det hela?

– Det inkom en bygglovsansökan 
för den här macken 2016. Under 2017 
kom ärendet till miljökontoret. De har 
handlagt ärendet och det i sin tur tar 
tid då miljökontoret måste kontakta 
länsstyrelsen eftersom anläggningen 
ligger i ett vattenskyddsområde. Men 
det blev klart i slutet av förra året och 
bygglov är beviljat. Men sökande mås-
te inkomma med underlag för att få 
startbesked för att bygga klart macken. 

Det har sagts att pendelbåten kom-
mer att gå på helger också och att 

trafiken ska utökas, men vet man 
hur det blir med detta?

– Trafiken under vardagar under 
hösten och våren ska uttökas från tre 
till åtta turer per dag. Vardagar från och 
med nästa sommar ska få sju turer per 
dag i vardera riktning. Helgtrafik kom-
mer att bli sex turer i vardera riktning 
under vår, sommar och höst. Det är är 

information jag har fått från Sveriges 
radios rapportering. Jag har hört av 
mig till trafikförvaltningen för att få 
detta bekräftat men har ännu inte fått 
något svar. Jag tolkar det som att man 
inte är helt klar med detta.

Jag undrar vilka badplatser som 
kommunen sköter om? Rensas 

bottnarna från skräp? Håller dessa 
någon viss kvalitet?

– Kommunen ansvarar för När-
lundabadet, Södran, Lundhagsbadet, 
Mörbybadet, Karlskärsbadet, Stockby-
badet och Kärsgatans bad. Miljökonto-
ret tar prover på vattnet normalt tre till 
fyra gånger per år. Man ser också över 
utemiljön så att sandstränder rensas 
från skräp och även bottnarna gås ige-
nom. 

Veterandagen blir inte av har jag 
hört eftersom det är för svårt att or-
ganisera. Men kan inte kommunen 
hjälpa till, det är ju ett så bra evene-
mang.

– Precis som alla andra föreningar 
som kontaktar kommunen och i de 
delar som kommunen kan bistå med 
hjälp, så gör vi det. Det kan handla om 
att vägleda hur man söker tillstånd för 
exempelvis servering, det kan handla 
om markfrågor eller om man behöver 
söka tillfälligt bygglov. Det kan också 
röra sig om man kan söka föreningsbi-
drag, då kan kommunen lotsa till rätt 
instans. Det är naturligtvis tråkigt att 
det inte blir av i år, men jag tycker att 
det är ett klokt beslut att de har valt att 
se över organisationen. Ett sådant här 
evenemang kräver mycket planering 
och logistik.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Frågor om pendelbåtens turer

Hur många nya turer får pendelbåten från och med hösten och hur blir det med helg-
trafiken för båten? Det är en av frågorna som kommunens kommunikationschef svarar 
på.                                                                                                                                   Foto: Ewa Linnros 

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

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

Beställ TÅRTA 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 

Beställning kan göras på 
webbshoppen, 

via mail till kontakt@
faringsokonditori.se 

eller per tel 0700-720 786
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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
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EKERÖ | Andreas Lavotha, cellist 
och uppväxt på Ekerö, har star-
tat upp en kammarmusikfestival 
som går av stapeln för första 
gången i augusti i år Mälaröarna.

Andreas Lavotha och pianisten 
Christopher Hästbacka har till-
sammans duon ”Duo Lavotha/
Hästbacka”. Som duo har de spe-
lat tillsammans sedan de var tio år 
gamla. Nu drar de igång Askanäs 
kammarmusikfestival.

– Förr i tiden hette Asknäs vid 
Ekerö kyrka Askanäs. Min pappa 
har haft en kammarmusikserie 
som heter Askanäs kammarmu-
sikserie i Ekerö kyrka mellan 1996 
och 2014. När han la ner den tyck-
te jag och Christopher att det vore 
väldigt kul att ha kvar den traditio-
nen med konserter i kyrkan av hög 
kvalitet. Så vi snodde helt enkel 
namnet, säger Andreas.

Festivalen pågår mellan den 17 
och 19 augusti. Andreas Lavot-
ha och Christopher Hästbacka är 
konstnärliga ledare för festivalen 
och har satt ihop programmet.

– Först hittar man de här hitsen 
som man älskar, men sedan insåg 
vi också att vi kan inte bara ha ett 
program som bygger på superkän-

da verk. Därför har vi blandat upp 
med både kända verk av Bach och 
Schubert och lite mer okända verk 
av bland annat lite svenska, kvinn-
liga bortglömda kompositörer från 
mitten på 1800-talet, berättar An-
dreas.

Förutom Andreas och Christop-
her medverkar Andreas far Elemér 
Lavotha, Nils Erik Sparf, Charlot-
ta Grahn Wetter, Louisa Tatlow, 
Alexander Rydberg och Ludvig Er-
iksson. Jazztrion Nossen medver-
kar också. Den 17 och 19 augusti är 
konserterna i Ekerö kyrka och den 
18 augusti blir det en heldag ute på 
en gård på Östanlid på Munsö. Där 
blir det både klassisk musik och 
jazzkonsert. 

– Min förhoppning är att det 
kommer mycket folk. Det är ett jät-
tebra program, fantastiska musiker 
och en underbar miljö.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ny musikfestival
DROTTNINGHOLM | Den 6 juni 
hade Drottningholms slotts-
teater säsonginvigning, men 
redan i maj ägde urpremiären av 
teaterföreställningen ”Kungliga 
förvandlingsakademin” rum.

”Kungliga förvandlingsakademin” 
med manus och regi av Tuvalisa 
Rangström, är en teaterföreställ-
ning i två korta akter för barn från 
fyra till sju år. Pjäsen tar avstamp 
i den romerska skalden Ovidius 
verk Metamorfoser, en samling 
sagor och myter på temat förvand-
lingar. Det blir toner från 1700-ta-
let och nyskriven text som ger plats 
åt fantasin. Föreställningen spelas 
25 augusti.

I juni och juli sker flera evene-
mang, bland annat tar teaterveta-
ren Péter Balás med besökarna på 
en visning och berättar om Ingmar 
Bergmans världsberömda filmati-
sering av Trollflöjten som utspe-
lar sig på Drottningholmsteatern, 
men spelades in i en skalenlig mo-
dell.

Under 1700-talet förvandlades 
Drottningholmsparken sommar-
tid till en enda stor teater- och fest-
sal, där det bjöds på allsköns under-
hållning av de mest spektakulära 
slag för hovet och allmänheten. I 

sommar arrangeras ”Spektakel i 
boskén”. Här får man följa med till 
Teaterboskén, Lustträdgårdens 
lövteater, den romantiska trädgår-
den vid Kina slott och Djurgård-
sängen, några av de platser som 
förvandlades till inbjudande tea-
terscener för magi och förtrollning.

Den 28 juli blir det premiär på Pyg-
malion. Det är den internationellt 
hyllade japanske koreografen och 
allkonstnären Saburo Teshigawara 
som sätter upp Jean-Philippe Ra-
meaus ”Acte de ballet” från 1748. 
I jakten på perfektion förälskar sig 
skulptören Pygmalion i sitt eget 
verk, en staty som får liv av kärleks-
guden Amor.

”Rendezvous – The History of 
Love and Passion” heter en an-
norlunda visning av teatern. Från 
rokokoserenader, förlovningar 
och kungliga bröllop till de hem-
liga berättelserna från salongens 
”inkognitologer”. Här pratar man 
om ménage à trois, homosexuali-
tet, sjömän och prostituerade på 
1700-talet. Visningen ges på eng-
elska men är lätt att följa. Första 
tillfället för denna blir den 30 juli.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Slottsteaterns
sommarprogram

MUSIK OCH TEATER

Andreas Lavotha och 
Christopher Hästbacka 

arrangerar kammar-
musikfestival. En av

 spelplatserna är Ekerö kyrka. 
 FOTO: VICTOR ALSÉN OCH ARKIV

”Han förde mig vid sidan om lustträdgården och jag blev överraskad 
att där plötsligt stå inför ett verkligt feeri, ty kungen hade låtit uppföra 
ett kinesiskt slott, som är det vackraste man kan se.”

Så beskrev drottning Lovisa Ulrika sin födelsedagspresent år 1753, en tid 
då konst, arkitektur och kultur från Asien väckte stor beundran. Och än 
idag överraskar det exotiska lustslottet med sin plats i den svenska naturen. 
Välkommen in i slottet! Under sommarmånaderna kan du flanera i slottet 
på egen hand eller låta audioguiden ta dig med på en historisk resa.

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

sommarsäsong på kina slott

Kina Slott
upptäck birka

sommarens höjdpunkter

 1/5- 31/8 • Fornnordisk odling
 25/6- 8/7 • Barnens Birka 
 6-12/8 • Barnens arkeologi

8-10/6 • Retreat på Birka 
9/7-5/8 • Vikingar på Birka
26/8 • Arkeologins dag

Pris 400 kr inkl. båtresa ToR från Mariefred, musei entré och guidad tur.  
Barn 6-15 år 1/2 priset, 0-5 år gratis. 

Båt avgår från dagligen 30/6-12/8 från Mariefred 10:00.

SAMARBETAR

MED STROMMA

FÖR ATT RÄDDA

ÖSTERSJÖN
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ÖLSTA | Under sommaren kom-
mer Ölsta Folkets hus och park 
att fortsätta sin tradition med 
att erbjuda teaterupplevelser 
utöver det vanliga till barnfamil-
jer och den som har barnasinnet 
i behåll. I år blir det ”Höna-
Pöna”, prova-på-cirkus och pan-
tomimteater.

– Vi har bokat tre föreställning-
ar i sommar och under hösten 
kommer det att bli ännu fler, be-
rättar Brita Cronvall som är med i 
folkparksföreningens barnteater-
grupp.

Den första föreställningen äger 
rum den 13 juli. ”Besser och Wis-
ser vet bättre” heter Pantomimte-
aterns slapsticksföreställning som 
riktar sig till åldrarna 3 till 103 år. 
Den 26 juli blir det cirkusföreställ-
ning med Cirkus Cirkör som har 
både akrobater och jonglörer på 
plats. Efter föreställningen får pu-
bliken prova jonglering, gå på lina 
och testa akrobatik.

Sommarsäsongens sista före-
ställning är den 10 augusti och då 
möter publiken TV-kända Eva 
Funck och hennes ”Höna-Pöna” i 

en interaktiv och färgstark förställ-
ning.

Tills vidare används dansbanans 
scen i folkparken, där alla får plats 
under tak, men en nybyggd scen 
kommer att få tak framöver och då 
kommer föreställningarna att hål-
las där istället.

– Vi har en fantastisk park, en so-

vande skönhet som har renoverats 
varsamt för att bevara den gamla 
folkparkskaraktären. Det är roligt 
att så många som möjligt får chan-
sen att se den magiska platsen, sä-
ger Brita Cronvall.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Sommarteater för barn

Spännande deckare i mälarömiljö

TEATER

Cirkus och pantomimer i folkets park

Ewa Funck och hennes Höna-Pöna spelar förställningen ”Djungelns hemlighet” 
den 10 augusti.                FOTO: ERLAND BESKOW

LOVÖN | Lovöbaserade Kadabra 
förlag har utökat sitt sortiment 
med att även producera det nya 
ljudboksformatet ”Cinematic 
books”. ”Det är som film, men 
utan bild”, säger förlaget.

I maj släppte Kadabra förlag ljud-
boken ”Holly” som är baserad 
på en sann historia ur författaren 
Nicke Veros eget liv. Genom sitt 
arbete som musikproducent har 
han insett hur väl ljud och musik 
kan väcka och förstärka känslor hos 
lyssnaren. Därigenom kom idén 
om att låta ljudböckerna anta en 

ny form med olika röster till alla 
karaktärer, ljudeffekter och musik 
som förstärker känslor.

– Vi tror att det finns en dold mål-
grupp ljudboklyssnare. Nämligen 
de som vanligtvis inte lyssnar på 
ljudböcker för att de tappar fokus 
när de måste höra på en monolog. 
Cinematic books är lösningen. 
Dessutom tror vi att många av de 
som lyssnar på traditionella ljud-
böcker också kommer uppskatta de 
dimensioner vi adderar i produk-
tionerna, säger han.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

MÄLARÖARNA | I början av juli 
kommer tredje delen i mälaröför-
fattaren Pernilla Ulvbloms deck-
arserie om kriminalkommissarie 
Gunnar Öst. Denna gång är han 
tillbaka på Ekerö och utreder ett 
fall med en utbränd bil i Kanton. 
Det hela startar med en bilbrand 
och utvecklas till en mordutred-
ning utan ledtrådar, vittnen eller 
bevis. Boken heter ”Bränd vän-
skap” och är den tredje så här långt 
i Pernilla Ulvboms serie. Hon har 
tidigare även skrivit flera historiska 
romaner.

Nytt ljudboksformat 
ger fler dimensioner

• Öka polisnärvaron

• Inför kommunpolis

• Fler vuxna på stan

• Tryggare gång-, och cykelvägar till skolorna

• Kameraövervakning av offentliga, 

strategiska platser

Våra prioriteringar för  
en trygg kommun:

Adam Reutersköld 
Kommunstyrelsens ordförande

 Skytteholms Sjökrog
ta båten till oss i sommar 

Vackert beläget vid Mälaren hittar du Skytteholms sjökrog.  
Lägg till med båten och slå er ner i herrgårdsparken, eller kom  
förbi och njut av ett glas rosé och något att äta på terrassen.  

Somrarna är magiska på Skytteholm.

Under perioden 28/6–5/8 serverar vi en somrig à la carte-meny 
i herrgården tisdag–lördag. Se hela menyn på www.skytteholm.se

Välkomna

skytteholm.se • 08-560 236 00 • welcome@skytteholm.se 

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

come@skytteholm.se

| kultur 



30 MÄLARÖARNAS NYHETER • 20 JUNI 2018 30 

560 340 00

Fler och fler åker 
med Ekerö Taxi

Vi söker därför fler Åkare/Transportörer/Förare
Generösa villkor. Ring för mer information: 070-953 42 62 
eller skicka intresseanmälan till rolf.svensson@ekerotaxi.se

•  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 
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g
  i

  s
om

m
ar

UTSTÄLLNINGAR

Adelsö smedja
Mälaröboende gästutställare hela 
sommaren. Lör-sön kl 12-15 t.o.m. 
12/8. Konsthantverk, byggnadsvårds-
butik och fika finns också. Stenby 
säteri, Adelsö.

Galleri Utkiken
”Bus med bokstäver” – Konstmakar-
na från Creokonst och hantverks-
ateljéer i Ekerö dagliga verksamhet. 
Utställningen pågår t.o.m. 26/8. 
Ekerö kulturhus, Ekerö centrum.

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

Jungfrusund konstgalleri
Varierande utställningar hela somma-
ren. 20/6-8/7: fr-sö kl 13-18, 13/7-
21/7: alla dagar kl 13-17, 2/8-5/8: 
alla dagar kl 13-18, 10/8-19/8: fr-sö 
kl 12-18.

 EVENEMANG

Dansbanebio
Olika biofilmer visas på dansbanan.
När: Onsdagar kl 19.30, undantag kan 
förekomma vid uthyrning av parken.
Var: Skå festplats
Arr: Kulturföreningen Schakalen

Utegympa
Gratis utegympa. Träningen pas-
sar alla. Ons – cross, sön – gympa. 
Inställt vid kraftigt regn.
När: Ons kl 18.30, sön kl 16, t.o.m. 
19/8
Var: Ekebyhovs slottspark
Arr: Friskis och svettis Mälaröarna

Midsommar Skå
Konserter i cirkustältet, DJ:s på 
dansbanan, klirr i porslinskrossen, 

mat och dryck.
När: 22/6 hela dagen och 23/6 kl 
11-03
Var: Skå festplats
Arr: Kulturföreningen Schakalen

Klä midsommarstång
Midsommarstången kläs och AIF bju-
der på fika. Ta gärna med blommor.
När: 21/6 kl 19
Var: Adelsö festplats
Arr: Adelsö IF

Midsommar Adelsö
Traditionsenlig familjefest med dans 
och lekar runt stången, tombola, 
luftgevär och mycket mer. Entré 20 
kr. Barn upp till 12 år gratis.
När: 22/6 kl 12-15
Var: Adelsö festplats
Arr: Adelsö IF

Midsommar Ekebyhov
Traditionellt firande. Kl 11 kläds 
midsommarstången, (ta gärna med 
blommor) 13.30 startar dansen runt 
midsommarstången med Wilma och 
Gustav samt Gunnel Bergström som 
lekledare. Servering kl 12-16.
När: 22/6 kl 11-16
Var: Ekebyhovs slott
Arr: Ekebyhovs slotts intressefören-
ing

Midsommar Färingsö
Traditionellt midsommarfirande med 
dans, lekar kring stången, musik, 
servering, sockervadd, glass och 
skjutbana. Tag gärna med blommor 
till stången.
När: 22/6 kl 12-16
Var: Färingsö hembygdsgård
Arr: Färingsö hembygdsförening

Midsommar Lovö
Musik, danslek under ledning av 
Gocki Linge och kaffeservering. Kl 14 
kläds stången, kl 15 reses den.
När: 22/6 kl 13.30
Var: Rörby hembygdsgård, Lovö

Fotbollsderby
Årets fotbollsderby mellan Adelsö 
IF-Munsö IF. Kaféet öppet. Fri entré.
När: 23/6 kl 13
Var: Adelsövallen
Arr: Adelsö IF

Våffelfrukost med Melodikrysset
Lös Melodikrysset och ät våfflor 
tillsammans. 
När: Lördagar kl 9.30, undantag kan 
förekomma vid uthyrning av parken, 
inställt vid regn.
Var: Skå festplats
Arr: Kulturföreningen Schakalen

Världens mat
Varje lör och sön serveras ”världens 
matbrunch”.
När: 6/6 kl 12-16
Var: Sundsgården, Färingsö
Arr: Sundsgården Culture and Inte-
grationcenter

Adelsö runt
Veteranevenemang och ”poker 
run” för moppe, bil, traktor eller hoj. 
Matförsäljning och aktiviteter vid 
festplatsen.
När: 30/6 fr. 11, fordonen släpps iväg 
kl 15, prisutdelning kl 17.
Var: Adelsö festplats
Arr: Adelsö evenemang

Sommardans
Dans till ”Bandet” från Härnösand. 
Skjutbanan, chokladhjulet, korvkios-
ken och fikaluckan är öppna. 150 kr.
När: 30/6 kl 21-01
Var: Adelsö festplats
Arr: Adelsö evenemang

Magnus Ladulåsloppet
Sjunde upplagan av ”Stockholms 
vackraste milbana”. Även kortare lopp 
för barn tidigare på dagen.
När: 7/6 kl 14
Var: Adelsövallen
Arr: Adelsö IF

Jazz
Arne Forsén och Ulf Åkerhielm på 
kontrabas och piano. Matservering. 
Frivillig entréavgift, Rosenhill rekom-
menderar 120 kr.
När: 3/8 kl 19.30
Var: Rosenhill, Nyckelby
Arr: Rosenhill

Hantverksmässa
Konst- och hantverksmässa med 
många utställare.
När: 11-12/8 kl 12-15
Var: Adelsö smedja, Stenby säter, 
Adelsö
Arr: Adelsö smedja

Hembygdsdag
Musik, lotteri, marknadsstånd, 
barnaktiviteter, brödbakning, serve-
ring, utställning m.m.
När: 12/6 kl 11-15
Var: Uppgården och hembygdsgår-
den, Adelsö
Arr: Adelsö hembygdslag

Artrace
Lagtävling i att skåda så många fågel-
arter som möjligt på tid.
När och var: 19/8, start tidigast kl 5, 
på valfri plats. Mål kl 14.30, Svartsjö 
slotts parkering
Arr: Mälaröarnas ornitologiska 
förening

 BARN OCH UNGA

Barnens dansbanebio
Olika barnfilmer visas på dansbanan. 
När: Söndagar kl 15, undantag kan 
förekomma vid uthyrning av parken.
Var: Skå festplats
Arr: Kulturföreningen Schakalen

Pantomimteater
”Besser och Wisser vet bättre” – en 
slapstickföreställning med värme och 
humor.
När: 13/7 kl 14
Var: Ölsta Folkets park
Arr: Ölsta Folkets hus och park

Cirkus och ”prova på”
Cirkusshow med akrobatik och 
jonglering. Efter föreställningen får 
publiken prova på jonglering, gå på 
lina och akrobatik.
När: 26/7 kl 13
Var: Ölsta Folkets park
Arr: Ölsta Folkets hus och park

Barnföreställning
”Djungelns hemlighet” med Eva 
Funck och Hönapöna.
När: 10/8 kl 14
Var: Ölsta Folkets park
Arr: Ölsta Folkets hus och park
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FÄRINGSÖ MARKNAD
1-2 september 2018

Marknaden hålls traditionsenligt på Hembygdsgården i Färentuna.

Dags att anmäla ditt deltagande
Produkterna måste vara tillverkade eller odlade på Mälaröarna. 

Hyra av bord: 180 kr/dag. Medlemmar har företräde.

Kontakta Ann-Marie Fröjd: 
070-237 04 10 eller amfrojd@hotmail.com

Senast 2018-07-29
Välkomna! Färingsö hembygdsförening
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Med tjänsten  kan du snabbt och enkelt rapportera 
problem. Det kan exempelvis vara en gång-eller cykelbana som 
behöver ses till eller nedskräpning någonstans.

1   Gå in på  eller ladda ner appen . 

2   Ange postnummer/gatunamn och ort.

3   

4   Beskriv problemet, bifoga gärna en bild, och skicka in.

5   Problemet är nu anmält.    

Inofficiell matleverantör 
till Västerorts parker 
sedan 1954
Upptäck vårt breda matutbud

 

 

AUKTION

Bet: Kontant/kort/Swish/kredit enl. ök. www.danyshome.se tel: 076 816 33 66

Välkomna till en sommarauktion för alla hälsar utropare Mikael 
med personal! Inspirerande blandning för hem & trädgård
– se bilder & fler objekt på www.danyshome.se

Följ oss på Instagram @danyshome

Vi har samlat inredning för 
HEM och TRÄDGÅRD

Bland auktionsobjekten finner ni: sommarinspiration bland gjutjärnsföremål t.ex. urnor/bänkar/
bord/djur, vindsnurror/växtstöd i smide, vitrinskåp/skänk/pottskåp/klaffbord sekelskifte, vintagemat-
bord, danskt matbord industri i trä/metall, porslin t.ex. ytterfoder/jardinjärer/blåvitt bl.a. Simply 
Scandinavia, speglar, bordslampor, kristallkronor i barock-/empirestil, sign. glaskonst bl.a. Bertil 
Vallien, skulpturer/statyetter bl.a. Timo Solin/revolver Reuterswärd/torso Frank Olsson, möbler i 
gustav. stil t.ex. herrbetjänt/tidningsställ/brick-/serveringsbord, handgjord matsalsmöbel gustaviansk i
pärlgrått m. åtta stolar, 100-talet samtida konstverk både original och grafik från utställningar och 
gallerier bl.a. originalmålning av L. Lerin, B. Liljefors, somriga akvareller av L. Linderholm, akvareller 
& popart P. Eugén Nilsson m.m. Även: O. Bærtling, T. Solin, Y. Edelmann, P. Dahl, S. Lidberg, U. Hyd-
man, K. E. Höglund, A. Wiik, E. Linderholm, M. Persbrandt, B. G. Karlsson, S. Jonsson, B. H. Häveröö, 
I. Rusth, P. von Shantz, M. Hådell, I. Roth, S. Dalí, L. Jirlow m.fl. popkonst av A. Warhol, R. Hilmersson,
T. Moore. Noga utvalda handknutna mattor – unika färgsättningar & mönster bl.a. samling växtfär-
gade lammullsmattor i utföranden utöver det vanliga. Från traditionella till ljusare ovanliga färgskalor, 
spännande åldrar & flera storlekar. Från bruks- till fantastiska samlarmattor! 
Se bilder & fler objekt på danyshome.se

 

PLATS: S K Y T T E H O L M  E K E R Ö
TID: LÖRDAG 30 JUNI

Adress: Skytteholm, 178 90 Ekerö

KL. 12  visning & anbud från kl. 11.30
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FOTBOLL | Damer div 3A: 18/8 kl 13:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Åkersberga BK  Herrar div 4 mellersta: 11/8 kl 14:00 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Spårvägens FF •  Herrar div 7C: 18/8 kl 14:00 Svanängens 
IP: Skå IK & Bygdegård - FK Bromma

SEGLING | Första helgen i 
juni kördes andra omgång-
en av Allsvenskan i segling i 
Jungfrusund, arrangerat av Ekerö 
båtklubb.

Det är tredje gången som Ekerö 
båtklubb står som arrangör av en 
allsvensk omgång.

– Vi har verkligen haft myck-
et glädje av arrangemanget, även 
om det inte gick så bra när vi själva 
var med och seglade för två år se-
dan. Då bestämde vi att satsa på att 
vara arrangör istället, berättar Jan 
Björnsjö som var projektledare för 
helgen och fortsätter:

– I en ideell förening gäller det att 
göra kul saker som engagerar folk 
och det gör verkligen allsvenskan. 
Vårt långsiktiga mål är att komma 
tillbaka som deltagare. Bland an-
nat tack vare intäkterna från all-
svenskan har vi kunnat skaffa en 

egen J/70. Tidigare har vi haft för 
få ungdomar men nu har vi dragit 
igång en ungdoms- och en tjejsats-
ning, så båten är igång tre till fyra 
kvällar i vecka. Förhoppningsvis är 
vi snart tillbaka i allsvenskan.

Det bjöds på spännande tävlingar 
i väldigt lätta vindar när tävlingar-
na drog igång i Jungfrusund. Det 
var först under sen eftermiddag 
som seglingarna kunde genomför-
as. Planen var 15 race per besättning 
under tre dagar, men det blev bara 
tio race per besättning.

KSSS vann andra omgången i all-
svenskan och övertog även för-
staplatsen totalt i Allsvenskan i 
segling från Cape Crowe Yacht 
Club som slutade femma på Ekerö.

FOTBOLL
Damer div 3A
Ekerö IK 9 9 0 0 28 - 5 27
Mariebergs SK 8 5 1 2 25 - 10 16
Spånga IS FK 8 4 2 2 15 - 11 14
Essinge IK 9 4 1 4 17 - 14 13
Lindhagen FF 8 4 0 4 27 - 14 12
Ängby IF 9 3 3 3 8 - 15 12
Åkersberga BK 8 3 1 4 10 - 17 10
Vallentuna BK Dam 9 3 1 5 19 - 27 10
Vasalunds IF 8 2 1 5 10 - 17 7
Viggbyholms IK FF 8 0 0 8 4 - 33 0

FOTBOLL
Herrar div 4 mellersta
Värtans IK 11 10 0 1 42 - 13 30
Hanvikens SK 9 8 1 0 26 - 9 25
Reymersholms IK 10 5 1 4 22 - 17 16
Rinkeby United FC 9 4 3 2 28 - 15 15
Hässelby SK FF 10 3 4 3 22 - 21 13
Långholmen FC 10 4 1 5 26 - 30 13
Spårvägens FF 10 3 3 4 22 - 27 12
Ekerö BoIS 11 3 3 5 15 - 21 12
FC Krukan 11 3 3 5 15 - 23 12
Olympiacos FC 10 2 4 4 21 - 23 10
Enskededalen FC 10 2 1 7 17 - 35 7
Bagarm. Kärrtorp BK 11 2 0 9 18 - 40 6

FOTBOLL
Herrar div 7C

Scand. Socc. IF Un. FC 8 7 1 0 24 - 7 22
Bromstens IK 8 7 0 1 26 - 7 21
FC of Hässelby 8 4 3 1 14 - 11 15
Kälvesta IOF FK 7 4 0 3 21 - 21 12
FK Bromma 7 2 1 4 17 - 14 7
Sthlm. Univers. FF 7 2 1 4 11 - 17 7
Skå IK & Bygdegård 7 1 2 4 16 - 22 5
Vällingby AIK 8 1 2 5 14 - 27 5
Athletico Rinkeby IK 8 1 0 7 20 - 37 3

Sporten

Matcher & tabeller

Spännande allsvenskasegling

LÄGET DEN 17 JUNI

HEMMAMATCHER TILL DEN 21 AUGUSTI

KORT OM SPORT

GYMNASTIK | Ekeröbon Vilgot 
Asp, född 2003 tog med sitt lag 
från Brommagymnasterna guld på 
Ungdoms-SM i truppgymnastik 3 
juni i Ystad. 

Tävlande länder var förutom 
Sverige, Norge, Danmark, Finland 
och  Island. Två lag representerade 
Sverige varav Brommagymnaster-
na var ett av dem. En till ekeröbo, 
Johan Frank född 2005, deltog 
också.

Vilgot tävlade även i Nordiska 
mästerskapen för juniorer i Fin-
land 14 april. Där blev det en fem-
teplats.

                              

Allsvenskan i segling i Jungfrusund, arrangerades av Ekerö båtklubb. 
        FOTO: DANIEL STENHOLM

Sportnyhet? 
Skicka kort text till 

sporten@malaroarnasnyheter.se

Stenhamra tennisklubbs medlemsantal ökar successivt
INNEBANDY | Tennisens dag 
arrangerades av Stenhamra 
tennisklubb lördagen den 26 
maj i strålande väder. Många 
yngre och äldre tennissugna 
samlades på utebanorna vid 
Uppgårdsskolan.  

– Stämningen var på topp. Såväl
tennistävlingarna med miniten-
nisturnering, serve-lasertävling-
ar, matcher med mera var po-
pulära och uppskattade, liksom
fikat och korvgrillningen, berättar
Mikael Nork, Stenhamra tennis-
klubb.

Stenhamra tennisklubb bildades 
1974. I dagsläget har klubben cirka 
50 medlemmar. Medlemsantalet 
ökar successivt och de bygger sak-
ta men säkert upp klubben. Pla-
nen för hösten är att starta en ny 
juniorgrupp och likaså till kom-
mande vår.

I sommar ordnar klubben tre ten-
nisläger för mer eller mindre er-
farna spelare.

– Det är fokus på juniorverk-
samheten med sex grupper en 
timme i veckan. Men vi välkom-
nar alla tennisintresserade till ute-

banorna under hela sommaren och 
även hösten, säger Mikael Nork.

På vintern mellan slutet av ok-
tober och slutet av mars, spelar 
klubbmedlemmarna i Stenhamra-
skolans idrottshall. 

– Hallen är den enda i området
kring Stenhamra som är stor nog 
för tennisspel och även om golvet 
inte är specifikt anpassat för ten-
nis, så är det en ganska bra lösning 
under vintersäsongen, berättar 
Mikael Nork.   

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Tennisens dag arrangerad av Stenhamra tennisklubb, var välbesökt.  
  FOTO: STENHAMRA TENNISKLUBB

Vilgot Asp
 tog guld.

FOTO: PRIVAT
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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

ULTRALÖPNING | Den 10 juni 
sprang Sophia Sundberg från 
Ekerö i mål i världens tuffaste 
ultramaratonlopp Comrades 
i Sydafrika på plats sex, 
som bästa svenska. En riktig 
revansch efter ett tufft och ska-
detyngt år.

Förra året tvingades Sophia att 
bryta Comradesloppet på grund 
av en skada i knät, så när hon i 
år sprang i mål på 6 timmar och 
45 minuter (4.29 per kilometer), 
med en ros i handen som visade 
att hon var en av de tio bästa tje-
jerna bland 20 000 deltagare, var 
segerkänslan stor.

– Jag har visualiserat att jag skul-
le ta den där rosen och springa in 
på arenan så många gånger och när 
jag nu äntligen gjorde det var käns-
lan magisk, berättar Sophia strax 
efter hemkomsten till Sverige. 
Utöver rosen får de som kommer 
topp 10 en guldmedalj i rent guld 
samt prispengar. 

De senaste sex månaderna har 
hon och maken Pär tillbringat i 
Australien och Sydafrika för att 
träna inför det 90.2 kilometer långa 
loppet. Det gjorde att Sophia var 
rustad för varmt klimat och långa 
backar, både uppför och nerför. 

Under första tiden i Australien 
fick hon dock kämpa med obalans 

i kroppen, men hennes svenske 
naprapat kunde sätta henne i för-
bindelse med en australiensisk 
kollega som arbetar med samma 
metod.

– Han hjälpte mig med hjälp 
av en träningsform som kallas 
DNS (Dynamisk neuromuskulär 
stabilisering) och den gjorde att jag 
under hela loppet hade en höft-
stabilitet och styrka som jag aldrig 
haft förut.

Kroppens begränsningar var 
dock inte de enda svårigheter som 
Sophia behövde övervinna un-
der resan. Värme och backar gav 
henne stora prövningar, men det 
fanns även andra försvårande om-
ständigheter.

– Den sista tiden var vi i Sabie i 
Sydafrika och där var det extremt 
farligt på många sätt men otro-
ligt vackert och bra träningsmöj-
ligheter. Jag hoppade över flera 
dödligt giftiga ormar, trafiken var 
livsfarlig och det fanns risk att bli 
överfallen både av människor och 
babianer. Men Pär körde efter mig 
med bilen i en månad för att hål-
la koll. Att han har hjälpt mig så 
mycket är en väldigt stor del av 
att jag klarade loppet, han är helt 
fantastisk.

När tävlingen väl startade visa-
de det sig dock att värmeträningen 

inte varit nödvändig, då det skulle 
bli denna kallaste Comrades i man-
naminne. 

– Jag sprang i motvind hela lop-
pet och frös från start till mål. Men 
jag höll jämt takt och efter 40 ki-
lometer började jag plocka den 
ena placeringen efter den andra. 
Jag gjorde ett otroligt bra avslut 
trots att jag hade fruktansvärt ont 
av de hårda backarna. När jag gick 
i mål hade jag absolut ingenting 
kvar att ge.

Nu återhämtar Sophia sig hemma 
på Ekerö och respekterar visserli-
gen kroppens behov av vila, men 
kan inte låta bli att träna lite lugnt 
och skonsamt för att undvika ut-
tråkning. I september springer 
hon VM 100 kilometer i Kroatien 
som består av tio varv på en platt 10 
kilometersbana. 

– Jag ser verkligen framemot 
VM och kommer nu lägga fokus på 
platt underlag och mer fart. Efter 
Comrades vet jag att jag har goda 
chanser att vara med och fightas 
högt upp om jag har en bra dag och 
jag kommer absolut kriga för en 
medalj. Sedan gav självklart Com-
rades mersmak så det lutar mot ett 
”uprun” 2019.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Hon blev bästa svenska i Comrades

Efter ett halvårs intensiv träning i Australien och Sydafrika placerade sig Sophia 
sexa bland världens bästa ultralöperskor. Nu väntar VM i Kroatien härnäst. 

 FOTO:  PRIVAT
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Golftävlingar för kvinnor
GOLF | Den 10 juni spelades en 
av den årliga Hjärtgolfens tio 
deltävlingar på Mälarö golfklubb 
Skytteholm. Golftävlingen som 
riktar sig till kvinnor, arrangeras 
av den ideella kvinnohälsoorga-
nisationen 1,6 och 2,6 miljoners-
klubben. 

102 kvinnor startade i Hjärtgolfen 
och genom startavgiften skänkte 
de alla pengar till forskning kring 
kvinnohälsa.

Vinnaren blev Stina Nilsson och 
Ingegerd Andersson som tillsam-
mans med tvåorna Birgitta Gjerulf 
och Elisabeth Öhman, får spela 
slutfinalen på Hooks herrgård den 
19 augusti. Vinnarna av finalen får 
åka till Mallorca och spela prinses-
san Birgittas Tournament 2018 den 
6 till 8 september.

Den 19 till 21 juni är det dags för 

ytterligare ett golfevenemang för 
kvinnor. Då kommer golfproffset 
Annika Sörenstam till Kungli-
ga Drottningholms golfklubb för 
”Annika Invitational Europe”. 
Det är då åttonde gången som in-
spirationsevenemanget för unga 
golfspelande tjejer äger rum. I år är 
det 78 tjejer i åldern 15 till 18 år från 
hela världen som deltar. Av dessa är 
27 spelare från Sverige. 

Parallellt med Annika Invitatio-
nal Europe arrangeras också ”Anni-
ka Cup”, där de tolv högst rankade 
spelarna i Sverige i åldrarna 13 till 15 
år, bjuds in att delta. Förutom spe-
cialträning med världsstjärnan får 
deltagarna inblick i vad som väntar 
på touren och teambuildingaktivi-
teter tillsammans med deltagarna i 
tävlingen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

HUNDSPORT | Efter att fören-
ingen Mälarö hundungdom varit 
avsomnad under flera år har den 
fått nytt liv av ett gäng eldsjälar. 
Nu har de en livfull verksamhet 
och ett stort gäng ungdomar 
tränar regelbundet med sina 
hundar.  

Runt om på Mälaröarna finns det 
gott om ungdomar med egna hun-
dar som lägger mycket tid och en-
ergi på att träna dem. Ungdomar 
blir dock äldre och en del av den 
tidigare så aktiva Mälarö hundung-
doms medlemmar har gått vidare 
till vuxenverksamheter eller börjat 
lägga sin tid på annat, vilket gjort 
att föreningen fört en tynande 
tillvaro. Under året har dock för-
eningens verksamhet fått ett rejält 
uppsving och idag har de träningar 
varje vecka för sina medlemmar på 
Mälarö brukshundsklubbs anlägg-
ning i Skå. 

– Vi anpassar våra träningar 
mycket efter medlemmarnas öns-
kemål och hittills har det varit mest 
agility och rallylydnad som varit 
efterfrågat. Vi har en fast tränings-

tid en kväll i veckan, men ofta blir 
det fler. Under påsklovet hade vi 
också läger och vi planerar att ha ett 
till nu under sommaren, berättar 
Linnea Jarl som är styrelsemedlem 
i klubben som i första hand riktar 
sig till åldrarna 6 till 25 år.

Sedan årsmötet har hon och öv-
riga medlemmar jobbat hårt med 
att sätta sig in i vad styrelsearbe-
tet innebär och få igång verksam-
heten.

– Vi har jobbat mycket med att 

marknadsföra oss på sociala medi-
er och har nu många medlemmar, 
varav ett tjugotal tränar regelbun-
det. Men det finns plats för fler och 
framförallt vore det jätteroligt med 
lite fler killar än vad vi har idag.

Hittills har de klarat sig med 
klubbens egna resurser och den 
utbildade agilitytränare som finns 
bland medlemmarna, men fram-
över räknar de med att även ta in 
externa tränare.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Nytändning för 
hundungdomar

Gruppen har en fast träningstid i veckan, men ofta blir det fler träningar. 
 FOTO: PRIVAT

Drygt hundra kvinnliga golfare deltog i Hjärtgolfen på Mälarö golfklubb 
Skytteholm.                                    FOTO:  PRIVAT 
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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 | En ny stor-
hetstid för det bortglömda 
Ekerövarvet förutspås och 
kyrkans delegater besöker 
Lovön – det är något av det 
MN skriver om i juli 1968.

I MN från 1968 berättar man 
att det i Jungfrusund tidiga-
re funnits ett skutvarv men 
detta lades ned och lokalerna 
användes därefter för ”provis-
orier av olika slag”. Men i juli 
månad kan man nu i tidningen 
berätta att varvet åter tillver-
kar båtar här. Tidlösa Marin 
som företaget heter, har kun-
nat inregistrera en betydande 
framgång med sin snabba och 
stabila niometers plastkata-
maran. I dagarna lanseras en 
ny typ, en femmetersbåt som 
blir kvick i vändningarna både 
med segel och motor. ”Man 
har eftersträvat att kunna pre-
sentera en familjevänlig båt 
och synes ha stora utsikter att 
lyckas. Det kan betyda en ny 
storhetstid för det bortglöm-
da Ekerövarvet. Intresset för 
småbåtar är i ständigt stigande 
och platsen har tydligen fram-
tiden för sig även till sjöss.”

En söndag i juli trafikeras 
inte bara sjön utan också bro-
arna mot Mälaröarna. Det är 

världskyrkorådets delegater 
som kommer i bussar från 
Uppsala, via Sergels torg och 
därifrån till Lovön. Inte min-
dre än tjugo fullpackade bus-
sar slussas över Nockebybron 
och därefter Drottningholms-
bron.

”Det var inte utan att över-
trafikmästare Olof Klint i SL 
drog en lättandes suck när 
äventyret var över. Drottning-
holmsbron knarrar ljudligt för 
en Volkswagen så med tjoget 
fullt av bussar gick det liksom 
på Guds försyn, men dagens 
Lovögäster hade det ju myck-
et bra förspänt i det hänseen-
det.”

Trots en kraftig hagelskur 
har också dessa kyrkans de-
legater himlens makter med 
sig. ”Då prelaterna debarke-
rade de välputsade bussarna 
sken solen slösande rikt över 
både onda och goda, så nog var 
det en ovanligt lyckad dag på 
Världskyrkorådets dag.”

De besöker Kina slott och 
”ett brokigt liv” utvecklas. 
”Där sågs metropolititer och 
patriarker i långa skägg och 
svart, fotsida kaftaner, livligt 
gestikulerande färgade i alla 
tänkbara schatteringar, glät-
tigt pladdrande japaner och 
fotoskugga ryska baptister. De 

svenska Kinabesökarnas färg-
filmkameror surrade i kapp 
med bisvärmarna uppe i lind-
kronorna.”

Men samtidigt har sommar-
lovet startat på öarna och 
med det, simskola och bad i 
allmänhet. MN har en upp-

maning från Svenska livrädd-
ningssällskapet.”Bad efter 
måltid innebär alltid stor fara. 
Vänta med kallbadet minst ett 
par timmar efter huvudmål-
tid!”, lyder uppmaningen.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ny storhetstid för Ekerövarvet

Varvschefen Pierre Wahlgren på ett av skroven till en niometers katamaran.  

”...övertrafikmästare 
Olof Klint i SL drog 
en lättandes suck 
när äventyret var 
över”

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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Framtidstro behövs för Adelsö förskola

Ekerö kommun avser att ge 
barnen fler datorer i skolan 
och öka användningen av it i 
skolan. Detta utan att det har 
gjorts någon miljö- och häl-
sokonsekvensanalys av den 
kraftiga ökning av cancerklas-
sad mikrovågsstrålning som 
införandet medför. 

Frågan är varför man han-
terar barnens säkerhet i sko-
lan så nonchalant och slar-
vigt? Då jag ställt frågan till 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
om vilken forskning som 
säkerställer att de strålnings-
nivåer barn kan utsättas för i 
skolan från wifi och trådlös 
utrustning inte riskerar deras 
hälsa, välbefinnande eller 
inlärningsförmåga, blev 
svaret att sådan forskning 
”givetvis inte finns”.

Alla beslutsfattare och 
ansvariga för skolans verk-
samhet i Ekerö bör kritiskt 
granska vilken forskning som 
de fakto säkerställer att barn 
som exponeras långvarigt för 
wifi och trådlöst uppkopp-
lade datorer inte riskerar sin 
hälsa. De bör också ta fullt 

ansvar för att barnen inte 
utsätts för hälsofaror på grund 
av mikrovågsstrålningen.

Hundratals forskare, veten-
skapsmän och läkare har 
under de senaste åren varnat 
för allvarliga hälsorisker, i 
synnerhet för barnen, med 
den ökande strålningen från 
trådlös teknik. De, liksom 
Europarådet i resolution 
1815 från 2011, avråder från 
användning av trådlös teknik 
i skolan. Detta då forsk-
ningen visar att strålningen 
orsakar en symtombild 
som brukar kallas ”psykisk 
ohälsa” (sömnsvårigheter, 
huvudvärk, koncentrations-, 
minnes- och inlärningspro-
blem, depression och utmatt-
ning med mera) samt ökar 
risken för cancer. Ledande 
experter anser idag att strål-
ningen bör betraktas som 
”cancerogen för män-
niskan”, på samma sätt som 
asbest, tobak och dioxin.

I dag visar omfattande 
forskning att denna strålning 
orsakar sömnsvårigheter, 
huvudvärk, koncentra-

tions- och minnesproblem, 
depression och utmattning  
samt ökar risken för cancer. I 
Frankrike, har en omfattande 
myndighetsutredning kon-
staterat att tekniken skadar 
såväl barns inlärnings- och 
koncentrationsförmåga samt 
kan orsaka psykisk ohälsa. 
Skolministern förbjuder nu 
mobiler i alla skolor. 

Det storskaliga införan-
det av trådlös teknik, som 
massexponerat barn, ung-
domar och anställda i skolan 
för mycket höga nivåer av 
mikrovågsstrålning, har sam-
manfallit tidsmässigt med 
de senaste årens skenande 
psykiska ohälsa. Parallellt ses 
även en alarmerande ökning 
av antidepressiva läkemedel 
som ges till barn och ungdo-
mar. Många lärare har också 
drabbats av långtidssjuk-
skrivning ellera förtidspensi-
onering då de skadats av den 
ökande strålningen.

– Mona Nilsson,
ordförande Strålskydds-
stiftelsen, Adelsö

Vem tar ansvar för att barnen inte skadas 
av strålning i Ekerös skolor och förskolor?

ty
ck

!

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

Adelsö förskola är mycket viktig 
för familjerna på Adelsö. Att 
förskolan fungerar bra är enligt 
föreningen Värna Adelsö också 
av avgörande betydelse för 
utvecklingen på ön.

Förskolan utgörs av en grupp på elva 
barn. Till hösten minskar antalet till 
åtta enligt förskolechefen. Det står 
klart att förskolan för närvarande inte 
fungerar tillfredställande för barn, 
föräldrar och personal. Vid ett möte 
3 maj mellan föräldrar och personal, 
representanter från kommunens 
förvaltning samt personer från Värna 
Adelsö (öns största förening med 
drygt 600 medlemmar ) framkom 
bland annat följande:

Förskolan har idag ingen utbildad 

förskolelärare, som är permanent 
placerad där, vilket skapar brister i 
verksamheten och i det pedagogiska 
innehållet, framförallt avseende 
det som krävs för att underlätta 
barnens senare övergång till skolan. 
Dessutom blir det ingen planmässig 
uppföljning av vare sig verksam-
hetsplaner eller av det enskilda bar-
nets utveckling. Det är av stor vikt 
att planen att inför höstterminen 
anställa en förskollärare med perma-
nent placering på Adelsös förskola 
genomförs.

Personaltätheten är alldeles för 
låg, vilket innebär att det stundtals 
bara finns en på plats. Händer det 
något allvarligt med ett barn, ska 
det komma någon från förskolan i 
Munsö eller Sundby. Bra i sig men 

det kan ta lång tid eftersom färjan 
inte går varje minut. 

Förskolan på Adelsö får sedan 
några år extra bidrag från kommunen 
eftersom kommunen – i varje fall 
hittills – ansett det betydelsefullt 
att kunna ha en förskola på ön. Nu 
när antalet barn kortsiktigt mins-
kar, kommer rykten i svang om att 
förskolan kommer att läggas ner, 
vilket i sig avskräcker nyinflyttade 
familjer att välja att placera sina 
barn där – vilket också motverkar en 
fortsatt satsning på verksamheten. 
Osäkerheten leder till att det är svårt 
att rekrytera personal. Enligt Värna 
Adelsös uppfattning krävs en lång-
siktig plan för förskolan på Adelsö:

Resursstärk med både en utexa-
minerad förskolelärare på plats samt 

ytterligare kompetent personal.
Se de ekonomiska resurser som 

krävs intill dess antalet barn ökar i 
samband med nybyggnationen på 
ön (mellan 30-50 lägenheter) som 
en investering för framtiden. Detta 
i sig innebär att förskolan inte ska 
avvecklas.

Undersök om verksamheten fram-
över kan utökas med ett ”fritids” 
för de Adelsöbarn som går i Munsö 
skola. Detta skulle kunna säkerställa 
att det inte är en ensam personal på 
Adelsöförskolan under långa tider.

Ingjut engagemang och framtids-
vilja både bland föräldrar och perso-
nal genom denna långsiktiga plan.

– Styrelsen, Värna Adelsö/
Björn Rydberg, Stefan Wåhlin

I senaste numret av 
Adelsönytt som ges ut av 
Värna Adelsö ( mycket 
förtjänstfullt), skriver 
Sverigedemokraternas 
representant, Kent 
Einarsson att man bör riva 
upp beslutet att bygga lägen-
heter på Adelsö. Istället före-
slås att man uppför ett äldre-
boende samt flerfamiljsläge-
het. Ett äldreboende bör ha 
minst cirka 65 lägenheter för 
att det ska fungera som ett 
sådant. Flerfamiljslägenhet 
istället för hyreslägenheter, 
vad är skillnaden? Tydligen 
något viktigt för SD. Vi 
behöver de beslutade cirka 
30-talet hyreslägenheter för 
våra äldre som vill bo kvar, 

men inte i sitt  nuvarande, 
kanske stora och tunga 
boende med skötsel etcetera, 
vi har ungdomar, frånskilda, 
ensamstående som behöver 
boende och vi behöver också 
utöka antalet innevånare på 
Adelsö. Vi slår vakt om vår 
butik, förskola och skola på 
Adelsö/Munsö samt övrig 
viktig service och företa-
gande på ön. Hela landet ska 
leva, det gäller även Adelsö 
och Munsö.

– Ove Wallin,
Centerpartiets 
förstanamn till 
kommunfullmäktige, 
vice ordförande 
kommunstyrelsen

Hyresrätter på Adelsö 
viktiga för utvecklingen

Ekerö är en av Sveriges mest 
hästtäta kommuner, många 
invånare i Ekerö ägnar sig 
åt ridverksamhet och rid-
sport. Ridsport är i mångt 
och mycket mer en livsstil 
än ett intresse som berör 
människor i alla åldrar, oav-
sett bakgrund och kön. Ekerö 
har ett vackert landskap och 
att uppleva det med häst är 
någonting speciellt. För att 
fler ska få möjlighet att göra 
det krävs att det finns fler 
och bättre ridvägar och även 

att ett bra samspel mellan 
markägare, ryttare, kuskar, 
invånare och kommun i 
planeringen av dessa. De 
föreningar som ägnar sig åt 
ridsport åläggs att arrangera 
tävlingsverksamhet för att 
vara en del av Svenska rid-
sportförbundet. Idagsläget 
kan man anordna mindre 
tävlingar medan det saknas 
yta för att arrangera större 
tävlingar på högre nivå.  
     Socialdemokraterna vill 
göra ridsporten tillgänglig 

för fler och lättare att utöva 
bland annat genom förbätt-
rade och utbyggda ridvägar, 
men även genom att säker-
ställa att det byggs en anlägg-
ning för att utveckla tävlings-
verksamheten. Vi tänker oss 
även att en sådan anläggning 
kan användas till utställning, 
aktiviteter och tävlingar med 
husdjur

– Per Sjödin (S), 2:e vice 
ordförande kultur- och 
fritidsnämnden

Ekerö behöver bygga ut för ridsport

På 1990-talet fick vi en ny 
bibliotekslag. Lagen inne-
bar att alla skolor skulle ha 
skolbibliotek.  Förändringar 
inom skolorganisationen i 
kommunen gjorde frågan om 
hur skolbiblioteken skulle se 
ut aktuell. Flera skolor skulle 
ha elever från sex  år upp till 
årskurs nio. Detta och sko-
lans förändrade arbetssätt 
ställde nya krav på skolbibli-
oteken. 

Kommunen hade ansökt 
om statsbidrag till mer per-
sonal i skolorna och skolbib-
lioteken. Bibliotekets uppgift 
var att visa på en lösning 
med både pedagoger och 
fackutbildade bibliotekarier. 
Pedagogerna för att öka läs-
förmågan och stimulera till 
läsning. Fackutbildade bib-
liotekarier för lässtimulans 
och informationssökning.

 År 2004 ändrades reglerna 
för statsbidraget och peng-
arna var inte längre låsta till 
skolan. Barn och ungdoms-
nämnden behövde spara. 
Utan samråd med övriga 
strök man en tjänst i skolbib-
lioteken. Kulturnämnden 
och biblioteket ställdes inför 
faktum. Efter förhandlingar 
blev det bestämt att högsta-
diet skulle prioriteras.

Bibliotekschefen och 
chefen för rektorerna gjorde 

tillsammans en fördelning 
av personalresurserna på 
skolbiblioteken. Varje skola 
fick resurser i förhållande 
till antal elever. För att vi 
inte skulle komma i samma 
situation igen, när det gällde 
ärenden som har två nämn-
der inblandade, överfördes 
statsbidraget till bibliotekets 
budget och rektorerna fick 
köpa tjänster av biblioteket. 
Alla var nöjda med denna 
lösning.

Resultatet av satsningen 
på skolbiblioteken blev att 
öppettiderna och lånen 
ökade. Dagsläget? Är vi till-
baka där vi började? Olika 
nämnder skapar problem 
vid beslutsfattande och det 
gynnar inte skolbarnen i 
Ekerö.

– Barbro Persson,
fd bibliotekschef Ekerö

Vad ska vi ha 
skolbiblioteken till?

Jag flyttade 
hit för luft 
och ljus
Jag läste nyss artikeln 
i MN där Ewa Linnros 
ställer frågan till Adam 
Reuterskiöld om han tycker 
att kommunens förtätning i 
de centrala områdena ger en 
småstadskänsla. Han verkar 
tycka det.  Han säger att han 
och övriga politiker har ett 
ansvar att bygga inte bara för 
de som redan bor här utan 
även för de som vill flytta 
hit. Jag tänker att ansvaret 
primärt ligger i att hålla de 
befintliga invånarna nöjda 
i sin bostadsmiljö? Såklart 
vill vi att kommuninvå-
narna ska kunna flytta inom 
kommunen, kunna byta 
bostadsformer och att våra 
barn ska kunna flytta ut till 
en egen bostad men varför 
måste man bygga ”i knät” 
på de som redan bor här? Jag 
flyttade hit för att just få 
luft och ljus, kanske inte 
precis en esplanad men jag 
vill verkligen inte bo granne 
med det flerfamiljshus det 
ryktas om efter att jag byggt 
nytt. Jag skulle vilja se en 
karta över öarna där kom-
munalt ägda områden är 
markerade så man kan få en 
överblick över var det fak-
tiskt skulle gå att bygga nya 
bostäder, för- och grund-
skolor som så väl behövs för 
livets olika skeden.

– Anna Voltaire,
Irriterad nybyggare 
som flyttade hit för 
lantlighetens skull

För en tid sedan promene-
rade jag runt hela Wrangels 
väg och förfasade mig över 
hur det ser ut på arbetsplat-
sen, skövling av skogsparti, 
sönderkörd gång- och cykel-
väg och bostadsområden 
som nästan är byggda på 
varandra. Lägg därtill det 
stora missnöje som finns. I 
kontrast mot detta står vårt 
kommunalråd under ett träd 

(ett av få som finns kvar) och 
ler och utbrister att han min-
sann tycker att det är fint här. 
Jag funderar då på om karlen 
menar allvar eller om han är 
en av de politiskt korrekta 
som gärna uttalar sig på ett 
visst sätt i media.  Jag funde-
rar då på om Ekerö behöver 
flera politiskt korrekta poli-
tiker och om Reutersköld 
verkligen anammar bostads-

utvecklingen på Wrangels 
väg?

Hur ska det då gå med den 
fortsatt bostadsmiljön vid 
det fortsatta bostadsbyg-
gandet kan man undra?  Vi 
behöver uppriktiga politiker. 
Finns dessa i något parti är 
en högst motiverad fråga i 
dessa valtider?

– Bo i Närlunda

Vad menar Adam Reutersköld?
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Ekerö har haft trafik-
problem i decennier. 
Trafikplaneringen har inte 
gått i takt med vår växande 
kommun. Vi liberaler vill 
se en mer långsiktig och 
fördjupad trafikplanering. 
Bygget av förbifarten har 
påbörjats och i höst inleds 
även breddningen av 
Ekerövägen. Under bygg-
tiden kommer körfält på 
Ekerövägen tidvis att stängas 
av och provisoriska bygg-
lösningar kommer att för-
länga restiden. Det kommer 
således bli värre innan det 
blir bättre för oss pendlare. 
Hur illa det kommer att bli 
beror på oss politiker och 
trafikanter. Vi kan inte sitta 
med armarna i kors. Med fler 
infartsparkeringar och tätt 
samarbete med Trafikverket 
och SL samt insatser från 

oss pendlare kan besvären 
minimeras.

Under byggtiden behöver 
fler ekeröbor infartsparkera 
och ta kollektivtrafik via 
buss eller båt. En buss ersät-
ter 60 bilar i rusningstra-
fik. Förutsättningarna för 
infartsparkering är dock 
dåliga. Infartsparkeringen 
vid Ekerö centrum är 
full, Bromma har avgifts-
belagt sina gatuparke-
ringar och i juli kommer 
Drottningholms slott att 
avgiftsbelägga och tidsbe-
gränsa sina parkeringar. 
Därmed blir det i princip 
omöjligt för fler pendlare att 
ställa bilen och välja bussen. 
Kommunen måste hitta en 
lämplig plats för en ny stor 
infartsparkering och påverka 
Stockholms kommun för att 
en fil mellan Åkeshovsvägen 

och Nockebybron blir kol-
lektivtrafikfil. 

Den växande kommunen 
i kombination med förbifar-
tens öppnande kommer att 
innebära ökande trafikflö-
den enligt alla prognoser. I 
våras anordnade Liberalerna 
ett trafikseminarium till-
sammans med Trafikverket 
och företaget Nobina 
(som driver självkörande 
bussar i Kista och Järfälla). 
Vägsträckan Sandudden-
Tappström behöver fyra filer 
men det finns även många 
andra lösningar förutom 
ytterligare vägkapacitet som 
vi på Ekerö kan verka för. 
Enligt Trafikverket kan man 
minska köerna genom bättre 
planering. Anropsstyrda 
bussar på landsbygden och 
självkörande rundlinjebus-
sar som matar till våra knut-

punkter i tätorterna är ingen 
utopi längre. Cykelpendling 
kan underlättas genom sop-
saltning (ett L-initiativ som 
är genomfört i vintras) och 
cykelparkeringar vid buss-
hållplatser. 

Infrastruktur borde inte 
vara en konfliktfråga. Vi vill 
därför bjuda in övriga par-
tier till partiöverskridande 
samtal för att komma över-
ens om olika lösningar på 
Ekerös pendlingsproblem.

– Göran Hellmalm, 
gruppledare Liberalerna 
Ekerö 
– Fredrik Ohls, 
kandidat till landstinget 
för Liberalerna
– Alexander Lind af 
Hageby, kandidat till 
kommunfullmäktige 
för Liberalerna

Ekerö kan bättre – trafikplanera nu!
Ekerö är en av Sveriges 
säkraste kommuner sett 
till upplevd trygghet och 
brottsstatistik. Samtidigt 
ser vi hur ökad otrygghet 
växer fram i andra delar 
av landet och lokalmedia 
rapporterar om inbrott och 
ungdomar som inte funnit 
sin plats i samhället. I jämfö-
relse med grannkommuner 
har vi inga stora problem 
och därför är det viktigt att 
vi arbetar förebyggande. 
Ekeröalliansen arbetar med 
en rad åtgärder för att se till 
att Ekerö är en av Sveriges 
tryggaste kommuner även i 
framtiden. Samhällets upp-
gift är att säkra tryggheten 
och stå på brottsoffrets sida. 
Den som blivit utsatt för 
brott ska tas på allvar, inte 
mötas av att utredningen 
läggs ner eller att ingen har 
möjlighet att komma vid 
larm. Det är oacceptabelt 
att en kommun i vår storlek 
har en så låg polisnärvaro 
som idag. Att vår kommun 
har låg kriminalitet ska inte 
användas som ett argument 
för att nedprioritera oss 
i det brottsförebyggande 
arbetet. Vi kommer att vara 
tydliga gentemot polisen i 
våra samverkansgrupper att 
våra medborgares trygghet 
är lika viktig att prioritera 
som andra kommuners och 
att en polispatrull behöver 
patrullera i kommunen dag-
ligen.  Vi har en bra dialog 
med polismyndigheten men 
det är uppenbart att deras 
resurser inte räcker till. För 
att motverka inbrott, ska-
degörelse och våld driver 
vi frågan om kameraöver-

vakning på utsatta platser i 
kommunen och att Sverige 
tillåter kommunpoliser. Vi 
har anlitat väktare för att 
kompensera den minskade 
polisnärvaron och utreder 
de bakomliggande fakto-
rerna till otrygghet för att 
kunna förebygga brott. Det 
räcker inte att kommunen 
sätter in mer resurser. Vi 
behöver alla engagera oss 
för ett tryggt samhälle 
med bevarad Ekeröanda. I 
kommunens senaste trygg-
hetsundersökning uppger i 
princip alla i årskurs sex till 
nio att de viktigaste insat-
serna för ökad trygghet är 
vuxennärvaro på offentliga 
platser. 

Den 8 juni var många av 
oss politiker ute och föräld-
ravandrade och andra för-
äldrar har engagerat sig tidi-
gare under våren. Genom 
ett samarbete mellan 
kommunen, föräldrar, 
grannsamverkan och polis 
kan vi tillsammans arbeta 
för ”fler vuxna på stan” och 
bidra till att våra ungdomar 
kan känna sig trygga kvälls-
tid. Ekerö är en utav Sveriges 
tryggaste kommuner, men 
det är inget vi kan ta förgivet. 
Vi behöver alla arbeta för att 
få det trygga samhället som 
vi vill ha. Genom en ökad 
polisnärvaro, trygghetssats-
ningar och en ökad vuxen-
närvaro kvällstid kan vi se 
till att Ekerö även fortsatt 
är en av Sveriges tryggaste 
kommuner att leva och bo i.

– Adam Reuterskiöld 
(M), kommunstyrelsens 
ordförande

Ett fortsatt tryggt Ekerö

Sverige ska bygga 1400 
förskolor och skolor på 
åtta år. Vad innebär det för 
Ekerö? Sveriges ledande 
skolbyggare skriver i initia-
tivet ”Opinion bygga skola” 
om hur oförberedda kom-
munerna är inför Sveriges 
största samhällsutmaning 
de kommande tio åren. 
Finansminister Magdalena 
Andersson ser behovet av 
1400 förskolor och skolor 
på bara åtta år. För Ekerös 
del innebär 7000 nya invå-
nare, om man får tro befolk-
ningsprognoserna, cirka 
2500 barn i förskole- och 
skolålder. Det motsvarar 
fem till sju medelstora 
skolor som Ekerö kommun 
inte har några detaljplaner 
för och än mindre har en idé 
om hur de ska bli till. 

Skolan är den allra vikti-
gaste av komponenter i 
ett samhälle som växer. 
Miljöpartiet vill fort-
sättningsvis vara allra 
längst fram när det gäller 
utbildning, öppenhet, val-
frihet och våra barns lika 
möjligheter i livet. Men 
detta kräver planering och 
långsiktigt hållbara investe-
ringar som vi inte ser att den 
styrande alliansen på Ekerö 
förstår eller tar tag i.

Om bostadsbristen är ett 
akut problem idag, som vi 
har negligerat under många 
år, så är det ingenting jäm-
fört med bristen på skolor. 
Vi hör dessutom väldigt lite 
om de övriga samhällsfunk-
tioner som samtidigt måste 
till. Vi behöver också sport-
hallar, samlingsplatser, fri-

tidsgårdar, säkra cykelvägar 
och busslinjer men även ett 
varierat bostadsutbud. 

Alla som dagligen arbetar 
med miljöer för lärande 
vet att det finns de miljöer 
som hjälper eller stjälper. 
Vi vet också att våra lärmil-
jöer är ojämlika beroende 
på var i kommunen du 
bor och vilken skola just 
ditt barn har fått plats på. 
Ojämlikheten i skolan leder 
inte sällan till utanförskap, 
sociala problem, otrygghet 
och psykisk ohälsa.

Med Miljöpartiet vid 
rodret får hela kommu-
nen den framförhållning 
som krävs när beslut tas 
avseende om-, till- och 
nybyggnad av skolor och 
utemiljöer? Våra barn får 
också giftfria skolor byggda 

i trä med god innemiljö, 
men också möjligheter till 
utomhuspedagogik. Den 
byggda miljöns pedago-
giska egenskaper kommer 
att spela en allt större roll i 
ett samhälle där det råder 
brist på såväl resurser som 
lärare. Pedagogiska miljöer 
får rollen som kvalitetssäk-
rare men också rollen som 
dragplåster för kompetent 
personal. 

Hur vi planerar skolan 
idag och framöver är en 
utmaning och kräver poli-
tiskt mod, nu!

Miljöpartiet på Mälar-
öarna ser en fantastisk out-
nyttjad potential.

– Carl Ståhle, arkitekt,
ordförande Miljöpartiet 
på Mälaröarna

Skolplanering kräver politiskt mod och det nu!

REPLIK

Adam Reuterskiöld och 
Ekerömoderaterna har 
både i annonser och insän-
dare lyft fram behovet 
av ett fungerande lokalt 
näringsliv. Öpartiet delar 
givetvis den uppfattningen. 
Problemet är bara att när 
Svenskt näringsliv har frågat 
företagare i kommunerna 
så framkommer en rela-
tivt obehaglig bild. Frågan 
som Svenskt näringsliv 
ställt är om företagarna på 

Ekerö är rädda för negativa 
effekter som slår tillbaka 
på företaget om de för fram 
klagomål till kommunen. 
Det kan till exempel handla 
om oro för att klagomål 
negativt ska påverka upp-
handlingar, bygglov, alko-
hol-,  serveringstillstånd, 
tillsyn och så vidare. Ekerö 
är den kommun i länet där 
oron för repressalier är 
högst med nästan hälften 
rädda företagare mot cirka 
var tionde i exempelvis 
Sollentuna. Öpartiet ser 

att Ekerö kommun har ett 
stort behov av företagare 
som vågar ge konstruktiv 
feedback till kommunen. 
Inte tvärtom. Det är dags 
att kräva av Reuterskiöld 
och den moderatledda 
alliansen att det skapas ett 
företagsklimat där alla vågar 
framföra sina åsikter! Det 
vinner alla på. Oron är, som 
Öpartiet ser det, nämligen 
ett stort demokratiskt pro-
blem och riskerar att hindra 
företag och företagare från 
att utvecklas och växa. Bara 

tanken på att företagare 
inte vågar framföra kritik är 
oacceptabel. En förutsätt-
ning för utveckling är som 
Öpartiet ser det ett öppet 
företagsklimat i dialog med 
Ekerös företagare. Öpartiet 
vill härmed ställa frågan till 
det moderata kommunal-
rådet – vad avser du att göra 
för att möta den oro som 
Ekerös företagare känner?

– Desirée Björk,
gruppledare Öpartiet

Rädda företagare i Ekerö

Till min glädje ser jag att 
till årets val 2018 är det 
flera partier som ställer sig 
bakom Öpartiets mång-
åriga motionerande om 
byggande av boendeformer 
för äldre. Det vi kan finna 
lite märkligt är varför har 
ni inte bifallit Öpartiets 
motioner sedan 2006 i 
just detta ärende. Kan det 
möjligen vara frågan om att 
fånga röster i kommande 
val. Om inte ser vi fram 
emot ett förverkligande av 

era vallöften tillsammans 
med Öpartiet.Vi har även 
drivit frågan att utöka de 
ordinarie färjeturerna och 
föreslagit 20 minuterstrafik 
mellan klockan 6 och 9 och 
mellan klockan 16 och 21  
samt att färjeturen klockan 
23.30 ska bli ordinarie tur 
och att det ska ges möjlig-
het att kalla färjan hel- och 
halvtimme nattetid.

Jag blir något förvånad 
och beklämd över svar på 
de ställda frågorna gällande 

färjetrafiken. Detta då det 
för öborna inte handlar om 
att passa tiden, utan det 
handlar om att personer 
arbetar vid olika tidpunkter 
och rullande schema både 
på Huddinge, Södertälje 
sjukhus och andra arbeten, 
vilket innebär att de slutar 
inte sina arbetspass för att 
passa in färjeturen klockan 
23.00 och blir då tvungna 
att eventuellt vänta i upp 
till en timme, är sedan 
hemma vid 00.30 och 

kommer i säng vid 01.00. 
Att dessutom åberopa 
miljöaspekter känns inte 
rätt, då färjerederiet bytte 
ut färjan till just en miljö-
vänlig sådan som nu går på 
lindriven drift och drivs via 
el/diesel (hybrid). 

Är det möjligen så att 
Färjerederiet/Trafikverket 
missat att färjan är vår för-
längda väg av 261?

– Desirée Björk,
gruppledare Öpartiet

Jag sitter och läser i ”Adelsönytt!”

REPLIK

Lena Gerby anklagar mig 
och Öpartiet för att vara 
oseriösa avseende mode-
raternas skolpolitik i Ekerö 
kommun. Huruvida jag och 
Öpartiet är oseriösa kanske 
vi bör överlåta till Ekerös 
medborgare att avgöra. Jag 
noterar att du i din insän-
dare inte med ett ord bemö-
ter mina två exempel avse-
ende försöket att sälja ut 
Sanduddens skola och den 
kraftiga betygsglidningen 
i våra skolor, vilka just är 
exempel på din och mode-
raternas misslyckade skol-
politik. Att den svenska 
skolan har problem med 
brist på lärare, segregation 
och ledning och styrning på 
lokal nivå kan knappast ha 
undgått Lena Gerby. 

Öpartiet ser problemen 
och behoven som finns i 
våra förskolor och skolor. 
Ett av de tydligaste beho-
ven är att satsa på arbets-
miljön för att attrahera 
och behålla lärare. Vad har 
moderaterna gjort? Våra 
förskolor och skolor för-
faller och lärare och elever 
tvingas leva sin tillvaro i 
baracker. På vilket sätt är 
detta att satsa på arbetsmil-
jön? Öpartiet ser att lokala 
satsningar på andra för-
måner än enkom lön är en 

central del. Vad gör mode-
raterna? Hånar Öpartiets 
förslag om tjänstebostäder 
och viftar bort förslag om 
personliga arbetskläder 
med mera. Jag ser att vi 
behöver satsa på samverkan 
med högskolor och univer-
sitet rörande kompetens-
försörjning och rekrytera 
lärarstudenter redan under 
utbildningen. Här fyller 
tjänstebostäder en viktig 
funktion. Det komiska är 
att moderaterna på Lidingö 
tycker detta är klokt men 
inte Lena Gerby. Öpartiet 
ser hur barngrupperna och 
elevgrupperna växer och 
växer. Tydligen är inte detta 
ett problem i Lena Gerbys 
värld. Mer resurser ger 
enligt Gerby inte en bättre 
förskola och skola. Här 
lämnas de enskilda försko-
lecheferna och rektorerna 
ensamma i sitt arbete. Det 
viktigaste för moderaterna 
är att följa de ekonomiska 
direktiven, inte att se till 
behoven. Jag och Öpartiet 
är bekymrade över att Lena 
Gerby lägger mer tid på 
att skönmåla verkligheten 
snarare än att adressera de 
problem och behov som 
vår kommuns förskolor och 
skolor står inför.

– Desirée Björk,
gruppledare Öpartiet

På vilket sätt ”oseriösa”?
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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

Det finns ingen betygsglidning

REPLIK

Replik på Lena Gerbys 
och Adam Reuterskiölds 
insändare ”En dator per 
två elever om tre år”.

För alla er som läste 
läraren Åsa Lindqvist 
initierade och välskrivna 
insändare angående 
Lena Gerbys bild av till-
ståndet i Ekerös skolor 
blev knappast gladare av 
att se samma Lenas, nu 
tillsammans med Adam 
Reuterskiöld, insändare 

där de proklamerade att 
det om tre år ska finnas en 
dator per två elever!?

I en tid av snabb digi-
tal utveckling erbjuds 
Ekerös elever en dator på 
två elever – om tre år! Till 
detta anslås fem miljoner 
kronor. Alla som vet vad 
en dator/ipad kostar kan 
räkna ut vad en så kallad 
satsning är för något – ing-
enting. Det som är intres-
sant i sammanhanget är 
just Åsa Lindqvist insän-
dare där hon med kirurgisk 

precision lyfter fram det 
akuta behovet av datorer, 
men framför allt individu-
ell kompetensförsörjning. 
Inget av detta fungerar 
enligt henne. Detta tänker 
Lena och Adam råda bot på 
med fem miljoner kronor. 
Detta är ett hån mot både 
våra barn men framför allt 
de lärare som ska försöka 
utbilda våra barn så att de 
ska kunna möta den digi-
tala utvecklingen.

Skolverket fick i upp-
drag av regeringen att 

vart tredje år följa upp 
it-användning och 
it-kompetens i förskola 
och skola. 2015 gjordes 
den tredje uppföljningen 
via Skolverket försorg. I 
den nationella mätningen 
2015 hade grundskolan en 
dator/ipad per 1,8 elever 
jämfört med 3,0 år 2012. 
Nu vill sålunda mode-
raterna göra en kraftfull 
satsning som innebär att 
Ekerö om tre år, det vill 
säga 2021, ska befinna sig 
på en sämre nivå än de 

nationella genomsnit-
tet 2015! Våra barn ska 
sålunda erbjudas en nivå 
som ligger sex år efter den 
nationella utvecklingen!

Då när 40 procent av 
Ekerös röstberättigade 
befolkning lägger sin röst 
på moderaterna så undrar 
jag hur det kommer sig att 
ni gladeligen betalar ert 
kommunalråd över 90 822 
kronor per månad för att 
erbjuda våra barn en digi-
tal skolmiljö som befinner 
sig sex år efter den genom-

snittliga utveckling vilken 
rådde 2015?

Som tidigare förtroen-
devald och aktiv moderat 
kommer jag aldrig någon-
sin att lägga min röst på 
Ekerömoderaterna i kom-
munalvalet. Det skulle 
vara att svika mina barn. 
Jag hoppas att fler föräldrar 
än jag ser moderaternas 
skolsvek.

– Johan Sundqvist,
Sandudden

En digital skolmiljö som befinner sig sex år efter

Vi har vid upprepade tillfällen 
kunnat läsa olika insändare 
med beskyllningen att kom-
munens elever i lägre grad än i 
övriga landet tar examen från 
gymnasiet, att det tar längre 
tid för kommunens elever 
att klara gymnasiet och att vi 
skulle ha betygsinflation.

Under mandatperioden har 
skolan varit ett av våra mest 
prioriterade områden och vi har 
genomfört en rad satsningar 
för att kunna erbjuda lärare och 
elever en skola som präglas av 
ordning, kunskap och trivsel. 

Våra satsningar har resulterat i 
att våra skolor idag kan mäta sig 
kunskapsmässigt och kvalitets-
mässigt med de bästa skolkom-
munerna i landet. 

Att vår politik skulle bidra till 
att våra elever  får sämre förut-
sättningar än elever i andra delar 
av landet är därför en beskyllning 
som vi tar på största allvar. Under 
våren har vi låtit tjänstemännen 
kartlägga och analysera genom-
strömningen i gymnasieskolan 
och se över om det finns någon 
betygsinflation. Resultatet i 
utredningen visar tydligt att det 
inte finns någon betygsglidning 

i kommunen. När det gäller 
genomsnittligt betyg för elever 
med gymnasieexamen eller stu-
diebevis hamnar vår kommun på 
plats elva av landets kommuner. 
Vidare visar studien att av de 
gymnasieelever som studerade 
en högskoleförberedande utbild-
ning år 2017 så tog 74 procent sin 
examen efter tre år. Det placerar 
Ekerö kommun på plats 18 i riket 
och plats tio i länet. Under samma 
år var det enbart 25 elever som 
inte avslutade ett yrkesförbe-
redande program under tre år. I 
studien framgår även att en anled-
ning till att vissa avslutar sina 

studier efter fyra år istället för tre 
år är att eleven studerat eller bott 
utomlands under ett år, vilket 
försenat studierna. Att uppleva 
andra kulturer är en viktig erfa-
renhet som varken ska underskat-
tas eller ses som ett problem. 

Det är med glädje vi kan 
konstatera att vi inte har någon 
betygsinflation och att vi ligger 
bra till när det gäller hur många 
av kommunens elever som 
avslutar sin gymnasieexamen i 
tid. Naturligtvis kan vi alltid bli 
bättre och vi kommer i enlighet 
med studiens resultat göra ytter-
ligare satsningar för att erbjuda 

kommunens elever en bra grund 
för fortsatta studier. Exempelvis 
vill vi se över hur elever med mer 
omfattande behov av särskilt stöd 
kan förberedas inför övergången 
till gymnasiet samt se över hur 
Ekerö kommuns grundskolor 
kan utveckla arbetet kring elev-
ernas studieteknik. På så vis vill 
vi kunna erbjuda alla kommu-
nens elever bra möjligheter och 
förutsättningar att nå sin fulla 
potential.

– Lena Gerby (M), 
barn- och utbildnings-
nämndens ordförande
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Konstruktör Lars Fjellström – www.bluegallery.se
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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: Veterandagen Skå flygfält         FOTO: ARKIV

Vi gratulerar Eva Strandberg, Stenhamra, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning.

| mälarökrysset 

Avslutningsfest  Den 2 och 3 juni var det avslutningsfest för ung-
domskulturhuset Fabriken på Ekerö efter åtta års verksamhet. 
Många ungdomar kom och firade och bland annats äntrades 
scenen av Looptroop Rockers och Ayla med Eka Scratch.  
                                       FOTO: HUGO RÖJGARD

Politikermöte I början av juni bjöds kommunens 
politiker in till Sanduddens skola vid skolans öppet 
hus. Där fick eleverna chansen att ställa frågor om 
allt mellan himmel och jord.

 FOTO: PRIVAT

Adelsö ölfestival  lockade närmare 1 000 ölälskare till Adelsös 
festcentrum ”Pannrummet” den 16 juni. För fjärde året i rad 
arrangerade Adelsö bryggeri den uppskattade ölfesten, denna 
gång i optimalt väder. Det fanns femton mikrobryggerier på plats 
för att erbjuda sina favoritbrygder.     FOTO: OVE WESTERBERG

Gospelkonsert Den 30 juni hölls 
två gospelkonserter i Ekerö 
kyrka med bland annat Daniel 
Stenbaek, Ekerö Gospel och Ida 
Sand.                              FOTO: PRIVAT   

Radiobesök Den 11 juni spelade Aurora Brännström trio live i 
Radio Vikings program ”Ytterligheter”. Cool jazz blandades med 
musikallåtar och örhängen från Marilyn Monroes repertoar. Fr. v. 
Aurora Brännström, Ludvig Lundgren, Mårten Korkman. Längst 
bak programledaren Lars Grahm.                           FOTO:  RADIO VIKING

Valkickoff Alliansens ordföranden Dick 
Ullgren (M), Johan Lyrén (C) och Niklas 
Ernback (KD) undertecknade partiernas 
överenskommelsen vid valkickoffen den 
30 maj.                             FOTO: ERIK LIF-SJÖCRONA
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IGNIS
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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.
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tredje generationen
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Vi gör hembesök för din trygghet. 
Ring för tidsbokning 08-560 360 80
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Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 
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Världens bästa Vik-
tor blir 7 år den 1 juli. 
Mormor gratulerar.

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.sePRIVATA ANNONSMARKNADEN

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

Vår kära Mamma

Iréne Glatz
* 8 juli 1924

har lämnat oss i stor sorg och
saknad

✝ 29 maj 2018

GUNILLA och MOHAMMAD

MIKAEL och MARIE

Släkt och vänner

Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat

det lämnar Du nu för
  en skönare värld

Begravningen äger rum torsdagen
den 28 juni kl 14.00 i

 Ekerö Kyrka.
Efter akten inbjudes till

minnesstund. Osa till
IGNIS Begravningsbyrå

tel. 08-650 34 34 
senast måndagen den 25 juni

Vår älskade

Teuvo Grönman
* 24 oktober 1937

har lämnat oss i stor sorg och
saknad

den 29 maj 2018

L I I S A

SEPPO

Marie och Fredrik

Tommie  Johan

MINNA och ANDERS

Släkt och vänner

Begravningen äger rum fredagen
den 29 juni kl 11.00 i

Hembygdsgården, Ekerö.
Efter akten, minnesstund 
i kretsen av de närmaste.

Vår älskade

Linnéa

Dahlberg
* 22 december 1921

har lämnat oss i stor sorg och
saknad

den 1 juni 2018

LARS  ÅKE  BO

med familjer

BRITT

Släkt och många vänner

Klockorna ringa så 
sakta till ro

Mor har fått ett 
lugnare bo

En flitig hand har domnat
Ditt trötta huvud somnat

Aftonens stjärna lyser så blid
Sov lilla Mor, vila i frid.

Begravningen äger rum 
torsdagen den 5 juli kl 14.00 i

Lovö Kyrka.
Efter akten inbjudes till

minnesstund. Osa alfa/IGNIS
Ekerö Begr.byrå tel. 08 650 34 34

senast torsd. 28 juni.
Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden

Tel 0200-88 24 00

SÄLJES

Damcykel Crescent city röd 
med korg. 3-växlad, lågt 
steg, använd en gång. Pris 
2 800 kr. 08-759 04 18.

Hyundai Getz, 2007, avst, 
15 000 mil. Bromsprobl, ej 
lönsamt för oss att rep. 
1 500 kr + vinterhjul. 070-
771 45 44 el. 073-776 93 20. 
Svartsjö

Kycklingar säljes Hedemora 
silkeshöns med mera. 073-
921 25 11.  Nina

Säljer en scanner Canon  
Lide  220, inköpt 2017-10-
20, mycket lite använd, 
garanti kvar samt kvitto. 
Kostade 799 kr. Säljes nu 
för 400 kr. Tel 072-310 49 
03. Finns i Ekerö centrum.

Vita ridbyxor, begagnade st 
42, 50 kr. Vita ridbyxor ald-
rig använda, adult, waist 82 
cm, 100 kr. Svart ridjacka, 
rött foder, sammetskrage 
Drako st 42, 100 kr. Maila till 
sandell.ac@gmail.com

Godkänd säkerhetsväst/ 
Beta 2000/level 3. Body 
and shoulder Protector 
standard. 400 kronor. 
Godkänd Ridhjälm Tecno, 
storlek 57/59. 100 kronor. 
070-735 20 51.

Ring 070-453 51 44 och 
lägg ett bud på köksmöbler 
eller dubbelsäng.

För sko-
lor och 
för den 
tekniskt 
intresse-
rade så 
finns det 
nu ett 
ypperligt 
tillfälle att ta över littera-
tur inom elektronik och 
även mina fullt fungerande 
instrument och elektronik-
komponenter för en bråkdel 
av inköpspriset. Kom och 
kika och lägg ett bud på 
delar eller hela paketet. För 
övrigt så överlåter jag även 
en komplett modelljärnväg 
med tillhörande lok och vag-
nar. Håkan. 070-453 51 44.

TV-bänk 
med till-
hörande 
prylar till 
salu! Lägg 
ett bud på 
delar eller 
på hela 
paketet. 
070-453 51 44.

Kultigt 
litet 
skriv-
bord till 
salu! 
070-
453 51 
44.

UTHYRES

Möblerad fin lägenhet på 50 
kvm i Närlundavilla uthyres 
i andra hand.Tillträde 1/8 
eller tidigare enligt ök. För-
handlingsbar hyra. Parke-
ring/el/värme ingår. Endast 
seriösa svar till:  st.jern@
hotmail.com

ÖNSKAS HYRA

Hej! Jag är en man i den 
övre åldern som skulle vilja 
hyra en lite stuga året om. 
070-880 37 88.

Äldre kvinna önskar hyra 
stuga eller lägenhet minst 1 
år. 073-975 69 56.

• Familjeannonsera 
• Max 100 tecken 
inkl blanksteg 
• Skicka till familj@
malaroarnas nyheter.se  

DÖDA

• Majken Iréne Glatz, Ekerö, avled 
den 29 maj i en ålder av 93 år.

• Linnéa Maria Dahlberg, Lovö, 
avled den 1 juni i en ålder av 96 år.

• Per Olof Strandberg, Lovö, avled 
den 7 juni i en ålder av 91 år.

• Lars Arvid Torbjörn Avenius, 
Ekerö, avled den 8 juni i en ålder av 
35 år. 

• Ingela Mæchel Westerberg, 
Adelsö, avled den 17 juni i en ålder 
av 73 år.
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M Ä L A R Ö A R N A S 
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F’SONS
ALLSERVICE AB

Tel 560 47 111

nyheterMÄLARÖARNAS

Binärdata AB

Hammarkvarnsvägen 9   179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16  Fax: 08-560 346 72

Johan, Sonny och Charlie

Stängt vecka 28--31

08-560 310 35 • www.ekerobygg.se

Tom med personal

Arne, Christina, 
och Henrik

Tel: 560 243 23
Sven, Marie-Louise,  
Gerry och Ronny

Vi har semesterstängt V 27 - V 30 
Öppnar åter den 30/7

Schakt & Transport AB

08-564 109 50

Närlunda  
Schakt & Transport
Anders med personal

önskar vi alla våra kunder, medlemmar och vänner!

Träkvista
Peo Leopoldsson 

med personal

Ekerö
Willy och Lorentz  

med personal

Troxhammar 
Tel: 08-654 88 44

www.salongl.se

Micke och Anders

Tel 08-560 422 38

Tel. 560 304 54
Ulf, Agneta, Christer,  
Mattias, Tobias, Pawel,  

Jesper och Stefan.
Stängt veckorna 28-31.

Träkvista Bilservice AB
Semesterstängt veckorna 29-30

Skå
Karin med personal

 GOD MORGON Mälaröarna
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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

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG................................................................................................

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 

ÖPPET HELA SOMMAREN! 
Stärk din konkurrenskraft 

på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT 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 att komma i balans 
Unikt utbud av österländska tekniker

Shiatsu Ayurvedisk yogamassage 
Traditionell thaimassage
Koppning Chi nei tsang

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

Cert. Med. Massageterapeuter 
Johanna & Lottie 

Generösa öppettider. 
Boka via Bokadirekt.se 

Djupgående, 
avslappnande, 

holistiskt

MÄLARÖARNAS NYHETER • 20 JUNI 2018 

MÄLARÖARNA | Stölder, 
inbrott och fordonsbränder 
har präglat polisens arbete 
på Mälaröarna under den 
senaste tiden. Men en man 
som körde drönare över 
Drottningholms slott för-
anledde också en utryck-
ning.

– Den 16 juni greps en man 
vid Drottningholms slott för 
brott mot skyddslagen. Han 
hade flugit över slottet med 
en drönare och det får man 
inte göra eftersom det är ett 
skyddsobjekt, berättar Ste-
fan Berg, kommunpolis.

Han kan också berätta om 
allehanda stölder och inbrott 
som varit runt om på Mä-
laröarna under de senaste 
två veckorna. Svartsjö slott 
hade inbrott genom ett kros-
sat fönster den 7 juni och hy-
resgäster blev av med en hel 
del tillhörigheter, i Sandud-
den och i Svartsjö har det va-

rit både inbrottsförsök och 
stölder av däck, åkgräsklip-
pare och en moped. På ett 
av ställena har tjuvarna lagt 
ut en stor sten på gången för 
att se om ägarna är bortresta. 
Ett knep som är vanligt fö-
rekommande i många olika 
variationer.

– Konsum vid Fårhags-
plan i Stenhamra har anmält 
inbrott i sitt blomstertorg av 
en man och en kvinna, vilket 
syns på en övervaknings-
film. De stal ett sextiotal 
växter. I försäljningskassan 
nedanför slalombacken har 
det också varit inbrott och 
tjuvarna kom över verktyg, 
drönare och datorer bland 
annat.

Stefan Berg passar på att 
uppmana mälaröborna att 
hjälpas åt med att hålla koll 
på varandras hus när de åker 
bort under sommaren. Att 
klippa gräs, hänga tvätt och 

tömma brevlådan åt varan-
dra, är bara några av de sätt 
man kan använda sig av för 
att förvilla potentiella tjuvar.

När det kommer till kom-
munens yngre medborga-
re upprepar Stefan Berg de 
uppmaningar som alla de 
som arbetar nära ungdo-
marna, givit under senaste 
tiden.

– Hjälps åt med att hålla 
koll på platser där ungdo-
mar rör sig och varna andra 
föräldrar om du ser något 
som ser misstänkt ut. Kom-
munen rapporterar att de är 
väldigt oroliga för utveck-

lingen och att det även har 
börjat smyga sig in heroin 
på Mälaröarna. Allt fler per-
soner utifrån söker sig också 
hit, till platser där ungdo-
mar samlas, vilket man kan 
misstänka har med drogför-
säljning att göra.

Ett par lite mer udda anmäl-
ningar har också kommit in 
till polisen under perioden.

– En anmälan om ned-
skräpning har kommit in 
från Björkviksvägen i Fären-
tuna. Någon har låtit ett stort 
fartygsvrak driva in till land 
på platsen. Från Drottning-
holm har också en anmälan 
om en försvunnen person 
kommit in. En man som del-
tog i en busstur har avvikit 
från gruppen och inte gått att 
finna, men förhoppningsvis 
är det ett frivilligt val.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Drönarförare 
fick åka polisbil

”Kommunen rap-
porterar att de är 
väldigt oroliga för 
utvecklingen och att 
det även har börjat 
komma in heroin...”



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

Service • Däck

M
OT

ORBRANSCHENS

R I K S F Ö R B U N D 08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

 

 

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

 FÖRUTOM DRÄNERING ÄR VI OCKSÅ BRA PÅ

När nöden är som störst 
  är LEJA som närmast. 

•  Markplanering    
•   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



Koll på läget sedan 1937

Ett av de bästa sollägena i området

Sol från förmiddag till kväll

Ingen balkong ovanför

Clas horns väg 9, våning 3, Ekerö 
2 rok, ca 53 m² UTGÅNGSPRIS 2 595 000 kr AVGIFT 3

471 kr/mån HISS Ja VISAS On 20/6 kl 17:00-18:00 eller

ring för visning BYGGÅR 2017-2018 ED: Ej utförd

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Barnvänligt med utmärkt gavelläge

Insynsskyddat

Blomstrande trädgård

Klevbergsvägen 67, Stenhamra
5 rok, ca 140 m² UTGÅNGSPRIS 3 395 000 kr VISAS

Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1970 TOMT 216 m² EP

106 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON

070-510 65 69

Natursköna omgivningar

Några minuter till färjan

Generösa sällskapsytor

Stenstorpsvägen 36, Adelsö
4 rok, ca 91m² UTGÅNGSPRIS 2 950 000 kr VISAS Ring

för tidsbokning! ADRESS Stenstorpsvägen 36 BYGGÅR

1982 TOMT 2327 m² EP 110 kWh/kvm/år MÄKLARE

Jenny Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Underbar gård med ostört läge

Nybyggt bostadshus om 208 kvm

Stall samt flera ekonomibyggnader

Tingstadens Gård, Svartsjö
5 rok, 208 m² + 4 rok, 110 m² + Ekonomibyggnader

MARK 8,5 ha UTGÅNGSPRIS 19 500 000 kr VISAS Ring

för tidsbokning!  EP 42 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin

Larsson TELEFON 0708-30 01 61

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