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bilar ger
problem
Villagator i Närlunda har problem med parkerade
bilar sedan byggnationen av området vid Wrangels väg startat. Ibland kommer de inte ens ut från
sina tomter. | 8

Efterlängtat stationshus
Munsö sjöräddningssällskap har under sina 25
år, huserat i byggbodar utan vare sig vatten eller
toaletter. Men nu startar bygget av ett stationshus i
Jungfrusund. | 14

Inför valet
Valet närmar sig. MN välkomnar alla till en partiutfrågning med de lokala politikerna. | 11

Skapade jobbet själva
Mira Egnell, Freja Norrman och Bella Gebremeskel har
skapat sina egna sommarjobb med hjälp av ett startbidrag, en god idé och hårt arbete. | 20

’’

”Ekerö strand heter området öster om
Ekerö centrum som ska bebyggas med
460 lägenheter inom kort. Det blir säkert bra,
förutom idén att lägga höghus längst bort
från centrum som en slags entré till Ekerö
centrum som man ser när man kommer från
Brommaplan.” | tyck 36

Krondiamantbröllop

Fler turer och helgtraﬁk
Den 20 augusti blev det trafikstartsceremoni när pendelbåten nu pemanentas. På premiärdagen
deltog bland annat Gustav Hemming (C), landstingsråd med ansvar för sjötrafik på Stockholms läns
landsting, Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd på Stockholms läns landsting och Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande. På bilden ses också Solveig Brunstedt (C), som tillsammans med herrarna gör tummen upp för pendelbåtslinjen, som nu har fått fler avgångar samt
helg- och sommartrafik. | 12
FOTO: EWA LINNROS

EKERÖ BILSKADE
CENTER

Hyr kontor här!

Åke och Gunilla Liedberg från Närlunda har varit gifta i
65 år och kan därmed pricka av sin krondiamantbröllopsdag. | 24

Olof Lindbom till NHL
Han startade sin hockeykarriär i Ekerö IK, men nu har
Olof Lindbom draftats till New York Rangers. | 33

EM-brons i ”reining”
Isabeau Keiser från Helgö, vann EM-brons i reining
som är westernridningens dressyr. | sporten 32

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

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

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

Ring Camilla 070-635 73 34

Träkvista
08-560 300 96

Spåna Kaggeholms framtid tillsammans med oss!
För info:
Facebook
@kaggeholm
För frågor:
kaggeholm@
sisyfos.se
Ingen
föranmälan
krävs.
Välkomna!

Är du trygg med
din redovisning?
Kontakta oss för ett möte!

FASTIGHETSBYRAN.SE

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

Köpa? Sälja?
Lugn.
Säljcoachen. Ännu en anledning att prata med
Stockholms största mäklare.

Ekerö | Ekerö Nyckelby
Nyckelbyvägen 27
Ekerö | Färingsö Stenhamra Knosterstigen 8

Klassisk 30-tals atmosfär - Med ett underbart lantligt och fritt läge välkomnar denna ljusa &
mycket väl underhållna familjevilla om totalt 256 inredda kvm. Huset präglas av hög trivsel och
genomtänkt planering.

Utgångspris 3 475 000 kr Tomt 1 431 kvm Visas Tor 23/8 18.00-18.30 Sön 26/8 14.00-14.45
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Utgångspris 6 975 000 kr Rum 7 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 176 kvm + 80 kvm Tomt 2 024 kvm
Byggt 1935 Visas Sön 2/9 11.30-12.30 Mån 3/9 18.30-19.15 Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

4:a Ekerö | Färingsö Stenhamra Vallviksvägen 13

Ekerö | Färingsö Stenhamra Kornvägen 12

Utgångspris 2 575 000 kr Avgift 4 032:-/mån (inkl värme, v/a, sophämtning och egen p-plats)
Boarea 78 kvm Vån 1 Energiprestanda 99 kWh/kvm år Visas Sön 2/9 13.30-14.15 Mån 3/9 16.45-17.30
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Utgångspris 3 875 000 kr Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 136 kvm Tomt 856 kvm Byggt 1969
Energiklass G Ring för tidbokning Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö | Ekerö Älvnäs
Älvnäsvägen 57

Ekerö | Ekerö Älvnäs
Älvnäsvägen 59

Utgångspris 2 875 000 kr
Tomt 1 576 kvm
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Utgångspris 2 875 000 kr
Tomt 1 507 kvm
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

3,5:a Ekerö | Ekerö Tätort Tegelbruksvägen 3A
Utgångspris 2 495 000 kr Avgift 5 765:-/mån Boarea 79 kvm Visas Sön 26/8 15.30-16.00 Mån 27/8
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

FASTIGHETSBYRAN.SE

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

Ekerö | Drottningholm Barkarby Smedstorpet 32

Ekerö | Ekerö Älvnäs Talgoxevägen 39B

Utgångspris 11 900 000 kr Rum 9 rum, varav 6 sovrum Boarea 218 kvm Tomt 2 282 kvm Byggt 1990
Energiklass B Visas Sön 26/8 14.30-15.30 Mån 27/8 Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Utgångspris 14 750 000 kr Rum 7 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 190 kvm + 42 kvm Tomt 969 kvm
Byggt 2006 Energiklass D Visas Sön 26/8 12.30-13.15 Sön 2/9 14.00-14.45
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö | Drottningholm Lunda 36, Lovö

Ekerö | Ekerö Munsö Söderbacksvägen 10

Utgångspris 11 700 000 kr Rum 7 rum, varav 4-5 sovrum Avgift 61 736:-/år Boarea 198 kvm + 58 kvm
Tomt 7 500 kvm Byggt 1935 Energiklass C Visas Sön 26/8 13.00-14.00
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

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 | Färingsö Kungsberga Tullhusvägen 24

Ekerö | Färingsö Stenhamra Gudmundvägen 20

Utgångspris 2 495 000 kr Rum 2 rum, varav 1-2 sovrum Boarea 60 kvm Tomt 150 kvm Byggt 1992
Energiklass F Ring för tidbokning Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Utgångspris 4 695 000 kr Rum 5 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 140 kvm + 22 kvm Tomt 1 760 kvm
Byggt 1985 Visas Sön 26/8 11.15-12.00 Tis 28/8 Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Alldeles för många
tycker det är stressigt
att byta bostad.
Nu ändrar vi på det.
Ekerö | Ekerö Älvnäs Domherrevägen 22
Utgångspris 4 375 000 kr Tomt 1 411 kvm Visas Sön 26/8 11.30-12.00
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Säljcoachen. Ännu en anledning att prata med
Stockholms största mäklare.
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REA-FINAL!!
Passa
på!

50 %
rabatt på
märkesbågar!
Gäller på större
delen av bågsortimentet vid köp av
kompletta glasögon
t.o.m. 2018-08-31.
Kan ej kombineras
med andra
erbjudanden
eller rabatter.

synundersökning
RABATT
(ordinarie pris 350:-)

Louise Hoffsten är en av artisterna som spelar
live på A local act for peace. Sid 18.

FOTO: EWA LINNROS

FOTO: PÄR WICKHOLM

Nu närmar det sig...

VÄRDECHECK

50 %

Sjöräddningen får efterlängtat stationshus. Sid
14.
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Vi bjuder alltid på kaffe!

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Ekerö Optik

08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget
Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00
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När denna tidnig kommer ut är det drygt två veckor kvar till valet. Och nu är valrörelsen verkligen i full gång. På Mälarö torg står valstugorna på plats och torget har blivit lite extra levande.
Folk och politiker samtalar och politiker från olika partier kommunicerar lättsamt med varandra. Traditionen med valstugor ﬁck sin begynnelse redan 1946, sedan dess har stugorna
utvecklats och på Mälaröarna ﬁnns både trävirkeshus, containrar, tält och ett växthus. Läs mer
om årets stugor på sidan 10.
Vi på MN har bevakat valrörelsen under året och vi kommer att göra en extra insats genom
att bjuda in de lokala politikerna och alla er kommuninvånare till en frågestund med de olika
partierna. Läs mer om hur just din fråga kan komma med på sidan 11 och 41.
Men allt handlar inte om politik, vi har bland annat tagit en titt på några av sommarens händelser och så blickar vi framåt. Det är många kulturevenemang på gång på öarna som du kan
läsa mer om i denna tidning.
Här har vi också tagit reda på om det ﬁnns någon ljusning för lovöborna som numera saknar
en infartsparkering. En ljusning för pendelbåtstraﬁkanterna har deﬁnitivt skett. Nu är traﬁken
igång och det med utökade turer samt helgtraﬁk. Det hela invigdes med en traﬁkstartsceremoni vid bryggan i Tappström. Detta är något av allt du kan läsa om i detta nummer.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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MN håller koll på Mälaröarna åt dig!
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PÅ MÄLARÖARNA

22/8 - 5/9 2018

EKERÖ PASTORAT
ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

DET HÄNDER

Ons
18:30

2018-08-22
Lovö kyrka
KYRKOGÅRDSVANDRING
Vår vaktmästare Thomas Erlandsson berättar om kyrkogården.
Efter det avslutas kvällen med en andakt i kyrkan.
Dan Bekking, Leif Asp

Ons
19:00

2018-08-22
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA Magnus Ehntorp

Sön
11:00

2018-08-26
Ekerö kyrka
HÖGMÄSSA
Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén

Sön
16:00

2018-08-26
Drottningholms slottskyrka
HÖGMÄSSA
Dan Bekking, Leif Asp
Årsta Kammarkör, dir. Lars-Gunnar Sommarbäck

Sön
16:00

2018-08-26
Adelsö kyrka
HÖGMÄSSA
Ann-Sofie Kamkar Anna Pihl Lindén

Ons
14:00

2018-08-29
Munsö kyrka
PILGRIMSVANDRING KRING LAXSJÖN
Samling utanför Munsö kyrka kl. 14 för samåkning till Laxsjön.
Där vandrar vi ca 3 km i lugn takt med tystnad, tankar, bön och
gemenskap. Vi stannar upp med paus för reflektioner kring skapelse
och miljö samt avslutar med en pilgrimsmässa.
Ta gärna med matsäck. Ingen föranmälan.
Vid frågor kontakta Ann-Sofie Kamkar,
ann-sofie.kamkar@svenskakyrkan.se

M

H

Sön
11:00

2018-09-02
Ekerö kyrka
UPPTAKTSGUDSTJÄNST
Vi inleder höstens verksamhet med gemensam gudstjänst.
Monika Regnfors Sjörén, Kerstin Baldwin Sterner
Församlingens präster och musiker medverkar.

Ons
19:00

2018-09-05
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA Magnus Ehntorp
Med reservation för ev ändringar

GUDSTJÄNSTER
Sön
11:00

Sön
11:00

KÖRER • ÖPPN
A FÖRSKOLAN
• STUDIECIRKL
OM SORG • EK
AR • SA MTALS
EBYHOVSK YR
GRUPP
KANS CAFÉ •
SKICKA • KONF
KONSERTER •
A • TEOLOGI
STICKA OCH
FÖR NYFIKNA
• och mycket
annat...

FÖR MER INFO

KYRKLUREN med söndagens gudstjänster, 08-560 387 60 KYRKRADION på Radio Viking
101,4 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. Delas ut till alla hushåll 22 augusti.
Katalogen ﬁnns även 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

, Björkuddsvägen 2, Ekerö

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

= www.svenskakyrkan.se/ekero

ÖPPET KYRKIS
Måndagar & Fredagar
9.30-12.00

Färentuna församlingshem

Pyssel, lek och sång för föräldrar med barn, från nyfödda och uppåt.
Start 3 september.

Yngve Göransson, präst.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
Hällestads kyrkokör medverkar.
Efter gudstjänsten är det kyrkvisning av Skå kyrka.

MINIORER (F-KLASS - ÅK 2)
Måndagar
Färentuna församlingshem
15.00

Lars Brattgård, präst. Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
Färingsö kyrkokör och FaVo-kören medverkar under
ledning av Birgitta Lindeke Levin.

G www.facebook.com/ekeropastorat

FÄRINGSÖ KYRKLIGA SYFÖRENING
Onsdagar
Sånga kyrkskola
09.00-13.00

GRUPPER OCH MÖTESPLATSER

2018-08-26
Skå kyrka
GUDSTJÄNST MED DOP

2018-09-02
Stenhamra församlingsgård
UPPTAKTSGUDSTJÄNST

R AT

H ÖS T E N
2018

V

2018-08-29
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA Dan Bekking

08-560 387 00 vxl

EKERÖ PA STO

assor av härliga
saker att göra i
höst! Nu startar körer,
kyrkans öppna förskola,
bokcirkel etc...
erksamhetskatalogen
för hösten delas ut
till alla hushåll i Ekerö,
Adelsö-Munsö och Lovö
onsdag 22 augusti.
åll utkik efter
ditt exemplar!

Ons
19:00

EKERÖ PASTORAT

I

Anmälan på hemsidan: svenskakyrkan.se/faringso/miniorer.
Start 3 september.

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

Kom och var med på våra kreativa träffar.

STICKA OCH SKICKA
Varannan onsdag
19.00-21.00

Stenhamra församlingsgård

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

KJOLTYGEN (FÖR KVINNOR I ALLA ÅLDRAR)
Varannan måndag
Färentuna församlingshem
18.00-20.00 (jämna veckor)
För kvinnor i alla åldrar. Fika till självkostnadspris. Träffa vänner och
umgås.
Start 3 september.

Start 22 augusti.

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

Sommarjazzcafé - Agita Rando Trio

Hällestads kyrkokör

Musiker från Tyskland, Lettland och Sverige träffas i Stenhamra
och jazzar loss. Trion är stora i Berlin där de framför egen musik
på jazzklubbar, men också i kyrkor.
Agita Rando, piano. Eva Kruse, Bas. Artis Orubs, slagverk.
Gästsolist: Håkan Sundin, sax.

På Gudstjänst med dop 26/8
gästas vi av Hällestads kyrkokör från Finspång. Den 30
röster starka kören bjuder på
en blandad reportoar under
ledning av Kristine Svensson.

Stenhamra församlingsgård
Lördag 25 augusti 15.00 (Caféet öppnar 14.30)
FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

Skå kyrka
Söndag 26 augusti 11.00

Entrappaned - Vår ungdomsverksamhet
En trappa ned - Vår ungomsverksamhet

Prenumerera gratis på vårt månadsutskick!
Maila eller ring vår kommunikatör Joakim Jonsson.
joakim.jonsson@svenskakyrkan.se - 08-564 20 926

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

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!

Kom in och låt dig inspireras!
/Nathalie, Lillemor & Isabella

349k 89k
/st

Vätternkräftor Markuskräftan/Sjöboden.
1 kg. I hink. Jfr pris 349:00/kg.

/st

Västerbottenpaj Carolines kök. 800 g.
Hel. Jfr pris 111:25/kg.

109k

20k

Turkiska Kräftor Pandalus. Färska i påse.

Aioli Tappens kök. 200 g. Vår egen goda aioli.

700 g. Jfr pris 155:70kr/kg.

Lime, original och chili. Jfr pris 100:00/kg.

/st

/st



ris
arp
Somm

89k

10k
/st

/kg

Lagrad ost Arla Ko. Ca 500-700 g.
Grevé®, Herrgård®, Svecia 28%. Ca 667 g.
Lagrad 12-14 månader. Präst® 31%. Ca 667 g.
Lagrad 12-14 månader. Jfr pris 89:00/kg.

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

229k 99k 3990
/st

/kg

St Agur Engelmanns.
Från packade dessertostdisken.

/kg

Brieost Engelmanns.

Grand Blanc

Från packade dessertostdisken.

Gateau. 600 g. Jfr pris 66:50kr/kg.

Tappström
Öppet 8–22
Priserna gäller vecka 34 t o m 26/8-18 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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”...redan i dag kommer vi ibland inte ut från våra tomter då bilar står i vägen”

’’

Lovöborna utan
infartsparkering

TRAFIK

LOVÖ | Från den 1 juli infördes betalparkering på alla
parkeringsplatser i anslutning
till Drottningholmsparken.
Parkeringen vid Karusellplan
har tidigare använts flitigt som
infartsparkering, men för lovöborna finns nu inget alternativ
till en sådan.

Gatan har blivit parkeringsplats

Många lovöbor frågar sig om det
verkligen är meningen att de ska
åka ”baklänges” för att infartsparkera på Ekerö och sedan på hemvägen, åka ut till Ekerö med buss och
hämta bilen och köra tillbaka till
Lovö, som man passerat en stund
tidigare med bussen.
– Jag tycker inte att man skött
detta på ett bra sätt och har därför
varit pådrivande för att kommunen, Statens fastighetsverk och
Kungliga hovstaterna kommer att
träffas den 21 augusti med ambitionen att samverka kring ett konkret
förslag till infartsparkering, med
förhoppningen om ett genomförande under hösten. Jag kan inte
föregripa utgången av det mötet
men jag känner en stor tillförsikt
att vi med gemensamma krafter
ska komma överens och få till en
lösning för våra medborgare på
Lovö, säger Adam Reuterskiöld
(M), kommunstyrelsens ordförande.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

EKERÖ | Nybyggnationen vid
Wrangels väg har lett till parkeringsproblem. Nu parkeras bilar
och andra fordon på villavägarna
intill och ställer till med problem. P-förbudsskylt har kommit
upp efter påtryckningar från de
boende, men detta respekteras
inte och parkeringsbevakningen
fungerar inte heller.
– Den tidigare parkeringen som
fanns för de boende vid Wrangels
väg togs bort i och med att byggnationerna av nya hyres- och bostadsrättslägenheter startade. En
betalparkering har upprättats i området och många väljer då att parkera på andra platser.
Floravägen är en av de vägar som
nu fått personbilar, lastbilar, husvagnar, husbilar och motorcyklar
parkerade längs vägen. En boende
beskriver situationen:
”Vår lilla gata har blivit en parkeringsplats. Värst är helger och kvällar och då har kommunen inte någon parkeringsövervakning. Nu
ﬂyttar det in mer folk så i framtiden kommer det bli kaos, redan i
dag kommer vi ibland inte ut från
våra tomter då bilar står i vägen.”
Den boende har varit i kontakt
med kommunen. Det svar som

I och med byggnationen av området kring Wrangels väg, parkeras nu bilar, husvagnar, lasbilar och andra fordon på
Floravägen i Närlunda. Ibland kommer inte villaägarna ut från sina egna tomter.
FOTO: PRIVAT

gavs var att kommunen inte vill
”lappa” bilar och att man bara
kunde beklaga att det är som det
är.
– Vi införde parkeringsregler
och parkeringsövervakning för
några år sedan då det tyvärr under

årens lopp har blivit ett problem.
Sedan är det vägföreningens vägar, men vi har varit behjälpliga
med att ha patrullerande bilar för
övervakning. Jag vet att det har
varit problem på platsen och om
det inte fungerar nu får vi hitta

nya lösningar, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens
ordförande.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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...OCH SOMMAREN
HAR VARIT SVAL?
Inte? Sommarens hetta har gjort att människor, djur
och växter har drabbats... Lösningen är effektivt solskydd!

Terrassmarkis

Fönstermarkis

Lamellgardin

Screenmarkis

Effektgardin

Plissé

Rullgardin

Boka tid med oss!
Vi hjälper dig att hitta rätt lösning. Vi berättar
gärna om nyttan med solskydd och om hur
det också förbättrar inomhusmiljön. Vill du ha
hjälp med montering av din markis? Kontakta
oss så ﬁxar vi det.

15%
rabatt

PG

Erbjudandet gäller
t.o.m. 2/9 -18

Charlie

på hela sortimentet

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

Bara 5 minuter
från Tappström
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VAL 2018

Valstugor 2018
Årets valstugor består av både containrar,
trävirkeshus, växthus och ett tält.
Övre raden fr.v: Moderaterna, Kristdemokraterna
och Centerpartiet som delar stuga och t.h. Liberalerna.
Mellersta fr.v: Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Öpartiet.
Nedersta raden fr.v: Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna.

FOTO: EWA LINNROS

Valstugorna tar över torget
KOMMUNEN | Så här i slutspurten inför valet dyker de upp
– valstugorna. På Mälarö torg
finns nu åtta stugor. Liberalerna
har däremot ingen stuga, de har
istället valt ett mobilt alternativ.
I samband med kommunvalet i
Stockholm 1946 dök den första
valstugan upp i den svenska valrörelsen. Sedan dess har valstugorna utvecklats. Bland Mälaröarnas
lokala partiers valstugor ﬁnns i
år både växthus, friggebodar och
containrar.
Moderaterna har samma valstuga
som förra valet, en lättmonterad
stuga som sattes upp på en timme.
Den är utformad som en MOABblå busskur, det vill säga Mälaröarnas omnibuss AB som ansvarade
för kollektivtraﬁken på Mälaröarna innan SL.
– Syftet är att delvis koppla samman stugan med Mälaröarnas historia men också för att signalera
att busstraﬁk och även biltraﬁk är
viktigt för medborgarna, berättar
Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.
Centerpartiet och Kristdemokraterna delar stuga precis som förra

valet.

– Vi har valt en hederlig stuga i trä
gjord i Finland av ﬁnländskt hederligt virke. Den är köpt på Bauhaus, berättar Sivert Åkerljung
(KD).
Deras stuga är inte målad utan
är neutralt träfärgad.
– Anledningen är att vi kanske
kommer att sälja stugan efter valet och då får den som köper den,
själv bestämma färg, förklarar
Ove Wallin (C).
Vid förra valet såldes deras stuga genom budgivning och högstbjudande ﬁck köpa den.
Liberalerna som till detta val gått
ur alliansen i kommunen, har i år
valt att inte ha en fast valstuga. De
satsar istället på en mobil lösning
med en bil, ett tält samt några ståbord. Tältet ger Göran Hellmalm
(L) symboliken av en transparent
politik och där friska vindar blåser.
– Vi kommer att stå på olika
ställen i kommunen under valrörelsen för att möta så många
mälaröbor som möjligt. Däremot
kommer vi att sätta upp ett litet
marknadsstånd i centrum. Där
sätter vi upp information om var
vi beﬁnner oss med bil och tält
just den dagen. Ganska ofta kommer vi även att ha bemanning vid
marknadsståndet.

Liberalerna kommer inte heller
att sätta upp valafﬁscher.
– Vi kommer istället att satsa på
att synliggöra oss på andra sätt,
kommenterar Göran Hellmalm.
Socialdemokraterna har en con-

tainer men valet av denna har
ingenting att göra med slanguttrycket ”sossecontainer” som
var smeknamnet på Volvo 740 på
80-talet.
– Det är vårt partidistrikt som
sett till att alla i partiet har likadana containrar men i olika storlekar. Det är ett bra format också.
De blir inte uppeldade och de är
enkla att frakta. Det är smidigt
och vi hade det förra valet också,
man ser att andra har tagit efter,
säger Hanna Svensson (S).
Efter valet hämtas containern
och kommer att användas som en
vanlig container förmodar Hanna
Svensson.
Miljöpartiets stuga är kanske den
som sticker ut mest i år, det är ett
växthus.
– Vi vill signalera ﬂera värden
som är viktiga för partiet och för
ett hållbart samhälle; odling, öppenhet och gemenskap. Vi vill
också skapa samtal om växthuseffekten och klimatförändringar,

säger Ulrika Sandin (MP).
Växthuset har väckt en del frågeställningar då det är i plast och
aluminium, material som inte
riktigt går hand i hand med miljöaspekten.
– Växthuset är av polykarbonat
som är en mycket hållbar plast
för att kunna ha det i en offentlig miljö, då ett växthus i glas
skulle kunna vandaliseras och
människor komma till skada, förklarar Ulrika Sandin.
– Aluminium är jordens vanligaste metall och det ingår i ett
ﬂertal olika mineral. Det ﬁnns
inte någon risk för resursbrist i
grundämnet men däremot är det
mycket energikrävande att renframställa, säger Ulrika Sandin
och tillägger:
– Fördelen med aluminium är
att det kan återvinnas till 100 procent utan att metallen förlorar någon av sina naturliga egenskaper.
Den bästa klimatgärningen är att
använda ett föremål så länge som
möjligt, vilket inte kräver någon
energi för materialåtervinning.
Växthuset kommer att användas
hos en av våra medlemmar för
odling efter att valkampanjen är
över.

var den stuga som levererades
först till torget.
– Det är elever i årskurs 2 på
Byggnadslinjen på Yrkesplugget
i Bromma som har byggt stugan,
berättar Desirée Björk (ÖP).
De har ännu inte bestämt vad
som sker med stugan efter valet.
– Antingen behåller vi den till
nästa val eller så får medborgare
bjuda på den, utgångspriset blir
då 20 000 kronor.
Även Vänsterpartiet har en con-

tainer och också de liksom Socialdemokraterna, har fått sin valstuga från partidistriktet.
– Vänsterpartiets valstugor ser
likadana ut i hela landet. Vi ﬁck
ett färdigt paket med inredning
och broschyrer via distriktet, berättar Mikke Lillman (V).
Sverigedemokraterna har ock-

så valt en container till valstuga,
denna i mörkblå färg.
– Vi har valt att hyra en container från Containertjänst. Den
återlämnas direkt efter valdagen,
säger Cecilia Karström (SD).

EWA LINNROS
Öpartiet har en gul trästuga som

ewa@malaroarnasnyheter.se
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MN bjuder in partierna
KOMMUNEN | Valet närmar sig med stormsteg,
men du kanske tvekar
fortfarande hur du ska
välja. Vi på MN har därför
anordnat en partiutfrågning i Mälarökyrkan den
29 augusti.
Under våren har vi samlat
in en rad frågor till politikerna från kommuninvånarna. På vår partiutfrågning kommer vi att ställa
inkomna frågor och se till
att svaren blir så tydliga

som möjligt genom följdfrågor som uppstår i stunden.
Om du har en eller ﬂera
frågor som du vill få besvarade, tveka inte att sända
detta omgående till oss.
För att kunna ha en så
ordnad utfrågning som
möjligt kommer vi inte att
låta er i publiken ställa frågor under frågestunden,
men under en kortare paus
ﬁnns möjlighet att mingla
med politikerna och dyker
någon ny fråga upp, går det

bra att lämna över denna
till oss då.
Nu hoppas vi på stor
uppslutning i salen, vi börjar frågestunden klockan
18:30 och det kommer att
ﬁnnas ﬁka till självkostnadspris i pausen.
För den som eventuellt
inte har möjlighet att komma till utfrågningen, sänds
denna direkt i Radio Viking. Varmt välkomna!
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

MN PARTIUTFRÅGNING

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

Är du osäker på
vilken hemtjänst du ska välja
och välj öppna jämnförelser

Här ﬁnns alla MN:s valartiklar

De artiklar vi har skrivit om
valet har hunnit bli många.
Du kan både läsa intervjuer med de enskilda partile-

Våra ledord är

Gå gärna in på www.socialstyrelsen.se

>> Plats: Mälarökyrkan, Ekerö centrum
>> Tid: 29 augusti klockan 18:30
>> Frågor skickas till: red@malaroarnasnyheter.se senast 24 augusti

KOMMUNEN | Under våren
har MN intervjuat samtliga
partier om deras visioner
och mål. Allt finns att läsa
på vår hemsida.

Hemtjänst med hjärta och omtanke

darna men också ämne för
ämne där partierna svarar på
frågor om sina visioner och
mål kring bostäder, ekonomi, skola, äldreomsorg, traﬁk och infrastruktur,
kultur- och fritid, miljö
och näringsliv. Samtliga
intervjuer ﬁnner du på vår
hemsida på höger sida un-

der kategorin ”Val 2018”. I
artiklarna med partiledarna
ﬁnns också en QR-kod där
det går att lyssna på intervjuerna.

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

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Förfalskade valafﬁsher
KOMMUNEN | Mitt i partiernas valkampanjande
drabbades även Ekerö
av falska valaffischer på
samma sätt som det skett
runt om i landet under
dagarna innan.

Axlarna hör av sig direkt om du är stressad!
Vi hjälper dig att bli av med smärtan och visar dig
samtidigt hur du ska sitta för att inte få tillbaka den!

Såväl från Skärvik och Sandudden kom det in rapporter till kommunen om att
förfalskade moderata valafﬁscher och ﬂygblad satts upp
och delats ut. En delegation
från paritet gav sig dock raskt
ut och rev ner afﬁscherna.
– Det är oroväckande att
vi under de senaste dagarna kunnat se ﬂera aktiviteter från olika aktörer, vilka
samtliga syftar till att störa
demokratin och förhindra
medborgare att bilda sig en
uppfattning om partiers politik. Det är viktigt att vi alla,
oavsett
partitillhörighet,
står upp för en valrörelse
som präglas av god ton och
ett trevligt debattklimat. Vi
ska fokusera på sakfrågor
och inte smutskastning av
partier eller personer, säger Adam Reuterskiöld (M)
kommunstyrelsens ordförande.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

08-560 313 31
Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande, river
FOTO: SARAH ROOS
ner falska moderataffischer.

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

11

12

MÄLARÖARNAS NYHETER • 22 AUGUSTI 2018

| nyheter

”...ju fler resenärer som åker, desto större är chansen att utöka trafiken framöver”

KOLLEKTIVTRAFIK

Nyinvigning för pendelbåten
EKERÖ | Den 20 augusti startade
den utökade trafiken för pendelbåtslinje 89 mellan Tappström
och Klara Mälarstrand. Det hela
invigdes med en trafikstartsceremoni.
Från och med hösten är pendelbåten mellan Tappström och Stockholm permanentad. Linjen har nu
också ﬂer avgångar samt helgtraﬁk.
Traﬁken på vardagar under höst
och vår utökas från tre till åtta turer
per dag i vardera riktning. Under
helgerna och på sommaren traﬁkerar pendelbåten med sex turer i
vardera riktningen.
På premiärdagen för hösten anordnades en traﬁkstartsceremonin. Gustav Hemming (C), landstingsråd med ansvar för sjötraﬁk
på Stockholms läns landsting, Kristoffer Tamsons (M), traﬁklandstingsråd på Stockholms läns landsting, Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens ordförande i
Ekerö kommun och representanter från Blidösundsbolaget välkomnade mälaröborna och media
vid Tappströms brygga.
– Det är superkul att vi kan ta
det här steget. Det är också jätteroligt att det som var tänkt att bli
en fördubbling av traﬁken, faktiskt
blir en tredubbling nu. Vi vet ju att

ekeröborna har en tuff traﬁksituation så det behövs alternativ, säger
Gustav Hemming.
Också Kristoffer Tamsons är
mycket positiv till satsningen.
– Jag tycker att det är fantastiskt
att vi nu drar i startskottet för inte
bara den här pendelbåtslinjen,
utan faktiskt också för en idé om
att pendelbåtar är här för att stanna, säger Kristoffer Tamsons.

bjuder wiﬁ och servering ombord.
Traﬁken ska bedrivas året runt
med tre fartyg, två ”sommarbåtar”
med en kapacitet om 190 passagerare och en ”vinterbåt” med en kapacitet om 140 passagerare.
– Vi håller vanligtvis till i skärgården, Mälaren är nytt för oss. Vi
är jätteglada att starta upp traﬁken
här, säger Niklas Oscarsson, affärschef på Blidösundsbolaget.

Kommunen har bidragit med
många delar för att traﬁken ska
kunna fungera, närmast kommer
man bland annat se till att Tappströmskanalen muddras så att
pendelbåten kan gå till Tappström
även vintertid, istället för som tidigare till Jungfrusund.
– Det här är ett exempel på
ett bra politiskt samarbete. Vi i
Ekeröalliansen har drivit det här
väldigt hårt och tittat på vad vi
kan göra från kommunens sida för
att göra pendelbåtstraﬁken möjlig. Sedan har vi haft en fantastisk
hjälp från alliansen i landstinget
som har sett våra behov och lyssnat på oss, säger Adam Reuterskiöld.

Det fanns inget band att klippa då

traﬁkstartsceremonin ägde rum,
men Gustav Hemming föreslog
som invigningsgest, att alla som
tyckte att pendelbåten är bra, skulle göra tummen upp.
– Det är jättebra om många nu
väljer att båtpendla, för ju ﬂer resenärer som åker, desto större är
chansen att utöka traﬁken framöver. Skulle det däremot visa sig
efter sju år att det inte ﬁnns underlag för så här många båtar, då blir
det svårt att upprätthålla traﬁken.
Därför vill jag verkligen uppmana
alla i kommunen att nyttja båten,
sa Gustav Hemming som sedan
tillsammans med politikerkollegor
och övriga resenärer, äntrade båten
och reste mot Stockholm.

På uppdrag av SL kommer linjen
de kommande sju åren att traﬁkeras av Blidösundsbolaget som er-

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

’’

Gustav Hemming (C) landstingsråd ses längst till vänster, bredvid honom
Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd, Ove Wallin (C), kommunstyrelsens
vice ordförande och längst till höger, Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande vid trafikstartsceremonin för den nu permanentade pendelbåtslinjen.
FOTO: EWA LINNROS
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BYGGNATION

RS Munsö får nytt stationshus
JUNGFRUSUND | Räddningsstationen Munsö (RS Munsö)
får efter att i åratal ha huserat
i byggbodar, snart ett riktigt
stationshus vid Jungfrusunds
färjeläge.
– Det här är det bästa som har hänt,
säger en stolt och glad Paul Forell,
stationschef och uppsyningsman
på RS Munsö.
Verksamheten har funnits sedan
1994. Processen att få till ett nytt
stationshus har tagit sju år och Paul
Forell och sjöräddaren Thomas
Hallqvist har lagt ned mycket tid
och möda för att det ska bli verklighet.
– För sju år sedan sa vi att nu vill
vi komma ut ur de här arbetsbodarna som vi sitter i där vi varken har
vatten, toalett eller dusch. Thomas
och jag har lagt ned över 3 000
timmar på att detta ska förverkligas, nu är det äntligen dags att sätta
spaden i marken, säger Paul Forell
och fortsätter:
– Jag vill poängtera att kommunen har varit otroligt hjälpsam.
Från början tittade vi på mark intill
Maskbacken, men där var det inte
lämpligt att bygga. Då ﬁck vi den
här tomten vid färjan och ett bättre
läge hade vi inte kunnat önska oss.

För projektet har man velat vända
sig till lokala krafter och från början ritade arkitekten och ekeröbon
Pål Ross ett nytt stationshus. Detta
blev dessvärre alldeles för dyrt att
bygga. Paul Forell satte sig då ned
och tittade på prefabricerade hus
och till sist blev det en byggnad
från Trivselhus. Nu har markarbetet startat och huset ska levereras
vecka 36.
– Det här kommer att ge synergieffekter med bättre samverkan
med räddningstjänsten och inte
minst med Färjerederiet som vi
jobbar mycket ihop med. Vi kommer också att ha bra lokaler för utbildningar med mera, det här ska
bli så himla roligt, säger Paul Forell
som också är regionsansvarig för
Mälaren och har varit med att starta sex stationer i regionen.

Den varma sommaren har gjort att
Sjöräddningen haft rekordmånga
utryckningar, i skrivandets stund
är de uppe i över 300 uppdrag under denna sommar. Utöver detta
gör de också förebyggande turer.
– Det händer ofantligt mycket
i den här sjön och det är mycket
båtar. Men även på vintern behövs
våra insatser, berättar Paul Forell.
Stationen beräknas vara inﬂytt-

ningsklar i februari nästa år. Sedan
återstår målning utvändigt och
anläggning av gräs och grus. Invigningen kommer att hållas i juni.
Sjöräddaren Thomas Hallqvist, Paul Forell, stationschef och uppsyningsman på
RS Munsö och kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) tog ett
symboliskt första spadtag på platsen där sjöräddningens nya stationshus ska
byggas.
FOTO: EWA LINNROS

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Räddningsstationen Munsö är lo-

kaliserad på tre platser i östra Mälaren för att täcka ett stort område
som sträcker sig från Slussarna ut
mot Saltsjön upp mot Kungsängen. RS Munsö är Sveriges största station till antal enheter och
sjö-räddare. Idag är 80 personer
aktiva och deras insats är helt ideell. Stationen har sex båtar, en svävare och ett miljösläp.

”Jag vill poängtera att
kommunen har varit
otroligt hjälpsam”
Ritningen visar hur stationsjuset kommer att se ut.

ILLUSTRATION: TRVSELHUS

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

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

EKERÖ
Mörbyvägen 2

SOLNA
Ingentinggatan 2

CITY
Torsgatan 8

www.mgrental.se
info@mgrental.se

TEL 08-560 247 80
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FÖRETAG

Dialog ska utveckla Kaggeholm
Nya ägarna bjuder in till samtal och samvaro under Helgödagen
HELGÖ | Den 25 augusti bjuder
Kaggeholms nya ägare Sisofys
in till Helgödagen. Då hoppas
de på stor tillströmning av nya
idéer och förslag om vad området kan användas till framöver.
– Vår ursprungsidé är att alla ska
få tillgång till slottet och området
omkring. Så nu gör vi som vi gjorde
när vi precis tagit över Wenngarns
slott och bjuder in till en delaktighetsdag, berättar Caroline Lenner,
biträdande projektledare på Sisofys.
Tanken är att människor som
bor och verkar i området ska komma och träffa nya ägarna och bolla
idéer kring områdets framtid för
att lägga grunden för den utveckling av Kaggeholm som de vill
göra.
– Vi vill ha input från alla och
tillsammans spåna på idéer. Sedan
får vi sammanställa, fundera vidare och undersöka med kommunen
för att se vad som är görbart, säger
Caroline Lenner och berättar om

FAKTA KAGGEHOLM

hur allt i dagsläget ligger öppet
kring vad slottsområdet kommer
erbjuda i framtiden, men att man
vill utveckla både boendedelen
och vilka entreprenörer som ska
vara verksamma i området framöver.

>> Pingströrelsen ägde slottet
och omkringliggande område
från 1942 fram till den 29 maj
2018 då Sisofys tog över som
nya ägare.

För närvarande hyrs slottsbyggnaden ut genom en uthyrningssajt
och används för olika typer av evenemang.
Förutom samtal och idésprutande erbjuds mängder av aktiviteter på Kaggheolmsområdet
under Helgödagen. Bland annat
ﬁnns många lokala idrottsklubbar på plats och bjuder på prova-på-aktiviteter. Det kommer
även att vara speciella barnaktiviteter, guidade turer, försäljning av
närproducerade produkter och livemusik. I slottsparken visas även
utomhusbio.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

>> Området är 29 hektar stort
och innehåller ett 30-tal byggnader, allt ifrån bostäder till skollokaler med gymnastiksal.

>> Pingströrelsen kommer fortsätta att driva folkhögskola under
det kommande året.
z

KAGGEHOLM

Kaggeholms slott hyrs idag ut via en uthyrningssajt och används för allehanda
evenemang.
FOTO: SISOFYS

Tröttnat på köerna?

Din lokala Hemtjänst
och Boendestödjare

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

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

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

Tel. 08-731 77 07

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

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

Vi vill skapa
Mälaröarnas framtid
ihop med DIG!
1. Desirée Björk, Adelsö
En av anledningarna till varför jag valt att engagera mig i Öpartiet sen 2006 är att jag vill ge kommuninvånarna möjlighet till ökad
GHPRNUDWL|NDWLQÀ\WDQGH|NDGLQV\QRFKGHODNWLJKHWLGHWVRPVNHULNRPPXQHQ-DJDQVHUDWWYLVNDE\JJDYnUW(NHU|WLOOVDPPDQV
'HWVND¿QQDVHQPHGERUJDUGLDORJYlUGQDPQHW9LVNDKDHWWOHYDQGH(NHU|IUnQWlWRUWRFKXWWLOOYnUD\WWHURPUnGHQD+HOD(NHU|VND
NXQQDXWYHFNODVXWLIUnQVLQDP|MOLJKHWHURFKEHKRYVnDWWGHW¿QQVI|UXWVlWWQLQJDUI|UPlQQLVNRULROLNDnOGUDURFKVRFLDODVNLNWDWWER
och verka. Andra frågor som ligger mig varmt om hjärtat är LSS-frågorna och dess områden, samt älreomsorgen som omfattar både
ERHQGHRFKORNDOHUDWWXPJnVLgSDUWLHWYLOODWWGHWVND¿QQDVDOWHUQDWLYDERHQGHIRUPHULDOODGHODUDYNRPPXQHQ$OODVNDInSODWV
2. Bernt Richloow, Stavsborg
Som tidigare lärare och huvudskyddsombud brinner jag för frågor inom miljö och skola. Kommunens underhåll av våra skolor och
I|UVNRORUIXQJHUDULQWHLGHQXWVWUlFNQLQJHQVRPGHW¿QQVEHKRYDY%DUQXQJGRPDURFKVNROSHUVRQDOPnVWHInYLVWDVLYlOXQGHUKnOOna och ändamålsenliga lokaler. Arbetsmiljöinspektionen skall inte behöva hota med vitesföreläggande eller att vi är tvungna att stänga
HOOHUULYDYnUDVNRORUSJDGnOLJWXQGHUKnOO9LVNDQDWXUOLJWYLVlYHQORNDOPlVVLJWOLJJDSnLWRSS.RPPXQHQlURFNVnHWWDYODQGHWV
hästtätaste, stallen är kommunens största ungdomsgård. Möjligheter att anlägga och underhålla ridvägar är en viktig fråga.

3. Robert Oberascher, Adelsö
'HYLNWLJDVWHIUnJRUQDI|UPLJlUPLOM|RFKNXOWXU9nUOLYVPLOM|lUXQGHUVWDUNWKRWIUnQROLNDNUDIWHUPlQQLVNDQVJUlQVO|VDJLULJKHW
och ovilja att inse att vi bara har en planet med begränsade resurser. Luften vi andas och vattnet vi dricker är en absolut förutsättning för vår överlevnad. Andra arter på denna planet har samma rätt som vi att leva och frodas. Om Ekerö skall kunna kallas en EKO
kommun måste vi naturligtvis leva upp till detta åtagande. Utan kultur förtvinar människan, tyvärr har kultur en tendens att ligga i
WUlGDPHGOnJSULRULWHWLGHWSROLWLVNDEHVOXWVIDWWDQGHWGHWWDYLOOMDJlQGUDSn'HWNDQ¿QQDVI|UXWVlWWQLQJDUDWWWH[J|UDVWHQEURWWHW
L6WHQKDPUDWLOOHQXWRPKXVVFHQI|UPXVLNWHDWHURFKDQGUDHYHQHPDQJ-DJYLOODWWNRPPXQHQWDUKDQGRPRFKVN\GGDUYnUDXQLND
YlUOGVDUYVlUVNLOW+RYJnUGHQVRPI|UIDOOHULVNXJJDQDY%LUNDRFK'URWWQLQJKROP
4. Elaine Adlertz, Ekerö
-DJW\FNHUGHWlUYLNWLJWDWWYLVNDSDUK\UHVOlJHQKHWHUVnDWWYnUDXQJGRPDUlOGUHHQVDPVWnHQGHRFKKDQGLNDSSDGHKDUUnGDWWERL
YnUYDFNUDNRPPXQ9LNDQLQWHI|UYlQWDRVVDWWDOODVNDKDUnGDWWN|SDG\UDYLOORUUDGKXVHOOHUERVWDGVUlWWHU'lUI|UYLOOYLE\JJD
ERUWGHQOnQJDN|QSnVLNW9LYLOODWWGHE\JJVK\UHVUlWWHUDYDOOWE\JJDQGH9LVVWNDQ(NHU|Yl[DPHQLGHQWDNWVRP
kommuninvånarna vill. En väl utvecklad medborgardemokrati borgar för att vi får en utveckling som är i balans.

5. Stefan Björn, Ekerö
-DJYHWKXUVYnUWGHWNDQYDUDI|UI|UlOGUDURFKlYHQPRURFKIDUI|UlOGUDUDWWInOLYVSXVVOHWJnLKRS'lUI|UEHK|YVGHWEUDDOWHUQDWLY
WLOOYnUGRFKRPVRUJVDPWDYODVWQLQJWLOOGHPVRPYnUGDUVLQDDQK|ULJDLDOODYnUDNRPPXQGHODU-DJYLOODWWDOODEDUQVNDNlQQDVLJ
WU\JJDLVLQVNRODI|UVNRODRFKDWWXWYHFNOLQJHQDYNRPPXQHQVVNRORURFKI|UVNRORUPnVWHSULRULWHUDV0LQGUHEDUQJUXSSHURFKÀHU
XWELOGDGHI|UVNROlUDUHRFKEDUQVN|WDUH-DJVHUlYHQDWWGHWEHK|YVÀHUVSHFLDOSHGDJRJHULVNRODQVRPNDQWDKDQGRPGHVRPKDU
VYnUWLJUXSSRFKLOlUDQGH-DJYLOODWWEDUQRFKXQJGRPDUVNDNXQQDSnYHUNDSROLWLNHQXWLIUnQGHUDVI|UXWVlWWQLQJDURFKSHUVSHNWLY
Det behövs en medborgardialog med både unga och äldre kommuninvånare. Tillsammans kan vi göra en bra kommun för alla.
6. Johan Sundqvist, Ekerö
”En trapp städas uppifrån” – våra gemensamma skattemedel ska gå till verksamhet som kommer Ekeröborna till del, inte berika
enskilda individer. I årets budget utgör kostnadsposterna Central politisk organisation och Kommunledningskontoret ca 100 miljoner
kronor. Detta motsvarar hela Kultur- och fritid, Miljö, Tekniska, Byggnads samt Brandförsvarets kostnadsposter. Den moderatledda
$OOLDQVHQOlJJHUVnOXQGDOLNDP\FNHWSnFHQWUDOE\UnNUDWLVRPYHUNVDPKHWLQRPGHVVDIHPRPUnGHQ-DJDQVHUDWWGHQQDI|UGHOQLQJlU
helt orimlig och är ett oansvarigt sätt att hantera skattebetalarnas pengar på. Om jag och Öpartiet får ditt förtroende kommer vi göra
vårt yttersta för att ändra på detta – skattemedel ska gå till verksamhet inte byråkrati!
7. Anna Claudia Voltaire, Ekerö
-DJlUQ\LQÀ\WWDGLNRPPXQHQRFKE\JJGHHJHWKXVKlUI|UPLQP\FNHWVWRUDIDPLOM$OGULJWURGGHMDJDWWMDJVNXOOHEULQQDI|U
E\JJORYVIUnJRUPHQVnKDUGHWEOLYLWHIWHUGHQQD´UHVD´9LNWLJDVWI|UPLJlUDWWE\JJORYVSURFHVVHQlUVQDEENRUUHNWRFKIUDPI|UDOOW
rättvis. Samma regler ska gälla för alla oavsett inkomst, kontakter eller efternamn. Det är en demokratifråga. Nybyggande i en så
YlUGHIXOOPLOM|VRPGHQSn0lODU|DUQDDQNQ\WHUWLOOVWUDQGVN\GGHWVRPgSDUWLHWYLOOYlUQDRP7DNWHQVRP(NHU|VNDYl[DLlUYLNWLJ
I|UPLJ'HWODQWOLJDVNDEHYDUDVRFKnWWDYnQLQJVKXVW\FNHUMDJLQWHSDVVDUKlU-DJYLOOLQWHVH(NHU|I|UYDQGODVWLOOVPnHOOHUSnVLNW
storstad. Storstan har jag lämnat för lugnet på öarna vid vattnet!

Oavsett vilket parti du lägger din röst på i riksdagsvalet, 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 påverka 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
E-post: info@opartiet.se, Facebook: Öpartiet Ekerö,
Twitter: @Opartiet_Ekero, Instagram: opartiet
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FESTIVAL

Fredsfestival i Nyckelby
De vill skapa lugn och inspirera genom att sprida fredsbudskap
NYCKELBY | Den 26 augusti
mellan 18 och 20 arrangerar Clas
Vallin och hustrun Eva Galyas
Vallin fredsfestival i sitt hem i
Nyckelby. I det livesända evenemanget kommer både ledande
fredsforskare, kända artister
och föreläsare dela med sig av
budskapet om att världen aldrig
varit så fredlig som den är nu.

växt fram omkring dem, har det
även ordnats parallella festivaler
i New York, Portugal och i Lagos.
Musiker, forskare och människor
som på olika sätt arbetar med
fredsskapande arbete har delat
med sig av sin kunskap och sina
färdigheter och som ringar på vattnet växer organisationen organiskt
och blir större allt eftersom.

– Allt började med att jag träffade Erik Melander, professor och
fredsforskare vid Uppsala universitet. Han berättade att forskningen visar att världen oavbrutet håller på att bli fredligare, till skillnad
från vad många människor tror.
Han tyckte dock att det var svårt
att nå ut med det budskapet, vilket
blev upprinnelsen till ”A local act
for peace” som vår organisation
heter, berättar Clas Vallin som tillsammans med hustrun Eva Galyas
Vallin är kärnan i verksamheten.
Under de senaste åren har de
ordnat fyra festivaler som sänts ut
via nätet. Genom det nätverk som

Via hemsidan för ”A local act for

peace” kan man följa augustifestivalen och alla programpunkter
i livesändningen, som organisationen får hjälp av Röda korset
att sända från paret Vallins terass
i Nyckelby. Kända svenska artistnamn som Louise Hoffsten och
Meja varvas med föreläsningar av
bland annat Erik Melander, Stina Berge, generalsekreterare för
kompetensnätverket
Yennenga
progress samt Lovisa Fältskog,
projektledare för Öppna dörren.
Samma dag som Nyckelbyfestivalen kommer ytterligare en livesänd
festival att äga rum i Portugal.

Louis Hoffsten är en av artisterna som uppträder på plats i Nyckelby under festivalen. T.h. arrangörerna Clas Vallin och
Eva Gaylas Vallin.
FOTO: LO BÄCKLINDER OCH PÄR WICKHOLM

Den viktigaste tanken med festivalerna är att sprida budskapet om
hur fredlig världen trots allt är och
vilket arbete som pågår för att göra
den ännu fredligare.

– Det har en lugnande effekt att
sprida de här forskningsresultaten
och det gör att många människor
inspireras till att själva göra goda
handlingar. Det mesta handlar om

att alla tar hand om sina egna kvarter, slår Eva Galyas Vallin fast.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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Socialdemokraterna på Ekerö vill ha en
ekokommun med långsiktig
hållbar utveckling.
Ett tryggt samhälle kräver investeringar i skola, vård
och omsorg. Särskilt i en tid när behoven av välfärdstjänster ökar i takt med att befolkningen växHU Q¦U YL EOLU ŴHU EDUQ RFK ¦OGUH 9L YLOO E\JJD
ŴHU K\UHVU¦WWHU VDWVD S§ PLQGUH EDUQJUXSSHU
L I¸UVNROD RFK VNROD VHUYLFHERHQGHQ §W SHQVLRQ¦UHU VDPW JH ŴHU I¸UHWDJ P¸MOLJKHW DWW Y¦[D

EKERÖ

Kort sagt: ett samhälle där vi blir starkare tillsammans.

RÖSTA PÅ
SOCIALDEMOKRATERNA
I EKERÖ
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SOMMARJOBB

Lån till nyanlända föreslås
ersätta bidrag
KOMMUNEN | Ekeröalliansen
föreslår att nyanlända som
saknar egen inkomst ska kunna
ansöka om etableringsersättning i form av lån istället för
bidrag. Socialnämnden fattar
beslut om förslaget den 29
augusti.
– Idag uppstår ett glapp mellan
ersättningen som den nyanlände
får av Migrationsverket och Försäkringskassan. Det innebär att en
nyanländ riskerar att stå utan ersättning under en hel månad och
behöver förlita sig på bidrag från
kommunen för att klara sitt uppehälle. Det är helt orimligt att kommunen ska stå för notan när staten
inte kan samordna sina ersättningssystem. Att nyanlända möts
av bidrag utan krav på motprestation, är dessutom direkt skadligt
för vår integrationsprocess, säger
Adam Reuterskiöld (M) kommunstyrelsens ordförande.
Glappet mellan de två statliga ersättningarna uppstår då den
ena betalas ut i förskott och den
andra i efterskott. Idag kan de
nyanlända söka bidrag hos Ekerö
kommun för mellanperioden.
Förslaget innebär att ersättningen
istället kommer kunna ansökas
som ett lån.

z

Hårt arbete lönar sig
Genom startbidrag skapade de egna sommarjobb
EKERÖ | Under några intensiva
sommarveckor har Mira Egnell,
Bella Gebremeskel och Freja
Norrman skapat sina egna sommarjobb genom att starta företaget ”Tied Charity”. En möjlighet
som de fick via kommunens ungdomssatsning ”Rookie Startup”.
Tanken med projektet är att man
ska komma på en egen affärsidé
och sedan förverkliga den med
hjälp av ett startbidrag på 2 500
kronor från kommunen, föreläsningar och coachning.
– I början åkte vi in till Handelshögskolan i Stockholm där vi ﬁck
träffa andra ungdomar från Stockholmsområdet och lyssna på föreläsningar om till exempel marknadsföring och försäljning. Sedan
ﬁck vi hjälp av vår coach John att
jobba med idén och att skaffa tillstånd för försäljningen till exempel, berättar Mira Egnell.
– Vi ville göra något som var
unikt och stack ut lite från till exempel trädgårdsskötsel som det
blir stor konkurrens kring. Så vi

bestämde oss för att göra olika typer av pärlarmband, fortsätter Bella Gebremeskel.
Under fem dagar stod de i Ekerö
centrum och sålde armband för
glatta livet och de var även i Stockholm under Prideveckan och
marknadsförde och sålde.
– Där utöver har vi tagit emot
beställningar och pärlat armband,
men det tar mer tid än man kan tro.
Vi har verkligen jobbat hårt och
man ser vilken skillnad det gör.
Det är roligt att se hur ansträngningarna lönar sig, konstaterar
Freja Norrman.
I basutbudet har de sex armband
som är knutna till sex olika organisationer, vilka får 20 procent av
vinsten. Man kan dock även välja
en helt egen text på armbandet, eller en egen organisation att stödja.
Med sina ﬂera hundra sålda armband var Ekerötjejerna de som
sålde mest av alla årets deltagare. I
samband med att de gjorde presentationer inför professionella affärsmän i ett ”draknäste” blev de också
utsedda till ”Årets säljare”.

Mira Egnell, Freja Norrman och Bella Gebremeskel har knutit armband i egna
företaget som sommarjobb.
FOTO: LO BÄCKLINDER

– Det har blivit ett väldigt bra sommarjobb för oss, men det roligaste
av allt är att vi har kunnat skänka 3
500 kronor till välgörenhet på det
här sättet, säger Mira Egnell som
får medhåll av både Freja Norrman
och Bella Gebremeskel som konstaterar att erfarenheterna som de

skaffat sig går att använda i många
sammanhang i framtiden.
Nu fortsätter tjejerna att hantera
de beställningar som kommer in
och har även en hemsida på gång.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ny höst och nytt läsår med MusikCarina
– Fyll på med musik, glädje & ambitioner! –
zALLA

KAN SJUNGA-KÖREN – kravlös kör för dig som både kan/ inte kan
sjunga. Rolig och varierad repertoar där vi även provar lite lätt stämsång.
Start igen tisdag 4 sept kl 10.30-12.00 i Mälarökyrkan, Ekerö. Inkl ﬁkapaus.

Inspirerande och motiverande
föreläsning med Annika Kupila som

zPROJEKTKÖREN

– för dig som redan kan sjunga, kan noter, gillar högt
tempo men har begränsat med tid, startar igen v 45.

driver Kimmy Säljutveckling. Hon

zBARNKÖREN

- Säljande beteende och attityder.

blandar teori med workshop.b

– kommer endast att ses under ca 3 helger för att öva
inför Luciakonserten, åk 1-3.

- Din egen kommunikationsstil DISC.
- Vikten av att ställa de rätta

zPIANOLEKTIONER

– månd, tisd, onsd fram till 17.30,
fåtal platser. Start v 36, nybörjare v 37.

frågorna.
- Sätta enkla mål för ditt säljande.b

Välkommen med anmälan, förfrågningar och mer info: www.musikcarina.se

www.musikcarina.se
Stenhamra - Ekerö - Stockholm

Carina Bergstedt Edlund
utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm

HYR UT DIN STUGA
MED OSS
Tryggt – Enkelt –
Betalning i förskott
Skattefritt upp till 50 000:Var ute i god tid inför 2019!

Kontakta oss:
020-625625
info@stugsommar.se
www.stugsommar.se

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

Datum: 30 augusti
Plats: Lilla Sörgården
Tid: kl. 14:00 - 19:00. Middag vid kl. 19:00.b
Pris: 350kr / per person
Anmälan: www.selmanatverk.se

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

560 340 00
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Serva eller reparera bilen nu, betala senare.
Med Autoexpertenkortet kan du dela upp
betalningen i upp till 24 månader räntefritt.

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

Svanhagens Bil & Däckservice AB
Mörbyvägen 1, 179 75 SKÅ
08 - 560 240 00, www.svanhagensbil.se
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”Smaka på Ekerö”
Lördag 15 september kl 10-15
Mälaröarnas närproducenter
visar upp vad de har att erbjuda.
Upplev, smaka, lyssna och njut!

Vill ni vara med
och visa upp er?
Skicka mail till: info@kingswood.se

Arrangör:
Ekerö Centrumförening
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EVENEMANG

Poppis veterandag
ADELSÖ | Gamla traktorer
och mopeder, veteranbilar och
ålderstigna motorcyklar – det
var stor och varierad uppslutning när veteranloppet Adelsö
runt ägde rum i strålande solsken den 30 juni. Nästa år planerar arrangörerna för ett ännu
större evenemang.
– Det har blivit ﬂer och ﬂer deltagare för varje år och i år sålde vi biljetter för 200 fordon. Jag har inte koll
på vart alla kommer ifrån, men jag
vet att det var deltagare både från
Norge och Uddevalla bland annat.
Det är många som ger oss beröm
för arrangemanget och det sprider
sig runt om i landet, berättar Ubbis
Hasselström, Adelsö evenemang
som arrangerar loppet för fjärde
gången i ordningen.
Själva loppet är en så kallad ”poker run” som går ut på att deltagarna ska samla in spelkort utmed
vägen och i slutet vinner bästa
pokerhand. Årets förstapris var
en avancerad hylsnyckelsats och
bland deltagarna lottades också en
moped ut.
Redan 2015, då det första loppet ägde rum, var det uppskattat

och hade ett 90-tal deltagare. Allt
eftersom har sedan evenemanget
utökats och i år fanns det möjlighet
att delta i en hel del kringarrangemang. I anslutning till festplatsen
kunde man både ta en helikoptertur över ön och njuta av tivoliattraktioner och servering.
– Vi har fått väldigt bra sponsring från lokala företagare vilket
har gjort att vi till exempel kunde bjuda på gratis karusellåkning
för barn. Vi kunde också dela ut

ﬁna priser till deltagarna i loppet.
Nästa år hoppas vi på att kunna
utöka tivolidelen med ﬂer attraktioner. Det var jättepopulärt med
karusellen i år och barnen stod i
kö.
Den soliga dagen avslutades
med dans till livemusik på utomhusdansbanan på Adelsö festplats och även den lockade ett par
hundra deltagare.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Inte mindre än 200 unika fordon och uppskattningsvis 700 åskådare slöt upp på Adelsö när årets veteranlopp ägde rum.

Ett självständigt borgerligt parti
Läs mer om vår lokala politik på:
www.ekero.liberalerna/politik
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Bygg max fyra våningar i Ekerö
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Sälj inte ut Ekeröbostäder

FOTO: OVE WESTERBERG

ANMÄL DIG NU!
VÅRA KURSER PÅ EKERÖ
STARTAR I AUGUSTI OCH
SEPTEMBER.

Vi har danskurser i alla stilar, för alla åldrar och nivåer.
Anmäl dig på www.dansverket.nu
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Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil
Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag
Tel 08-560 245 15 • Skå Industriområde
www.ekerobilglas.se

EƵŬŽŵŵĞƌǀŝƟůůŬĞƌƂ
Vi
kommer till Ekerö igen!

2Ž
2ŬĂ-Ś2Ğ
4ŵďmĞ
ƐaƂŬ
j

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

ϯϬйƌĂďĂƩ͊

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

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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De ﬁrar 65 år som äkta makar
NÄRLUNDA | I år är det 65 år
sedan som Åke och Gunilla
Liedberg från Närlunda sade ja
till varandra i Växjö domkyrka.
Tre år tidigare hade de fått varandra på fall då de dansade en
foxtrot i Lund.
– Man vet knappt vad som hände.
Det rullar på, ett plus ett blir till två
och helt plötsligt har det gått så här
lång tid, säger Åke med ett konstaterande när han får frågan om hur
det känns att faktiskt ha varit gift
så länge.
Han och Gunilla sitter bredvid
varandra i soffan hemma i Närlunda och berättar om hur deras liv
växt fram allt eftersom. Åke lägger
ofta handen på Gunilla och klappar
henne mjukt och får ett leende till
svar.
Allt började vid halv elvatiden
på kvällen under en ”sista-aprildans” på Akademiska föreningen
i Lund.
– Han bjöd upp mig till en foxtrot och efter dansen frågade han
om jag ville sätta mig vid hans och
hans vänners bord. Den kurskamrat som jag kommit dit med hade
försvunnit i dansen, så jag tackade
ja, minns Gunilla.

Sedan tycks det som om resten
följde per automatik och de blev
omgående ett par. Åke minns att
han tyckte Gunilla såg bra ut och
var trevlig och hon överraskar
honom med att berätta att det var
hans rena sångröst hon föll för till
en början.
– Oj, det visste jag inte. Jag sjöng
väl med i någon sång kanske, skrattar han och berättar att han så småningom friade till Gunilla på ett
järnvägsspår under en promenad.
Året efter ordnade Gunillas
mamma som var änka, bröllop för
det 23-åriga paret hemma i den
herrgårdsﬂygel hon bodde i utanför Växjö. Själva vigseln ägde rum
i domkyrkan i stan.
– Jag minns faktiskt inte vad vi åt
för mat efteråt, men jag minns att
vi hade spettekaka till efterrätt, säger Gunilla.
Yrkeslivet förde dem till Stock-

holm där bostadsbristen var stor
och efter att ha ﬂyttat runt i andra
hand byggde paret så småningom
hus på Pomonavägen i Närlunda.
Det låg lantligt och avlägset från
affärer och service på den tiden,
men de blev snart goda grannar
med många andra barnfamiljer

För 65 år sedan vigdes Gunilla och Åke Liedberg i Växjö domkyrka. Idag kan de se tillbaka på ett långt och innehållsrikt liv
tillsammans.
FOTO: PRIVAT OCH LO BÄCKLINDER

till glädje för både vuxna och barn.
Några av familjerna bor ännu kvar
och vänskaperna har bestått.
Åke har arbetat med miljöfrågor
stora delar av sitt liv och Gunilla
som språklärare.
– Jag är naturvetare och Gunilla
humanist, då blir barnen ekonomer och ingenjörer, konstaterar
Åke.
De tre sönerna har alla gått i
pappans ingenjörsfotspår och
dottern är ekonom. Kontakten
med barnen och deras familjer
är tät och nära. Nyligen ﬁrade de

bröllopsjubileet på Resataurang
Jungfrusund tillsammans med
trettiotalet av de närmaste familjemedlemmarna.
Därefter åkte Gunilla och Åke på
kryssning på Medelhavet och utökade sina många reserfarenheter
ytterligare.
I den prunkande trädgården bak-

om huset berättar de om ytterligare en sak som förenat dem genom
äktenskapet – intresset för naturen
och det som växer.
– Det är inte alla som har lyckan

att få vara med om ett så här långt
äktenskap. Dels har den sociala situationen i samhället förändrats,
vilket gör att många numera skiljer
sig, men dessutom vill det till att
man behåller hälsan och blir gammal och att man har träffats i något
sånär unga år. Och till den som vill
ha ett råd för hur man ska lyckas
så säger jag ”håll ihop vad som än
händer”, avslutar Åke.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Öka dialogen med
kommuninvånarna
Fler mötesplatser
Lyssnande politiker

KÖPER DINA PRYLAR
Stora som små partier, Även dödsbon.
Röjning och grovstädning, Allt efter behov!

Liberalerna Ekerö
Läs mer om vår lokala politik på:
www.ekero.liberalerna/politik

Tel: 072-922 92 54
Mail: malaroantik@gmail.com
Instagram: @malaroantik
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ÖPPNAR SNART FILIAL I BROMMA

NATURLIGA LYFT
tryggt och säkert

RUM UTHYRES!
Arbetar du inom hälsa
och skönhet?
Vi har ett rum ledigt
Kontakt: 0708-535 965
Apelvägen 22F
179 63 Stenhamra

I

0708 535 965
info@storablaklinik.se

Följ oss på @stora
bla
k l i 2018
nik
*tom
25/5
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VAL 2018

FÖRTIDSRÖSTNING FR O M 22 AUGUSTI

Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. Medtag giltig id-handling samt röstkort.

Här kan du förtidsrösta:
Mobil röstningsstation
Karusellplan
Måndag – fredag kl 7 – 9
Skå ICA
Lördag 25 augusti kl 11 - 15
Lördag 1 september kl 11 - 15
Fredag 7 september kl 16 - 19
Träkvista vallen
Söndag 26 augusti kl 11 - 15
Söndag 2 september kl 11 -1 5
Lördag 8 september kl 11 – 15
Kungsberga vid konsum
Onsdag 29 augusti kl 16 - 19
Onsdag 5 september kl 16 – 19

Munsö skola
Torsdag 30 augusti kl 16 – 19
Torsdag 6 september kl 16-19
Bakom kommunhuset
Söndag 9 september kl 8 – 20
Biblioteket i Ekerö C
Vardagar: 12 – 20
Lördagar: 11 – 15
Barnens bibliotek i Stenhamra
Måndag: 14:00-19:00
Tisdag: 12:00-16:00
Onsdag: 12:00 - 16:00
Torsdag: 14:00 - 20.30
Fredag: 12:00 - 16:00
Söndag: 12:00 - 16:00

Riks
da
och gs- kom
sönd landsti munng
ag 9
sept sval
emb
er

Har du praktiska frågor om valet se
www.ekero.se/val eller ring Ekerö
kommun vx 08-124 571 00
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Skå festplats
Trädgårdsjubileum bjuder på jazz
MUSIKTEATER

Skråme ﬁrar 20 år med ny föreställning
SKÅ SÄBY | Den 25 och 26
augusti firar musikteatergruppen Skråme 20-årsjubileum med
att spela sin tolfte föreställning.
Denna gång hemma i trädgården
hos ursprungsmedlemmen Sofie
Carlson på Färingsö.
– Vi byggde en kombinerad dansbana, scen och altan i TV4-programmet ”Alla bygger” och nu
tyckte vi att det var dags att inviga
den även för en föreställning, berättar Soﬁe Carlson, medlem sedan gruppen startade och den som
skrivit text, musik och manus till
den nya föreställningen.
Tillsammans med Erik Nordenbäck som står för de musikaliska
arrangemangen och övriga medlemmar i Skråme, har hon som
vanligt repat till föreställningen i
husets rymliga kök.
– Allt började ju med att vi var
några föräldrar som hade barn på
samma lekskola 1998. Vi bestämde
oss för att börja sjunga tillsammans
en gång i veckan för att det skulle
hända något kul och sedan hade vi

Skråmes åttamannaensemble och ljustekniker.

vår första föreställning 2000. Därefter har det försvunnit och kommit till lite medlemmar, men ﬂera
stycken är kvar sedan början.
Föreställningen ”Scensommar”
är nyskriven, men Soﬁe lovar att
den innehåller tillbakablickar och
möten med gamla Skråme-ﬁgurer
från tidigare produktioner.
– Föreställningen har underrubriken ”den röda tråden” och visar
glimtar av olika personers sökande
efter den röda tråden i sin livssituation, vilket vi vill förmedla både
med eftertanke och en nypa hu-

FOTO: PRIVAT

SKÅ | Ytterligare två jazzkvällar och flera andra evenemang
återstår på Skå festplats innan
säsongen är över och de kulörta
lyktorna plockas ner.
Under sommaren har Skå festplats varit platsen för många kulturella och festliga upplevelser.
Dansbanebio för barn och vuxna,
våffelfrukost med melodikrysset
och soulfest är bara några exempel
på vad som ägt rum i den anrika
folkparksmiljön. Men ännu är inte
festligheterna över. Den 24 augusti
besöker till exempel Lotta Ramel,
Mikael Ramel och Backa Hans Eriksson festplatsen för en ”person-

lig minishow” och den 25 augusti
blir det stor soulfest.
Vid ytterligare två tillfällen kommer föreningen Jazz på Mälaröarna
att arrangera jazzkvällar.
Den 23 augusti spelar ”Mc
Nastys swing”, funk, blues, pop
och ballader. Bandets åtta medlemmar spelar vanligtvis i andra
bandkonstellationer och därför är
just denna sammansättning något
av en doldis på jazzscenen.
Den 30 augusti äger sommarens
sista jazzkväll rum och då spelar
”Jazzå dom” soft jazz ur ”The american songbook”.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

mor, förklarar hon och fortsätter:
– Scendörren är husets gamla
entrédörr som kommit till heders
igen. Rekvisitan hade vi här hemma, det råkade sammanfalla med
textinnehållet märkligt nog och
är bland annat en gammal Volvo
B18-motor från 50- eller 60-talet.
Denna gång blir det en kvällsoch en eftermiddagsföreställning,
båda med fri entré även om Skråme
gärna tar emot bidrag till sin ideella
verksamhet.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Groovin´high är ett av de jazzvband som spelat på Skå festplats under sommaren.
FOTO: PRIVAT

Ett Ekerö för alla
- inte bara de rika
Om du också vill att Sverige ska vara värledens mest jämlika land,
½±Ōúúĝ¬úĝĦÄĖē§ĖĦÝÄĦĝăù½ÄĦÄú½§ĦŁ½òÝÓ§§òĦÄĖú§ĦÝĺÄĦƚ
ÝÙ§ĖÓÄúăùÒĈĖĝĦĈĺÄĖŜŔĖÄÒăĖùÄĖÒĈĖÄĦĦì¬ùòÝï§ĖÄyĺÄĖÝÓÄ
ĦÝòòĝ§ùù§úĝùÄ½ĖÄÓÄĖÝúÓÄúă·ÙĺÝĺÝòòùŁ·ïÄĦùÄĖƚ
- Bygg hyresrätter med rimliga hyror
- Trygga jobb med sex timmars arbetsdag
ƪÝòòÝÓ§ĖÄă·Ù¶¬ĦĦĖÄïăòòÄïĦÝĺĦÝĺĦĖ§Ōï
- Inga riskkapitalister i välfärden
Gillar du Vänsterpolitik, rösta på Vänsterpartiet 9 september och bli medlem!
vansterpartiet.se/bli-medlem
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Ekerö ska vara en av landets bästa
skolkommuner och erbjuda en bra
arbetsmiljö även när kommunen
växer. Vi lovar:
• 700 fler skolplatser inom fem år.
• Nya ändamålsenliga lokaler för
Ekebyhovsskolan och Sanduddens skola.
• En ökad valfrihet genom att nästa
mandatperiod inviga en ny förskola och en
ny grundskola som drivs av en fristående
aktör.
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Alla har rätt till en
hälsosam skola
En timmes daglig
fysisk aktivitet för
Ekeröungdomarna

Lena Gerby
Ordförande i Barn- och
utbildningsnämnden

Liberalerna Ekerö
Läs mer om vår lokala politik på:
www.ekero.liberalerna/politik

i eKeRöAlLiAnSeN
Blir Miljöpolitiken fortsatt konkret
och resultatinriktad
(Exempel, laddstolpar, solceller, giftfri vardag,
närodlade livsmedel, pendelbåt)
Underlättas vardagen för småföretag
och entreprenörer
(Minskat regelkrångel, nya arbetsplatsområden,
enklare myndighetskontakter)
Bibehålls ett grönskande kulturlandskap
med god samhällsservice
(Betesdjur, förskolor, skolor, säkra skolvägar)

Ove Wallin.
Mälaröcenterns första namn
på listan till Kommunfullmäktige.
Du kan även rösta på mig
i Riksdagsvalet.

Foto: Kenneth Bengtsson

MeD cEnTeRpArTiEt
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Variationsrik konst i Jungfrusund
JUNGFRUSUND | Galleri
Jungfrusunds första utställning för säsongen bjuder
på verk av Ester Rayzer och
Jemima Brolin. Därefter ställer Ekerökonstnärinnan Lena
Hellström Sparring ut.
Ester Raymer är en abstrakt expressionistisk konstnär som bor
och arbetar i Los Angeles. Hon är
mest känd för sin ”Action style”,
konst fylld av rörelse, textur och
kulör. Hennes konstverk tar betraktaren till en fantasifull värld.
Ester Raymer arbetar med olja,
ﬂytande akryl och ”art resin”. Hon
inspireras mest av naturen och
skapar konst som gör henne euforisk och fri.
Ester Raymer ställer ut tillsammans med 18-åriga Jemima Brolin.
Jemima Brolin är en ung svensk
konstnär som fångar och berör
med sina råa realistiska avbildningar av människokroppen i olja och
akryl. Hennes konst kan både vara
fridfullt vackra och ibland provocerande då de utforskar teman som
tro, moral och livets konsekvenser.
Trots sina unga 18 år och att detta
är hennes fjärde vernissage har hon
redan gjort sig ett namn för sig med
sina unika uttryckssätt. Jemima är

Etabl: 1949

Målning av
Ester
Rayzer

”Cirkus Monroe”
av Lena Hellström
Sparring
”Virago” av
Jemima Brolin

uppvuxen i Sverige (Västerås och
Sigtuna) men har även rest mycket
i Asien då hon bott 8 år i Bangkok.
Utställning pågår till den 16 september.
Men redan den 24 augusti hängs
nästa utställning upp, signerad
Lena Hellström Sparring.
Hon har arbetat sedan slutet av

70-talet som art director, graﬁsk
formgivare och illustratör. Parallellt med detta har hon målat och
haft utställningar. Utställningen på
Jungfrusunds galleri pågår till den
2 september.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

MÄLARÖARNAS

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

Till vackra Skytteholm söker vi nu

100 %
Mälaröarna

SERVIS

till vår restaurang

samt en

DISKARE

Vi söker även

VAKTMÄSTARE/
TRÄDGÅRDSMÄSTARE
Körkort och tillgång till bil är ett krav då arbetstiden är varierande

Delas ut med
Bring Citymail

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

För mer er information kontakta vår restaurangchef Magdalena på:
Magdalena.bodin.haquinius@skytteholm.se
För information om vaktmästartjänsten kontakta vår
hotelldirektör Lotta på: lotta.ahlin@skytteholm.se
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Att sitta mycket i bilen kan orsaka ryggproblem. Kom till oss så hjälper vi dig!
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Ta över Närlunda
och Stockby vägföreningar
Fler nya infartsparkeringar
Liberalerna Ekerö
Läs mer om vår lokala politik på:
www.ekero.liberalerna/politik

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

Fotograf: Kenneth Bengtsson

Framåt med Mälaröcentern

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

Mälaröcentern
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Nyutgiven bok om
hållbart företagande

UTSTÄLLNING

Säsongsstart på slottet
EKEBYHOV | Ekebyhovs slottsgalleri inleder höstsäsongen med
både akryl, tusch, screentryck,
tygtryck och collage. Först ut är
konstnärinnan Erica Jacobson
och därefter Petter Vrigstad.
Den 25 och 26 augusti går Erica
Jacobsons utställning ”Mönster,
människor, platser” av stapeln på
Ekebyhovs slottsgalleri. Hon visar
alster i akryl, tusch, screentryck
och collage. Erica Jacobson är illustratör och graﬁsk formgivare utbildad på Konstfack. Hon illustrerar
och formger allt från barnböcker,
teaterafﬁscher till reklamkampanjer. 2005 nominerades hon till Stora svenska illustratörspriset.
– Jag har nog alltid varit intresserad av visuella uttryck. Jag
gick på Konstfack och gjorde min
master på Kuba. Det var där mitt
uttryck med starka valörer och
graﬁska inslag etablerades, berättar
Erica Jacobson.
Hennes inspirationskällor är
resor, växtlighet, böcker, screentryck, mönster, färgkombinationer, människor och typograﬁ.
– Inspiration just nu får jag från
Marina Abramovi, Matisse, Sonia
Delauany och YSL på 80-talet.
Den 1 och 2 september ställer
Petter Wrigstad ut tuschteck-

EKERÖ | ”Goda affärer – vägen
till en hållbar verksamhet” heter
en nyutkommen bok skriven av
ekeröbon Monika Engman.

ningar. Han är född 1980 och bor i
Stockholm. Han arbetar på en daglig verksamhet som heter Medis 5
där man främst sysslar med konst
och kultur på olika sätt och utgår från deltagarnas intressen och
starka sidor. Petter är bland annat
mycket intresserad av att fotografera, promenera och upptäcka olika delar av Stockholm samt av att
resa. Flera av de bilder han tar under sina promenader och resor använder han sedan som stöd när han
gör sina tuschteckningar. Byggnader av olika slag och stadsmiljöer
är hans favoritmotiv.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Överst: tryck av Erica Jacobson. Nedre bilden: ”Cinque terre” av Petter Wrigstad.

Snabbt stöd till unga
som mår dåligt

| kultur

”Goda affärer” är skriven för alla
som vill dra nytta av de fördelar
som ett hållbart företagande innebär. Boken förklarar vad hållbart
företagande innebär och ger en
inblick i de omvärldsfaktorer som
kan komma att förändra förutsättningarna på marknaderna. Boken
vägleder och visar hur man praktiskt kan arbeta steg för steg med
att integrera ett hållbart förhållningssätt i verksamheten.
Hållbart företagande handlar
både om att vara långsiktigt lönsam och att bidra till en positiv
samhällsutveckling. En mer hållbar verksamhet kan ge ett starkare
varumärke och stärkt konkurrenskraft och kan även öppna dörren
för nya affärsmöjligheter samt minimera risker och sårbarhet.
– Dagens konsumenter blir mer
och mer medvetna och många efterfrågar produkter med så liten
negativ påverkan på människa,
djur och miljö som möjligt. Som
företag gäller det att erbjuda det
som efterfrågas för att kunna konkurrera. En del jag vill lyfta fram är
vikten av att skapa en vision över
vilket samhälle vi vill ha i framtiden och hur företaget kan bidra till

den framtidsbilden, säger Monika
Engman.
Hon hjälper verksamheter att
göra förändringar som håller i
längden genom sitt coachande förhållningssätt. Monika har mer än
15 års erfarenhet som konsult och
driver sedan några år tillbaka eget
konsultföretag där nytänkande och
långsiktighet är ledord i det förändringsarbete som behövs för en positiv utveckling i samhället. Boken
ges ut av Roos och Tegnér förlag.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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upptäck birka
sommarens höjdpunkter

Förstärk elevhälsan

SAMARBETAR
MED STROMMA
FÖR ATT RÄDDA
ÖSTERSJÖN

Liberalerna Ekerö
Ett självständigt borgerligt parti

Läs mer om vår lokala politik på:
www.ekero.liberalerna/politik

1/5- 31/8 • Fornnordisk odling 8-10/6 • Retreat på Birka
25/6- 8/7 • Barnens Birka 9/7-5/8 • Vikingar på Birka
6-12/8 • Barnens arkeologi 26/8 • Arkeologins dag
Pris 400 kr inkl. båtresa ToR från Mariefred, museientré 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.
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• Skicka till
pagang@malaroarnasnyheter.se
Manusstopp:
Måndag före
kl 12, 1,5 vecka
före utgivning.

Jungfrusund konstgalleri
Lena Hellström Sparring. Utställningen pågår 24/6-2/9. Fre-sön kl 13-17.

EVENEMANG

Jazzmusik
”Mc Nastys swing” spelar funk, blues,
pop och ballader. Inträde: 80kr.
När: 23/8 kl 19-21
Var: Skå festplats
Arr: Jazz på Mälaröarna
Musikshow
En personlig minishow med Lotta
Ramel, Mikael Ramel och Backa Hans
Eriksson.
När: 24/8 kl 19-21
Var: Skå festplats
Arr: Skå festplats, Ideella kulturföreningen Schakalen
Helgödagen
Prova-på-aktiviteter, försäljning av
lokalproducerade varor, guidade
visningar, utomhusbio och möjlighet
att diskutera framtidsidéer med
ägarna.
När: 25/8 kl 11-15
Var: Kaggeholms slott, Helgö
Arr: Sisofys

Konsert
Konsert med ”Springflod” som är ett
möte mellan elever från kulturskolan och professionella musiker, bl.a.
improvisationspianisten Arne Forsén
och Kammarensemblen. Fri entré.
När: 25/8 kl 16
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus

der, Stina Berge, generalsekreterare
för kompetensnätverket Yennenga
progress samt Lovisa Fältskog, projektledare för Öppna dörren.
När: 26/8 kl 18-20
Var: www.alocalactforpeace.org
Arr: A local act for peace
Valdebatt
Partiutfrågning med Mälaröarnas
lokala politiker
När: 29/8 kl.18:30
Var: Mälarkyrkan, Ekerö C
Arr: Mälaröarnas nyheter
Jazzmusik
”Jazzå dom” spelar soft jazz ur ”The
american songbook”. Inträde: 80kr.
När: 30/8 kl 19-21
Var: Skå festplats
Arr: Jazz på Mälaröarna
Prova-på-tennis
Möjlighet att prova på tennis för juniorer, nybörjare eller något erfarna.
När: 1/9 kl 13-14
Var: Utebanorna vid Uppgårdsskolan,
Stenhamra
Arr: Stenhamra tennisklubb

Musikteater
Föreställningen ”Scensommar – den
röda tråden” med musikteatergruppen Skråme.
När: 25/8 kl 19.30 och 26/8 kl 15
Var: Säby bryggväg 18, Skå
Arr: Skråme
Fredsfestival
Livesändning från Nyckelby med
kända artister och föreläsningar av
bland annat fredsforskare Erik Melan-

Anders Frostenson. Karin Lidman
Frostenson berättar och visar bilder.
Duon ”Vis vision” framför nyskriven
musik till mindre kända dikter av
Frostenson. Fritt inträde.
När: 1/9 kl 12-15
Var: Klockaregården, Lovö kyrka
Arr: Anders Frostensons psalmcentrum

HÖSTMARKNAD

Ekebyhovs slottsgalleri
Erica Jacobson – Mönster,
människor, platser. Petter Wrigstad –
tuschteckningar. Utställningen pågår
25/8-2/9. Lör och sön kl 12-16.

Ekebyhovs slott
25/8 kl 14: ”Opera på slottet” – Alva
Olsson sång och Rebecka Ryd piano.
Arr: Ekebyhovskyrkans kafé.
26/8 kl 14: Fårdag i Ekebyhovsparken. Arr: Vi unga Bailar, Vuxenskolan,
Fårfolket.
1/9 och 2/9 kl 14: Musikmedverkan
av elever och föräldrar. Arr: Kristofferskolan klass 9A.

FROSTENSON

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

UTSTÄLLNINGAR


SPRINGFLOD

På gång!
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Höstmarknad
Traditionell höstmarknad med försäljning av lokala produkter: grönsaker,
blommor, saft och sylt, hantverk,
servering, lotterier, sockervadd, glass
m.m. Utställning av resultatet från
vinterns historiecirkel.
När: 1/9 och 2/9 kl 12-16
Var: Hembygdsgården, Färentuna
Arr: Färingsö hembygdsförening
Liveopera
”Under the stars” – kända arior och
låtar från albumet Dolce vita med
tenoren Jonas Kaufmann.
När: 3/9 kl 19-21
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Ölsta Folkets hus och park, Live
på bio

Anders Frostenson-dag
Bilder, dikter och sånger om och av

Säkra avfallet innan du
åker till återvinningen!

Vi får många rapporter om föremål som
”tappats” från släpkärror på väg till
Skå Återvinningscentral. Tyvärr med
nedskräpning av naturen som följd
men också otäcka olyckstillbud.
All last på släpkärran måste enligt lag
säkras så att den inte kan förskjutas
eller falla av.
Den bästa lösningen är nät. Om du
använder spännband rekommenderas
typen med integrerad spännare.

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

Välkommen till Skå Återvinningscentral!
Öppettider Skå Återvinningscentral
Måndag: Stängt
Tisdag, onsdag och torsdag: 14.00-20.00
Fredag: 13.00-18.00
Lördag: 09.00-15.00
Söndag: 10.00-15.00
Röda dagar (helgdagar) är Skå återvinningscentral
stängd. Som röd dag räknas: nyårsdagen, trettondag jul,
långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdagen, Sveriges nationaldag, midsommarafton,
midsommardagen, alla helgons dag, julafton, juldagen,
annandag jul, nyårsafton samt nyårsdagen.
Dag före röd dag har återvinningscentralen öppet som vanligt.

Läs mer på www.ekero.se
under ”Avfall och återvinning”
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Sporten ’’

Sportnyhet?
Skicka kort text till
sporten@malaroarnasnyheter.se

”Det var otroligt kul att vinna en titel utan att
ha tappat ett set i hela tävlingen” Mirjam Björklund

EM-brons i reining
Isabeau Keiser deltog i EM i reining
på den prestigefyllda anläggningen
Ostbayernhalle i Kreuth, Tyskland. Hon tog hem ett EM-brons i
vuxenklassen på sin quartervalack
Lil Gun Fire och tog lagguld i ungdomsklassen med sin andra häst
Gumps Hummer BB.

Isabeau
Keiser tog
EM-brons.
FOTO:
HAUTMANN
PHOTO DESIGN

HÄSTSPORT | Helgöbon Isabeau
Keiser 14 år, vann EM-brons i
reining med hästen Lil Gun Fire i
Tyskland under sommaren.

mönster vilka alla rids i galopp, på
lösa tyglar och med en hand. Ryttaren ska kontrollera hästens alla
rörelser och hästen ska villigt låta
sig guidas genom mönstret (källa:
Swedish Reining Horse Association).

Reining är westernridningens
dressyr. I reining rider man olika

Hela reining-Europas elit hade
samlats för att göra upp om titlarna. Det var 477 deltagande ekipage
som kvalat in till tävlingen.
Isabeau reste ner med båda hästarna till Stephan Rodhe i Tyskland direkt efter skolavslutningen.
Tidigare under året har hon tränat
för Joseﬁn Blomqvist i Uppsala
en gång i veckan. Nu är siktet inställt på en tävling i Danmark och
nästa stora tävling är September
Rundown (skandinaviska derbyt)
i Skara. Isabeau Keiser har ridit i
fyra år.

Lars Kronlund från Munsö IF, i mitten på bilden, vann guld i höjdhopp.
FOTO: PRIVAT

SM-guld till Munsö
FRIIDROTT | Tävlande från Munsö IF kammade hem både guld och
brons i SM i friidrott för Veterander.
SM i friidrott för veteraner avgjordes i Löttorp på Öland i mitten på augusti. Högby IF anordnade och 480 deltagare gjorde 1 457 starter. Munsö
IF deltog med tre tävlande. Lars Kronlund vann guld i höjdhopp i M75 och
Lars-Rune Myhrén tog brons både i längd och tresteg i M70. Elisabeth Augustyniak tog en fjärdeplats i kula i klassen K70.

z

z

Mirjam Björklund vann övertygande i Bryssel
TENNIS| Ekeröbon Mirjam
Björklund 19 år, såg till att det
blev svensk seger i Iris Ladies
Trophy, Belgien i juli. Mirjam gick
igenom tävlingen utan att tappa
ett enda set.

ITF Women’s Circuit, vilket
är det förberedande steget till
WTA-touren.
– Jag och min nya tränare
Joachim ”Pim-Pim” Johansson
jobbar varje dag på att utveckla
och förbättra saker i mitt spel. Det
känns jättekul att vinna även när
jag försöker utvecklas samtidigt,
säger Mirjam.
Finalsegern innebar Mirjams
andra ITF-titel i singel i karriären.
– Planen är nu att åka hem och
träna i en och en halv vecka innan jag ska tillbaka till Belgien, fast
denna gång till en 25 000-dollar-

– Det var otroligt kul att vinna
en titel utan att ha tappat ett set i
hela tävlingen. Spelet känns väldigt bra även fast jag känner att jag
har mycket mer i mig att ge i varje
match, säger Mirjam Björklund.
Iris Ladies Trophy ﬁrar i år
20-årsjubileum och ingår i internationella
tennisförbundets

tävling, avslutar Mirjam.
Hon gjorde seniorlandslagsdebut
i Fed Cup tidigare i vintras och
inför tävlingen i Belgien, var hon
rankad på plats 483 i världen.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Mirjam Björklund
tappade inte ett enda
set då hon tävlade i Iris Ladies
Trophy i Belgien i somras.
FOTO: HENRIK GUSTAVSSON

Matcher & tabeller
HEMMAMATCHER TILL DEN 5 SEPTEMBER
FOTBOLL | Damer div 3A: 2/9 kl 15:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Spånga IS FK • Herrar div 4 mellersta: 25/8 kl 14:00 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Reymersholms IK • Herrar div 7C: 1/9 kl 14:00
Svanängens IP: Ekerö BoIS - Reymersholms IK

LÄGET DEN 20 AUGUSTI
FOTBOLL

FOTBOLL

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

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

10
11
11
11
10
11
10
10
10
10

9
7
6
5
5
4
4
3
3
0

1
0
1
2
1
2
1
3
1
0

0
4
4
4
4
5
5
4
6
10

30
39
30
18
19
17
23
9
11
4

-

7
15
17
18
15
23
27
17
21
40

28
21
19
17
16
14
13
12
10
0

FOTBOLL
Herrar div 7C
15
14
14
15
15
14
14
15
15
14
14
15

12
11
7
7
6
6
4
4
5
3
2
3

2
2
4
2
3
1
6
3
0
4
5
2

1
1
3
6
6
7
4
8
10
7
7
10

59
34
38
37
43
33
29
23
26
20
27
25

-

19
12
2
40
35
29
28
33
52
35
33
56

38
35
25
23
21
19
18
15
15
13
11
6

Bromstens IK
Scand.Soc. IF Un. FC
Kälvesta IOF FK
FC of Hässelby
FK Bromma
Skå IK & Bygd.
Vällingby AIK
Sthlm. Un. FF
Athletico Rink. IK

10
9
9
10
10
10
10
10
10

9
7
6
5
3
2
2
2
2

0
1
0
3
2
3
2
1
0

1
1
3
2
5
5
6
7
8

37
27
31
21
22
20
18
13
25

-

9
11
23
18
18
27
29
30
49

27
22
18
18
11
9
8
7
6
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Banrekord på Adelsö
Olof från
EIK till NHL
ISHOCKEY | Hockeymålvakten
Olof Lindbom draftas till New
York Rangers i NHL som förste spelare som har EIK som
moderklubb. Med meriter som
”Sverige bästa spelare” samt
”Turneringens bästa målvakt”
under U18-VM i våras är förväntningarna högt ställda från nya
klubben.

mycket tid tränare och materialare har lagt ner på mig, dem har jag
mycket att tacka för. Marcus Edholm och Jesper Gustavsson samt
bröderna Grönlund hade stort inﬂytande på mig och framför allt
materialaren Thomas Larsson, som
alltid såg till att jag hade fungerande
utrustning. Utan dem hade jag inte
varit samma hockeyspelare idag.

Grattis Olof, vad gör du just nu?
– Jag är tränar med Djurgården inför kommande säsong, men var i
New York för några veckor sedan
och tränade med deras målvaktstränare Benoit Allaire. Det var en
väldigt häftig upplevelse. Jag ﬁck
lära mig massor av nya saker och
förstod äntligen hur proffsigt det
är där borta i NHL.

Hur ser förväntningarna på dig
ut i New York?
– New York Rangers har stora förväntningar på mig, vilket jag tycker
är kul. Det ger mig ytterligare motivation till att pressa mig. De vill
att jag om några år ska vara deras
förstemålvakt och det har redan
börjat skrivas om ”prince Lindbom”, så det är väldigt roligt och
spännande.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

FOTO: PRIVAT

Hur länge spelade du i EIK och
hur lade den tiden grunden för
där du beﬁnner dig i hockeyn
idag?
– Jag spelade ishockey till och med
U14-året i Ekerö IK, vilket verkligen lade en bra grund för mig som
hockeyspelare. Det gick att ha kul
med sina kompisar samtidigt som
man ﬁck bra tips från tränare. Jag
förstår först nu på senare år hur

LÖPNING | Det blev nytt banrekord och fler löpare än 2017 när
2018 års Magnus Ladulåslopp
ägde rum den 8 juli på Adelsö.
Kvartsfinalen i fotbolls-VM gjorde dock att många löpare aldrig
kom till start.

Det såg ut att bli ett deltagarrekord
under årets upplaga av Magnus
Ladulåsloppet, men i sista sekund
ﬁck loppet konkurrens av kvartsﬁnalen i fotbolls-VM som ägde rum
samma eftermiddag. Arrangörerna Adelsö IF är dock mer än nöjda
med årets tävling.
– Vi hade rekordmånga föranmälda löpare, men det vi kunde se
var att breddlöparna som egentligen är vår målgrupp, inte dök upp
när det stod klart att kvartsﬁnalen
var samma dag. De duktigaste löparna insåg dock att de både skulle hinna runt banan och åka hem
och se matchen, berättar AIF:s
Anders Rosenquist af Åkershult.
Totalt 140 löpare varav 55 barn i
barnloppen sprang 0,5 kilometer,
1,6 kilometer och 10 kilometer inför en mångdubbelt större publik
som fanns både på Adelsövallen
och längs med banorna.
Alla 85 deltagare i milloppet
fullföljde och publiken på Adelsövallen ﬁck rapporter från banan
om hur ställningen i täten såg ut.
Denna gång blev dock spänningen

fjolårets etta Mårten Westberg
och 2016 års tvåa Jones Karlström
El Ouard. Till sist var det Jones
som drog det längsta strået och
tog hem titeln med cirka en och
en halv minuts marginal.
Inför nästa år hoppas Anders
Rosenquist af Åkershult att deltagarrekordet verkligen blir slaget
och han har en klar tanke kring
hur det ska gå till.

Robert Höckerstrand från Hälle IF
tog täten från start och sprang sedan
runt banan på det nya banrekordet
34:40.
FOTO: OVE WESTERBERG

kort då Hälle IF:s Robert Höckerstrand tog täten direkt och sololöpte in på det nya banrekordet:
34:40. Det var en putsning av det
tidigare rekordet med tolv sekunder, ett rekord som Brian Buchtrup, Fredrikshof, har hållit sedan
2014. Tvåa placerade sig Filippo
Beccari, Italien på tiden 38:00.
I damklassen segrade IF Lin-

néas Sandra Jansson som, efter
att inledningsvis ha legat tillsammans med tvåan Weronika
Brzuchalska, till sist kunde löpa
ifrån och vinna med två minuters
marginal på 43:21.
Klubbmästerskapet såg på förhand ut att bli en kamp mellan

’’

’’De duktigaste löparna insåg dock att de
både skulle hinna runt
banan och åka hem
och se matchen’’
– Det vi kan konstatera är att
många Adelsölöpare sprang första året och sedan gör de inte om
det, därför ser vi att vi måste locka
ﬂer långväga löpare. Vi har dock
ﬂera som reser långt för att vara
med, bland annat en kille som
åker kollektivt från Linköping
för andra året. Det var också roligt i år att vi hade ﬂer barn som
sprang och det är en tendens som
vi hoppas håller i sig, säger han.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

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.

PRIVATLEASING
FR. 4 649 KR / MÅN

BUSINESSPAKET
INKL. 7-SITS

Inkl. serviceavtal

+ 14 800 kr

ŠKODA
APPLE
CONNECT CARPLAY

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

Läs mer om aktuella erbjudanden
på skodastockholm.se

34

MÄLARÖARNAS NYHETER • 22 AUGUSTI 2018

Tillsammans för folkhälsan
IDROTT | Den 15 augusti arrangerades Ekerö IK-dagen för andra
gången. Prova-på-aktiviteter och
mingel och varvades med intressanta föredrag och debatter. Och
över hela dagen låg budskapet
om att alla samhällsaktörer bör
samarbeta för att stärka folkhälsan.
– Vi började redan förra året med att
samla ihop föreningen för att visa
vad vi gör och ge en möjlighet för
alla att träffas. Skillnaden i år var att
vi hade ﬂer deltagare, bättre väder
och större utbud, berättar Rickard
Markusson, kanslichef Ekerö IK.
Förutom möjligheten att prova på bland annat hockey, fotboll,
innebandy och bågskytte fanns
Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson på plats, liksom
politiker och tjänstemän från kommunen. Flera andra lokala idrottsaktörer deltog också och lät besökarna prova på deras aktiviteter.
– Vi är alla överens om att när
kommunen, näringslivet och föreningarna går ihop och samarbetar,
då händer det bra grejer, säger Rickard Markusson.
Han berättar om hur ett av föreningens övergripande mål är att de
ska arbeta aktivt för att stärka folkhälsan vilket framgår av det idrottspolitiska program de tagit fram.
Dessutom arbetar de tillsammans
med de övriga aktörerna också för

På plats under Ekerö IK-dagen var förutom många besökare, även Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet och
många tjänstemän från kommunen och representanter för de politiska partierna.
FOTO: EKERÖ IK

att fokusera ännu hårdare på att
skapa mötesplatser för ungdomar
och på så sätt motverka problem.
Som ett led i att göra klubbens

idrottsaktiviteter mer tillgängliga
för alla har Ekerö IK under sommaren arrangerat en gratis sportcamp
för barn och ungdomar som inte
tidigare deltagit i någon idrott.
– Det blev hela 72 barn som var
med och det blev otroligt lyckat. Det var sommarens varmaste
vecka, men trots det gick det väldigt
bra och vi har fått jätteﬁna utvärderingar, både när det gäller ledarnas

insatser och maten, konstaterar Johanna Eriksson, informationsansvarig Ekerö IK och fortsätter:
– Vår camp har bland annat gett
möjlighet för barn som kanske inte
skulle ha kunnat göra någon aktivitet under sommaren annars, att
ha någonting att berätta om när de
kommer tillbaka till skolan.
Nu vill hon och kollegorna utöka verksamheten som sponsras av
bland annat kommunen, Stockholmsidrotten och lokala företagare, till nästa år. Mycket av materialet är inköpt i år och kommer kunna
användas även framöver. Förhopp-

Välkomna att pröva
brottning under hösten!
Vi hälsar nya, gamla, unga och äldre träningssugna deltagare varmt välkomna till en ny säsong med
oss! Sedan 70-talet har vi genomfört brottningsträning
i Stenhamra. Vi har lyckats fostra många ﬁna brottare/
idrottsmän och kvinnor i klubben under åren.
Brottning är en allsidig träning som passar alla åldrar
och självklart både tjejer och killar.

| sporten

 KORT OM SPORT
GOLF | Årets upplaga av Skytteholm Open bjöd på deltagarrekord, amatörseger och ﬁna banor.
Den 31 juli och 1 augusti var det
dags för den årliga golftävlingen
”Skytteholm Open”. Efter några
extremt torra veckor kom ett par
rejäla skyfall som ändrade förutsättningarna och bäddade för en
tävling som klubben ﬁck mycket
beröm för av deltagarna.
Årets segrare var amatören Daniel Unger från Karlstad GK. Han
segrade efter särspel mot det bästa
proffset, Emil Othberg från Viksjö. Efter 36 hål var båda 10 under
par, med 134 slag. Klubbens egen
bästa spelare blev Henrik Sohlberg
som placerade sig på delad 39:e
plats.
I år blev det också deltagarrekord
i tävlingen med 159 anmälningar
på 120 platser. När anmälningstiden gick ut var ”hcp”-gränsen för
att få vara med 0.9.

ningen är att de ska kunna locka
med ﬂer veckor och ﬂer sporter till
nästa år.

z

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

’’

”Vi är alla överens om
att när kommunen,
näringslivet och föreningarna går ihop och
samarbetar, då händer det bra grejer”

BRIDGE | När ”Öppna SM i bridge
för par” och ’’Dam-SM i bridge”
ägde rum under Bridgefestivalen i
Örebro den 27 juli till 5 augusti var
det ﬂera mälaröbor som utmärkte sig. Älvnäsbon Torbjörn Gustavsson vann i par med Per Clarin
brons i Öppna SM. Stenhamrabon
Louise Hallqvist vann också i par
med Ylva Johansson brons i DamSM.

NYFIKEN PÅ JUDO?
PROVA DÅ I EKERÖ BUDO
Vi har grupper i Färentuna
och Sundby skolas gymnastiksalar.
Terminen börjar nu.
För mer info om träningsgrupper:
www.ekerobudo.com

För mer info:
www.skaik.se

SK

-K

11
11

Å

-I

1934

Vi rivstartade höstens träning med att duka upp en brottarmatta utanför Konsum i Stenhamra början av augusti. Zackarias Berg, en brottare
i världsklass som började sin karriär hos oss, fanns på plats och visade
tekniker, pratade träning och svarade på frågor!

z
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Med kända arior och låtar
från albumet Dolce vita

Under the stars

Jonas
Kaufmann
Erskinesalen 3 september kl 19 - 21
Biljetter för 200 kr finns att köpa på
Mälaröarnas Bokhandel & olstafolkpark.se

Valfrihet för både
brukare och personal inom äldreomsorgen!
Liberalerna Ekerö
Ett självständigt borgerligt parti

Läs mer om vår lokala politik på:
www.ekero.liberalerna/politik

EKERÖ BIO

KOM MED
OCH SJUNG!

BIRKA
GOSPEL

Nu startar Mälarökyrkan
barnkörer igen!
Inför denna start bjuder vi in alla sångglada barn till gratis prova på
de första två gångerna! Vi testar att sjunga och tillsammans lär vi
oss några sånger med rörelser och släpper loss sångglädjen!
Du som är född 2007–2011 är
varmt välkommen att vara med!

Öppna
övningar
3/9 & 10/9

Vi övar måndagar 19.00
i Mälarökyrkan.
Start 3 september.
Välkommen!

Ledare är Maria Nordenback-Kress,
erfaren barnkör- och gospelkörledare.
START: Måndag 27 augusti
TID: Måndagar 16.00–16.50 Mälarö Kids Åk 1–2
Måndagar 17.00–17.50 Mälarö Young Voices Åk 3–5
PLATS: Mälarökyrkan, Ekerö Centrum
ANMÄLAN: Mejla till: maria.nordenback-kress@malarokyrkan.se
eller kom direkt till startdagen!
PRIS: Terminsavgift per barn är 500 kr
Körledare:
Pernilla Thörewik

www.malarokyrkan.se

Arr:

i samarbete med

35

tyck!
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vilket
innehåll som lämpar sig på
insändarplats samt även att
korta ner inläggen.

Vilket postkrångel!
Vi får intrycket att Postnord
gör så gott de kan för att leva
upp till sitt dåliga rykte.
I slutet på juni beställde vi
ett större paket som skulle
levereras av Postnord.
Paketet skulle komma
till oss på Adelsö ett visst
datum i början av juli
mellan 13 och 15. Klockan
11.24 ﬁck vi ett sms från
Postnord om att de varit och
sökt oss på Ellholmen 11.19
och de påstod att vi inte var
hemma. Men vi var båda
hemma och bilen stod tydligt vid grinden. Och vi var
båda anträffbara på telefon.
Ett obestridligt faktum är att
de inte varit hemma hos oss.
Frågan är om Postnords bil
varit på Adelsö överhuvudtaget? I stället ﬁck vi besked
att paketet kunde hämtas på
ICA Tappström. En resa på
cirka sex mil och med färja.
Då ringde vi till Postnords
kundtjänst, men det var
omöjligt att komma fram.
Dagen därpå kom vi efter
lång väntan fram till kundtjänst som bekräftade att
paketet fanns i Tappström.
Den 6 juli ﬁck vi ett mejl
om att de beklagade att
leveransen inte fungerat och
att ”ansvarig enhet” skulle
kontakta oss. Efter en dryg
månad väntar vi fortfarande
på denna ”kontakt”.
Paket kom snabbt från
Tyskland till Sverige. Men
sedan blev det krångligt.
Postnord har hårdnackat
motsatt sig att låta Adelsö
butik bli postombud. Om
så hade varit fallet hade allt
detta krångel kunnat undvikas.
– Birgitta och
Björn Rydberg
Lindby, Adelsö
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Strandpromenad och bussgata
Ekerö strand heter området öster om Ekerö centrum
som ska bebyggas med 460
lägenheter inom kort. Det
blir säkert bra, förutom idén
att lägga höghus längst bort
från centrum som en slags
entré till Ekerö centrum som
man ser när man kommer från
Brommaplan.
Det ﬁnns en liten orörd skog norr
om Hagaringen där förskolebarn
leker, där vi rastar våra hundar och
där vi som bor i området promene-

rar för att gå till vår brygga i kanalen.
Nu ska där anläggas en bussgata! En
bussgata genom vår lilla skog för
att de kommande invånarna i nya
Ekerö strand ska uppmuntras att ta
bussen in till staden.
Det ﬁnns bussar på Bryggavägen,
dit är det cirka 300 till 400 meter.
Vill man ha bättre turtäthet promenerar man till Ekerö centrum, cirka
600 meter, då slipper man hålla koll
på tidtabellen.
Då kommunen gärna vill uppmana till promenader anläggs det
nu en strandpromenad parallellt

med bussgatan men närmare
Mälaren. Det blir säkert också väldigt ﬁnt.
Men varför denna bussgata i ”vår”
skog? Vi som bor runt omkring
har kommit med synpunkter,
argument och önskemål, men vi
har inte fått gehör för något. Vi
är fullkomligt överkörda, både
bildligt och bokstavligt talat!
Kommunledningen och de ansvariga struntar i våra åsikter och kör på
som om inget händer utanför kommunhuset. Vi har bott i generationer sedan 1930-talet på Hagaringen,

Klöverskolan en gång till
Senast frågan var uppe om
att ﬂytta Klövern så sa allt
och alla emot: eleverna,
vårdnadshavarna, pedagogerna, de tjänstemän på
kommunen som inte vågar
tala ut offentligt men som
såg till att informationen
ändå kom ut, psykologerna,
kuratorerna och psykiatrikerna.
Det vill säga – alla de som
besitter kompetens i frågorna sa emot. Motvilligt
lät sig nämndens politiker
styras av både vetenskap
och demokrati och fogade
sig i förnuftet. Nu ska en
nygammal trupp tjänstemän lyckas med det den
förra truppen misslyckades
med. Prestigen kvarstår;
verksamheten ska ﬂyttas från Klöverskolan till
Träkvista – till varje pris.
Barnen ska förvägras känslan av att vara sin skola. Vet
ni vad som har förändrats
sedan förra gången?
Ingenting. Absolut ingenting. Behoven är precis
lika knivskarpt tydliga
nu som då, hotbilderna

med en ﬂytt likaså. Förra
gången gömde ni er bakom
begreppet ”inkludering”
och ni misslyckades helt
med att förstå en grundläggande sak; så länge barnen
får känna att de ”äger sin
skola”, så får de känslan av
att vara inkluderade i det
större samhället. Att ﬂytta
verksamheten till större
lokaler, där snacket alltid
kommer gå om ”de där
andra ungarna”, är tvärtom
att exkludera genom att
exponera. Det var ett av
många argument som den
samlade kompetensen
framhöll då och som till
slut tvingade arrogansen
till reträtt.
Nu påstås det från tjänstemannahåll att resultaten viker i gymnasiet om
barnen går i en separat
skolbyggnad i ett lugnt
villaområde. Jag avkräver
härmed vetenskapliga
belägg för påståendet. Nu,
omgående. Vi föräldrar har
nämligen ett förvånande
stort antal gymnasielärare
som ställer sig... en smula

ﬂer tvärpolitiska projekt”.
Kulturnämnden plockade
upp frågan och i sin verksamhetsplan för 2016-17
stod ”verka för en plattform
för besöksnäring med
gemensamt kulturmiljö/
turist/näringslivsperspektiv. Så hur har då detta
vallöfte tagits om hand.
Svaret är väl att ingenting
särskilt har hänt under de
fyra år som gått. Begreppet
”Kulturens övärld” används
ﬂitigt och stolt i sammanhang när vi talar om vår fantastiska kommun som har
två världsarv, ﬁna kulturmiljöer, ett rikt näringsliv,
närodlat, ﬁna strövområden
med mera. Men därutöver
har inga turistsatsningar
gjorts. Så hur ska turisterna
hitta hit när vi inte har
någon tydlig ambition att
marknadsföra kommunen. De ﬂesta vänder vid
Drottningholm och får
inte veta att här ﬁnns en
kommun som har så mycket
mer att erbjuda en besökare.
I andra kommuner har
man förstått att dra nytta

– Eva Milberg,
boende på Hagaringen
Snart med utsikt över höghus
och bussgata istället för träd

Apropå HBTQ-ﬂaggning
tveksamma till påståendet,
om man uttrycker sig lite
försiktigt.
Till nämnledamöterna i
barn- och ungdomsnämnden – var och en av er personligen; ni har uppenbart
inte lärt er mycket av den
förra vändan, så härmed tre
frågor till dig, just dig:
- När tänker du börja
agera för att nämnden ska
börja fatta beslut baserade
på en vetenskaplig och
demokratisk rational?
- När tänker du börja
agera för att tjänstemännen ska lyda de folkvalda
som ska lyda oss – folket
– istället för som nu; där
tjänstemannaväldet är så
totalt som vi än en gång fått
bevisat att det är?
- När i valrörelsen tänker
du offentliggöra att du
bidragit till en majoritet
för att Klöverskolan och
Studion inte kommer
ﬂyttas från sina nuvarande
lokaler
– Jimmy Sjöblom,
Stenhamra

Att infria ett vallöfte
Så är vi då inne i förberedelserna för valet 2018.
Samtliga partier står i startgroparna för att få ut sina
hjärtefrågor till väljarna.
Man vänder och vrider på
formuleringar, knådar ihop
alltsammans så att det egna
partiet ska framstå som
det mest trovärdiga. Så är
det inför alla riksdagsval.
Ibland kan det vara lättare
att presentera den politiska
viljan på det lokala planet.
Frågorna blir mer konkreta
här och kanske lättare att
genomföra. Nog så viktigt,
för vem kan egentligen
lova att genomföra allt som
partierna nu rabblar upp
på sina önskelistor? I vår
kommun lovade alliansen
2014 att aktualisera frågan
om turism. I den så kallade
regeringsförklaringen – som
fortfarande gäller – står
bland annat att ”vi vill
verka för en aktiv turistnäring på Mälaröarna” och
att ”kultur, näringsliv och
turism hör ihop”. Detta gick
helt i linje med ett annat
löfte, nämligen att ”inrätta

men allt ska anpassas till nya anonyma kommuninvånares bästa(?)!
Varför kan inte politikerna förstå att
de är till för oss och inte tvärtom!
Det här skapar politikerförakt, dessvärre.
Ja ja, det är ju snart val, men dessvärre hyser jag inga förhoppningar
att det blir bättre efter det.

av turism. Som i Tjörns
kommun där man byggde
upp ett Akvarellmuseum.
Studier hade visat att kulturens kraft är stor för regional
utveckling. Idag räknar
Tjörn med att varje satsad
krona ger ett samhällsvärde
på 20 kronor. Exemplen är
många som visar att turism
inte bara tär på en kommuns
resurser utan faktiskt ger
den mycket tillbaka. Ett
samarbete mellan olika
näringsidkare, kommunen
och kulturentreprenörer skulle ge omedelbar
effekt. Turism och kulturfrågor behöver inte alltid
vara så partibundna – varför
inte skapa en gemensam
plattform, ett diskussionsforum, där alla goda
krafter får komma till tals.
Låt oss tillsammans fylla
Kulturens övärld med ett
innehåll vi kan vara stolta
över och samtidigt hjälpa
Ekeröalliansen att infria ett
gammalt vallöfte.
– Gunilla Lindberg,
Liberalerna

Kommunen har under den
gångna veckan haft HBTQ:s
ﬂagga uppe på den kommunala ﬂaggstången i en
hel vecka som vanligtvis är
reserverad för det kommunala vapnet och vår ﬂagga.
I och för sig en lovvärd
satsning som är bekant för
alla nu för tiden. Det jag
funderar på är varför vår
kommun väljer att endast
hylla den fria sexualiteten?
Det ﬁnns många kända
organisationer som arbetar
för den mänskliga värdigheten dygnet runt, året
runt. Jag tänker på ”Svenska
Amnesty”,” Läkare utan
gränser” och ”Greenpeace”.

Jag har aldrig sett dessa
organisationers ﬂaggor
upp på ﬂaggstången. Är
det måhända den ängsliga
politiska korrektheten som
har lagt sin våta ﬁlt över
landskapet och vad skulle
hända med Ekerö kommun
om man var konsekvent
och valde att inte ﬂagga för
annat än den egna Ekeröﬂaggan och svenska ﬂaggan
på ordinarie ﬂaggdagar?
Skulle kommunen förföljas
i medier, svartlistas eller
vad?
Ekerö kommun är välkommen att svara.
– Bo i Närlunda

rosor
& tack
z Vissa rosor lyser klarare än andra... Boende på Ekgården
äldreboende ﬁck en fantastisk utﬂykt till Adelsö och
Hovgården. ”Rosliga” volontärerna Margareta, Agneta och
Berit gjorde resan värdefull, liksom ”Rosen” Camilla på
Ekerö taxi och chaufförerna Bengt och Fredrik. Med säker
hand och guidning åkte vi runt underbara Adelsö och ﬁck
en lunch som smakade sommar! Stort tack till ”Rosorna”
på Hovgården för ert engagemang och födelsedagstårtan.


– Carin Henriksson,
aktivitetssamordnare
z Jag skulle vilja ge Dagens ros till Ekerö brandkår då de
hjälpte mig torsdagen den 12 juli. Morgonen började
inte så bra, hade kraftiga bröstsmärtor och strålning ut i
vänster arm. Nu bor jag på Kungsbryggan och har en bit
till sjukhus, så min man körde oss till Ekerö där det oftast
ﬁnns ambulans. Denna dag var ingen ambulans inne, men
många brandmän, som hade ett stort hjärta, hjälpt till
med syrgas och ”argentinaren” ﬁxade kanyl och ringde
in en ambulans från Vällingby. Ambulansens färd till S:t
Göran gick bra och på akuten blev det ballongsprängning.
Hemma och mår bra nu och hoppas ni killar på stationen
tyckte om tårtan som ett stort tack.


– Ewa
z En vacker veckans ros vill jag ge till den eller de som
ordnat att den gamla förfallna busskuren i Törnby rustas
upp. I över 50 år har jag sett hur den gamla trotjänaren
sakta blivit i allt sämre skick. I mitt hjärta gladdes jag i
veckan, när jag såg nytt virke och kommande ny mälarblå
färg. Att man värnar och bevarar fullt användbara föremål.
Tack, tack!


– Solweig Ericksson Sundman,
vice ordf hembygdsföreningen
z En eloge till Ekerö kommuns gatu/parknämnd, som på
förfrågan på fredag ordnade en Baja-Maja på måndag förmiddag vid Södranbadet. Stort tack !


– Bosse
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700 nya skolplatser inom fem år

Ett dåligt resultat ska redovisas så

Ekerö kommun står inför en
spännande utveckling. Allt
ﬂer väljer att ﬂytta till kommunen vilket innebär att
vi inom en snar framtid går
från en landsbygdskommun
till vår vision om en trygg
småstad. Utvecklingen
är glädjande men innebär
även utmaningar. Då allt
ﬂer barnfamiljer ﬂyttar hit
krävs betydligt ﬂer skolplatser än idag. Fram till
2025 räknar vi med att 500
ﬂer elever än idag vill gå i
en skola i Ekerö kommun.
Vi arbetar nu aktivt med
ﬂera parallella skolprojekt
som innebär att vi inom
fem år kan erbjuda upp till
700 nya skolplatser, trivsamma lokaler och en ökad
valfrihet. Ekeröalliansens
målsättning är att erbjuda
landets bästa skolor, i det
arbetet är ändamålsenliga
lokaler och en bra arbetsmiljö avgörande. Vi arbetar
nu med ﬂera projekt för
att erbjuda kommunens
elever ﬂer skolplatser och
en bättre arbetsmiljö i ändamålsenliga lokaler. Inom

REPLIK


några år kommer eleverna
på Sanduddens skola och
Ekebyhovsskolan få nya,
fräscha lokaler. Sanduddens
elever får dessutom en
idrottshall istället för dagens
rörelserum, ändamålsenliga
NO-lokaler, en matsal och
möjlighet att gå hela grundskolan på samma skola då vi
även bygger ut med ett högstadium. Ekebyhovsskolan
kommer få upp till 200 ﬂer
elevplatser och Sanduddens skola kommer rymma
upp till 900 skolplatser på
tre paralleller.
I augusti öppnar Raoul
Wallenbergstiftelsen en ny
förskola vid Jungfrusund
där 140 förskoleelever
kommer få platser i nya,
fräscha lokaler. För att även
öka kapaciteten på förskoleplatser på Färingsösidan
har Stenhamra förskola fått
ytterligare en avdelning.
En viktig fråga för oss i
Ekeröalliansen är att alla
elever ska få möjlighet
att välja den skola och
pedagogik som passar den
enskildes behov bäst. Idag

lever vi inte upp till den
målsättningen. Flera hundra
barn lämnar dagligen kommunen för att kunna gå i
en skola som drivs av en
fristående aktör. För en ökad
valfrihet i Ekerö kommun
för vi samtal med ﬂera fristående aktörer och har som
målsättning att inviga en
förskola i Stenhamra och
en grundskola i närheten av
Ekerö centrum redan nästa
mandatperiod.
Det är glädjande att
allt ﬂer väljer att ﬂytta till
Ekerö kommun, men det
innebär även utmaningar.
Ekeröalliansens mål är att
vi inte bara ska bibehålla
vår plats som åttonde bästa
skolkommun utan bli ännu
bättre. Med våra skolprojekt
kommer vi inom fem år
kunna erbjuda upp till 700
ﬂer skolplatser, en bättre
arbetsmiljö och en ökad
valfrihet.
– Lena Gerby (M),
barn- och utbildningsnämndens ordförande
i Ekerö kommun

Gör lyktstolpar till laddstolpar
Klimatfrågan är mer
angelägen än någonsin.
Centerpartiet vill att klimatutsläppen från all traﬁk
i Stockholmsregionen ska
upphöra senast 2030. En av
de viktigaste åtgärderna är
att ställa om fordonsﬂottan
och öka takten i elektriﬁeringen av bilar, båtar och
bussar. För att åstadkomma
det så behöver det bli enklare och smidigare att köra
elbil i hela Stockholms län,
inte minst på Ekerö som
har mycket landsbygd. Ett
av de största hindren idag
är tillgången till laddstationer. Centerpartiet har
lagt ett förslag om att tillåta
långsamladdning via lykt-

stolpar, vilket idag inte är
tillåtet. Det är en liten åtgärd
som skulle göra stor nytta
för klimatet och göra det
väsentligt enklare att äga en
elbil på Ekerö. Vi vill se laddstationer i både Färentuna,
Adelsö och Munsö, vilka
alla har långt till beﬁntliga
laddstationer idag. Genom
att använda beﬁntlig infrastruktur för nya ändamål
så löser vi ﬂera problem
på samma gång. Det här
har prövats i Tyskland,
Storbritannien och i Askersund så vi ser inga skäl till
att det inte skulle fungera i
Stockholmsregionen.
Självklart behöver vi göra
mer än såhär. Vi behöver

ställa om energisystemet,
bygga ut för cykel- och
kollektivtraﬁk och äta mer
närodlad och klimatsmart
mat. Att göra det lite enklare
att använda sin elbil är en
pusselbit som vi lägger till
ett batteri av klimatåtgärder.
Stockholmsregionen och
Ekerö kommun behöver
fortsatt ett ledarskap som tar
klimatfrågan på allvar.
– Kjell-Erik Börjesson
(C), ordförande i miljönämnden i Ekerö kommun
– Gustav Hemming (C),
Miljö- och regionplanelandstingsråd

Liberalerna vill ha en hälsosam skola!
Runt om på Mälaröarna
drar nu skolorna igång efter
en sommar som förhoppningsvis inneburit mycket
bad, spring, hopp och lek.
Vi vet hur viktig skolan är
för allas vår framtid och hur
viktigt det är att både elever
och personal har en miljö
på skolan där de trivs och
mår bra. Liberalerna Ekerö
lägger därför förslag för en
hälsofrämjande skola.
Lärarna har Sveriges
viktigaste yrke. De måste få
resurser och förutsättningar
för att lyckas. Liberalerna
har tidigare föreslagit både
ﬂer karriärvägar och bättre
villkor för vidareutbildning
för att stärka yrkets attraktivitet. Lärare ska vara just
lärare. Därför vill vi införa
ett riktat statsbidrag för att
anställa 18 000 lärarassistenter som ska avlasta Sveriges
lärare. För Ekerös del skulle
det innebära 45 tjänster.
Den psykosociala hälsan
hos elever påverkar välbe-

ﬁnnandet och skolresultaten. Flera undersökningar
visar att den psykosociala
hälsan hos främst ﬂickor,
har försämrats. Därför vill
vi Liberaler förstärka kommunens elevhälsa och det
gemensamma resursteamet
som ger stöd till skolorna.
Idagsläget har Ekerö motsvarande 16 heltidstjänster i
resursteamet. Det ska räcka
till för ungefär 4 000 elever.
Vi anser att resursteamet
behöver förstärkas kraftigt
med ﬂer kuratorer, socialpedagoger, skolsköterskor och
psykologer.
Sverige har idag minst
antal idrottstimmar i skolan
av de nordiska länderna.
Enligt en rapport från
Nordiska ministerrådet
är svenska barn de mest
stillasittande i Norden.
Rekommendationen för
barn är minst 60 minuter
fysisk aktivitet per dag. Inte
ens var fjärde elvaåring i
Sverige uppnår det enligt

Världshälsoorganisationen
WHO.
Vi vet att fysisk aktivitet
leder till ökat välbeﬁnnande,
stärkt självförtroende, bättre
koncentrationsförmåga,
ökad inlärningsförmåga och
bättre skolresultat. Enbart
några timmar i veckan i
idrottsämnet räcker inte.
Därför vill vi införa 60
minuters rörelse varje dag
i alla grundskolor på Ekerö.
Detta får gärna genomföras
i samverkan med det lokala
föreningslivet.
Ekerö har överlag bra
skolor. Vi ser dock att det
ﬁnns barn och unga som
inte får det stöd de behöver.
Vi vill att alla ska ha rätt till
en hälsosam skola.
Vi vet att Ekerö kan bättre!
– Göran Hellmalm,
gruppledare
– Eva Sydhoff Henriksen,
kommunfullmäktigekandidat

Vi har i ﬂera insändare i
media kunnat ta del av vad
barn- och utbildningsnämndens ordförande sagt. I en
insändare i senaste numret
av Mälaröarnas nyheter
säger Lena Gerby (M) ”att
det är bara 25 elever som inte
avslutade ett yrkesförberedande program på tre år”.
Gerby nämner inte att det
endast var 61 elever i aktuell
årskurs och av dessa var det

så många som ”25 elever
som inte avslutade ett yrkesförberedande program på
tre år” eller 41 procent. Med
hela 41 procent (25 elever)
som inte tog examen på tre
år så hamnade Ekerö på plats
268 av 290 kommuner enligt
Skolverkets statistik. Det
kan även tilläggas att tre av
tio elever inte lyckades ta
examen på fyra år, något som
Gerby inte nämner. I samma
insändare säger Gerby att
när det gäller högskoleför-
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beredande gymnasiet ligger
Ekerös elever på plats 18.
Men här ligger Ekerö på plats
193 enligt Skolverkets statistik, det vill säga det är 192
kommuner som har högre
andel elever som klarar
högskoleförberedande
gymnasiet på tre år än för
Ekerö. Ovanstående resultat
pekar inte på att eleverna
gått i Sveriges sjätte bästa
skolkommun.
– Öpartiets styrelse

Replik ”Det ﬁnns ingen betygsglidning”
REPLIK

Lena Gerby hävdar i sin
insändare att ”Resultaten i
utredningen visar tydligt att
det inte ﬁnns någon betygsglidning i kommunen”.
Den utredning som Gerby
hänvisar till presenterades
på barn- och utbildningsnämndens möte innan sommaren – ”Uppföljning av
genomströmningen i gymnasieskolan”. Utredningen
var initierad mot bakgrund
av Öpartiets krav att den
uppenbara betygsglidningen
i Ekerö måste utredas och
åtgärdas.
Intressant i sammanhanget är att Moderata
ungdomsförbundets ordförande, i nationella media,
lyft att just betygsglidningen
är en skolfråga som moderaterna måste adressera.
Utgångspunkten är den-

samma som Öpartiet företräder, det vill säga betygsglidning medför att eleverna
förleds att tro att de besitter
kunskaper som de saknar,
vilket är direkt förödande.
Det häpnadsväckande är
emellertid att ordet betygsglidning inte nämns i Lenas
utredning, på 14 sidor, vars
syfte var att just utreda varför
Ekerös elever ligger på plats
193 när det gäller att klara
gymnasiet på tre år. Enligt
Skolverket ligger Ekerö
sålunda på plats 193 inte 18
som Gerby hävdar!
Att betygsglidning förekommer är uppenbart då till
och med facket så sent som
för någon månad sedan förde
fram i lokalpressen att deras
betygssättande medlemmar
tillämpar betygsglidning,
ett faktum som föranledde
fackets djupa oro för Ekerös
elever.

Men via en chefstjänsteman
hävdas att det ﬁnns ingen
anledning att utreda om
betygsglidning i grundskolan påverkar resultatet på
gymnasiet eftersom Ekerös
rektorer och elever vid intervjuer påstår att inga för höga
betyg sätts i Ekerö!
Detta är enda motiveringen till att betygsglidning
inte ens omnämns i den
utredning vars syfte var att
utreda varför Ekerös elever
ligger på plats 193 när det
gäller att klara gymnasiet på
tre år. Helt ofattbart!
Att Lena Gerby har ett
politiskt syfte att göra allt i
sin makt för att dölja betygsglidningen inser jag – frågan
är hur nöjda och glada Ekerös
elever är när de nu ska möta
utmaningarna på gymnasieskolan till hösten?
– Johan Sundqvist

Märklig insändare av Gerby (M)
REPLIK

Kalle har svårt med matte.
Med betyget i årskurs 9 i
sin hand sa Kalle stolt till
sin far: ”Jag är sjätte bäst i
matte i min klass”. Pappa
förvånat efter att ha granskat
betyget: ”Hur kan du vara
sjätte bäst när du har underkänt”? ”Pappa, jag är den
enda som har underkänt. Det
ﬁnns sex betygssteg. De är
från A till F. Jag har fått F och
är därmed sjätte bästa elev
i klassen”. Pappa förvånat:
”Men det är ju 27 elever. Du
är den enda som har underkänt. Det innebär att 26
elever har bättre betyg. Du
är inte sjätte bäst, du ligger
på plats 27”. Kalle uppgivet.
”Jag använder en ny metod
att redovisa statistik som
Alliansen och Gerby (M)
infört. Med den metoden
påstod Gerby i en insändare
i Mälaröarnas nyheter i
juni att Ekerös elever ligger
’på plats 18 i riket’ att ta
gymnasieexamen på tre
år trots att 192 kommuner
har bättre resultat”. Gerby

redovisade inte att landets
290 kommuner delades in i
32 grupper av olika storlek.
Bästa kommunen hamnade
i grupp ett. Sämsta kommunen blev trettioandra bästa
kommun. Ekerö hamnade
på plats 18, det vill säga i
den sämre halvan av landets
kommuner. Kalle som är
sämst i klassen ligger med
den metoden på plats 6 av
27 elever. Pappa: ”Jag förstår
nu hur det går till. Men dela
in eleverna i tre grupper, så
blir du tredje bäst! Elever
med betyg A och B bildar en
grupp, C och D bildar nästa
och E och F blir tredje gruppen där du ingår. Vill alliansen och Gerby visa bättre
resultat kan de dela in kommunerna i 16 grupper i stället
för 32. Då hamnar Ekerös
elever på plats nio av landets
290 kommuner. Som du ser
kan denna nya metod redovisa ett datamaterial som ger
sken av ett gott resultat”.
I samma insändare
hävdar Gerby att ”det ﬁnns
ingen betygsglidning” och
hänvisar till en utredning

2018. Alliansen trumpetar
ständigt ut att Ekerö är landets åttonde bästa skolkommun. Inget nämns att Ekerös
elever ligger på plats 193 av
290 kommuner när det gäller
att klara gymnasiet på tre år.
Många anser att orsaken till
detta resultat är att Ekerös
elever via betygsglidning
får för höga betyg ställt mot
sina kunskaper. Något som
facket medger i Mälaröarnas
nyheter nummer fem genom
att beskriva situationen med
glädjebetyg (betygsglidning).
Gerby påstår i insändaren att det ﬁnns bevis för
att betygsglidning inte
förekommer i en utredning
från 2018. Men varken kommunen eller Gerby kan på
anmodan visa en utredning
där detta står. Det ﬁnns ingen
utredning, som Gerby påstår
att det gör. Vad är värst,
vinklad statistik eller saknad
utredning?
– Gösta Olsson,
civilingenjör med
inriktning mot statistik

Nu blev det nog fel med betygen...
REPLIK

Lena Ge rby – bra att du svarade! Däremot kan du inte lyfta Stockholm stads förträfﬂiga arbete
med våra gymnasister som ett resultat av er skolpolitik. Det är i så fall betygen från årskurs 9
som är relevanta. Utveckla gärna detta. Ett svepande svar om ”särskilt stöd” och ”studieteknik” känns mer som hämtat ur ”standardsvar från politiker”.
– Magnus Karnefors
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En ekokommun på riktigt
Det krävs ett nytt ledarskap
i Ekerö kommun. Om vi
vill vara en Ekokommun så
måste vi ha en miljöstrategi.
Ekerö vill visa upp sig som
miljövänlig utåt men inte
göra jobbet inåt. Vi har inte
tid med detta. Klimatet kan
inte vänta.
Miljö- och klimatperspektivet måste ﬁnnas
med i alla politiska beslut.
Utgångspunkten måste vara
hållbarhet, miljö och människa ska komma först. Vi
måste arbeta med den demokratiska processen, med att
utveckla transparens. Vi vill
stå för ett nytt ansvarstagande och för ett inkluderande ledarskap och att visa
upp seriös kompromissvilja.

Vi vill utveckla ekoturism
i kommunen. Ekoturism
innebär ansvarsfullt och
hållbart resande som bidrar
till skyddet av naturmiljöer
och till lokalbefolkningens
välbeﬁnnande. Vi kan i samarbete med lokala företag ta
fram till exempel planerade
cykelturer med övernattningar (Lovö- Färingsöturen, Ekerö-Munsö-turen
och så vidare) historiska
hikeresor, kanotsafari med
mera. Vad väntar kommunen på?
Ekokommunerna har att
hantera gemensamma strategiska frågor av betydelse
för en långsiktigt hållbar
utveckling. Utifrån en ekologisk grundsyn med kopp-

ling till såväl det ekonomiska
som det sociala perspektivet
ska Sveriges ekokommuner främja utvecklingen
för ett hållbart samhälle.
Medlemmarna i föreningen verkar för att minska
användningen av fossila
bränslen, minska utsläpp,
varsamt uttag av skog och
värna biologisk mångfald. På
så sätt ska föreningen vara
förebild för andra.
Hur ser det då ut i Ekerö
kommun? Vi kan konstatera att kommunen saknar
viktiga styrdokument för
hållbarhet. Inga speciellt
framtagna miljömål ﬁnns,
det saknas en förankrad
partiövergripande hållbarhetsstrategi och en strategi

för förvaltning av Mälarens
vatten. Och kanske mest
av allt saknas ambition och
ledarskap att bli en ledande
ekokommun med en utvecklad ekoturism. För att nå den
gröna visionen så menar vi
att ett ledarskap som visar
upp föredöme, skapar inspiration och vilja inklusive
ett stort mått av personlig
omtanke – då kan vi skapa ett
grönt Ekerö.

| tyck

Socialdemokraterna
är redo att leverera

– Ulrika Sandin,
gruppledare (MP)

Socialdemokraterna i Ekerö har i ﬂera år budgeterat för
byggandet av en simhall i Ekerö kommun. Det ﬁnns både
efterfrågan och behov som gör att det är nödvändigt att på
allvar se över möjligheterna att faktiskt inleda ett dylikt
projekt. Det är dock viktigt att det inte blir ett vallöfte där
ett spadtag ska tas till varje pris. Erfarenheten av dåliga
upphandlingar och fördyrade byggen är tyvärr alldeles för
stor i Ekerö. Inför valet 2014 tog dåvarande Moderata kommunalrådet det första spadtaget till ett bygge, Mälaröhallen,
som blev nästan 100 procent dyrare än ursprunglig budget.
Det är inte ett ansvarsfullt sätt att använda skattebetalarnas
pengar. Moderaternas CV när det gäller upphandlingar på
såväl lokal som regional nivå lämnar en del övrigt att önska.
Socialdemokraterna i Ekerö är övertygade om att det är möjligt att bygga en simhall i Ekerö till ett rimligt pris, med en
budget som håller. Ekeröborna har väntat i snart 50 år på en
simhall, Socialdemokraterna är redo att leverera

– Carl Ståhle,
ordförande (MP)

– Hanna Svensson (S), oppositionsråd
– Petra Hammar (S), 2:e vice ordf tekniska nämnden

– Björn Osberg,
gruppledare (MP)

Öpartiet föreslår ett nytt arvodessystem
Idag går lika mycket resurser till central administration och politisk
verksamhet som det går
till fem hela förvaltningars
verksamhet (miljö, tekniska, byggnads, kultur och
fritid samt brandförsvar)!
Detta anser vi i Öpartiet
är helt fel prioritering av
våra gemensamma skattemedel.
Vår utgångspunkt är att
en trappa städas uppifrån

och då börjar det med den
politiska ledningen. Vårt
förslag, vilket vi kommer
att presentera i arvodeskommittén, är följande:
- Sänkta kommunalrådsarvoden. Vi anser att
riksdagsledmotsarvodet
per månad bör vara riktlinje.
- Sänkta gruppledararvoden i enlighet med
ovan men också att det blir
enhetligt till alla i kom-

munfullmäktige invalda
partiet oavsett storlek.
- Sänkta ordförandearvoden. Dessa ligger i dag
mellan 140 000 kronor per
år och 120 000 kronor per
år, vilket är orimligt.
- Arvoden till 1:e och
2:e vice ordföranden ska
endast utgå om dessa
inträder istället för ordförande. I övrigt ska dessa
arvoden bort.
- Partistödet ska göras

enhetligt och utgå till alla
i kommunfullmäktige
invalda partier oavsett
storlek.
- Inför en enhetlig procentuell fördelning om
cirka 30 procent politisk
sekreterare för alla i kommunfullmäktige invalda
partier oavsett storlek.
- Justering av sammanträdesarvodena som idag
endast ger 700 kr. Dessa
bör höjas. Utrymme för

detta ﬁnns inom ramen
för de sänkningar som
Öpartiet föreslår.
- Inför en närvaroplikt
under minst 75 procent av
utsatt mötestid för att få ut
arvode eller övriga ersättningar.
- Inför en begränsning
av antalet av kommunen
arvoderade uppdrag till
max fem stycken per politiker.
- Genomför en generell

översyn av övriga förmåner som utbetalas och då
i syfte att minska kostnaderna för skattekollektivet.
Det här är att städa en
trappa uppifrån, att som
politiker föregå med gott
exempel och att hushålla
med skattebetalarnas
pengar – för Öpartiet är
detta en självklarhet!
– Öpartiets styrelsen

Gör bilen fin i
vår automattvätt,
välkommen!

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

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

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

BOKA HÖSTENS
BABYS I M & S IMS KOLA
PÅ EKEN
GÅRDRÖ
EKE

SIMSKUNSKAP
FÖR ALLA!

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

0728-488 081 – Jacobsson
Vi hjälper dig att komma i balans
Unikt utbud av österländska tekniker
z Shiatsu z Ayurvedisk yogamassage
z Traditionell thaimassage
z Koppning z Chi nei tsang










Djupgående,
avslappnande,
holistiskt

Cert. Med. Massageterapeuter
Johanna & Lottie
Generösa öppettider.
Boka via Bokadirekt.se

08-560 300 15

z

www.ekerohalsorum.se

z

Bryggavägen 131D, JUNGFRUSUND

BABYSIM

& S I M S KO LO R

B A BYS I M • S M Å B A R N S S I M S KO L A • T E K N I KGRUPPER • VUXENCRAWL & VUXENSIMSKOLA
WWW.T R A M P O O L I N .CO M • 0 8 - 5 0 6 2 1 2 4 2

www.ekesioo.se
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40-70%
PÅ ALL SPORT!

GE NYTT LIV
MED GAMLA PRYLAR
OCH KLÄDER!

Barkarby Handelsplats, Kungens Kurva, Arninge,
Länna Köpcentrum, Infra City, Sergelgatan.

299:700:-

HELLY HANSEN BERGEN HIKER. Lätt och smidig
ryggsäck. Justerbara remmar.

199:-

199:350:-

Insamlingsvecka
25 augusti till
1 september.

FRANK DANDY MARK/RETRO. Ryggsäck med
justerbara axelremmar. Ytterfack med dragkedja.

450:-

350:-

900:-

Lördag 1/9 kl. 11–16
kan du träffa Röda Korset
på Bryggeriet
Handelsplats.

PUMA PLUS. Ryggsäck med justerbara
axelremmar. Reflexer för ökad synlighet.

600:-

350:600:-

Jacka
och byxa

PAX PU RAINSET. Regnset i PU-material. Avtagbar huva.
Flera färger. Juniorstorlekar.

150:350:-

HELLY HANSEN SHIELD PNT. Regnbyxa.
Vind- och vattentät. Förstärkta knän. Juniorstorlekar.

99:200:-

Lördag 1/9 kl. 11–16:

Reservation för slutförsäljning.

299:-

HELLY HANSEN SHIELD JKT. Skaljacka.
Vind- och vattentät. Tejpade sömmar. Juniorstorlekar.

Prova på och anmäl
dig till lokala
Första hjälpenkurser.

Rensa i garderober och gömmor, skänk det du inte
längre behöver till Röda Korset. Fyll lådan med prylar
eller säcken med kläder som du inte använder längre
och lämna det på Bryggeriet Handelsplats 25/8 till 1/9.

TACK FÖR DITT STÖD!
TREKMATES JUMP RUBBERBOOT. Gummistövel i PVC-fritt KAPPA RUN F RUN. Fritidssko med kardborreknäppning.
naturgummi. Reflex för ökad synlighet. Juniorstorlekar.
Flera färger. Juniorstorlekar.

Handla även på www.stadiumoutlet.se

Baklava

Café & Grill
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Ingemar Svensson
Som tidigare meddelats har
Ingemar Svensson, Närlunda, hastigt avlidit, 82 år gammal. Ingemar efterlämnar
hustru, barn och barnbarn.
Under 40 års medlemsskap
i Mälaröcentern hann Ingemar med många valrörelser. Han var en klippa som
med fast hand organiserade
Centerpartiets
valarbete.
Ingemar var också under
många år kretsens kassör,
liksom dessförinnan dess
revisor. Som förtroendevald har Ingemar Svensson
representerat Centerpartiet
i bland annat kommunens

valnämnd samt i kyrkofullmäktige. Ingemar var
särskilt intresserad av miljö- och demokratifrågor.
Hans engagemang i partiet
var djupt rotat, han missade
sällan ett partimöte.
Vi som arbetat sida vid
sida med Ingemar under
många år är tacksamma över
att ha fått lära känna en riktig hedersman.
SOLVEIG BRUNSTEDT
gruppledare C
OVE WALLIN 1:e vice ordf i KS
KJELL-ERIK BÖRJESSON
v.ordf i Mälaröcentern

Sixten Dahlin
Sixten Dahlin avled den 29
juni i Nockeby, Bromma.
Han arbetade i kommunpolitiken i Ekerö för Moderata
samlingspartiet under 70och 80-talen. Sixten blev
snabbt genom sin envishet
och arbetskapacitet en av
dem som tog betydande ansvar för att lotsa kommunen
in i framtiden efter sammanslagningen av Ekerö
och Färingsö kommuner
1971. Nu kom en ny tid med
en stor inﬂyttning till kommunen av framför allt unga
barnfamiljer.
Som ordförande i socialnämnden tog Sixten ansvar
för utbyggnad av barnomsorg, både daghem och fa-

miljedaghem och även av
äldrevård. Synen på avgifter för kommunala tjänster
skilde partierna åt och därmed även synen på kommunalskatt. Sixten hade
en skicklighet i att ta fram
underlag för beslut och konsekvensanalyser gärna med
grafer och statistiska underlag. Sixten var framsynt,
modig och ansvarstagande.
Ekerö kommun har mycket
att tacka Sixten för.
INGER LINGE
fd ordf KS
INGA B AGNÉR
fd ordf KF
INGEMAR HERTZ
fd ordf Moderaterna Ekerö

| till minne

Ingela Mæchel till minne
ADELSÖ | Vår kollega
Ingela Mæchel Westerberg har avlidit. När man
låter det sorgliga faktumet
sjunka in en stund och
pratar med några av hennes närmaste, inser man
vilken outtröttlig kraft
som stillnat. Livskamraten
Ove, dottern Anja med sin
familj, alla andra medlemmar i den förlängda familjen samt många vänner,
står nu kvar i det tomrum
hon lämnar efter sig.
Men minnena som de och
alla vi andra runt Ingela på
olika sätt bär med oss, är starka. Minnen som till stor del
präglas av hennes okuvliga
rättspatos och hur hon alltid var lojal mot sina ideal,
egenskaper som var särskilt
framträdande i hennes yrkesgärning. Men Ingela var så
mycket mer.
Av sina närmaste beskrivs
hon som levnadsglad, nyﬁken, vetgirig, godhjärtad
och osjälvisk. Att Ingela var
en person med en stark vilja,
enorm reslust och ivrig att gå
sina egna vägar visade hon
redan när hon som 16-åring
lämnade barndomshemmet
i Blackeberg och gav sig ut i
världen. Hon arbetade på fabrik och sjukhus i efterkrigstidens Tyskland, reste runt i
dåvarande Tjeckoslovakien,
i Afrika och hon bodde även

EKERÖ KOMMUN SÖKER
Handläggare för bostadsanpassningsbidrag
TILL MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORETS BYGGLOVENHET
Arbetsuppgifterna består i att handlägga ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.
Det är ett kommunalt bidrag som kan sökas av personer med funktionsnedsättning
för att kunna bo kvar i sin bostad och leva så självständigt som möjligt.

Läs mer på ekero.se/ledigajobb

en längre tid i Paris. Dottern
Anjas födelse 1975 var en av
de stora milstolparna i Ingelas liv och när dottersonen
Lucas föddes för fyra år sedan
blev det ännu en stor händelse som väckte starka känslor
och gav henne ytterligare
förankring i livet. Flytten
2004 till Adelsö och det egna
huset blev även det en omvälvande och positiv förändring i hennes liv.
I yrkeslivet som journalist
ﬁck Ingela utlopp för många

av sina personliga egenskaper. Hon började på Mälaröarnas nyheter i samband med
att tidningen ”återuppstod” i
början av 80-talet efter att ha
fört en vilande tillvaro under
några år. Under de första åren
arbetade hon som frilansare
parallellt med att hon skrev
för ﬂera kulturtidskrifter,
men så småningom blev hon
fast anställd och var med
och skapade en anda som vi,
hennes efterföljare, gärna
vill förvalta. Med Ingela togs

lokaltidningsjournalistiken
till nya nivåer och hennes
enorma engagemang ledde
till att Mälaröarnas nyheter
stundom kunde presentera
snudd på ”grävande” journalistik, vilket en mindre
redaktion ofta har mycket
begränsade resurser till. Men
med Ingelas ﬂit och vilja var
inget omöjligt. Kännetecknande var att hon inför utgivningen verkligen jobbade dag
som natt. Ingen nyhet skulle
missas.
Att hon dessutom skrev
och gav ut två lokalhistoriska böcker under de åren visar
ytterligare hur energirik hon
var. Efter pensioneringen
2009 gick hon ingalunda i
vila utan ägnade mycket tid
åt lokalt föreningsarbete och
var med och startade samt
drev ﬂera av Adelsös livaktiga föreningar samt den
omåttligt populära skriften
Adelsönytt.
Till slut tog sjukdomen
henne när sommaren var
som vackrast, men det var
inte utan hennes sedvanligt
starka motstånd. Då hade
hon kämpat ner den ﬂera
gånger och givit den en rejäl
match. Men även den starkaste måste någon gång vika
ner sig och vi är många som
minns henne som rakryggad
och med gråblå blick.
KOLLEGORNA PÅ MN

EKERÖ KOMMUN SÖKER
Drift- och systemtekniker IT
Som drift och systemtekniker på Ekerö Kommun kommer du att arbeta med
många olika delar inom IT. Du kommer i din roll driva olika tekniska
projekt internt på IT-enheten med fokus på att utveckla arbetssätt och
IT-verktyg, samt deltaga i projekt för att etablera nya digitala
verktyg ute i de olika verksamheterna.

Läs mer på ekero.se/ledigajobb

Redo för nya
utmaningar?

Redo för nya
utmaningar?

Mångsidig Vaktmästare

Teknisk installatör till FRA

Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? FRA söker
nu en servicemedveten och engagerad person till vår enhet för service. För rätt person kan vi erbjuda ett varierande arbete i en utmanande och unik verksamhet.

Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? FRA söker
QXHQVMlOYJnHQGHRFKÀH[LEHOSUREOHPO|VDUHI|UDUEHWHPHGWHNQLVNDLQVWDOODWLRQHU
bUGXGHQYLV|NHUNDQYLHUEMXGDHWWYDULHUDQGHDUEHWHLHQXWPDQDQGHNRPSOH[
WHNQLVNPLOM|

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

3n)5$DUEHWDUYLPHGXQLNDXSSJLIWHU±I|U6YHULJHVVlNHUKHWRFKLQWHJULWHW

Läs mer och ansök senast 26/8 på www.fra.se

Läs mer och ansök senast 26/8 på www.fra.se

nyheter
MÄLARÖARNAS

Inbjuder till

PARTIUTFRÅGNING
29 augusti kl 18:30
i Mälarökyrkan
Ekerö centrum

Samtliga partier
i kommunen är inbjudna

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

Skicka in dina fråga till politikerna!
Vi ställer
dem och
andra
heta
frågor
Torsdagar
kl 17-19
Radio
Viking
101,4inför valet
eller via webben
www.radioviking.se
Välkomna!
Maila frågor till:
red@malaroarnasnyheter.se
eller med brev till:
MN, Box 100, 178 22 Ekerö
Vi behöver frågorna senast 24/8
Ewa Linnros och Joakim Jonsson leder utfrågningen
Arrangör: Mälaröarnas nyheter i samarbete med
Mälarkyrkan och Radio Viking
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50 år sedan
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Mälaröarnas
nyheter startades av Svenska
dagbladet 1949
Tack vare ett
aldrig sinande
ﬂöde av
artiklar i MN
sedan 1949,
kan vi här ge
en återblick
av livet på
Mälaröarna för
50 år sedan!

Nytt ”centralbad” på Ekerö
MÄLARÖARNA | Sensommaren 1968 bjuder på såväl
beväpnade inbrott som en
lyckad skörd för bönderna.
Det påkostade och upprustade Lundhagsbadet tas även
i bruk och Statens naturvårdsverk säger sitt om
naturen på några mälaröar.
Hösten 1968 är riksmedia fyllda med stora händelser. Bland
annat invaderar Warszawapaktens länder Prag, vilket blir
början på en stor migrationsvåg.
Även på Mälaröarna händer
en hel del och Mälaröarnas nyheter är full av stort och smått.
Till exempel berättar man om
några fräcka tjuvar som drivs
på ﬂykten från Karamellan på
Drottningholm. Man kan läsa
att ”inkräktarna hade packat
en stor låda full med öl och
bakelser men blev avbrutna i
sin hantering av innehavaren
källarmästare Kurt Kjellver
och hans fru som bor i övervåningen och vaknade av bullret.”
Makarna Kjellner smyger
ner i kaféet iklädda nattkläder
rustade med ett tungt skruvstäd och ett strykjärn som de
bär i högsta hugg. Där möter

de tjuvarna och en av dem är
beväpnad med en lång förskärare. När makarna dyker upp
tar de dock för gott att ”schappa” från platsen och ut till en
väntande bil som rivstartar
och ger sig iväg åt Stockholmshållet.
Mälaröbönderna kan också för andra året i rad räkna in
en god skörd, står det att läsa
om i tidningen. Stockholms
läns lantbruksnämnd kan i
sin årsväxtrapport konstatera
att skördekvantiteten är god,
men att kvaliteten ännu inte
kan avgöras. Höstvetet får 5 på
en femgradig skala, vårbetet
får 4 och kornet får 3.
En positiv badnyhet ryms

Monica Dahlberg, Ingela Sjöström, Peter Faerden, Håkan Eskilsson och Christer Faith-Ell gillade
Lundhagsbadet.

också i den späckade tidningen. ”Ekerö har i sommar fått
ett ”paradbad” – helt värdigt
den starkt expanderande
kommunen, där det för övrigt
numera kryllar av badlystet
småfolk.” Det är Lundhagenbadet som har utökats och
rustats upp under sommaren
och blivit ”utomordentligt
trivsamt”. Det beskrivs i artikeln hur stranden som tidigare såg ut som ett träsk har
röjts till en öppen plan och
att växtligheten även i vattnet

har tagits bort. Dessutom har
ﬂera bryggor byggts och stora
mängder sand har lagts ut på
botten. Tanken är att badet
ska bli platsen för en ”centralsimskola” under kommande år och att alla öarnas barn
framöver ska få resa dit för att
lära sig simma.
Arbetet beräknas dock inte
att vara helt klart förrän året
efter, men redan denna sommar lockar den uppfräschade
badplatsen till sig mycket

folk och vissa dagar är ﬂera
hundra badglada människor
på plats.
Att Statens naturvårdsverk

har synpunkter på den nya
regionplaneskiss kan man
också läsa om. De menar att
den kommer att skapa ett
klassamhälle genom att inte
tillgängliggöra naturvärden
för alla människor. De skriver
att en priviligerad klass kan
koppla av i ytterområdena och

en mindre priviligerad blir begränsade till ”naturfragment”
i till exempel stadsparker. Därför pekar de ut Kärsön, Fågelön
och södra Lovö som några av
de områden som de tycker bör
omvandlas till naturreservat.
Idag kan vi konstatera att det
dröjde ytterligare 46 år innan
den visionen blir verklighet.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Funderar du på att byta
fönster eller ytterdörr?

EKSTRANDS tar hand om allt. Uppmätning, tillverkning och installation.
t
Fyll i formuläret på ekstrands.com/boka eller ring 08-279092 för offert.
Butik & utställning
Anderstorpsvägen 12 Solna
sthlm@ekstrands.com
08-27 90 92

Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

MÄLARÖARNAS NYHETER • 22 AUGUSTI 2018

KRYSSA EN ÄLDRE I VALET
Den 9 september är det val. Ungefär var fjärde röstberättigad person i Sverige är
65 år eller äldre. Men det märks inte. Bara 2,6 procent i riksdagen är över 65 år*.
Det behövs fler äldre i politiken och det kan du hjälpa till med.
Utnyttja din rätt att personrösta i valen till riksdag, landsting och kommun.
Kryssa en äldre person på listan för det parti du vill stödja, så får vi en bredare
åldersfördelning bland dem som bestämmer.

Välkommen till

Läs mer om personval på val.se.

GYMPA

*Källa: SCB.

pro.se/stockholm

Sättra småfågelkrog

spf.se/stockholmsdistriktet

Planteringsbord

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

med Mälarö SOK
start vecka 36
Våra tider är:
måndagar kl 20- 21
onsdagar kl 19-20
Plats:
Ekebyhovsskolans
gymnastiksal

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

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

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Ekerö Taxi
har en egen app!
Ladda ner till din mobil
och boka din resa
direkt i appen!

Läs mer på:
www.malarosok.nu

Radio Viking
firar 25 år!
Höstens stora musikhändelse på Ekerö!
Två jubileumskonserter i Erskinesalen
Lördag 15 sep kl 15.00
Ballroom Big Band med Annica Risberg
och Claes Janson
Söndag 16 sep kl 16.00
Lasse och Emil Sigfridsson med orkester
Boka biljetter på
www.ticketmaster.se

560 340 00

RADIO VIKING
Stationen för oss med vuxen smak
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Adelsö smedja avslutade sin gallerisommar med stor konst- och

Ministerbesök I slutet av juli besökte bostadsminister Peter
Eriksson (MP) lägenhetsbygget på Wrangels väg. På bilden syns
även Timo Siikaluoma, vd Ekerö bostäder och Olle Nordberg,
Ladza fastigheter.

| öarna runt

hantverksmarknad den 12 augusti. Totalt har trettioen konstnärer
och konsthantverkare visat sina verk i galleriet i den gamla smedjan, sedan mitten av maj. Dessutom har det bjudits på livemusik
och populärt kaféhäng för många öbor.
FOTO: OVE WESTERBERG

Adelsö hembygdslag höll sin traditionella hembygdsdag den
12 augusti. På programmet stod som vanligt marknad, musik,
lotteri, ponnyridning och storbak i bagarstugan. Årets nyheter
var beridet bågskytte, utställningar om jordkällare, kolmilan och
fotoutställningen ”Det var ett tag sedan”. FOTO: OVE WESTERBERG

Jazz i Skå Torsdagsjazzen på Skå festplats som fortgår hela augus-

Helgmålsringning Under sommaren har SVT sänt två program i

ti, startade med Groovin’ High den 9 augusti. Arrangemanget sker
i samverkan med föreningen Jazz på Mälaröarna

programserien ”Helgmålsringning” från Färingsö. Biskop Caroline
Krook har lett programmen som spelats in i Sånga kyrka och
Hilleshögs kyrka.
FOTO: STEFAN DAHLÉN

FOTO: ALBIN RIETZ

FOTO: MAGNUS JOHANSSON

Mälaröarna
GOD KVÄLL

Tidningens eget
radioprogram

Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4
01,44
Nu drar vi snart
igenwww.radioviking.se
med MN:s
ellerigång
via webben
eget radioprogram med lokala gäster,
nyheter, tävlingar och kommunens
kommunikationschef som svarar på era
inskickade frågor. Vi hörs 6 september!
Ewa & Jocke

Med Ewa Linnros
och Jocke Jonsson
torsdagar 17-19 på
Radio Viking 101,4

nyheter

MÄLARÖARNAS

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

Följ oss på facebook!
MÄLARÖARNAS

Mälaröarna
GOD KVÄLL

Om våra öar till 100 %! MÄLARÖARNAS NYHETER – gjord för mälaröbor, av mälaröbor, på Mälaröarna
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| mälarökrysset
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Mälarökrysset
Konstruktör Lars Fjellström
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: Sommarfest Ekerö centrum

FOTO: OVE WESTERBERG

Vi gratulerar Berit Sivander, till förra numrets vinst där
korsordet hade nedanstående lösning.

Vi hjälper dig med ditt projekt!

Thomas

Ove

Stefan

Martin

Emil

Med den kunskap och marknadsnärvaro våra
byggrådgivare har vågar vi stolt påstå att vi har
marknadens bästa support – fråga oss, vi kan!
Har du ett projekt på gång, stort som smått, är det bara att ringa,
mejla eller komma in och prata med våra byggrådgivare för att få
goda råd, beställa material eller få en offert.

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

Bara 5 minuter
från Tappström
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Hem/företagsstäd

FÖNSTERPUTS

!

Vår Älskade Sambo
Pappa och Bror

Min älskade
Make och Pappa

Hasse Sparrhoff

www.ekerostad.se
070-5601954

Jord, Sand & Grus

* 1 februari 1951
har idag stilla insomnat
i hemmet
30 juli 2018

Lajos Bartha
* 27 januari 1943
somnade in
stilla och fridfullt
Stenhamra
den 2 augusti 2018

AGNETHA
ANITA
Gunilla

AGNES
THOMAS och LISA
Släkt och vänner

Släkt och vänner
Ekerö Re-Arb

Störst av allt är kärleken

FixarService
ce

0760-062641

| familj

Gravsättning kommer att ske i
minneslunden på Ekerö kyrkogård

Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen
Se vår prislista: www.malarobegravning.se
Vi gör hembesök för din trygghet.
Ring för tidsbokning 08-560 360 80

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

När Dina steg har tystnat,
finns ändå ekot kvar.
När Dina ögon slocknat,
vi alla minnen har.
Vi spar dem i våra hjärtan,
tar fram dem då och då.
Så kommer Du för alltid,
att vara här ändå.
Begravningen äger rum på
Svartsjö Slott fredagen den
7 september kl 13.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund. Svar
om deltagande till Mälarö Begr.
byrå 08-211 144 senast
4 september. Se minnesida
malarobegravning.se

Melker har blivit
en stor kille!
Puss och kram
på 4-årsdagen
från mormor och
morfar.

Grattis Ludvig 10
år! Puss och kram
från mamma,
pappa och Viktor!

 DÖDA


• Lars Johan Uno Fröjd, 4 maj,
90 år.
• Kurt Gustav Christian
Hellund, 31 maj, 82 år.
• Sven Åke Olofsson, 11/6,
76 år.
• Per Håkan Eskilsson, 21/6,
82 år.
• Karl Anders Roland Hagberg,
26/6, 80 år.
• Fredrik Örnberg, 26/6, 50 år.
• Erik Olof Ekstrand, 29/6,
94 år.

Grattis på 13-årsdagen den 21/8
älskade Liam
Forssen önskar
mamma, Janne
och Jesper!

Stort grattis
Dennis och Linda
till er underbara
dotter Ebba, vårt
andra barnbarn!
Farmor och farfar

• Astrid Kahm, 7/7, 71 år
• Stig Bernhard Lööwf, 12/7,
85 år.
• Inga Carita Lööwf, 12/7, 77 år.
• Iréne Wennerberg, 19/7, 86 år.
• Carl-Olof Knutsson, 21/7,
91 år.
• Inger Anna Stina Brodin, 27/7,
78 år.
• Disa Maj-Britt Möllergren,
31/7, 88 år.
• Sven Gunnar Englund, 31/7,
74 år.

Världens bästa
grej har hänt, för
Kevin har anlänt!
080718 kl 08:09
kom en pojke på
3604 g. Stolta
föräldrar

• Karl Bertil Ingemar Nilsson,
31/7, 88 år.
• Thomas Roxhed, 1/8, 57 år.
• Gregor Gustav-Adolf Friberg,
11/6, 90 år
• Gunvor Elisabet Wirén, 10/7,
104 år.
• Maria Ehlena Elisabeth
Enmark, 12/7, 46 år.
• Gösta Harry Ingvar Brisenheim, 25/7, 88 år.
• Ingemar Nilsson, 31/8, 2017,
88 år.

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpg-bild.
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se
• Publicering sker i kommande nr, i turordning, i mån av plats

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Gamla Huset Butik
Åkerstigen 93 - 560 30121

Alfa Ekerö

IGNIS

Begravningsbyråer
Med lång tradition och
gedigen kunskap hjälper
ȱȱĴȱȱĴȱ
§ȱ
www.ignis.se
Sandviksvägen 4, tidsbokning
på telefon 08 - 560 310 65
Auktoriserad av SBF

Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa,
traditionella eller nytänkande, allt efter våra kunders behov och önskningar.
Vi gör även hembesök och hjälper gärna till med bouppteckningar.
Varmt välkommen med frågor eller besök!
Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se

RUT-avdrag
50 % rabatt
på timpriset
Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar
0707-139 000 08-560 402 51
Leif Rickegård

Min älskade mamma

Disa Möllergren
* 26 september 1929
har lämnat mig i djupaste
sorg och saknad
Ekerö den 31 juli 2018
LEIF
Släkt och vänner
Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
det lämnar Du nu
för en skönare värld
Begravningen äger rum fredagen
den 7 september kl 11.00 i Ekerö
kyrka. Efter akten inbjudes till
minnesstund i Hembygdsgården.
Valfri klädsel.
Istället för blommor tänk gärna på
Hjärt- och Lungfonden
telefon 0200-88 24 00
Tacksam för svar till
Klockarebolagets begr.byrå
08-661 20 98 alt.
osa@klockarebolaget.se
senast den 1 september.

Vår Älskade Son
Bror och Sambo

Vår käre

Thomas Roxhed

Gunnar
Englund

* 10 juli 1961
har idag hastigt lämnat oss
1 augusti 2018

* 29 mars 1944
✝ 31 juli 2018

WILLY och ANNE-MARIE
KENT
TIP

har efter en lång tids kämpande
lämnat oss och funnit ro

Släkt och vänner

MARIANNE och ULF
Helén Stefan

Älskad - Saknad
Du fattas oss

Släkt och vänner
Saknad

Begravningen äger rum i
Ekerö kyrka
onsdagen den 29 augusti kl 14.30.
Därefter är ni välkomna till
minnesstund. Var vänlig anmäl
deltagande till ekero@ignis.se
eller 08 560 310 65 senast 24/8
Istället för blommor tänk gärna på
Strokfonden tel: 0200 88 31 31

PRIVATA ANNONSMARKNADEN

Begravningen äger rum i
Ekerö kyrka
fredag 31 augusti kl. 11.00.
Därefter är ni välkomna till
minnesstund i Kyrkstugan.
Var vänlig anmäl deltagande till
ekero@ignis.se eller 560 310 65
senast 27/8

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

 SÄLJES

 KÖPES

Stora mängder ohuggen ved
(björk och tall) till salu, bra
pris. Vi har även stora mängder Paroc isoleringsull som
blivit oanvänd vid bygge och
säljes billigt. 070-910 08 07.
Finns i Ekeby, Munsö.

Stående frys, stor eller liten,
Sixten är
äldre spelar ingen roll, bara
försvunnen
den fungerar bra. Badkar
köpes till badr. 070-528 07 42. fr Barnbyn,







Motionscykel, begagnad,
enkel modell. 070-251 59 19.

Presentkort Svenskt Tenn
UTHYRES
värde 3 000 kr säljes för 2 500
kr. 073-993 93 18.
Bryggplats för mindre båt på
Gällstaö. 070-608 33 26.
Vi ﬂyttar till
mindre. 2
Mindre stuga 55 kvm uthyres
plyschsoffor
from 1 sep. Tvätt, diskm,
NK 70-tal
dusch. 070-734 70 93.
1 200 kr. Stort köksbord
(88x184) snickeribyggt med
SÖKES
skiva av stående furuklossar,
600 kr. Weber gasolgrill med
Vi söker dig m hundvana som
gasoltub och skydd, 1 100 kr.
vill vara dagmatte el bara
Röd dam/tonårscykel, 200 kr. hjälpa till att ta ut vår snälla
073-314 78 87.
labradortik ca 3 vard/v fm/





Byloppis på Väntholmens
gård, Färentuna. 1-2 sept,
kl 12-16. Välkommen!







lunch. Amy är väluppfostrad,
okomplicerad. Går ﬁnt i koppel. Ers enl ök. 072-220 15 32.
(Skärvik/Lundhagen)

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

FÖRSVUNNEN





Skå, sedan 9
juli. I början
av juni blev han
lejonklippt enl bilden men
bör nu vara lite korthårig på
kroppen men med lång päls
på ben, huvud och svans.
Han är brunmelerad, smal
och har ett halsband, utan
bjällra men med en liten
namntub som innehåller
lapp med namn och tel.nr.
Om han inte lyckats få av
sig det. Tacksamma för all
info. 070-870 07 40.





ÖVRIGT



Blev påbackad av en buss fredagen den 15/6 utanför Circle
K och skulle behöva vittnet till
händelsen. 070-593 80 05.

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Publicering sker i nästkommande nummer,
i turordning samt i mån av utrymme.
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EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer
för ALLA bolagsformer och verksamheter

Välkommen till ERB!

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

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

EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

Ekerö Redovisningsbyrå AB är en
modern redovisningsbyrå som strävar efter att hålla en aktiv dialog
med sina uppdragsgivare. Sedan
starten 1987 har vi fått förtroendet att arbeta åt ﬂera hundra
företag och vi kan idag räkna
oss bland de större redovisningsbyråerna i Sverige. Vår personal
har tystnadsplikt om våra uppdrag
och behandlar all information med
sekretess. Vi har ett aktivt kvalitetsarbete och en strävan att personalen ska vara delaktig och engagerad. Vi ser oss som fullservicebyrå
och en komplett ekonomipartner till
våra uppdragsgivare.

TEGELBRUKSVÄGEN 1A

I

z Bolagsbildning
z Bokföring
z Kund-

& leverantörsfakturahantering

z Inkassohantering
z Bokslut

och årsredovisningar

z Löner
z Deklarationer

och skattefrågor

z Koncernredovisning
z Budgetering
z Ekonomiska

analyser

z Affärsplan
z Affärs-

och bolagsjuridik

z Utredningar
z Kreditupplysningar
z Värdering

Vi välkomnar nya kunder!
EKERÖ C

I

08-560 397 00

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

Välkommen till OD Tvätten
”Gör-det-själv tvätthall för lastbilar och övriga företagsbilar ﬁnns på Bryggavägen 110 B-huset
Kontaktperson för OD Tvätten: Ronnie 073-937 79 68

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

Entreprenör

skalfast.se
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Service och reparationer
z HUSBILAR
z HUSVAGNAR




Mälaröbo döms för
förberedelse till mord

z SLÄP
z 4-HJULSMÄTNING




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

UbbeSotare

Kommunanställda utsattes för olaga hot

– Ny regi sedan 1 juni 2015 –

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



zwww.ubbesotare.se

MÄLARÖARNA | Polisen
kan vittna om en förhållandevis lugn sommar på
Mälaröarna, även om ett
par dramatiska händelser
har skett. Sjöräddningen
har dock haft fullt upp i
det varma vädret.

Välja
behörig sotare?
Jag hjälper dig
med ansökan

z Husgrunder z Ingrävning

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

HOWQVIST

Ägaren till kanoten mötte
en bil som hade den på taket och larmade polisen som
lyckades gripa två personer.
Ärendet handläggs nu av
sjöpolisen, berättar Håkan
Thor, kommunpolis.
Han kan också berätta att i

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

SCHAKT & TRANSPORT AB

PÅ SPANING...


I början av sommaren vandaliserades
Mälaröarnas
biodlarförenings observationskupa vid Ekebyhovs
slott. Observationskupan
har stått i parken i många år
och här kunde förbipasserande se bisamhället genom
glasväggar. Någon hade
släng ut glasväggarna och
kupans vaxkakor och bisamhället var dött dagen efter
när vandaliseringen upptäcktes.
I juli skedde en drunkning, som avskrivits som
en olycka, i Blå Lagunen på
Munsö.
– Den 9 augusti skedde
en kanotstöld på Gällstaö.

mitten av augusti skedde ett
ﬂertal bildelsstölder i Närlunda, en typ av brott som
periodvis ökar, men inte har
inträffat på ett tag på Ekerö.
I början av augusti ﬁck
också en person på Ekerö
sin dom efter en händelse
som skedde under våren på

”Ägaren till kanoten
mötte en bil som
hade den på taket
och larmade polisen
som lyckades gripa
två personer”

Massageterapi
Idrottsmassage
Laserterapi
Koppning m.m.
www.ekerohalsorum.se

z

på tredje punkten till förberedelse till mord.
På annan plats i tidningen går det också att läsa om
att Sjörädningen har haft en
intensiv sommar med anledning av det varma vädret
som leder till många badare,
båtåkare och ﬁskare.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

Bryggavägen 131D, JUNGFRUSUND

,byt luckorna!
Behåll stommarna

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

Ekerö. Den anklagade hade
vid två tillfällen hotat personer på kommunen via telefon. Vid ett tredje tillfälle
hade han beväpnat sig med
en sax, ﬂera knivar och en
pilbåge och rört sig i Ekerö
centrum, på väg mot kommunhuset, men greps innan
han kom dit. Gärningsmannen dömdes för olaga hot på
de två första punkterna och

i säkra händer

Cert. Med. Massageterapeuter Johanna & Lottie
Generösa öppettider. Boka via Bokadirekt.se
z

En mälaröbo beväpnade sig med knivar, en sax och en pilbåge och
begav sig mot kommunhuset.
FOTO: ARKIV

PC Akuten

Vi hjälper dig vid smärta, skador & stress

08-560 300 15

| larmet går

08-24 70 80

www.ingwallkoket.se

Vi har 4,6
i snittbetyg
hos Reco.

Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu!

BRA FINANSIERING

Nu även automat

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

MOPED - BIL - SLÄP

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

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

www.pcakuten.se

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

fruJanssou

070-753 64 44

ALLT INOM BYGGNATION
Från små till stora projekt

Salong Nataly & Alisa
S

ÖGONFRANSAR
Lash lift med Botox – Laminering
NAGLAR
Classic och Advanced

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

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

100 olika färger gellack.
Säljer även Didier professionella gellacker
Tidsbokning: 076-709 00 40. Bryggavägen 121

@frujanssons
www.frujansson.se

www.ekesioo.se

em ma
På h

p la n fi n n s a l l se r v i c e f ö
r d ig !

SERVICE FÖR DIG!
BILUTHYRNING

BILSERVICE

T

RB

RANSC

MO

O

IK

R

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

Välkommen till Circle K i Träkvista!

SFÖ

RBU

N

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

08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

FASTIGHETSSERVICE

ENTREPRENAD

DATA

PUMPINSTALLATIONER
ENERGIBORRNING

S

4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

Träkvista Bilservice AB

Öppet
Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd, Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96

EN

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

Service • Däck

UTHYRNING

Personbil, lastbil & släp

H

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Service och
reparationer
av alla
bilmodeller

D

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Din verkstad
nära Dig

BRUNNSBORRNING

F’SONS

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

ALLSERVICE AB
UTrädgårds-/Fastighetsskötsel
UBorttagning

av sly mm
& montering
UÖvrigt efter era önskemål
UStaketförsäljning

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

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

Vi kan leverera
hem till Er

Binärdata AB
0707-139 000
560 402 51

FÖNSTER

•
•
•
•
•

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

FÖRRÅD
Lilla Berga 1, Skå

Lackering av
köksluckor

GOLV
Mattläggning
z
z
z

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

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

WUR[KDPPDUHQWUHSUHQDGVH

LOKALER

LACKERING

Vi lackar snabbt och
proffsigt! Vi kan hämta/
lev. och dem./mont.
NCS-kulörer för enkelt
kulörval. Vi tar även emot
bord, stolar, skåp, m.m.
30 år i branchen betyder
kvalitet och ansvar.
Vi lackerar också andra
trä- och järnkonstruk-tioner. Ring eller maila
oss för prisförslag.

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

uthyres till
hem & företag
z
z

TAXI

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

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

¡ဖ¡´ဖ¦£¡
¦Ŵ¡ဖ ¤¡ö¡ဖÄ

560 340 00

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

FÄRGHANDEL

Ditt taxibolag
på hemmaplan

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

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

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

TRÄDGÅRDSBUTIK

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

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

www.fsons.se

Ekerö • Träkvista Torg

08-564 109 50 • lejagruppen.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

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

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

·ဖŠၹၸဖၹႀထöဖ£öၹၸဖၹၾ

TOMT & TRÄDGÅRD
z Vatten/avloppsanläggningar


z Dränering/grund

isolering
z Schakt/transport/markarbete
z Pumpar/rörarbeten






Färingsö
Brunnservice
Clas Häggberg
070-538 88 72
Kvällar 560 401 49
Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

CGS
Trädfällning
 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport
– Över 20 år i branschen –
Ansvarsförsäkring & F-skattebevis

Göran Sundström
Tel. 560 453 04
Mobil. 070-578 56 59

Koll på läget sedan 1937

Nybyggd 1-plansvilla

Lennartsnäsvägen, Färentuna

Nyproducerat enplanshus

6 rok, 166 m² UTGÅNGSPRIS 6 750 000 kr VISAS Ring
för tidsbokning BYGGÅR 2017 TOMT 1149 m² EP IU
MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Påkostade materialval

5 rok, ca 172 m² UTGÅNGSPRIS 5 700 000 kr VISAS
Ring för tidsbokning BYGGÅR 2017 TOMT 2000 m² EP
IU MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 070-826 83 00

Fin exteriör & tilltalande interiör

Lundhagsvägen 9, Ekerö

Attraktivt sjönära läge

Björkuddsvägen 92B, Ekerö

Stor gaveltomt

Kvartsstigen 13, STENHAMRA

7 rok, ca 125 + 125 m² PRIS 5 900 000 kr VISAS Sö 26/8
kl 14:00-14:45 BYGGÅR 1963 TOMT 785 m² EP 114 kWh/
kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 070-826 83
00

Sista huset - två är sålda

Solig uteplats med sjöutsikt
Pool

3 rok, ca 78,3 m² UTGÅNGSPRIS 3 850 000 kr AVGIFT 3
826 kr/mån VISAS Sö 26/8 kl 12:45-13:30, Må 27/8, ring
för visning BYGGÅR 1978 EP 76 kWh/kvm/år MÄKLARE
Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

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

Bli först att flytta in!

Sol precis hela dagen
Centralt läge

Koll på läget sedan 1937

Södra Kafévägen 2, Ekerö
5 rok, 145 m² UTGÅNGSPRIS 5 750 000 kr VISAS Ring
för tidsbokning BYGGÅR 1988 TOMT 836 m² EP 98 kWh/
kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 070-760
46 63

Tegelbruksvägen 3D, Ekerö
3 rok, ca 79 m² UTGÅNGSPRIS 2 475 000 kr AVGIFT 5
765 kr/mån HISS Ja VISAS Ring för tidsbokning
BYGGÅR 1988 EP 84 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn
Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Smakfull renoverat kök

Ekuddsvägen 38B, Ekerö

Fritt gavelläge

Centralt läge

3 rok, ca 91,5 m² UTGÅNGSPRIS 3 175 000 kr AVGIFT 4
504 kr/mån VISAS Sö 26/8 kl 14:15-15:00, Må 27/8, ring
för visning BYGGÅR 1985/1986 EP 59 kWh/kvm/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Gaveltrea i markplan

Stigbergsslingan 3, Färentuna

Sjönära villatomt

Soligt sydvästläge

Villatomt UTGÅNGSPRIS 1 250 000 kr VISAS Sö 26/8
ADRESS Stigbergsslingan 3 TOMT 2570 m² EP IU
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Högt fint läge

Generösa öppna ytor

Bekvämt boende

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

Insynsskyddad uteplats i väster
Helkaklat badrum

Förhandsbesked finns

Koll på läget sedan 1937

Söderbergav. 20, Skå
8 rok, ca 175 + 24 m² UTGÅNGSPRIS 4 975 000 kr
VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1952 TOMT 4195
m² EP 116 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist
TELEFON 070-510 65 69

Allévägen 36, Ekerö
6 rok, 152 + 15 m² UTGÅNGSPRIS 6 850 000 kr VISAS
Ring för tidsbokning BYGGÅR 1969 TOMT 1215 m² EP
81 kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON
070-760 46 63

Familjevilla med ogenerat läge

Norra Kafévägen 23C, Ekerö

Separat extra lägenhet

7 rok, 191 + 21 m² UTGÅNGSPRIS 7 500 000 kr VISAS
Ring för tidsbokning BYGGÅR 1988 TOMT 1544 m² EP
73 kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON
070-760 46 63

Underbar utsikt mot Mälaren

Koltrastvägen 28, Ekerö

Pool med sol hela dagen

Generösa sällskapsytor
Stora fönsterpartier

6 rok, ca 137 m² UTGÅNGSPRIS 5 995 000 kr VISAS Sö
26/8 kl 12:30-13:15, Må 27/8 ring för visning BYGGÅR
1994 TOMT 652 m² EP 73 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny
Näslund TELEFON 070-826 83 00

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

Rymlig 1-plansvilla med öppna ytor
Vardagsrum med tak till nock
Lugnt läge på återvändsgata

Generös familjevilla
Rofyllt och barnvänligt område
Garage i huset

