
Träkvista
08-560 300 96

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

Ring Camilla 070-635 73 34 

Hyr kontor här!

Lokal redovisningsbyrå 
med helhetsansvar

08- 505 934 30
www.admit.se

Löfte om
åtgärd för
Brommaplan
Socialdemokraterna i Stockholms stad och i 
Ekerö kommun lovar att öka framkomligheten  
vid Brommaplan. | 4

Badhuslöfte
Ekeröalliansen lovar att denna gång kommer bad-
huset att bli verklighet. En symbolisk skylt står nu på 
Träkvistavallen med texten ”Vi bygger badhus”. | 6

Få unga kandidater
Förutom Sandra Pernkrans (C) 22 år, är den yngsta 
kandidaten till kommunfullmäktige 34 år. Många partier 
vittnar om hur svårt det är att hitta ungdomar som kan 
och vill engagera sig i kommunalpolitiken. | 12

Vädjan från ridklubb
Ekerö ridskolas lokaler behöver renoveras och kom-
pletteras för att en kvalitativ verksamhet ska kunna 
drivas. Kommunen äger fastigheten. Nu vädjar Mälarö-
arnas ridklubb till kommunen om hjälp. | 18

”Vår vision om en trygg småstad innebär inte 
att vi bygger bort landsbygden, utan att vi 
utvecklar kommunen i en lagom takt för att 
behålla vår landsbygdskaraktär och undvika 
att bli en förort till Stockholm.”  |  tyck 36-38

Nya lägenheter
Vid månadsskiftet blev de första av Ekerö bostäders 
80 nya lägenheter på Wrangels väg färdiga för inflytt-
ning. | 22 

Hovgårdens utveckling
I jämförelse med Birka är Hovgården ett outvecklat 
besöksmål. Vad gör ansvariga för att lyfta den delen av 
världsarvet?| 24

Bakom skärmen
Emma Wretman föreläser tillsammans med två kol-
legor om ungdomar och sociala medier. ”Våga testa 
sociala medier själv”, uppmanar hon föräldrar. | 28
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Badhus, vägföreningar, skola, miljö, kultur, integration och inte minst exploatering handlade de frågor om som 
kommuninvånarna skickat in till MN:s partiutfrågning. | 10-11                                                                                      FOTO:  LO BÄCKLINDER  

MN:s partiutfrågning

Kaggeholms slotts framtid börjar nu, 
var med och bidra med dina idéer på 
kaggeholm@sisyfos.se

Vad tycker du om 
bilköer? 

Vi finns i Ekerö C
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Din lokala Hemtjänst 
och Boendestödjare
AdeoCare verkar efter 
en filosofi som bygger 
på små, lokala arbets-
grupper där vi an-
passar vårt stöd efter 
dina unika behov och 
situation. Det är troligt-
vis hemligheten bakom 
våra goda resultat     
och kvalitet.

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

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

2 betala för 1!

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

Passa
på!

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet frånVi bjuder alltid på kaffe!
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”Vi bygger badhus” lyder texten på den skylt 
som nyligen avtäckts. Hur säkert det är frågar 
sig många. Sid 6.                    FOTO: EKERÖ KOMMUN

Under några intensiva augustidagar var det film-
inspelning på Munsö och Ekerö. Sid 32.
                FOTO: CLAUDIA BALBOA
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Om bara några dagar ska valet avgöras. Av de tre kommunalval jag har bevakat, har jag aldrig 
sett ett så stort engagemang från kommuninvånarna som denna gång. Till den partiutfråg-
ning som vi på tidningen arrangerade, kom en enorm skörd av frågor in och ett område som 
utmärkte sig, var exploateringen i kommunen. Parollen ”Från landsbygd till småstad” ifråga-
sätts, ”är höghus verkligen synonymt med småstad?” undrar många. På sidorna 10 och 11 kan 
du läsa frågeställningarna och svaren kring tre områden som togs upp under utfrågningen, på 
insändarsidorna finns också många tankar om kommunens exploatering. 

Redan för 50 år sedan skrev man i MN om exploatering och dess konsekvenser, mer om 
detta kan du läsa i vår artikelserie ”För 50 år sedan”. 

En av de exploateringar som genomförts är byggnationen vid Wrangels väg och nu har pro-
jektet officiellt invigts. Ett första spadtag har tagits för en ny aktivitetsyta och som en symbo-
lisk handling för att visa att det nu ska bli ett badhus, avtäcktes förra veckan en skylt med orden 
”Nu bygger vi badhus”. Denna gång är det verklighet lovar politikerna, men många frågar sig 
om detta verkligen kan vara sant. Svaret på den frågan får framtiden utvisa. 

Jag inledde med det stora engagemanget från kommuninvånarna och i denna tidning kan 
du också läsa om föräldrar som engagerat sig i att få ordning på en ”glömd” lekplats och om 
unga tjejer som föreläser för vuxna om hur internet och sociala medier fungerar, för att hjälpa 
vuxna att förstå den värld som deras barn befinner sig i och vilka normer den präglas av.

                                                   EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

FASTIGHETSBYRAN.SE

Lantlig livskvalité på stor tomt! Med ljuvlig odlingsträdgård och huset högt beläget i naturskön
idyll - Välkommen till detta charmfulla "hus på landet" om totalt ca 100 + 60 kvm från 1962/2006.

Utgångspris 3 675 000 kr Rum 4 rum, varav 2 sovrum Boarea 98 kvm + 60 kvm Tomt 3 145 kvm
Visas sön 16/9 kl.12.00-13.00 och mån 17/9 kl.17.00-17.45. Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Ekerö | Färingsö Kungsberga
Furuvägen 20

Välkomna till Näktergalsvägen och detta smakfulla hus beläget i populära och barnvänliga Älvnäs.
Här bor ni med centralt läge på Ekerö och har samtidigt gångavstånd till bad i Mälarens vatten
sommartid och anlagd skridskobana vintertid och en egen båtplats vid gemensam brygga.

Utgångspris 9 475 000 kr Rum 6 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 165 kvm + 20 kvm Tomt 1 042 kvm
Byggt 2015 Energiklass C Ring för tidbokning Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö | Ekerö Älvnäs
Näktergalsvägen 2D

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 | Färingsö Stenhamra Kornvägen 12

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 Ring för tidbokning Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Ekerö | Drottningholm Lunda 36, Lovö

Utgångspris 3 475 000 kr Rum 6 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 134 kvm Tomt 1 234 kvm Byggt 2005
Ring för tidbokning Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö | Ekerö Adelsö Norrängsvägen 8

Bara tre av tio tycker  
det är enkelt och kul  
att byta bostad.
Så kan vi ju inte ha det.
Säljcoachen. Ännu en anledning att prata med  
Sveriges största mäklare.
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BROMMAPLAN | Socialdemo-
kraterna i Stockholms stad och 
Socialdemokraterna i Ekerö 
kommun lovar att öka framkom-
ligheten vid Brommaplan. 

– Den tidigare parkeringen som Jan 
Valeskog (S) stadsbyggnadsbor-
garråd i Stockholms stad och Han-
na Svensson (S), oppositionsråd 
i Ekerö kommun, möttes den 31 
augusti vid Brommaplan för att ta 
ett symboliskt handslag för löftet 
om en förbättrad trafiksituation. 
Tillsammans presenterar man två 
alternativa förslag för att bygga om 
Brommaplan för en snabbare ge-
nomfart. Alternativ ett är att göra 
om Brommaplan till en fyrvägsk-
orsning. Detta alternativ innebär 
dock större störningar under det 
år platsen behöver byggas om, tro-
ligtvis krävs också en ny detaljplan. 

Alternativ två som är en ut-
veckling av dagens rondellösning, 
är billigare att genomföra och har 
mindre störningar under ombygg-
nadstiden.

En tidsbesparing är möjlig på om-
kring fyra minuter per resa i det 
första alternativet och omkring 
en minut i det andra. Bussarna får 
ännu större tidsvinster i bägge fall-
en. För en trafikant som passerar 

rondellen två gånger om dagen, 
fem dagar i veckan, 45 veckor om 
året innebär det en intjänad restid 
på mellan 30 timmar per år. För 
det andra alternativet innebär det 
7,5 timmar per år. En ombyggnad 
innebär också att köerna i hela tra-
fiksystemet i Västerort kan mins-
ka, både från Hässelby-Vällingby 
och Ekerö.

– Det känns bra att vi kommer 
framåt i den här frågan. Mälarö-
borna behöver en bättre lösning på 
Brommaplan, säger Hanna Svens-
son (S), oppositionsråd.

Finns det någon tidplan?
– Vi hoppas att komma igång 

med ombyggnationen så snart som 
möjligt, men först måste de två 
alternativen utredas ordentligt för 
att se vilken som är den bästa lös-
ningen, svarar Hanna Svensson.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Förbättring av Brommaplan   

TRAFIK ”Mälaröborna behöver en bättre lösning på Brommaplan” ’’Ny parkering 
LOVÖ | En ny parkering med 
plats för 175 bilar kommer att 
iordningsställas på Lovön.

Sedan parkeringarna i anslutning 
till Drottningholmsparken blivit 
avgiftsbelagda samt reglerats med 
begränsad parkeringstid på max 
sex timmar, är det många mälarö-
bor och inte minst de som bor på 
Lovön, som efterfrågat en alterna-
tiv parkering. 

Kommunen har haft ett möte 
med Statens fastighetsverk som 
äger stora delar av mark på Lovön 
och med slottsförvaltningen. 

– Vi har gemensamt kommit 
fram till en ny parkering som ska 
vara till nytta för våra medborgare, 
berättar Adam Reuterskiöld (M), 
kommunstyrelsens ordförande.

Parkeringen med plats 
för 175 bilar, ska ligga vid 
Drottningholmsskolan intill åter-
vinningsstationen. Parkeringen 
kan bli avgiftsbelagd.

– Eventuellt blir det en mindre 
avgift. Skälet är att undvika att inte 
bilar blir stående. Men det blir i så 
fall en ringa avgift, säger Adam 
Reuterskiöld.

– Vi tror att man kan komma 
igång med att iordningställa parke-
ringsplatsen redan i oktober. Vi har 
jobbat hårt från kommunens sida 
med att lösa detta, vi vet att trafi-
ken och pendling är det viktigaste 
för våra medborgare. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Jan Valeskog (S) stadsbyggnads-
borgarråd och Hanna Svensson (S), 

oppositionsråd i Ekerö kommun, 
tar i hand på att Brommaplan 

nu ska förbättras.
    
                          FOTO: SOCIALDEMOKRATERNA 



 24  90  /st 

 Saffransaioli  
 Tappens egna.   200 g. 
  Packad.      

 Räkor   
     Kokta.      

 Från manuell a fi skdisken 

�

Enkla genvägar till  goda 
färsrätt er fi nn s i våra hyll or.

/Lill emor

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

 Kycklingfärs   Kronfågel. 
Ursprung Sverige.   500 g.   
Packad.   Jfr pris 79:80/kg.    

 34  90  /st 

 Lammfärs   Smak av Gotland. 
Ursprung Sverige.   500 g.   Packad.   Jfr pris 99:80/kg.    

 Nötfärs   Smak av Gotland. 
Ursprung Sverige.   1000 g. 
  Packad.   Jfr pris 69:90/kg.    

 69  90  /kg 

 49  90  /st 

 /st 
 10k 

 Gul lök   ICA. 
  I knippe.   Jfr pris 10:00/kg.     

Färs till allt!

 /kg 
 249k 

 /kg 
 119k 

 Parmesan   Italien. 
  Ca 500 g.   Packad.      

Öppet 8–22

Tappström
Priserna gäller vecka 36 t o m 9/9-18 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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KOMMUNEN | ”Vi bygger bad-
hus – Ekeröbornas nya vattenhål 
för motion, lek och avkopp-
ling”. Så lyder texten på den 
stora skylt som sattes upp vid 
Träkvistavallen den 24 augusti.

Den stora skylten med en simmer-
ska som far fram under klarblått 
vatten, avtäcktes av Adam Reu-
terskiöld (M), kommunstyrelsen 
ordförande, Ove Wallin (C), kom-
munstyrelsens förste vice ordfö-
rande och Sivert Åkerljung (KD), 
kultur- och fritidsnämndens ord-
förande.

– Det här vallöftet har vi haft 
sedan länge. Vi har sagt att när vi 
kan, så ska vi bygga ett badhus. Det 
känns fantastiskt att kunna säga att 
nu är projektet igång. Det kommer 
att ta ett tag innan man stoppar den 
första tån ner i vattnet, men det är 
viktigt för våra medborgare att för-
stå att det är på riktigt, säger Adam 
Reuterskiöld och fortsätter:

– Nu utarbetas förfrågningsun-
derlaget. Det är viktiga dokument 
när det gäller sådana här stora pro-
jekt för få det vi vill ha till en rimlig 
peng. Hur vi upphandlar det är inte 
riktigt klart, men jag tror att det ef-
fektivaste för kommunen är att det 
är någon annan som driver det.

Ove Wallin konstaterar också att 
delar av det förberedande arbetet 
redan är klart.

– Om allt går som det ska bör 
det kunna stå klart ungefär 2020. 
Det finns redan en gällande de-
taljplan. Det bygglov som finns 
måste däremot aktualiseras då det 
har gått ut. Badhusplanerna har ju 
pågått länge. Min pappa satt i fri-
tidsnämnden och jag tror att det 
var 1972 som han kom hem och sa 
att ”nu är det klart”. Men det har 
nog aldrig varit valfloskler utan 
det har funnits en ambition från 
många partier, säger Ove Wallin.

– Det känns väldigt roligt som 
kultur- och fritidsnämndens ord-
förande att nu få dra igång projek-
tet. I de kultur- och fritidsvane-
undersökningarna som nämnden 
gjort med barnen och ungdomar-
na i vår kommun, har badhus legat 
i särklass högst på deras önskelista 
på vad man saknat och efterfrågar 
mest i vår kommun. Som kristde-
mokrat är jag också särskilt glad 
eftersom vi var det enda parti som 
vågade driva denna fråga i val-
manifest och valrörelse 2014. Att 
kunna leverera detta vallöfte till 
mälaröborna känns så klart all-
deles utmärkt, säger Sivert Åker-
ljung.

Badhusplaner har funnits i kom-
munen i 50 år, men för cirka tio år 
sedan var det nära att bli verklig-
het. 2009 togs beslutet av kom-
munfullmäktige om att ett badhus 
skulle byggas. Upphandlingen 
skulle vara klar till sommaren och 
första spadtaget skulle tas hösten 
2010 med en beräknad byggtid på 
cirka ett och ett halvt år.  Inför valet 
2010 sa dåvarande kommunsty-
relsens ordförande Peter Carpelan 
(M) att ”Vi har jobbat hårt för att 

Ekerö ska få ett badhus. Det ska 
byggas vid Träkvistavallen och be-
räknas stå klart under 2011-2012”. 

Men planerna grusades ganska 
fort, upphandlingen blev mer 
komplicerad än väntat. Dock var 
förhoppningen att upphandling-
en skulle vara avklarad årsskiftet 
2010/2011. Men i februari 2011 
beslutades att den pågående upp-
handlingen av badhuset skulle av-
brytas och att en ny upphandling 

skulle förberedas. Förhoppningen 
då var att ett första spadtag kun-
den tas 2012. Men det blev inget 
spadtag, upphandlingen avbröts 
och byggstarten sköts upp till dess 
att kommunens ekonomi tillät en 
byggnation.

Kommer historien att upprepa 
sig?

– Nej det kommer inte att upp-
repas. Den här projektstarten är 
början på en konkret byggprocess. 
Kommunen växer och nu kan vi se 
att ekonomin tillåter denna sats-
ning, säger Adam Reuterskiöld.

Ni har avtäckt en skylt, men i en 
annons står det att byggnationen 
av badhuset har startat och att det 
första spadtaget togs redan den 23 
augusti, det vill säga dagen före ni 
avtäckte skylten. Hur går den ekva-
tionen ihop?

– Det var ett felaktigt textunder-
lag som blev tryckt dessvärre. Vi 
har förstås inte tagit första spadta-
get ännu, men med skylten uppsatt 
vill vi visa medborgarna att det nu 
är verklighet, badhuset kommer att 
byggas, förklarar Adam Reuterski-
öld. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Badhusbygget– ”det är på riktigt”

BYGGNATION ”... med skylten uppsatt vill vi visa medborgarna att det nu är verklighet” ’’

Sivert Åkerljung (KD), Ove Wallin (C) och Adam Reuterskiöld (M) avtäckte den 
24 augusti skylten om att ett badhus nu ska byggas på Träkvistavallen.  
                                                                                                FOTO: EKERÖ KOMMUN



Ons 2018-09-05 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA Magnus Ehntorp, Daniel Stenbaek 
Sön 2018-09-09 Ekebyhovskyrkan 
11:00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST Ekerö Gospel, Ann-Mari Stonner, Daniel Stenbaek  
 och Mårten Mårtensson samtalar om Livsval.
Sön 2018-09-09 Munsö kyrka 
16:00 KONSERT MED VOX ARCANGELI    
 Vox Archangeli: 
 Anna Pihl Lindén och Veikko Kiiver – sång, 
 Pär Lindén – irländsk flöjt. 
 Stråkensemble ur Stockholms symfoniorkester 
 under ledning av Nils-Gunnar Burlin. 
 Ann-Sofie Kamkar, präst.
Sön 2018-09-09 Rörby 
15:30 FRILUFTSGUDSTJÄNST Magnus Ehntorp, Leif Asp
 Lovö kyrkas kör och Lovö Barnkör

Tis 2018-09-11 Ekebyhovskyrkan 
16:30 GUD OCH SPAGETTI Mat serveras från kl. 16.30. 
 Efter maten blir det något pyssel/aktivitet. 
 Kl. 18.00 avslutar vi barnvänligt i kyrkan. 
 Kostnad: 40 kr vuxen/ gratis för barn. Max 100 kr/familj
Ons 2018-09-12 Adelsö kyrka 
12:00 VECKOMÄSSA Ann-Sofie Kamkar 
 Efter gudstjänsten, välkommen på soppa i Adelsö Hembygdsgård.
Ons 2018-09-12 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA Dan Bekking Daniel Stenbaek  
Tors 2018-09-13 Ekebyhovskyrkan 
11:45 LUNCHMUSIK med pastoratets musiker
12:00 SOPPLUNCH 50 kr

                                PÅ MÄLARÖARNA          

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

EKERÖ PASTORAT 
ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

5 – 26/9  2018

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. Delades 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 

Sön 2018-09-16 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA Hanna Holmlund, Torbjörn Gustavsson, 
 Ekerö kyrkokör under ledning av Margareta Winblad
Sön 2018-09-16 Lovö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA Dan Bekking, Vivi-Anne Gäfvert  

Mån 2018-09-17 Ekebyhovskyrkan 
18:30 TEOLOGI FÖR NYFIKNA - samtal om intressanta teologiska och existentiella 
 frågor. Börjar med kaffe/te och avslutas med en kort andakt. 
 Ingen kostnad. Ingen anmälan. Hanna Holmlund, Anita Lahham
Ons 2018-09-19 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA Magnus Ehntorp, Mie Johansson 
Tors 2018-09-20 Adelsö hembygdsgård 
14:15 TEXT OCH TANKE Tema: Rik inför Gud. Samtalsledare: Ann-Sofie Kamkar
Tors 2018-09-20 Ekebyhovskyrkan 
11:45 LUNCHBÖN    
12:00 SOPPLUNCH 50 kr
Lör 2018-09-22 Stockholms stadsteater 
14:00 ”OCH SÅ LEVDE DE LYCKLIGA”   
 Lördagen den 22 september kl 15.00 går vi på Klara soppteater och ser ”och så  
 levde de lyckliga”. Två av teaterns kvinnliga trotjänare Meta Velander och Yvonne  
 Lombard har tagit plats på scen i full kostym och väntar på teaterchefen, som har  
 lovat att komma och titta (Fredrik Meyer) Men var har han egentligen blivit av?  
 Kostnad: 195:- . Vi träffas vid entrén vid Klara soppteater, Kulturhuset kl 14.00  
 Begränsat antal platser. 
 Anmälan senast 14/9 till expeditionen i Ekebyhovskyrkan tfn 08-560 387 00
Sön 2018-09-23 Adelsö kyrka 
16:00 HÖGMÄSSA Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén  
Sön 2018-09-23 Ekebyhovskyrkan 
11:00 EKEBYHOVSMÄSSA Mårten Mårtensson, Kerstin Baldwin Sterner
 Lennart Lundblad, sång 
Sön 2018-09-23 Ekerö kyrka 
16:00 ORGELFOKUS  
 SACRED CONCERTS AV DUKE ELLINGTON 
 samt musik av Bach, Eben och improvisation. 
 Prof Johannes Landgren, Göteborg
 Ekeröensemblen under ledning av Kerstin Baldwin Sterner
 Mårten Mårtensson, präst

Ons 2018-09-26 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA Hanna Holmlund, Mie Johansson 
Ons 2018-09-26 Munsö kyrka 
12:00 VECKOMÄSSA Ann-Sofie Kamkar
 Efter gudstjänsten, välkommen på soppa i Munsö församlingsgård.
                                                                                                     Med reservation för ev ändringar

  

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 
 

GUDSTJÄNSTER 
 
Ons 2018-09-05 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Lars Brattgård, Ligita Sneibe.

Sön 2018-09-09 Hilleshögs kyrka
11:00 GUDSTJÄNST
 Yngve Göransson, Ligita Sneibe.

Ons 2018-09-12 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Lars Brattgård, Ligita Sneibe.

www.facebook.com/faringsoforsamling

Entrappaned - Vår ungdomsverksamhet

En trappa ned - Vår ungomsverksamhet

Färingsö församling i sociala medier:

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

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

Sön 2018-09-16 Sånga kyrka
11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
 Lars Brattgård, Ligita Sneibe.

Ons 2018-09-19 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Lars Brattgård, Ligita Sneibe.

Sön 2018-09-23 Färentuna kyrka
18:00 ÖNSKEPSALMSGUDSTJÄNST
 Yngve Göransson, Ligita Sneibe. HP-ensemble under  
 ledning av Birgitta Lindeke Levin.

Ons 2018-09-26 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Yngve Göransson, Joakim Wanzelius.

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

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. 

Religionsdialog 
Filmvisning och diskussion ledd 
av Yngve Göransson.  
Vi ser filmen “Watching the 
moon at night”, som handlar 
om terrorism och antisemitism. 

Stenhamra församlingsgård 
Onsdag 26 september 19.00 

GRUPPER OCH MÖTESPLATSER 
       
ÖPPET KYRKIS
Måndagar & Fredagar       Färentuna församlingshem
9.30-12.00
Pyssel, lek och sång för föräldrar med barn, från nyfödda och uppåt. 

Måndagssnack 
Mälarö Barnhälsovård svarar 
på frågor om små barns  
utveckling. Vi inleder med  
soppa tillsammans, 50/vuxen 
barn gratis. Under föreläsningen 
visas film för barnen.   

Färentuna församlingshem 
Måndag 10 september 17.30 

Musikcafé 
Kom och njut av smäktande 
toner i programmet Höstguld. 
Maria Matyazova, sopran
Ivetta Irkha, piano 
Caféet öppnar 14:30,  
musiken börjar 15.00.

Stenhamra församlingsgård 
Lördag 22 september 15.00



STOCKHOLMSREGIONEN

Vad är välfärds- 

landet Sverige värt  

om vi inte kan lita på  

att vi får vård när vi  

behöver. Om man inte 

tar hand om den som är 

gammal och sjuk. Om vi 

inte står upp för det som 

är rätt, då brister sam-

hällsgemenskapen. 

 Vi är ett frihetligt parti  

 som bygger på en stabil  

  etisk grund. En del tror att 

man behöver vara religiös för 

att rösta på KD. Inte alls. Vår 

politik bygger på den kristna 

etik och västerländska 

humanism som är grunden 

för vårt framgångsrika  

samhälle och KD:s sociala 

engagemang. 

 GARANTEN FÖR 
MAKTSKIFTE

EBBA BUSCH THORBBBBAAA BBBBUUUUSSSCCCCHHHH TTTHHHO
PARTILEDARE

facebook.com/kdstockholm

ÖKNING  
I ARTON  

MÄTNINGAR

6,0%
Aftonbladet 

Inizio 31/8
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KOMMUNEN | Den 29 augusti 
ordnade Mälaröarnas nyheter 
partiutfrågning i Mälarökyrkan 
i Ekerö centrum. Frågorna var 
ställda av kommuninvånarna 
och flest frågor handlade om 
exploatering.

MN bad kommuninvånarna att 
sända in sina frågor till politi-
kerna i förväg och skörden blev 
mycket stor. Meningen med sam-
mankomsten var således inte en 
politisk debatt. Medborgarnas 
frågor skulle besvaras av de oli-
ka partierna och förhoppnings-

vis göra valet lättare för väljarna. 
Vänsterpartiets representant 
hade fått förhinder men övriga 
åtta lokala partiers representanter 
fanns på plats. 

Under två timmar ställdes frågor 
om badhus, vägföreningar, skola, 
miljö, kultur, integration och inte 
minst exploatering. 

”Moderaterna vill omvand-
la Ekerös landsortsidyll till 
småstad. Vilket stöd har ni hos 
Ekerös befolkning för denna om-
vandling?” löd en fråga. Det blev 
inte ett direkt svar på frågan utan 

mer en beskrivning av visionen.
– Det vi säger är att vi vill behålla 
vår egen karaktär, vi vill inte bli 
en förort. För att det inte ska bli 
så har vi bland annat infört na-
turskyddsområden. I våra planer 
runt tätortsområdena ska vi gå 
från ett litet landsortscentrum 
till mer av en småstadskaraktär. 
Vi är också noggranna med att ha 
en varsam exploatering i de yttre 
områdena, svarade Adam Reu-
terskiöld (M).

Samtliga partier fick genom 
handuppräckning besvara frå-

gan: ”Vilket parti skall jag rösta 
på om jag vill att Ekerö förblir 
en  landsortsidyll, nära storsta-
den?” Publiken brast ut i skratt 
då samtliga partier räckte då upp 
handen. I följande artiklar tar vi 
upp några specifika områden gäl-
lande exploatering som togs upp. 
Det är Träkvista torg, Kungsber-
ga by samt en tänkt placering av 
Birkaskolan vid Uggleberget. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

VAL 2018

Tidningens partiutfrågning

TRÄKVISTA | En fråga som ställ-
des handlade om det kan betrak-
tas som småstadskänsla med 
femvåningshus kring villaidyllen 
vid Träkvista torg. 

Moderaterna och Centern gav ing-
en riktlinje på antal våningar utan 
framhöll vikten av att utveckla 
området och samtidigt bibehålla en 
småstadskänsla. Kristdemokrater-
na tycker att max tre våningar är en 

bra riktlinje i de kommande områ-
dena. Liberalerna sätter gränsen vid 
max fyra våningar.

Socialdemokraterna tycker att 
man idag börjar i fel ände. Istället 
bör man inleda med en dialog med 
medborgarna som bor i aktuellt 
område och först därefter utforma 
detaljplaner. 

Adam Reuterskiöld kommente-
rade:

– Det blir väldigt svårt att få 

kommentarer om man börjar med 
ett blankt papper. Jag tror att man 
måste ha någonting att utgå från 
och sedan ta hänsyn till synpunk-
terna. 

Också Miljöpartiet tycker det är 
viktigt att ha en dialog med med-
borgarna, men för att bygga kli-
matsmart och värna landsbygden 
runt omkring, kan det byggas lite 
högre och tätare i vissa områden.

Öpartiet har som enda parti yr-

kat avslag på den detaljplan som 
presenterats för Träkvista torg på 
grund av brister i underlaget. De 
vill bygga max fyra våningar samt 
att det ska anpassas till den om-
kringliggande miljön. 

För Sverigedemokraterna ligger 
gränsen på tre till fyra våningar och 
också de framhöll vikten av med-
borgardialog och att anpassa ny 
bebyggelse till den befintliga bygg-
nationen.

Allianspartierna poängterade att 
en dialog med medborgarna är 
självklar också för dem.

Detaljplaneprocessen kring 
Träkvista torg har varit ute på sam-
råd och i detta skede sammanställer 
man de inkomna åsikterna för att 
sedan gå vidare.                     

  

 EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Frågor om exploateringen av Träkvista torg

EKERÖ | Birkaskolan behöver en 
ny skola och en plan som lagts 
fram är att placera denna nära 
Uggleberget på Ekerö. Boende 
motsätter sig bestämt place-
ringen på grund av ökande trafik 
och att det skulle innebära ett 
stort ingrepp i miljön. 

– Skolor måste byggas men det där 
är inte bästa placeringen. Proble-
met är när man inte har en lång-

siktig planering, då kommer man 
med sådana här paniklösningar, 
sa Hanna Svensson (S).

– Det är en jättesvår avvägning 
att få till en bra skoltomt i befint-
lig bebyggelse, men vi måste läg-
ga skolor där banen är, vi kan inte 
lägga skolorna någon annanstans. 
Men vi tittar på en rad olika om-
råden för att få till den bästa lös-
ningen, sa Adam Reuterskiöld 
(M).

– Efter mingel med politikerna 
och besök i valstugorna blev sva-
ren om Birkaskolans placering 
och hur långt ärendet har kommit 
än mer förvirrande och motsä-
gelsefullt. Kommunens tjänste-
män bekräftar att de arbetar med 
Uggleberget som enda alternativ 
och i samarbete med Birkaskolans 
styrelse. Vi uppfattar att arbetet 
pågår utan den medborgardialog 
som utlovades i oktober 2017, sä-

ger en av de boende som besökte 
utfrågningen.

– Om det är en kommunal sko-
la som ligger där människor bor 
och där barnen kan cykla eller gå 
till skolan, då är det lämpligt. Men 
i det här fallet handlar det om en 
friskola och då kan man gissa att 
barnen inte kommer att bo i om-
rådet utan kommer att behöva kö-
ras dit. Och på just den här platsen 
kommer det sannolikt innebära 

att man kommer att göra allvarli-
ga ingrepp i miljön och spränga i 
berget, sa Ulrika Sandin (MP).

Planen är än så länge i ett start-
skede och kommer att genomgå 
många utredningar innan ett av-
görande i frågan, meddelar kom-
munen.                     

  
 EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Frågor om skolas placering vid Uggleberget

Den 29 augusti ordnade Mälaröarnas nyheter partiutfrågning i Mälarökyrkan i Ekerö centrum. Frågorna som ställdes var inskickade av kommuninvånarna. Vänsterpartiets representant hade fått 
förhinder men övriga åtta lokala partiers representanter fanns på plats. I pausen gavs tillfälle för publiken att mingla med politikerna coch ställa ytterligare frågor.                       FOTO: LO BÄCKLINDER

LYSSNA PÅ
PARTIUTFRÅGNINGEN

>> Du kan lyssna på hela 
partiutfrågning på 
www.malaroarnasnyheter.se 
eller via QR-koden 
här intill.
Utfrågningen 
sändes också 
live via face-
book och direkt 
i Radio Viking
101,4
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Hemtjänst med hjärta och omtanke

Våra ledord är 

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

Är du osäker på 
vilken hemtjänst du ska välja

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

Ring gärna och 
vi berättar mer! 
Verksamhetschef 
Helle Bruhn

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

info@malaroomsorg.se
www.malaroomsorg.se

Godkänd att utföra hemtjänst 
i Ekerö kommun sedan 2010

KOMMUNEN | En detalj-
plan för Kungsberga by på 
Färingsö var ytterligare en 
exploateringsfråga som 
kom upp på partiutfråg-
ningen. De boende i områ-
det motsätter sig starkt 
en exploatering som 
kommer att, som de säger, 
”förstöra ett kulturarv för 
evigt genom att bygga ett 
icke anpassat villaområde 
på fruktbar åkermark”.

Den första frågan riktades 
till Centerpartiet:

 ”På er valaffisch står ut-
veckla landsbygden, inte 
avveckla. Är inte detta just 
att avveckla landsbygden?”

– Nej, men det kan tolkas 
som att vi avvecklar en del 
av en jordbruksmark. Det 
tycker vi i princip inte om. 
Men vi behöver utveckla 
norra Färingsö med bygg-
nation och då kan man bli 
tvungen att begå lite våld. 
Det här är också fornläm-
ningsområde och det har 
gjorts utredningar och vi 
tycker att det här är ok, sva-
rade Ove Wallin (C).

De boende som MN varit i 
kontakt med efter partiut-
frågningen, säger att utred-
ningarna, däribland kultur-
miljöanalysen, visar på att 
förslaget inte är godtagbart.

– Detta är ingen analys 
som utreder förslaget, utan 
en inventering som ska ligga 
till grund för planeringen. 
Kulturmiljöprogrammet, 
som tagits fram av kommu-
nen, är ett dokument som 
visar på att vi ska vara rädda 
om miljöer som Kungsber-
ga, säger Maria Hörnell som 
själv är arkitekt och boende i 
Kungsberga by.

Allianspartierna ställer 
sig bakom detaljplaneför-
slaget, liksom Liberalerna. 
Socialdemokraterna yrkade 
inte avslag då ärendet tidi-
gare togs upp i kommunsty-

relsens arbetsutskott, däre-
mot hade Hanna Svensson 
betänkligheter kring ären-
det.

– Det här är återigen en 
plan i fel ordning där man 
kastar ut en plan först, istäl-
let för att börja med en dia-
log med medborgarna. Jag 
var där på en visning här-
omdagen och då fick man en 
helt annan förståelse för hur 
tankarna går. Jag önskar att 
vi hade börjat där, sa Hanna 
Svensson (S).

Öpartiets Desirée Björk 
höll med i detta resone-
mang och påpekade också 
att kungsbergsborna in-
kommit med ett eget för-
slag på hur området kunde 
utvecklas, något hon tyckte 
man skulle beakta. Jimmy 
Fors (SD) kommenterade 
att för dem är kulturarv och 
miljöer av större vikt än en 
ambition till småstad.

Under tidigare samråd har 
många synpunkter kom-
mit in till kommunen men 
dessa hade inte alla politiker 
tagit del av.

– Jag känner mig lite vil-
seledd för när det här ären-
det var uppe, framställ-
des det som att personer i 
Kungsberga som hade haft 
synpunkter, hade blivit in-
volverade och att man nu 
upplevde att det blivit ett 
bra resultat. Men tyvärr fick 
vi inte med samrådshand-
lingarna vilket vi brukar få. 
Därför var det svårt för oss 
att veta att det fortfarande 
fanns kritik, sa Ulrika San-
din (MP).

Detta var något som åhö-
rare från Kungsberga by an-
såg var mycket allvarligt.
– Det är ju lätt att godkänna 
ett förslag om man tror att 
alla kungsbergsbor är okri-
tiska, men så är det ju inte 
och det hade framkommit 
tydligt om de fått läsa re-

missvaren. Vad är det för 
vits att byföreningen och 
privatpersoner lägger ner 
massor av arbete på välfor-
mulerade skrivelser med 
alternativa förslag, om ändå 
inte beslutsfattarna tar del 
av det och använder det som 
underlag när de fattar sina 
beslut? frågar sig Christin 
Blomberg, Kungsberga by-
förening. Hon tillägger:

– Att inte ta tillvara den-
na kulturmiljö med så högt 
kulturhistoriskt värde är 
att gå emot det som de-
taljplanen sägs syfta till, det 
vill säga att ta tillvara kul-
turmiljön, kommenterar 
Christin Blomberg. 

Att samrådshandlingarna 
inte fanns med när ärendet 
togs upp i kommunstyrel-
sens arbetsutskott förklara-
des med att den tjänsteper-
sonen som föredrog ärendet 
var ny och inte kände till 
rutinerna.

Planen för Kungsberga by 
är nu ute på så kallad gransk-
ning, det vill säga slutske-
det före antagande. Under 
denna period kan sakägare 
och boende inkomma med 
synpunkter en sista gång. 
Därefter ska synpunkter gås 
igenom och sedan ska ären-
det till kommunfullmäktige 
för beslut. När detta kan ske 
är oklart i dagsläget. 
             

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Starka protester mot
detaljplan för Kungsberga

Ladan i Kungsberga by är från 1800-talet och utgör en ”identitetsskapande byggnad” enligt 
en kulturmiljöanalys. Ladan är ett av de kulturarv som i detaljplanen föreslås att den ska rivas. 
                                         FOTO: PRIVAT

”Att inte ta tillvara 
denna kulturmiljö 
med så högt kultur-
historiskt värde är 
att gå emot det som 
detaljplanen sägs 
syfta till”

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

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

Byggvaruhuset Färingsö Trä 
är miljöcertifierade enligt ISO 14001

Naturlig och miljövänlig 

CELLULOSA-isolering  
För varma, tysta och sunda hus

 www.icell.se
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TEL 08-560 247 80EKERÖ SOLNA CITY
Mörbyvägen 2 Ingentinggatan 2 Torsgatan 8

www.mgrental.se
info@mgrental.se

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

DanielssonsBilservice

Specialisten på 
Amerikanska bilar.

Jeep, Dodge, Chrysler, Chevrolet, Ford

MÄLARÖARNA | Att det är få 
unga som engagerar sig politiskt, 
framförallt i kommunalpolitiken, 
är ett utbrett problem i Sverige. 
Även i Ekerö kommun ser man 
den trenden och i kommunalvalet 
är det endast en kandidat som är 
under 34 år.

Vid en rundfrågning bland kom-
munens partier kan det konstate-
ras att förutom Sandra Pernkrans, 
19 år, som kandiderar för Cen-
terpartiet, så är den yngsta kan-
didaten till kommunfullmäktige 
Kristdemokraternas 34-åriga Mi-
kaela Wallerud. Socialdemokrater-
na hade en 22-årig kandidat, som 
nu har flyttat från kommunen och 
därför inte längre är valbar.

De flesta partierna bekräftar 
också att de har svårt att engagera 
yngre till att arbeta aktivt.

– De unga vi har haft har flyttat 
till stan på grund av studier så ty-
värr tappar vi dem. Vi har verkligen 
försökt mobilisera våra unga med-
lemmar, men de känner inte att de 
har tid eller vill engagera sig på det-
ta sätt, säger Ulrika Sandin (MP).

Sivert Åkerljung (KD) håller med 

om att det svårt att engagera unga 
till kommunpolitiken och att det 
faktum att bostadsbeståndet i kom-
munen till så stor del består av vil-
lor, gör  att många ungdomar flyttar 
när de börjar studera eller skaffar 
jobb. Från Vänsterpartiets sida ser 
man dock hoppfullt på tillväx-
ten och hoppas att en del av deras 
nytillkomna, yngre medlemmar 
framöver ska vilja satsa mer aktivt.

Öpartiet, som är det enda parti 
som endast är verksamt i kommu-
nen, känner igen problemen med 
den höga medelåldern.

– Vi är ett litet parti och har inte 
de resurser som rikspartierna har 
med ungdomsförbund till exem-
pel. Det friskriver dock inte oss 
från att arbeta aktivt med att få 
yngre ekeröbor att engagera sig och 
vi gör vad vi kan för att få med dem, 
säger Desirée Björk, (Ö). 

Det finns dock ett undantag 
till den svikande trenden. Sandra 
Pernkrans är åttonde namnet på 
Centerpartiets valsedel. Hon har 
trots sin ringa ålder på 19 år varit 
aktiv i partiet i nära ett och halvt år.
– Jag har alltid haft ett driv för att 

vara med och påverka och vi har 
pratat mycket politik i min familj, 
även om mina föräldrar aldrig har 
berättat vad de röstar på. Det gör att 
jag har valt parti helt utifrån mina 
egna åsikter. Under min gymnasie-
tid har jag också varit aktiv i elev-
kåren och diskuterat och lyssnat 

mycket på vad andra ungdomar 
tycker och tänker, berättar hon.

Även om hon är ensam i sin ål-
derskategori i den lokala partigrup-
pen, känner hon att hon får mycket 
respekt och hon har dessutom ta-
git på sig att utveckla rutiner kring 
digitala verktyg. I det centrala 

ungdomsförbundet får hon också 
tillfälle att träffa jämngamla och 
utveckla sina politiska färdigheter 
genom debatter till exempel.

När det gäller hur man ska få andra 
ungdomar att engagera sig politiskt 
har hon ett par förslag.

– Under min uppväxt har jag ald-
rig fått frågan om jag vill gå med i 
ett parti, eftersom det inte finns 
några ungdomsförbund här på 
Mälaröarna. Jag tror att det skulle 
locka fler om ungdomsförbun-
den kom ut och berättade om sina 
verksamheter i skolorna. Tillfälle 
till politiska debatter i skolan tror 
jag också skulle locka fler att enga-
gera sig, säger hon.

Sverigedemokraterna är dock ett 
av de får partier som inte är oroliga 
för återväxten, utan de säger att de 
kommer att lägga stort fokus på att 
locka ungdomar att engagera sig 
politiskt under kommande man-
datperiod, med målet att ha en väl 
fungerande ungdomssektion på 
Mälaröarna inom det snaraste.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Få ungdomar i politiken

POLITIK

Sandra Pernkrans (C) är den yngsta kandidaten till kommunfullmäktige.  
 FOTO: PRIVAT



Landsbygd och 

småstad i harmoni
Vi söker ditt förtroende att leda kommunens utveckling mot vår vision  

om en småstad.  Det innebär inte att vi bygger bort landsbygden, utan  

att vi utvecklar kommunen i en lagom takt för att behålla vår lands- 

bygdskaraktär och undvika att bli en förort till Stockholm. 

I vår vision om en småstad erbjuds olika typer av boenden för alla skeden i livet. Vi erbjuder villor, 

hyresrätter och bostadsrätter i olika storlek, prisklass och upplåtelseformer. 

I vår vision om en småstad erbjuds en meningsfull fritid för alla medborgare. Nästa mandat- 

mötesplatser.

I vår vision om en småstad är det enkelt att resa till, från och mellan våra öar. Nästa mandatperiod 

kommer vi arbeta för att ditt dagliga resande blir enklare genom bättre vägnät i hela kommunen, 

 

en mångfald av boenden som särskilda boenden, seniorboenden och trygghetsboenden. Vi vill bryta 

den ofrivilliga ensamheten genom att samarbeta med föreningarna. 

 
I vår vision om en småstad är det enkelt för företag att  

starta, anställa och växa. Nästa mandatperiod vill vi  

 

områden, förenkla de regler vi kan och minska vår 

myndighetsutövning. 

I vår vision om en småstad kan alla känna sig trygga.  

Nästa mandatperiod vill vi motverka brott genom en 

ökad polisnärvaro, kommunpoliser och kameraöver-

vakning vid utsatta platser. Ett utökat samarbete mellan 

kommunen, föräldrar och polis kommer öka vuxen-

närvaron kvällstid.



Har du 
bestämt 

dig?
Ja.

Vill du 

ha hjälp?

Tack för att 
du röstar!

Nej. Ja 
tack.

Är det skolor 
och förskolor?

Mp vill:
• planlägga för fler skolor 

och förskolor. 
• ge mandat till lärarna 

och lita på personalens 
kompetens. 

• införa daglig rörelse och 
utomhuspedagogik. 

• utöka elevhälsan kraf-
tigt. 

• införa elevcoacher för 
nyanlända. 

• införa SFI lokalt.

Nu.  Klimatet  

Cararl Sl Sttåhtåhå lelee BjöBjöBjööBjörnrnrnnn nnnn OsbOsbO erge Irereeenn Bn Bnn Bnn akkakkerueruuddddddPetPetetPe eer eee KarKarKa lslssssononUlrUlrikaikaa SaSaaaS ndndinndin nn



Då börjar vi med dina 
hjärtefrågor. Vad är det 

absolut viktigaste för dig?

Är det trafik? Eller är det 
samhällsbygge?

Mp vill:
• att vägarna i tätorten ska vara 

kommunala. 
• ta fram och genomföra en 

strategi för kollektivtrafik på 
vatten. 

• säkra cykelvägar framför allt 
till alla skolor 

• kraftigt utöka kollektiv-      
trafiken 

• ha en öppen kommunal bil-
pool för kommunens alla   for-
don som allmänheten kan 
nyttja på kvällar och helgen.

Mp vill:
• ha ett utvidgat kulturhus för 

gemenskap.
• bygga en simhall för både 

yngre och äldre.
• bygga noll- och plusenergi-

hus i trä.
• bygga solceller på alla    

kommunens tak.
• bygga fler hyresrätter i kol-

lektivtrafiknära lägen.
• bygga nästa idrottshall i Skå.
• utreda Ekerö Arena.

  kan inte vänta.
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Sabotage och klagomål på affischering

VALRÖRELSE

KOMMUNEN | Flera av Öpartiets 
valaffischer har blivit förstör-
da, Moderaternas valstuga har 
blivit utsatt för klotter och 
Liberalerna har fått kritik för att 
de har satt upp banderoller längs 
Ekerövägen.

– Färjeaffischerna vid Munsö om 
att vi fortsätter kampen för fler tu-
rer är borta liksom affischerna vid 
Munsö skola med budskap om att 
vi vill ha mindre barngrupper och 
utveckling av våra skolor, inte av-
veckling, berättar Desirée Björk, 
(ÖP).

Andra av partiets affischer har 
blivit förstörda och deras stora, 
gula älgar som är uppsatta har ut-
satts för klotter, både vid Brygga-
vägen och Färingsö trä. 

– Nu har jag gjort polisanmälan av 
allt som blivit förstört eller blivit 
borttaget av våra valaffischer, be-
rättar Desirée Björk.

Moderaternas valstuga i Ekerö 
centrum har också utsatts för klot-
ter.

– Någon gång efter klockan tre 
på natten valde någon att skriva 
med svart färg på vår valstuga. Vi 
har målat om stugan och händel-
sen är polisanmäld, berättar Arnulf 
Ynglet (M).

Liberalerna har satt upp ban-
deroller längs Ekerövägen på Lov-
ön, på mark som tillhör Statens 
fastighetsverk (SFV), något som 
satte igång en mindre karusell.

– Adam Reuterskiöld ringde upp 
mig och sa att Statens fastighets-

verk inte tillåter affischering på de-
ras mark. Jag blev senare kontaktad 
av en tjänsteman på kommunen 
som varit i kontakt med Statens 
fastighetsverk, tjänstemannen 
upplyste oss om samma sak som 
Adam Reuterskiöld. Därpå kon-
taktade fastighetsverket oss och 
uppmanade oss att vi skulle ta bort 
våra banderoller, säger Göran Hell-
malm (L).

Kommunstyrelsens ordförande 
Adam Reuterskiöld (M), kom-
menterar:

– Jag och Göran pratade på te-
lefon om andra saker och då ville 
jag tipsa honom om detta med att 
Statens fastighetsverk nog inte 
tillät affischering på deras mark. 
Att tjänstemannen tog reda på 

vad som gällde var för att vi själva 
ville veta vad som gäller, förklarar 
Adam Reuterskiöld.

Marken arrenderas av en bonde 
som givit Liberalerna tillstånd att 
sätta upp banderollerna. 

– Vi har varit i kontakt med ju-
rister och fått beskedet att för att 
markägaren ska ha rätten att ge 
förbud mot affischering, ska detta 
vara inskrivet i arrendeavtalet. Så 
är inte fallet vilket också innebär 
att arrendatorn är den som ska ge 
tillstånd eller ej. Liberalerna i det-
ta fall, har alltså fått detta tillstånd 
av arrendatorn, säger Göran Hell-
malm (L).

Arrendatorn till marken vill dock 
inte ha en konflikt med SFV och 
bad Liberalerna att reda ut det hela.

– Jag har träffat nya arrendeförval-
taren på Lovö och han konstate-
rade att vi hade rätten på vår sida 
och att banderollerna skulle få vara 
kvar, berättar Alexander Lind af 
Hageby, politisk sekreterare för Li-
beralerna Ekerö. 

SFV:s jordbtuksförvaltare Mats 
Jansson, kan också bekräfta detta:

– Statens fastighetsverk har haft 
fel i frågan angående Liberalernas 
möjlighet till valbanderoller och 
Statens fastighetsverk kan inte 
begära att de tas ner, svarar Mats 
Jansson.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Moderaternas valstuga utsattes för klotter liksom Öpartiets älg (på bilden är klottret sanerat på älgen). Liberalernas placering av valbanderoller på SFV:s mark har också ifrågasatts men saken är nu utredd 
till Liberalernas fördel.                                          FOTO: PRIVAT

Lunch 79:-
HUSMANSKOST 

Vardagar kl 10-14
Tennishallen Ekebyhov 

ekerömat.se

NYHET tennis! 

Juniorverksamhet med hämtning från 

skolorna i Närlunda, Ekebyhov, Sandudden 

samt Birkaskolan för barn som tränar 

kl 14-15, 15-16. Efter träning 

umgås kamrater i hallen 

tills ni föräldrar kan hämta. 

Intresserad? Hör av dig till:

marcus@ekerotk.se

 

   

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

Största valfrågan för 
mälaröborna – TRAFIKEN!

Arbeta och bo på öarna
är lösningen på problemet

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



Du kan påverka Ekerös framtid!

Tillsammans ska vi bygga
Mälaröarnas framtid 

Välg

-
Central 

Rösta på Öpartiet
den 9 september!
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Ove Wallin

MÄLARÖARNA

BoStÄdEr OcH SeRvIcE
fÖr MäLaRöArNa FrAmÅt!

Foto: K
enneth B

engtsson

EKEBYHOV | Ekerö ridskola där 
Mälaröarnas ridklubb driver 
verksamheten, har närmare 500 
medlemmar och 300 barn står i 
kö. Men anläggningen har bara 
en toalett och killar och tjejer får 
dela på ett omklädningsrum som 
sett sina bästa dagar. Kommunen 
äger fastigheten och ridklubben 
vädjar nu till kommunen om 
hjälp.

Ekerö ridskola är en privat aktör 
som Mälaröarnas ridklubb köper 
ridverksamheten av. Ridhuset ägs 
av ridklubben men övriga byggna-
der och marken äger kommunen 
och ridskolan är arrendator. Däre-
mot står det i hyresavtalet mellan 
ridskolan och kommunen, att det 
är ridskolan som ska stå för allt un-
derhåll av fastigheten.

– Det här är ett jordbruksarren-
de vilket innebär att markägaren 
investerar och arrendatorn under-
håller, säger Adam Reuterskiöld 
(M), kommunstyrelsens ordföran-
de. Han förklarar vidare:

– Det går till på så vis att man har 
en så kallad tillträdessyn där man 
ser på fastighetens nivå. Därefter 
har man en avträdessyn eller en 
tioårssyn. Är fastigheten i bättre 
skick än när arrendatorn tillträd-
de, då är det fastighetsägaren som 

betalar. Är det i sämre skick, är 
det arrendatorn som står för rust-
ningskostnaderna. Men det konti-
nuerliga underhållet är alltid arren-
datorns ansvar.

Medlemmarna i ridklubben har 
ett åldersspann från fem år till 70 
år. Den största gruppen är flickor 
i åldersgruppen åtta till 18 år, 300 
barn står i kö varav 158 är mälarö-
bor.

– För att kunna fortsätta att be-
driva en kvalitativ verksamhet 
har vi behov av moderna omkläd-
ningsrum för ryttarna och perso-
nalutrymmen. Vi behöver också 
ytterligare ett ridhus eller ett tält 
för att kunna ha lektioner paral-
lellt, säger Eva Wirén, ordförande 
i Mälaröarnas ridklubb.

Tidigare hade ridskolan ett ridtält, 
men 2010 kollapsade det på grund 
av ett tungt lager snö. Sedan dess 
har klubben fått pussla för att hin-
na med alla lektioner, vilket bland 
annat har lett till att de är tvungna 
att sluta sent på kvällarna. 

– Vi skulle kunna söka pengar 
från olika fonder. Men proble-
met är att vi har bara råd med en 
bygglovsansökan, sedan är våra 
pengar slut, säger Eva Wirén.

Utvecklingsidéerna av verksam-
heten saknas inte och handikapp-

ridning är ett av de områden man 
gärna vill satsa på. Men lokalerna är 
inte handikapputrustade. Det som 
dock är mest akut för åtgärd i nulä-
get är toaletten, omklädningsrum-
men och personalutrymmet. 

Ridklubben och ridskolan har se-
dan 2015 försökt få hjälp från tek-
niska kontoret med att bland annat 
få till så kallad lösdrift där hästarna 
kan gå ute och få tillgång till skydd 
i en närliggande lada. Sivert Åker-

ljung (KD), ordförande i kultur- 
och fritidsnämnden besökte rid-
skolan tidigt i våras, reagerade på 
problemen och hjälpte till och nu 
är lösdriften på plats. Till MN säger 
Sivert Åkerljung att han är glad om 
han varit till hjälp men att ansvaret 
för byggnaderna ligger hos teknis-
ka nämnden.

– Jag vet att det pågår diskussio-
ner mellan ridskolan och tjänste-
männen på kommunen. Jag kan 
däremot inte i nuläget säga något 

mer exakt om hur långt man har 
kommit, säger Göran Ahlquist 
(M), ordförande i tekniska nämn-
den.

Även Adam Reuterskiöld kan 
intyga att ett projekt ligger hos 
tjänstemännen för att reda ut situ-
ationen.

– Vi har en plan för hela Ekeby-
hovsdalen och vi tycker att stall-
verksamheten är väldigt viktig. 
Det är en sport som intresserar 
många så vi månar om ridskolan. 
Jag tror att vi kommer att se att vi 
behöver investera i verksamheten 
för att den ska vara funktionell. 
Men vi har inte prioriterat det just 
nu då vi har byggt idrottshallar och 
spontanytor. Jag är dock ganska 
övertygad om att vi inom de när-
maste fyra åren har gjort ganska 
stora förändringar när det gäller 
ridskolans område.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ridverksamhet ber kommunen om hjälp 

HÄSTSPORT

”...problemet är att vi 
har bara råd med en 
bygglovsansökan, sedan 
är våra pengar slut”

”Jag tror att vi kommer att se att vi behöver investera i verksamheten” ’’

Mälaröarnas ridklubbs ordförande Eva Wirén (t.h.) diskuterar idéer med Ekerö 
ridskolas ena ägare Hanna Jansson om hur ridskolan skulle utvecklas. En bit 
framför dem låg tidigare ett ridtält som kollapsade 2010. Behovet av ett nytt är 
stort, men mest akut nu är toaletter och nya omklädningsrum.                                       
                           FOTO: EWA LINNROS

Läs mer om vår lokala politik på: 

www.ekero.liberalerna/politik

Ett självständigt borgerligt parti

Kommunfullmäktigekandidater Liberalerna Ekerö

Vi vet att Ekerö 

kan bättre!



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 välfärds- 
tjänster ökar i takt med att befolkningen väx-

-
 

 
Kort sagt: ett samhälle där vi blir starkare tillsam-
mans.

EKERÖ

RÖSTA PÅ 
SOCIALDEMOKRATERNA 
I EKERÖ
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MÄLARÖARNA

FöR KoLlEkTiVtRaFiKeN 
pÅ MäLaRöArNa FrAmÅt!

Kryssa Kjell-Erik till landstinget

 Ökad turtäthet med pendelbåten

Foto: K
enneth B

engtsson

EKERÖ | I april förra året felan-
mäldes en trasig rutschkana i 
en lekpark vid Ekebyhovsvägen 
till Ekerö bostäder. Rutschkana 
och även en klätterställning togs 
så småningom bort. Men än så 
länge har dessa inte ersatts.

– Det är en lång väntan för barn
som leker på gården. Det började
med att det skulle beställas reserv-
delar för den gamla rutschkanan
i maj 2017. Sedan visade det sig
att det inte gjorts en beställning.
Sedan dess har lekplatsen fallit i
glömska och barnen har fått leka
med tre gungor, berättar Lars-Gö-
ran Isenborg som tillsammans
med Tobias Henriksson engagerat
sig i problemet.

De fick besked att Ekerö bostä-
der väntade på markentreprenören 
men när en annan förälder kon-
taktat Ekerö bostäder, fick denne 
svaret att man inte hade hittat nå-
gon markentreprenör ännu. När 
rutschkanan felanmäldes, stängdes 
den till en början av.

– Den var stängd ovantill så att
man inte kunde klättra upp. Men 
barnen klättrade då istället upp i 
själva rutschkanan och då var det 
någon som gjorde sig illa eftersom 

det var en spricka i kanan, berättar 
Tobias Henriksson.

– Till slut kontaktade jag Ekerö
bostäder och sa till dem att de mås-
te ta bort den då den var livsfarlig, 
berättar Lars-Göran Isenborg.

I augusti togs rutschkana och 
även en klätterställning bort. Man 
lämnade dock järnfästen kvar i 
marken, fästen som är vassa och 
sticker rakt upp.

– Det påpekade jag för ett år se-
dan men de är fortfarande kvar. 
Gudskelov har ingen skadat sig, 
säger Lars-Göran Isenborg.

Han har haft kontakt med Claes 
Vikström, fastighetschef på Ekerö 
bostäder och Lars-Göran Isenborg 
upplever att den kontakten har va-
rit bra. Lars-Göran Isenborg före-
slog att föräldrarna skulle skapa en 
arbetsgrupp för att ta fram förslag, 
men Claes Vikström säger att detta 
var hans idé.

– Under hösten föreslog jag att
gruppen skulle börja arbeta med 
ett förslag, men fick då svaret att de 
istället ville börja med detta under 
våren 2018, säger Claes Vikström.

Lars-Göran Isenborg säger att 
det stämmer inte, men oavsett 
lämnade föräldrarna in ett förslag i 

maj. De träffade Clas Vikström och 
markentreprenören, gick igenom 
förslaget och man kom överens. 
Men sedan skedde inte mycket 
och MN kontaktades av föräldrar-
na som började känna frustration. 
”Varför tar det sådan tid?” var de-
ras fråga.

– På grund av att vår entreprenör 
för utemiljö var fullt belastad med 
andra, redan inplanerade och på-
började projekt, kunde inte arbe-
tet med lekplatsen påbörjas förrän 
nu, förklarar Claes Vikström och 
berättar att arbetet nu ska kom-
ma igång och kommer att ske i två 
etapper.

– Järnfästena åtgärdas i steg ett. Vi
kommer att utföra en hel del mar-
karbeten för att snygga till områ-
det. Vi monterar grill och bygger
nytt staket runt gungställningen
och ett par nya bänkar kommer
på plats. Befintligt staket som ska
vara kvar samt gungställningen
ska behandlas. Detta ska vara klart
under vecka 36 om allt går som det 
ska, berättar  Claes Vikström som
också säger att en ny lekställning är 
beställd. 

– När den kommer att monte-
ras kan jag inte med säkerhet säga 
då det är lång leveranstid och det 
kan hinna bli kallt innan den är på 

plats. Det kan bli i höst eller till vå-
ren, säger Claes Vikström.

Nu ser det ut som att det kan bli 
klart till hösten berättar Lars-Gö-
ran Isenborg när han åter kontaktar 
MN.

– Jag vet inte vad som har hänt,
men nu fick jag besked om att le-
kutrustningen sannolikt kommer 
på plats i höst. Jag vet inte om det 
är ett sammanträffande eller om 
det är så att man måste kontakta 
media för att saker ska ta fart. Men 
det viktiga i hela den här historien 
är att belysa hur svårt det kan vara. 
Man ska inte behöva tjata som vi 
har gjort, säger Lars-Göran Isen-
borg och Tobias Henriksson håller 
med.

– Ska det verkligen ta över ett
eller två år att få upp en rutschka-
na plus lite annat som barnen kan 
leka med? Det kryllar ju inte direkt 
av parklekar eller lekparker här på 
ön, utan man får ju åka iväg till ett 
lokalt dagis om ungarna vill leka 
och åka rutschkana, säger Tobias 
Henriksson.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Lång väntan på lekutrustning

LEKPARKER ”Ska det verkligen ta över ett eller två år att få upp en rutschkana?” ’’

Rutschkana och 
klätterställning 

behövde bytas ut, det 
var över ett år sedan 

dessa togs bort. 
FOTO: EWA LINNROS

Göran Hellmalm

Gruppledare, kommunfullmäktige- och kommunalrådskandidat

-  Kompetensutveckling för pedagoger   

om barn med särskilda behov

- En timmes fysisk aktivitet varje dag i    

skolan 

- Förstärkt elevhälsa



VAL TILL RIKSDAG, KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH 
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE DEN 9 SEPTEMBER!

Frågor 
För mer information: www.ekero.se/val, www.val.se eller ring till valkansliet: 072-148 01 50

Om du förtidsröstar på valdagen räknas din röst först onsdagen efter valet och kommer 
inte med i det preliminära valresultatet på valnatten!

Riksdags- kommun- 

och landstingsval 

söndag 9 september

VAL 2018VAL 2018
Du kan fortfarande förtidsrösta t o m den 9 september! 
Vid biblioteket i Ekerö C (lokal Utkiken) 
Vardagar 12.00 - 20.00 
Lördag 11.00 - 15.00

Barnens eget bibliotek i Stenhamra
Onsdag 12.00 - 16.00
Torsdag 14.00 - 20.30
Fredag 12.00 - 16.00

Mobil röstningslokal
Karusellplan (Drottningholm)
Vardagar 7.00 - 9.00                        

Kungsberga (vid konsum) 
onsdag 5 september 16.00 - 19.00 

Munsö skola
Torsdag 6 september 16.00 - 19.00

Skå (vid ICA)
Fredag 7 september 16.00 - 19.00

Träkvistavallen 
Lördag 8 september 11.00 - 15.00

bakom kommunhuset 
Söndag 9 september 08.00 - 20.00

Du kan också förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela landet!

Vallokalerna i Ekerö kommun är öppna klockan 08.00 – 20.00 
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NäRa VåRd OcH OmSoRg
fÖr MäLaRöArNa FrAmÅt!

Inglill Zell

MÄLARÖARNA

Foto: K
enneth B

engtsson

EKERÖ | Det putsades och fix-
ades in i det sista inför inflytt-
ningen i Ekerö bostäders första 
nybyggda lägenheter på 26 år. 
Men nu drar sig snart byggarbe-
tarna undan från Wrangels väg 
och området blir en plats bara 
för de boende.

Högst upp i huset på Wrangels väg 
26 ligger en sprillans ny fyrarums-
lägenhet på 77 kvadratmeter med 
en gigantisk balkong och milsvid 
utsikt. Hyran är på strax under 
12 000 kronor i månaden och från 
och med den 1 september är den 
och ytterligare ett antal lägenheter 
i samma hus hem för nyinflyttade 
hyresgäster.

– Det är underbart att vi äntli-
gen har fått nya hyresrätter och nu 
hoppas jag att det kommer byggas 
ytterligare fler och kanske även lite 
billigare, säger Kicki Almlöv, ord-
förande för Hyresgästföreningen 
Bromma/Ekerö.

Hon var en av alla de inbjudna 
som gick en rundvandring när den 
officiella invigningen av det första 
av två hyreshus, ägde rum den 28 
augusti. Fortfarande pågick arbete 

för att färdigställa det sista i lägen-
heterna och anlägga marken runt 
byggnaderna.

– Efter nära tio års planerande 
är det äntligen inflyttning. Det 
har varit många överklaganden 
och annat som vi inte har kunnat 
påverka, men nu är det äntligen 
klart. Det har varit ungefär 40 sö-
kande på varje lägenhet och nu är 
alla uthyrda, säger Ingemar Hertz 
(M), styrelseordförande Ekerö bo-
städer.

Han kan också berätta att plane-
randet för flera andra nybyggen 
av hyresrätter i kommunen pågår 
och näst i tur står 34 lägenheter på 
Adelsö så snart detaljeplaneären-
det är avslutat. Även den så kall-
lade ICA-tomten i Stenhamra ska 
bebyggas och samrådsfasen kan 

komma att inledas under hösten. 
I Svartsjö planerar Ekerö bostä-
der dessutom att bygga så kallade 
”stadsvillor” och målet är att utöka 
det totala beståndet med ytterliga-
re 200 lägenheter under de när-
maste två åren.

– Men det är ju inte bara själva 
bygglovshanteringen som ska ge-
nomföras, vi måste ha ekonomi 
för att kunna bygga också. De här 
husen på Wrangels väg har till 
exempel kostat över 200 miljo-
ner kronor, konstaterar Ingemar 
Hertz.

Under tiden bygget har pågått 
har även de äldre hyreshusen på 
Wrangels väg genomgått en reno-
vering såväl invändigt som utvän-
digt, vilket gjort att det har varit en 
rörig plats att bo på under det se-
naste året. Byten av tak och stam-
byten har skapat mycket olägenhe-
ter för hyresgästerna.

–  Jag tror att de boende är nöj-
da med att allt är klart snart, säger 
Kicki Almlöv.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Inflyttning på Wrangels väg

BOSTADSMARKNADEN

FAKTA EKERÖ BOSTÄDER OCH WRANGELS VÄG

>> 80 nya lägenheter blir det i de två hyreshusen på Wrangels väg. Det 
var inflyttning i det första den 1 september och i det andra blir inflytt-
ning senare i september.

>> Det första spadtaget på Wrangels väg togs i mars 2017.

>> Lägenheterna är fördelade på ettor, tvåor, treor och fyror.

>> Med nyproduktionen har Ekerö bostäder nu 901 hyreslägenheter i 
sitt bestånd, men visionen är att ha 1 100 lägenheter år 2020.                

”Det har varit ungefär 
40 sökande på varje 
lägenhet och nu är
alla uthyrda”

Det var mycket finputsning som 
behövde göras de sista dagarna innan 

hyresgästerna flyttade in.

FOTO: LO BÄCKLINDER

Eva Sydhoff Henriksen

Chef primärvårdsutveckling, Ekeröbo och kommunfullmäktigekandidat

- Värna valfrihet i äldreomsorg 

och sjukvård

- Utveckla Ekerö till en hälsosam 

kommun för alla

- Utveckla LSS 
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VERKSTAD

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

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

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

       

 

   

Lör
 12-15 

  –  
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 • Tel 560 425 80 •  • 
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KÖPER DINA PRYLAR 
Stora som små partier, Även dödsbon.  

Röjning och grovstädning, Allt efter behov! 

Tel: 072-922 92 54  

Mail: malaroantik@gmail.com 

 Instagram: @malaroantik

ADELSÖ | Drygt 750 år efter 
att Magnus Ladulås bodde i sin 
kungsgård Alsnö hus på Adelsö, 
blickar han återigen ut över 
världsarvet Birka Hovgården. 
Denna gång är han dock en 
träfigur och får man tro hans 
upphovsman Stefan Qviberg, så 
undrar han vad som görs för att 
hedra den historiska platsen och 
hans minne.

– Kommunen har ju ett ansvar 
för att förvalta och utveckla det 
världsarv som de fått äran att ha, 
men frågan är vad de har gjort 
egentligen, frågar sig Stefan Qvi-
berg.

På eget initiativ och för egna 
pengar har han låtit motor-
sågskonstnären Stefan Karlsson 
tillverka en fullstor träfigur som 
ska föreställa Magnus Ladulås. 
Stefan Qviberg har placerat statyn 
på sin mark, högt upp med utsikt 
över båda delarna av världsarvet 
Birka Hovgården. Ett område som 
haft stor historisk betydelse ända 
sedan handelsstaden Birka anlades 
på 700-talet och så småningom 
blev den plats där Magnus Ladulås 
regerade ifrån under 1200-talet. 

Stefan Qviberg är en av de mälarö-
bor som vänder sig emot att Hov-
gårdsdelen på Adelsö har hamnat 
i skymundan av Birka som suc-
cessivt utvecklas till ett populärt 
turistmål. Guidningar, aktiviteter 
och utgrävningar pågår där under 
en stor del av sommarhalvåret och 
där finns både restaurang, och mu-
seum.

Enligt den förvaltningsplan som 
tagits fram av Ekerö kommun, 
Statens fastighetsverk och läns-
styrelsen ska parterna ”säkerställa 
världsarvets universella värden, 
utveckla världsarvet som en kul-
turell tillgång och en positiv kraft 
i hållbar tillväxt” samt ”främja del-
aktighet” genom att bland annat 
”vara samlande, förvaltande och 
pådrivande i såväl det lokala, regi-
onala som nationella kulturarvsar-
betet.”

Från kommunens sida menar man 
att man har fullföljt sina egna åtag-
anden.

– Vi har ordnat med parkerings-
platser, fiberanslutning till Café 
Hovgården som är informations-
punkt för världsarvet samt sett till 
att det är tillgängligt året om, säger 

Stefan Pellén, kommunens nä-
ringslivschef.

Statens fastighetsverk, som tagit 
över skötseln från Riksantikvarie-
ämbetet ansvarar för det inhägna-
de världsarvsområdet och bekostar 
endast de åtgärder som görs där.

– När vi tog över Birka Hov-
gården hade båda platserna ett 
väldigt eftersatt underhåll och vi 
prioriterade att börja med att rus-
ta upp byggnader och bryggor på 
Björkö. När det gäller Hovgårds-
området har vi arbetat med att 
röja upp marken, sätta upp skyl-
tar och skriva arrendeavtal för att 
ha betande djur på området, säger 
Lena Flodin, Statens fastighets-
verk.

Hon konstaterar att det blir allt 
svårare att få tag i betande djur 
och berättar också om svårigheter 
med att finansiera åtgärder som 
behöver göras kring många av 
landets världsarv. Hon efterlyser 
en lösning liknande de statligt fi-
nansierade naturrum som finns i 
anslutning till många av Sveriges 
naturområden.

– Vi håller nu på och reviderar 
förvaltningsplanen för området 
och jag räknar med att den kom-

mer vara klar under nästa år, säger 
Lena Flodin.

Från politiskt håll är man inte 
helt nöjd med hur långt utveck-
lingen av området har kommit.

–  Jag tycker att man behöver 
tillgängliggöra platsen bättre och 
utveckla den mer påtagligt. Från 
kommunens sida driver vi på hårt  
att man ska åskådliggöra historien 
bättre för besökare och vi har haft 
bra möten med Statens fastighets-
verk kring detta och har bokat in 
ytterligare möten framöver, säger 
kommunalrådet Adam Reuterski-
öld (M).

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Hovgården i skymundan?

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

Magnus Ladulås blickar ut över sitt 
forna hem.              FOTO: LO BÄCKLINDER

HOV-
GÅRDEN

”När vi tog över Birka 
Hovgården hade båda 
platserna ett väldigt 
eftersatt underhåll 
och vi prioriterade 
att börja med att 
rusta upp byggnader 
och bryggor på Björkö...”

Fredrik Ohls

Din representant i kommunen och landstingets trafiknämnd (SL)

- Fyra filer Sommarstan-

  Tappström

- Dubblera nattbussarnas 

  täthet till Ekerö

- En till bro över kanalen



25 MÄLARÖARNAS NYHETER • 5 SEPTEMBER 2018 

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

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!

Välkomna till oss! 

Är du inte medlem ännu, löser vi det direkt i kassan! 
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Hyr ditt släp hos oss 
när bagageluckan  
inte räcker till.  
Prisex från 178 kr.

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

BOKA HÖSTENS 
BABYSIM & SIMSKOLA 

SIMSKUNSKAP 
FÖR ALLA!

B A BYS I M     &  S I M S KO LO R

BABYSIM • SMÅBARNSSIMSKOLA • TEKNIK-
GRUPPER • VUXENCRAWL & VUXENSIMSKOLA

WWW.TRAMPOOLIN.COM  •  08-506 212 42

PÅ EK-

GÅRDEN

EKERÖ

T R Ä D G Å R D
ANLÄGGNING  & SKÖTSEL

info@bergochlandskap.se
073-508 36 30

APELVÄGEN, STENHAMRA 

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

Kvalitet är ofta inte mer 
komplicerat än så.

www.ekesioo.se

KOMMUNEN | Mälaröarnas 
naturskyddsförening har ställt 
tre natur- och miljövårdsfrågor 
till kommunens partier, svaren 
presenteras här. 

Under förutsättning att ditt par-
ti får majoritet i kommunalvalet 
2018, kommer då ditt parti under 
mandatperioden att verka aktivt 
för:

1. Att Jungfrusundsåsen formellt 
och slugiltigt blir ett kommunalt 
naturreservat? Ekerö kommun, 
en ekokommun, är idag den enda 
kommunen i Stockholms län som 
saknar ett kommunalt naturre-
servat?

Centern: Ja. Glädjande nog pågår 
ett arbete till skydd för Jungfru-
sundsåsen och  Ekebyhovsdalen 
samt slottsområdet. 
Kristdemokraterna: Ja
Liberalerna: Ja
Miljöpartiet: Ja
Moderaterna: Ja
Socialdemokraterna: Ingen upp-
fattning. Dock bör Jungfrusunds-
åsen bevaras.
Västerpartiet: Ja
Öpartiet: Ja
Sverigedemokraterna: Ja

2. Att påskynda genomförandet 
av två kollektivfiler mellan
Tappström och Brommaplan? 
Det innebär en kollektivfil i
vardera riktningen under högtra-
fik. Det är oerhört frustrerande
att sitta i kö trots att man väljer 
att åka kollektivt?

Centern: Ja. I höst påbörjas arbetet 
med en fjärde fil, avsedd för kol-
lektivtrafik i rusningstid mellan 
Nockeby och Tappström.
Kristdemokraterna: Ja. Vi har från 
Ekeröalliansens håll påskyndat 
genomförandet så gott vi kunnat 
gentemot Trafikverket.
Liberalerna: Ja. Liberalerna kom-
mer inte att släppa denna fråga.
Miljöpartiet: Ja
Moderaterna: Ja
Socialdemokraterna: Ja. Förhopp-
ningsvis blir situationen bättre 
även om det till en början bara blir 
bussfil Nockeby-Tappström.
Vänsterpartiet: Ja
Öpartiet: Ja
Sverigedemokraterna: Ja

3. Att verka för särskild restrikti-
vitet när det gäller upphävade av 
strandskyddet?

Centern: Ja. Men strandskyddet 
kan behöva hävas i tättbebyggda 

områden för att kunna anlägga 
promenadstråk, sittplatser, tillfäl-
liga båtplatser mm.
Kristdemokraterna: Ja. Vi ska vara 
restriktiva när det gäller strand-
skyddet, men man måste kunna 
bygga i strandnära lägen i vår kom-
mun.

Liberalerna:  Ja
Miljöpartiet: Ja
Moderaterna: Nej. Det finns inte 
en kvadratcentimeter av kommu-
nen som inte är skyddad av åt-
minstone tre lager skydd som rik-
sintressen, regionala intressen etc. 
Det är förödande för kommunens 

möjligheter att utvecklas hållbart 
med exempelvis bostäder och in-
frastruktur.
Socialdemokraterna: Ja
Vänsterpartiet: Ja
Öpartiet: Ja
Sverigedemokraterna: Nej

Naturskyddsföreningens frågor till politiker

POLITIK

Vilka partier kommer aktivt verka för att Jungfrusundsåsen formellt och slugiltigt blir ett kommunalt naturreservat? Det 
är en av frågorna som Mälaröarnas naturskyddsförening ställer till de lokala partierna.               FOTO: KENNETH BENGTSSON

Välkommen till  
GYMPA

med Mälarö SOK
start vecka 36

Våra tider är:
måndagar kl 20- 21 
onsdagar kl 19-20

Plats: 
Ekebyhovsskolans 

gymnastiksal

Läs mer på: 
www.malarosok.nu
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MeD cEnTeRpArTiEt 

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)

Foto: K
enneth B

engtsson

Ove Wallin. 
Mälaröcenterns första namn 
på listan till Kommunfullmäktige.

Du kan även rösta på mig  
i Riksdagsvalet.

Ett Ekerö för alla
- inte bara de rika
Om du också vill att Sverige ska vara värledens mest jämlika land, 

- Bygg hyresrätter med rimliga hyror
- Trygga jobb med sex timmars arbetsdag

- Inga riskkapitalister i välfärden

Gillar du Vänsterpolitik, rösta på Vänsterpartiet 9 september och bli medlem!

vansterpartiet.se/bli-medlem
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EKERÖ | ”Känslan av att vara 
ledsen är likadan oavsett om den 
uppstått för att man varit med 
om något jobbigt på internet 
eller i skolan. Även om samman-
hangen inte är desamma så är 
känslorna det”, säger ekeröbon 
Emma Wretman.

Tillsammans med kollegor-
na Cecilia Sahlén och Sonja 
Otteklint föreläser hon för vuxna 
om hur unga har det på internet 
genom egna företaget ”Bakom 
skärmen”.

Det började som ett UF-företag 
för de tre tjejerna som fram till 
sommaren gick ekonomisk linje 
tillsammans på Viktor Rydbergs 
gymnasium. Där fick de möjlighet 
att jobba med sin affärsidé som går 
ut på att de ska använda egna och 
andra ungdomars kunskap om hur 
internet och sociala medier funge-
rar och föreläsa för föräldrar ur de 
ungas eget perspektiv.

– Vi vill hjälpa vuxna att förstå 
den värld som deras barn befinner 
sig i och vilka normer den präg-
las av. Vi vill också ge konkreta 
tips till föräldrar kring hur de 

kan förhålla sig till det här om-
rådet, berättar Emma Wretman 
och ger direkt fem förslag på för-
hållningssätt (kan läsas här intill, 
reds. anm.).

Hon beskriver hur ungdomar 
ofta lever som i två separata ”värl-
dar” där den ena är den fysiska, 
påtagliga och den andra är inter-
netbaserad. I den virtuella världen 
kan man vara någon annan eller 
välja vilka sidor man framhåller av 
sig själv. Där kan bekräftelse i form 
av ”likes” betyda oerhört mycket 
och utebliven bekräftelse kan ge 
starka reaktioner, som ibland kan 
vara svåra för en förälder att för-
stå. Då gäller det att inte förminska 
eller förlöjliga, utan lyssna in och 
kanske knyta till egna erfarenhet-
er.

– Men det finns också en annan, 
väldigt positiv sida av sociala me-
dier och den handlar om att ung-
domar idag får stor inblick i hur 
andra människor har det och hur 
det är på andra platser i världen, det 
gör att man blir mer osjälvisk och 
vet mer om världen.

Emma berättar också om att 
trender kring att vara öppen med 

erfarenhet av psykiska ohälsa och 
kroppspositivism, växer sig starka i 
sociala medier, vilket sprider kun-
skap och acceptans. 

Hon förstår oron som många 
vuxna har kring att deras barn till-
bringar mycket tid på nätet, men 
för föräldrar som vill begränsa 
användningen av sociala medi-
er, menar hon att det är lönlöst då 
det finns så många möjligheter att 
skapa konton utan att föräldrarna 

känner til det. Lösningen är istället 
att skaffa sig kunskap för att kunna 
stötta om det behövs.

– Vi har fått jättemycket positiv 
respons efter våra föreläsningar 
och vi ser att det finns ett stort be-
hov bland vuxna av att förstå mer 
om detta, det är därför som vi kän-
ner så starkt för att dela med oss av 
våra erfarenheter.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Visa att du har erfarenhet”

SOCIALA MEDIER

5 TIPS TILL FÖRÄLDRAR

>> Även om sammanhangen 
inte är desamma så är känslorna 
det. Visa att du har erfarenheter 
av att uppleva liknande situatio-
ner som ditt barn är med om.

>> Våga testa de sociala medier 
som dina barn använder.

>> Följ många olika typer av 
konton för att få en bred inblick. 

>> Det är lika viktigt att fråga hur 
det har varit på nätet, som hur 
det har varit i skolan eller med 
kompisarna.

>> Om ditt barn berättar om 
något som väcker känslor – ifrå-
gasätt, förlöjliga eller banalisera 
inte upplevelsen. 

”...ungdomar idag får 
stor inblick i hur andra 
människor har det och 
hur det är på andra 
platser i världen”

Sonja Otteklint, Emma Wretman och Cecilia Sahlén har startat föreläsningsfö-
retaget Bakom skärmen tillsammans.              FOTO: PRIVAT

på Mälaröarna

En konstrunda i
Ekerö kommun

29-30 
september
kl 11-17

www.konstringen.se

För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård 
och natur- och kulturaktivitetsföreningen Vitalitet

Frågor? Ring: Eva Solhäll, 076 771 29 00 
eller maila: eva@forhalsa.se

MICKELSMÄSS 
i Färentuna Hälsoträdgård!

29 september kl 11-15 

När skörden var bärgad och förråden fyllda 
kunde en ta sig tid för vila och skördefest! 

Den traditionen följer vi i Färentuna Hälsoträdgård!

Kom och ströva i trädgården, ta del av utställning, 

 

 Varmt välkommen!

 En lekfull, öppen dag för alla – vuxna och barn!  



29 MÄLARÖARNAS NYHETER • 5 SEPTEMBER 2018 

Vällingby 
After  
Shopping
Upptäck vårt breda nöjes- 
och kulturutbud

En underbart 
svalkande värmepump

IT’S IN OUR NATURE

Ta kontroll över temperaturen hemma oavsett väder. 
En bergvärmepump från NIBE ger dig ett perfekt 
inomhusklimat – både när värmen stiger och när 
kylan biter.

Besök nibe.se/kyla för att lära dig mer eller kontakta din 
närmaste återförsäljare för att ta reda på vilken värmepump 
som passar just ditt hem.

NIBE.SE

EKERÖ  08 - 560 449 00

Dags att byta värmesystem? Vi hjälper dig!
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EKEBYHOV | Den 27 augusti var 
det återigen dags för kommunens 
äldre invånare att få chansen 
att träffa drottning Silvia under 
De gamlas dag. En tradition som 
startades på drottningens eget 
initiativ för 20 år sedan.

Solen sken över Ekebyhovsparken, 
doften av kaffe låg tung  och rulla-
torparkeringen var full, när ett av 
årets populäraste evenemang ägde 
rum. I år var det drygt 200 av kom-
munens äldre medborgare som 
tackat ja till De gamlas dag.

Det hela startade för 20 år sedan 
på drottning Silvias uppdrag. Hon 
ville ordna en dag för kommunens 
äldre där fika och samvaro varvas 
med sång och musik. Den kung-
liga glansen blev som en extrabo-
nus. Det första året firades dagen 
i Drottningholmsparken, men 
drottningen bad sedan Ekerö kom-
mun att ta över arrangemanget för 
att bättre kunna anpassa det till alla 
extra behov som finns kring en del 
av de gamla. Sedan dess har drott-
ningen istället kommit till Ekeby-
hovsparken och där har det bjudits 
på underhållning med stora artis-
ter som till exempel Lill-Babs och 

Lill Lindfors. I år var det Loa Falk-
man som tillsammans med pianis-
ten Henrik Måwe stod på scen och 
bjöd på många kända melodier. 

Den viktigaste programpunk-
ten av alla är dock för de allra flesta 
deltagarna när drottningen under 
picknickpausen går runt och pratar 
med alla besökare. I stort sett var 
och en får ett handslag, några vän-
liga ord och en intresserad fråga.

– Jag visade drottningen den 
här bilden på henne och min hus-
tru Inga som var konstnär. Den 
togs för ungefär tjugofem år sedan 
vid en invigning av en konstut-
ställning här på slottet. Hon sa att 
hon kom ihåg tillfället, berättar 
100-årige Stig Ronlind från Mun-
sö som var glad över att få ett litet 
samtal med drottningen.

– Det här är verkligen otroligt 
uppskattat och särskilt att drott-
ningen tar sig tid att gå runt och 
hälsa på alla. Hon är väldigt noga 
med att hon verkligen ska hinna 
med det, berättar Annika Pantzar 
som håller samman arbetsgruppen 
som sköter arrangemanget.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

De gamlas dag firar 20 år

JUBILEUM

Representanter från 
Mälaröarnas hembygds-

föreningar (ovan) har 
tillsammans tillverkat drott-

ningens hembygdsdräkt, 
Lovödräkten, och skänkte 

den till henne 2003. 
T.h. ses 100-årige Stig 

Ronlind som fick ett sam-
tal med drottningen kring 

gemensamma minnen 
samt längst t.h. operasång-
aren Loa Falkman som bjöd 

på spex och skönsång. 

 FOTO: OVE WESTERBERG

Ingegerd Danielsson

 Egenföretagare, Färingsöbo och kommunfullmäktigekandidat

- Kulturupplevelser i Stockholm 

för Ekerös elever

- Anropsstyrd kollektivtrafik 

utanför centrumlägena

- Årlig litteraturfestival

 för unga

Föreningen Lugnet är en socialterapeutisk verksamhet 
belägen på Munsö i Ekerö kommun. Verksamheten 
består av LSS-boende samt daglig verksamhet till 
vuxna med funktionsnedsättningar. Vår verksamhetsin-
riktning grundar sig på den antroposofiska människo-
synen vilket kortfattat innebär övertygelsen om att varje 
människa bär på en unik och utvecklingsbar förmåga. 

Föreningen Lugnet söker på heltid

FÖRESTÅNDARE 
till socialterapeutisk LSS-verksamhet

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att vara direkt underställd styrelsen som är huvudman för 
verksamheten.

Arbeta systematiskt för att förstå boendes perspektiv och tillgodose en 
omsorg som omsorgstagaren är nöjd och trivs med.
Ha en proaktiv, rak och tydlig kommunikation med alla intressenter, så som 
omsorgstagare, närstående, medarbetare, beställare och myndigheter.  
Kunna formulera dig i tal och skrift.
Ansvara för ett ständigt pågående förbättringsarbete utifrån givna ramar.
Du har självfallet ett resultatansvar inom kvalitet likväl ekonomi.

KVALIFIKATIONSKRAV
Relevant högskoleutbildning.
Du uppfyller tillståndskraven enligt IVO. 
Erfarenhet av att arbeta inom LSS.
Erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg.
Mycket god kommunikativ förmåga, såväl i möten med människor som i skrift.
God kunskap om arbetsmiljölagstiftningen.
Du har erfarenhet av arbetsledning och trivs med att bygga och leda team.
Du förväntas även ha körkort då Lugnet är beläget lantligt vilket innebär bris-
tande kommunala kommunikationer.

ARBETSTID och LÖN
Vardagar, måndag till fredag. Lön enligt ök

ANSÖKAN
Sista ansökningsdag: 2018-09-30
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi tar emot ansökan via e-post: ingemarboklund@hotmail.com
Vid eventuella frågor gällande tjänsten kontakta: Ordförande Cornelis Saers 
070-872 06 88 alternativt lugnet.munso@telia.com
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MUNSÖ | Under två intensiva 
inspelningsdagar har en stort 
filminspelning synts till på flera 
platser på Mälaröarna. Det är 
ett japanskt-svenskt team som 
jobbar med en historisk serie om 
Olympiska spelen.

Filmningen är en storsatsning från 
japansk tv, på en historisk drama-
serie om landets relation till de 
Olympiska spelen genom tiderna. 
Serien planeras att sändas inför OS 
i Tokyo 2020.

En av huvudpersonerna i serien 
är maratonlöparen Shiso Kanaku-
ri som även kallats ”japanen som 
försvann”. Han var den förste ja-
pan som deltog i olympiska spelen 
och när han bröt maratonloppet i 
Stockholm under OS 1912 glömde 
han anmäla detta. Därför saknades 
han vid målgången och myten om 
den försvunne japanen uppstod.

Under två veckor besökte det 
japanska filmteamet Stockholm 
och ett par dagar i slutet av augus-

ti spelades några scener ur serien 
in på Mälaröarna tillsammans 
med svenska skådespelare och ett 
svenskt filmproduktionsbolag. 
Första dagen befann de sig vid ut-
siktsplatsen ovanför Ekerö som-

marstad och andra dagen var det 
trakterna kring Munsö kyrka som 
var inspelningsplats.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Japanskt tv-team
spelar in på Munsö 

EKEBYHOV | Under våren 
2019 påbörjas arbetet med 
en ny lek- och aktivitetspark 
i Ekebyhovsdalen. Här blir det 
plats för både människor och 
djur att röra på sig.

Parken kommer ligga strax intill 
Ekebyhovshallen och Ekebyhovs-
skolan och under våren kommer 
det att byggas en lek- och aktivi-

tetsyta som kommer innehålla 
bland annat en skatepark, löpbana, 
redskap för utegym och parkour 
samt lekplats för små och äldre barn 
med vattenlek, klätterställningar 
och gungor. Intill ytan kommer det 
även att finnas en hundrastgård.  

Anläggandet påbörjas våren 
2019 och parken beräknas vara lek-
klar hösten 2019.

Ny aktivitetspark

TV-PRODUKTION

Flera scener i den japanska tv-serien spelades in på Munsö respektive Ekerö. 
 FOTO: CLAUDIA BALBOA

Rättelse av felaktigt namn
KAGGEHOLM | I förra numret fick nya ägarna till Kaggeholm en felaktig 
stavning av sitt namn. Det företag som sedan i våras äger slottet och 
omgivande mark samt byggnader, heter Sisyfos och ingenting annat.

Skatepark, löpbana, utegym, lekplats och parkourbana planeras den nya aktivi-
tetsparken att innehålla.                FOTO: CLAUDIA BALBOA

Vi annonserar inte varje 
vecka, men med vårt 
nyhetsbrev får du varje 
onsdag veta vad som är 
på gång på din lokala 

biograf! Anmäl dig genom att gå in på 
www.ekerobio.se eller skanna QR-koden.

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Endast på söndag kl 15!

Filmprogram
Superhjältarna 2 9/9 1400, 23/9 1500

Gräns 9/9 1700, 16/9 1900

Domaren 19/9 1900

Operation Eichmann 23/9, 26/9 1900

Maria by Callas: In Her Own Words 30/9 1500

Johnny English Strikes Again 30/9, 3/10 1900

Pettson & Findus –
 Findus flyttar hemifrån 7/10 1500

Stieg Larsson – Mannen som
 lekte med elden 7/10, 10/10 1900

Christoffer Robin & Nalle Puh 14/10 1500

First Man 14/10, 17/10 1900

Goliat 21/10, 24/10 1900

Halvdan Viking 28/10 1500

Girl in the Spider’s Web 28/10, 31/10 1900

Mer information och biljettpriser 
finns på vår hemsida.

Klipp ur och spara!

Sön 9/9 kl 14, sön 23/9 kl 15 Sön 9/9 kl 17, sön 16/9 kl 19

Ons 19/9 kl 19Sön 30/9 kl 15

Sveriges Oscarsbidrag!
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FÄRINGSÖ | ”…men om vi vän-
der på det…?”  är titeln på en ny 
bok om pedagogik. Det är färing-
söbon och mångsysslaren Jimmy 
Sjöblom som tar ett evolutionärt 
och vetenskapligt perspektiv på 
den svenska grundskolan och 
han konstaterar att den har i allt 
väsentligt misslyckats. 

– Boken är en diskussion om hur 
den svenska skolan fungerar, hur 
den inte fungerar och hur jag an-
ser att skolan behöver utvecklas. 
Dels för att den ska bli fullt till-
gänglig för alla barn utifrån deras 
egna förutsättningar. Dels efter-
som den moderna skolan inte kan 
byggas på bara mer och mer hårt 
arbete. Framför allt inte när indi-
videns och samhällets behållning 
av det arbetet inte möter fram-
tidens behov av smart ledarskap 
och beslutsfattande, säger Jimmy 
Sjöblom.

– Sett i ett globalt perspektiv så 
måste vi tyvärr inse att skolan har 
misslyckats, vi har producerat ge-
nerationer av beslutsfattare som 
bara blir effektivare i att förstöra 
förutsättningarna för allt högre liv 
på planeten.

Under många år arbetade Jim-
my Sjöblom som konsult på ”Det 
naturliga steget” som är en ideell 

förening som är inriktad på att ge 
rådgivning inom miljöfrågor och 
ett hållbart samhälle. Under den ti-
den, vek han sex år åt Ungdomens 
miljöriksdag (UMR) som var det 
allra första fasta aktiviteten som 
Det naturliga steget startade. Upp-
draget var att föra ut kunskapen 
om hållbar utveckling till skolung-
domar mellan 14 och 19 år. 

– Det blev så påtagligt att vi slog 
ner som en kunskapsbomb, en 
”belastningsattack” av vetenskap 
i en skolstruktur som inte kunde 
fånga upp eller processa all den 
komplexa kunskapen, förklarar 
Jimmy Sjöblom och fortsätter:

– Det är dags att backa ner till 
kärnan, till grunden för mänsk-
lighetens inlärning. Det är den 
diskussionen jag vill att så många 
som möjligt deltar i. Därav denna 
bok. Den är bara på 92 sidor men 
du kommer upptäcka att innehållet 
är avsevärt mer omfattande än vad 
sidantalet antyder.

Karl-Henrik Robèrt, grundare till 
Det naturliga steget, skriver i bok-
ens förord:

”Jimmy Sjöblom gör inte miss-
taget att ta ställning för någon av 
clichéerna. Han byter perspektiv 
på ett sätt som är förlösande för 
dem allihop. Sjöblom talar om vär-

det av systemperspektiv för att öka 
värdet av sådana kunskaper som 
lärs ut vid katedern. Författaren 
ställer också en ännu större fråga i 
sin bok. Han vill ställa det beskriv-
na systemperspektivet i den soci-
ala och ekologiska hållbarhetens 
tjänst”.

Boken kommer ut 10 september 
och är publicerad av och med bok-
plattformen Vulkan.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Nytänkande kring skola EKEBYHOV | ”Återblickande” 
lyder titeln på Simone Ceder-
qvists utställning på Ekebyhovs 
slottsgalleri. 

– Den röda tråden i mitt konstnär-
skap är absolut textilen. Textilun-
dervisningen på Konstfack 1968 
var dock en kamp i det politiska ka-
oset. Jag var inte så politiskt intres-
serad men då dök mandalan upp i 
mitt liv för alltid, berättar Simone 
Cederqvist.

– Att måla en mandala då och då 
för att samla ihop sig var inget jag 
blandade ihop med konsten direkt 
då, men det har följt mig hela vägen 
och jag har ställt ut mina mandalas 
förut men numera blandar jag ock-
så in det i mina vävar.

Efter Konstfack på 70-talet och 
med småbarn levde hon på illus-

trerandet. Under en tjugoårspe-
riod tecknade hon till tidningar, 
böcker, några barnböcker och affi-
scher bland annat. Hon vävde även 
lite bredvid men tyckte inte att det 
räckte.

– Undervisning i textilt hantverk 
och vävning kombinerat med mitt 
gobelängvävande var inspirerande 
och roligt, nu väver och målar jag 
på heltid, säger Simone Cederqvist.

Utställningen som pågår mellan 
8 och 23 september, blir en liten 
återblick med både gammalt och 
nytt ur hennes liv i arbetet med 
hennes händer, hennes tankar.

– Och med vad mitt öga såg då 
och nu, förklarar Simone Ceder-
qvist. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Mandalas, collage 
och teckningar

LITTERATUR
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sOmslaget till boken”...men om vi vän-

der på det...?” av Jimmy Sjöblom.

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

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

Ekebyhovs slottsgalleri
Simone Cederqvist – ”Återblickande”, 
textil, mandalas, kollage, teckningar. 
Utställningen pågår 8/9-23/9. Lör 
och sön kl 12-16.

Jungfrusund konstgalleri
Liselott Toresdotter Lindberg. Ut-
ställningen pågår 7/9-16/9. Fre-sön 
kl 13-17.

 EVENEMANG

”God kväll Mälaröarna” 
Nyheter, trafikrapport, väder, kom-
munens informationschef svarar på 
frågor, spännande gäster och allt 
handlar om Mälaröarna! Dessutom 
– vinn fina vinster i tidningens eget 
radioprogram.
När: 6/9 och 20/9 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och 
kultur på Mälaröarna, Radio Viking

Välgörenhetslopp
”Run of hope” – 3,5-kilometerslopp 
till förmån för Barncancerfonden. 
Anmälningsavgift på 50 kr som går 
oavkortat dit.
När: 8/9 kl 10
Var: Ekebyhovsparkens lilla scen
Arr: Puls och träning, Ekerö

Svamputställning
Utställning av svampar och hjälp med 
att identifiera egna svampar. Svamp-
kännare Bo Nylén kåserar.
När: 8-9/9 kl 11-16

Var: Träsjögården
Arr: Mälaröarnas naturskyddsfören-
ing

Dockteater
Familjeföreställningen ”Musfångaren 
från Hässelby” med Aleks Stock-
holms positivhalare. Fr. 3 år. Gratis 
biljetter hämtas i biblioteket.
När: 8/9 kl 13
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Ekerö kultur

Ekebyhovs slott
8/9 kl 14: ”Spader jazz”, kl 14.30: 
”Hälsa i skolan är lika viktig som 
kunskaper”. Arr: Liberalerna.
9/9 kl 14: Jazzgruppen ”Always”. 
Beskärning i äppelgenbanken från  kl 
10, möjlighet att få goda råd. 
Arr: Närlundaskolan åk 5.
15/9 kl 14: Favoriter med Anders, Erik 
och Ulla på flöjt, oboe och piano. 
Arr: Träkvista sjöscoutkår/Seglar-
klubben Vindens vänner.
16/9 kl 14: Folkmusik med Ölaget. 
Arr: Träkvista sjöscoutkår.
22/9 kl 14: Ensembler från Mälaröar-
nas musiksällskap underhåller. 
Arr: Ekebyhovskyrkans kafé.
23/9 kl 12: Äppeldagen i parken. Ut-
ställning och hjälp med sortbestäm-
ning, ta med fem äpplen från samma 
träd. Arr: Vi unga Bailar

Prova-på-tennis
Möjlighet att prova på tennis för ju-
niorer, nybörjare eller något erfarna. 
Gratis.
När: 8/9 kl 13-14
Var: Utebanorna vid Uppgårdsskolan, 
Stenhamra
Arr: Stenhamra tennisklubb 

Fågelskådning
Riksmästerskap i tomtskådning – 
räkna hur många fågelarter du ser 
eller hör från din egen eller annan 
medlems tomt.
När: 9/9 hela dygnet
Var: Hela Mälaröarna
Arr: Mälaröarnas ornitologiska 
förening

Hembygds- och marknadsdag
Marknad med konsthantverk, lokal-
producerade produkter, häst och 
vagn, visning av Erskines låda, kafé, 
väv- och knyppelutställning, konst-
uställning, friluftsgudstjänst, musik-
underhållning, loppis, buskspel m.m.
När: 9/9 kl 12-16
Var: Rörby hembygdsgård, Lovö
Arr: Rörby hembygdsförening

Ekerö bio
9/9 kl 14: ”Superhjältarna 2”, barnt., 
kl 17: ”Gräns”, fr. 15 år.
16/9 kl 19: ”Gräns”, fr. 15 år.
19/9 kl 19: ”Domaren”, fr 7 år.
23/9 kl 15: ”Superhjältarna 2”, barnt., 
kl 19: ”Operation Eichmann”, fr. 15 år.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Ekerö bio

Frö- och plantbytardag
Byte av växter, plantor av träd, bus-
kar och perenner samt lökar, knölar 
och frön. Plantera i köpejord. Har du 
inget att byta med kan du köpa för 
10 kr.
När: 11/9 kl 18-20
Var: Biblioteket i Ekerö centrum
Arr: Västerorts trädgårdssällskap

Matmarknad
”Smaka på Ekerö” – Mälaröarnas 

närproducenter visar upp och säljer 
vad de har att erbjuda, ansiktsmål-
ning, livemusik.
När: 15/9 kl 10-15
Var: Ekerö centrum
Arr: Ekerö centrumförening

Radiojubileum
Radio Viking 25-årsjubilerar och 
firar bland annat med livemusik från 
scen i Ekerö centrum och öppet hus 
i Mälarökyrkan med olika aktiviteter. 
15/9 kl 15-17: konsert i Erskinesalen 
med Ballroom Big band med Annica 
Risberg och Claes Jansson. 16/9 kl 
16-18: konsert i Erskinesalen med 
Lasse och Emil Sigfridsson.
När: 15-16/9
Var: Ekerö centrum
Arr: Radio Viking

Minimarknad
Försäljning av lokala produkter bl.a. 
potatis, ägg, honung, bröd, fårskinn, 
hemvävda trasmattor. Barnaktivite-
ter, repslagning, korvförsäljning och 
kaffe.
När: 15/9 kl 11-15
Var: Bertil Ifwers museum, Solviksvä-
gen 12, Munsö
Arr: Munsö hembygdsförening Bertil 
Ifwers museum

 BARN OCH UNGA

Ungdomsfest
”The American house party” med ro-
deotjur, hamburgergrillning, ljud- och 
ljusshow. 7-17 år. Ingen föranmälan. 
Gratis.
När: 7/9 kl 19-22.45
Var: Träkvista fritidsgård
Arr: Ekerö fritidsgårdar



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

RADIO VIKING
Stationen för oss med vuxen smak
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BADMINTON | Ekerö IK bad-
minton är en av kommunens 
livaktiga idrottsklubbar som 
växer oavbrutet. I höst får de 
ny tränare och ser fram emot 
både EM- och seriespel för sina 
medlemmar. 

– Vår nye tränare heter Sakti Ku-
suma och han är väldigt eftertrak-
tad. Han kom till Sverige 2010 för 
att förstärka Kistas elitserielag och 
har varit med och vunnit både guld 
och silver i Lag-SM. I höst tränar 
han både våra juniorer och senio-
rer, berättar Pernilla Ståhle, ordfö-
rande EIK badminton.

Hon berättar om att klubben 
har många spelare på hög nivå och 
kan stoltsera med inte mindre än 
åtta lag i seriespel i samarbete med 
systerklubben Botkyrka badmin-
tonklubb. De har dels ett division 
2-lag, dels ett lag i division 4 samt 
veteranlag och flera lag i ung-
domsseriespel.

– I slutet av september åker vår 
spelare Eva Lindqvist till Guada-
lajara i Spanien för att spela Vete-

ran-EM. Hon är rankad tvåa så hon 
har goda chanser.

Tillväxten ser också god ut i 
klubben, då de bland de 45 aktiva 
juniorerna har 15 stycken som har 
licens för att tävla. Flera av dem är 
också högt rankade.

– En av våra stora styrkor är att 
nästan hälften av våra aktiva ju-
niorer i klubben är tjejer. Vår am-
bition är att det ska vara femtio, 
femtio och att vi nästan är där tror 
jag delvis beror på att badminton är 
en av få idrotter där tjejer och killar 
tränar tillsammans, säger Pernilla 
Ståhle.

Helgen den 26 till 27 oktober ar-
rangerar klubben för första gången 
ungdomstävlingen Ekerö Open i 
Mälaröhallen. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Sporten ’’
”En av våra stora styrkor är att nästan hälften av 
våra aktiva juniorer i klubben är tjejer...” Pernilla Ståhle

Ny tränare och EM-spel  

FOTBOLL | Damer div 3A: 23/9 kl 15:00 Träkvistavallen: Ekerö IK - Vasalunds IF • Herrar div 4 mellersta: 8/9 kl 14:00 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Olympiacos FC Ekerö BoIS - Reymersholms IK •
22/9 kl: 14:00 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Hanvikens SK •  Herrar div 7C: 15/9 kl 14:00 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård - Bromstens IK

FOTBOLL
Damer div 3A
Ekerö IK 12 11 1 0 37 - 10 34
Lindhagen FF 13 7 2 4 45 - 21 23
Mariebergs SK 13 7 1 5 34 - 22 22
Essinge IK 13 6 2 5 26 - 22 20
Åkersberga BK 13 6 2 5 25 - 28 20
Ängby IF 12 5 3 4 16 - 17 18
Spånga IS FK 13 5 2 6 22 - 26 17
Vallentuna BK Dam 13 5 1 7 29 - 34 16
Vasalunds IF 13 3 2 8 17 - 30 11
Viggbyholms IK FF 13 1 0 12 7 - 48 3

FOTBOLL
Herrar div 4 mellersta
Värtans IK 17 14 2 1 67 - 21 44
Hanvikens SK 17 12 3 2 38 - 18 39
Rinkeby United FC 16 7 4 5 41 - 29 25
Långholmen FC 17 7 3 7 42 - 46 24
Reymersholms IK 17 7 2 8 42 - 37 23
Spårvägens FF 17 6 4 7 45 - 40 22
Hässelby SK FF 17 4 9 4 32 - 31 21
Ekerö BoIS 17 6 3 8 32 - 38 21
FC Krukan 17 5 4 8 26 - 41 19
Bagarm. Kärrt. BK 17 5 2 10 31 - 57 17
Enskededalen FC 17 4 3 10 34 - 59 15
Olympiacos FC 16 2 5 9 29 - 42 6

FOTBOLL
Herrar div 7C

Bromstens IK 12 11 0 1 41 - 9 33
Scand. Soc. IF Un. FC 11 7 2 2 28 - 14 23
Kälvesta IOF FK 11 7 0 4 36 - 30 21
FC of Hässelby 12 6 3 3 22 - 20 21
FK Bromma 12 4 2 6 27 - 23 14
Vällingby AIK 12 3 2 7 25 - 32 11
Athletico Rinkb. IK 12 3 1 8 28 - 51 10
Skå IK & Bygd. 11 2 3 6 20 - 28 9
Sthlm. Un. FF 11 2 1 8 14 - 34 7

Matcher & tabeller

LÄGET DEN 3 SEPTEMBERI

HEMMAMATCHER TILL DEN 25 SEPTEMBER

Sport nyhet
Tipsa om sportnyhet? 
Skicka kort text till 
sporten@malaroarnasnyheter.se

ERBJUDANDERNA GÄLLER BEGRÄNSAT ANTAL LAGERBILAR. VI RESERVERAR OSS FÖR SLUTFÖRSÄLJNING.

Bränsleförbrukning blandad körning Fabia 5,7 l/100 km CO2 från 134 g/km. Rapid från 3,9 l/100 km CO2 från 

104 g/km. Citigo från 4,5 l/100 km CO2 från 125 g/km. Roomster 5,7 l/100 km CO2 från 134 g/km  Uppläggnings- 

och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Nybilsgaran-

tin gäller högst 10 000 mil och omfattar det första som eventuellt inträffar. Bilarna på bilden är extrautrus-

tade. Sign&Drive erbjuds genom SKODA Finansiering. Uppläggning och avi avgifter kan tillkomma. 

S   MMARKAMPANJ!KÖP EN NY ŠKODA OCH DU KAN SPARA UPP TILL 22.500 KR.

SLUTSPURT AV VÅR STORA

UTRUSTNINGS-
PAKET VÄRDE: 
40.000 kr

PLUSPAKET,
AMUNDSEN NAV.

SPARA: 
15.900 kr

SIGN&DRIVE  - 1.495 kr/mån

Fabia Drivers Edition  fr. 124.900 kr
SIGN&DRIVE  - 1.695 kr/mån 13 st Roomster TSI 86.  Nu 129.900 kr

SIGN&DRIVE  - 2.195 kr/mån

SIGN&DRIVE  - 2.295 kr/mån

Rapid Spaceback TSI 105  fr. 149.900 kr

Ett alternativ till att köpa bilen är 

Förutom att kontantinsatsen är 0 kr ingår även service. till en överkomlig månadskostnad. (Gäller 36 mån, 4500 mil.Kom in till oss så berättar vi mer!

PRISSÄNKT!
SPARA: 

22.500 kr

Stockholmwww.skodastockholm.se

BROMMA: Ulvsundavägen 118-132. Tel. 08 503 339 33. Vard. 9-18, Lör-sön 11-15
SÄTRA: Murmästarvägen 37. Tel. 08 503 339 01. Vard. 9-18, Lör-sön 11-15TÄBY: Enhagsvägen 1. Tel 08 503 339 27. Vard. 9-18, Lör-sön 11-15SÖDERTÄLJE: Forskargatan 15. Tel 08 553 779 25. Vard. 9-18, Lör-sön 11-15

HÄSTHOPPNING | Andra hel-gen i september placerade sig ekeröbon Titti Rapaport på tredje plats i hoppning för seniorer under DM-tävlingarna i Stockholmsdistriktet. DM-tävlingarna hölls på Värmdö ridklubb. 

Fyrtioåriga Titti Rapaport är en er-faren tävlingsryttarinna. Hon bör-jade redan vid åtta års ålder.– Tävling har alltid varit min grej, säger Titti Rapaport som började rida på Ekerö ridskola. Därefter fick hon tidigt egen ponny och sedan har det fortsatt. 

Tredjeplatsen i DM-tävlingarna, red hon sig till på den egenuppföd-da Ranton.
– Det är extra roligt, säger Titti.Nästa mål för Titti är att kvala Ran-ton främst till svår hoppning och sedan fortsätta att utbilda sina yng-re hästar så att de kommer på topp-nivå. 

– Jag tävlar just nu för Bromma ridklubb men planen är att börja tävla för en av klubbarna på Mälar-öarna igen. Jag har inte förhandlat klart detta ännu, så vi får se vad det blir. 

EWA LINNROSewa@malaroarnasnyheter.se

DRESSYR | Söndagen den 21 september hölls dressyrtävling på stall Stavsborg på Stavsborgs gård ute på norra Färingsö.  

Med 30 ekipage och tre klasser blev det en spännande söndag med många fina ritter. 
Denna gång var vädret på de täv-landes sida, solen strålade och alla var vid gott humör och nöjda efteråt.  Det var ett blandat startfält med unga och gamla ryttare samt många olika hästraser, alltifrån shetlands-ponny, basjkirhästar, islandshästar till svenskt halvblod. Det var en lyckad dag med många starter och fina ritter. Tävlingarna hölls utom-hus på 20 x 60 bana. Hanna Larsson och Andreas Vikmans som var ar-rangörer för tävlingen, driver stall-

verksamheten på Stavsborgs gård från januari i år. Hanna är diplome-rad C-tränare i dressyr och diplome-rad hästskötare vid Strömsholm. Hanna har regelbundet träningar och kurser på gården samt andra anläggningar på Färingsö. Hennes inriktning är dressyr och med egna och andras hästar har hon deltagit i championat, regionala, nationella och lokala tävlingar. 

Resultat Klass  (LB:2) 3 Ponny:1. Tuva Rosencrantz på Cristalls Sambuca på 65 %
2. Nicole Tingström-Svedjeham-mar på Max 57,7 %

Resultat Klass 2 (LB:2) häst:1. Helena Appeltoft på Anoebis på 68 %

2. Anna Lundgren på Ofelia på 67,8 %
3. Linnea Nilsson på Esperanto på 67,7 %
4. Katarina Aronsson på Aquileia på 63,3 %
5. Ellen Ronsten på Allan på 61 %
Resultat Klass:1 (LA:3/Msv B:2):1. Helena Appeltoft på Anoebis på 63,6 % (Klass LA: 3) 

2. Gunilla Larsson på Da capo på 60,8 % (Klass MsvB: 2)Domare under dagen var Cina Fel-ling.

Prisutdelning Klass 2 LB:2 på dressyr-tävlingarna på stall Stavsborg. 
 FOTO: STALL STAVSBORG

Rapaport blev trea i Stockholmsdistriktet Ponnyallsvenskan på Färingsö
HÄSTHOPPNING | För elfte gången arrangerade Färingsö ridi-drott sina septembertävlingar. På söndagen vann hemmaekipagen alla klasser.

Denna gång bestod september-tävlingarna av andra omgången av Ponnyallsvenskan division 2 samt individuella klasser för stora häs-tar. 

Från Färingsö ridskola deltog 22 ridskoleryttare mellan 13 och 45 år, beridna på 34 ridskolehästar och ponnyer mellan 5 och 25 år. I Ponnyallsvenskan blev det ty-

värr ett nedslag för mycket i om-hoppningen för hemmalaget som blev utan rosett denna gång, men de slutade ändå som gruppsegrare inför finalen den 4 oktober hos Roslagens rid- och körklubb. 

Segern gick till Södertälje ridklubb och Rastaborgs ridklubbs båda lag kom på tredje och sjunde plats.I söndagens klasser för stora häs-tar utmärkte sig hemmaekipagen genom att vinna alla klasser.

34

 Sporten Sportnyhet? 
Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se

Lyckade dressyrtävlingar 

FOTBOLL |  Herrar div 4 mellersta: 27/9 kl 14 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård - IFK Lidingö FK Herrar Div 6 b: 26/9 kl 20:15 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - Gimonäs FC  

ISHOCKEY |  Herrar div 2 östra A: 3/10 kl 19:30 Allhallen: SKÅ IK  -  Spånga IS IK  
HANDBOLL|  Damer div 4b: 28/9 kl 16:40 Tappströms bollhall: Skå IK - IK Tellus  
INNEBANDY |  Damer division 4 norra: 27/9 kl 17:45 Tappströms Bollhall: Ekerö IK - Sigtuna IF 

LÄGET 22 SEPTEMBER

DET HÄNDER TILL DEN 8 OKTOBER

Matcher & tabeller

FOTBOLL        
Damer div 3 a
Bajen DFF 17 15 1 1 77 - 12 46Enebybergs IF 16 10 1 5 39 - 28 31Ängby IF 17 9 3 5 28 - 23 30Ekerö IK 17 8 5 4 34 - 30 29Mariebergs SK 16 7 4 5 25 - 23 25Sollentuna FK 17 6 4 7 24 - 34 22Rissne IF 16 4 6 6 29 - 32 18Essinge IK 16 4 4 8 32 - 41 16AIK DFF 17 1 5 11 19 - 55 8Spånga IS FK 17 1 3 13 18 - 47 6

FOTBOLL
Herrar div 2 sö. svealand 
Södertälje FK 23 17 2 4 58 - 29 53Enskede IK 23 16 2 5 60 - 22 50IK Sleipner 23 15 3 5 57 - 25 48Nacka FF 23 14 5 4 46 - 27 47Eskilstuna City FK 23 13 3 7 42 - 33 42Arameiska-Syr. IF 23 10 5 8 40 - 30 35Ekerö IK 23 11 1 11 43 - 43 34Rynninge IK 23 9 2 12 36 - 44 29FC Linköping City 23 7 4 12 29 - 41 25FC Gute 23 7 4 12 32 - 47 25Karlslunds IF HFK 23 5 6 12 25 - 43 21Smedby AIS 23 4 8 11 23 - 38 20Värmbols FC 23 4 3 16 16 - 53 15KB Karlskoga FF 23 3 4 16 26 - 58 13

FOTBOLL
Herrar div 4 Mellersta 
Älta IF 20 15 2 3 56 - 29 47Ängby IF 20 14 2 4 59 - 30 44FC Stock. Int. 20 12 3 5 50 - 28 39IFK Lidingö FK 20 11 4 5 48 - 26 37Värtans IK 20 11 1 8 48 - 35 34Ingarö IF 20 10 2 8 37 - 36 32FC Andrea Doria 20 7 4 9 46 - 38 25Mälarhöjdens IK 20 7 1 12 36 - 61 22FC Krukan 19 6 1 12 32 - 40 19Vasasällskapet FK 19 6 1 12 34 - 62 19Vasastan BK 20 4 4 12 27 - 47 16Skå IK & Bygd. 20 2 3 15 24 - 65 9

FOTBOLL
Herrar div 6 b
Ekerö BoIS 16 15 1 0 75 - 10 46Wollmars FF 16 9 1 6 36 - 29 28Adelsö IF 16 9 0 7 47 - 41 27FC Inner.Stockh. 16 8 2 6 38 - 34 26RA Stockholm FS 16 8 2 6 36 - 33 26Polonia Falcons FF 16 7 3 6 46 - 40 24Gimonäs FC 16 5 3 8 32 - 38 18FC Björnligan 16 4 4 8 32 - 44 16Bromstens IK 16 4 3 9 28 - 41 15Stockholm Snip. IF 16 0 3 13 13 - 73 3

Titti Rapaport på sin häst Ralton.                                           FOTO: PRIVAT
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Lokala kändisar och världsnamn i hård drabbningFOTBOLL | Adelsö IF Allstars mot Team 
Antonelius Stjärnlag har blivit en populär och åter-kommande fotbollshän-delse. 

Fotbollsproffs, toppidrotts-män och stjärnkrögare och gamla lokala toppspelare möttes ännu en gång på Adelsövallen i en underhål-lande fotbollsmatch den 13 september. Tanken är att 

AIF:s gamla toppspelare ska få en chans att komma tillbaka och spela ännu en match. Som motstånd mö-ter de förre landslagsspela-ren och proffset i Engelska ligan Tomas Antonelius som sätter ihop ett lag bestå-ende av vänner och bekanta. Idag har han fritidshus på Adelsö och är engagerade i det lokala sportlivet.
Hans lag har till stor del varit detsamma under 

de tre åren som de drab-bat samman med AIF. I år fanns både hockeyproffs, andra elitidrottare, stjärn-krögare från Stockholm och sportjournalisten Patrik Ekwall med. I Adelsölaget fanns både några av de mest namnkunniga spelarna ge-nom åren och även ett par yngre, duktiga spelare.– Förra året fick vi stord-äng, men då var vi ganska åldersstigna. I år förlorade 

vi med 4-0, men det var mycket jämnare spel trots att vi fick ett par bortfall på viktiga spelare samma dag som matchen var, berättar Anders Frisk, som själv har spelat fotboll i AIF till och från i nära 30 år.

LO BÄCKLINDERlo@malaroarnasnyheter.se

ARMBRYTNING | Ett silver och ett brons hade ekerö-bon och EIK-brytaren Ulrica Seijbold med sig hem från VM i armbrytning i Vilnius i Litauen.  

Nyss hemkommen från VM som ägde rum 17 och 18 sep-tember, berättar hon om den överraskande vinsten. 
– Jag blev alldeles chockad när vår landslagledare be-rättade att jag hade tagit ett brons i vänster arm första da-gen. Andra dagen var jag tag-gad på ett annat sätt eftersom jag visste att jag låg bra till.Hon tävlar med båda ar-

marna i mastersklassen för damer, men har inte mer än ett års fokuserad träning bak-om sig.
– Jag bröt första gången för tre år sedan, men jag fastna-de inte riktigt för det förrän för ett år sedan och började då både träna armbrytning och styrketräning regelbun-det. Men jag har varit med på många tävlingar kors och tvärs i Sverige genom min sambo Anders som är tränare i armbrytning.

LO BÄCKLINDERlo@malaroarnasnyheter.se

Tog två medaljer i VM
LÖPNING | Ett sjuttiotal spänstiga löpare tog sig runt Mälarömilen den 21 september. Det var sjätte gången som loppet ägde rum. 

– Allt flöt på jättebra och alla verkade nöjda även om det var lite färre deltagare än för-ra året, berättar Daniel Karls-son Lönnö, Mälarö SOK.Tio olika klasser blev det totalt med de nyinstiftade barn- och ungdomsklasserna för 11-, 13- och 15-åringar. Damklassen vanns av Mä-laröarnas egen ultralöperska Sophia Sundberg som kom 

i mål på 38:17. Detta var den snabbaste damtiden sedan 2010. I herrklassen blev det en upprepning av förra året då Hans Edvardsson, FK Stu-denterna kom först i mål på 34:13 efter en hård kamp. Bland de yngre klasserna kan nämnas att 11-årsklas-serna vanns av Ture Edvards-son, Mälarö SOK och Hanna Lagernäs, Ekerö TK. I 13-års-klasserna tog Felicia Arons-son och Martin Nissling båda från Mälarö SOK hem seg-rarna.

LO BÄCKLINDERlo@malaroarnasnyheter.se

Mälarömilen för 
sjätte gången

Många ivriga löpare gav sig iväg över gräsmattorna vid Mälarömilens 
start.      FOTO: ANDERS ROSENQUIST

Ulrica Seijobld tog två VM-medaljer i mitten av september. På bil-
den ses hon med sin tränare och sambo Anders Svensson, EIK:s 
armbrytningssektion.             FOTO: LO BÄCKLINDER
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LÖLÖPNING | Ett sjuttiotal spänstiga löpare tog sig runt Mälarömilen den 21 september. Det var sjätte gången som loppet ägde rum.

– Allt flöt på jättebra och alla verkade nöjda även om det var lite färre deltagare än för-ra året, berättar Daniel Karls-son Lönnö, Mälarö SOK.Tio olika klasser blev det totalt med de nyinstiftade barn- och ungdomsklasserna för 11-, 13- och 15-åringar. Damklassen vanns av Mä-laröarnas egen ultralöperska Sophia Sundberg som kom 

i mål på 38:17. Detta var den snabbaste damtiden sedan 2010. I herrklassen blev det en upprepning av förra året då Hans Edvardsson, FK Stu-denterna kom först i mål på 34:13 efter en hård kamp. Bland de yngre klasserna kan nämnas att 11-årsklas-serna vanns av Ture Edvards-son, Mälarö SOK och Hanna Lagernäs, Ekerö TK. I 13-års-klasserna tog Felicia Arons-son och Martin Nissling båda från Mälarö SOK hem seg-rarna.

LO BÄCKLINDERlo@malaroarnasnyheter.se
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Många ivriga löpare gav sig iväg över gräsmattorna vid Mälarömilens 
start.      FOTO: ANDERS ROSENQUIST
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PREMIÄR FÖR NYA SCOUT. 

Nya ŠKODA Octavia Scout är byggd för att klara det mesta. 

Med fyrhjulsdrift, förhöjd markfrigång och kraftfull motor står 

den rustad för grus och lera, sommar som vinter. Dessutom 

har den gott om plats för både passagerare och de prylar du 

kan tänkas vilja ta med dig. 

Nya ŠKODA Octavia Scout 4x4 TDI 150 hk

Pris från 258.900 kr

Billån fr. 1.900 kr/mån.   Leasing fr. 1.520 kr.   Förm.värde fr. 1.725 kr/mån

Bränsleförbr. bl. körning från 5,1 l / 100 km, CO2 från 129 g / km. Miljökl. EU6. Nybilsgarantin gäller högst 10 000 mil och 

omfattar det första som eventuellt inträffar. ŠKODA Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig ränta baserad 

på VWFS basränta. (eff. rta. 3,92% aug 2014). ŠKODA Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% 

restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (aug 2014). Uppläggnings- och administrationsavg. tillkommer. 

Förmånsvärde netto/mån vid 50% marginalskatt. Vi reserverar oss för ev. ändringar och avvikelser. Bilen på bilden 

kan vara extrautrustad.  *Levereras samtidigt som bilen.

Utrustad med bland annat: HALDEX® 4x4 Generation 5, Bi-Xenon, Takreling och ytterback-

speglar i silverdesign, 2-zons Climatronic, Backkamera, Farthållare,  Hill Hold Assist, Infotainment 

system Bolero 5,8” färgskärm, touch screen med 8 högtalare, AUX-/USB-anslutning, Bluetooth 

telefonhandsfree, streaming audio, Color Maxi Dot info display, Auto. nedtonande inner och yt-

terbackspeglar, Automatisk elinfällning av ytterbackspeglarna och mycket, mycket mer!

NÄR UTRYMME MÖTER 

ÄVENTYR. 

FOTBOLL | Sanduddenbon 

Victoria Dalfors var en av de star-

ka krafterna i AIK:s F16-lag när de 

tog SM-guld i Sandviken i slutet 

av oktober. Nu väntar ännu större 

utmaningar. 

AIK:s F16–lag vann i semifinalen 

mot Selånger med 5-0 och finalen 

mot Karlstadlaget QBIK med 1-0.

– Det var verkligen jätteroligt att 

få uppleva att ta SM-guld och att få 

spela i ett så bra lag, säger en glad 

och nöjd Victoria, som tidigare i vå-

ras även var uttagen att spela serie-

spel med AIK:s F19-lag.

Victoria har spelat i EIK:s flickor 

-99 sedan hon var sju år, men se-

dan två år tillbaka spelar hon mitt-

fältare i AIK. Pappa Conny Dalfors 

har varit hennes tränare under åren 

i EIK och har bra koll på hennes 

styrkor.
– Victoria är ett energiknippe och 

på sin mitt-mittposition är hon mo-

torn i laget. Hon har också en stark 

spelförståelse, konstaterar han.

Förutom att hinna med fyra trä-

ningar i veckan under lågsäsong 

satsar Victoria också hårt på att göra 

bra ifrån sig när det gäller studierna. 

Hon går i nionde klass i Engelska 

skolan i Bromma.

– Det går ganska bra att kombine-

ra träning och skola, men jag prio-

riterar alltid skolan om jag behöver 

välja, säger Victoria.

I början av november fick hon 

också det positiva beskedet att hon 

är uttagen till ”F16-akademin” som 

är AIK:s nystartade elitsatsning för 

åldersgruppen.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se
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’’
Jag prioriterar alltid skolan om jag 

måste välja”         Victoria Dalfors, AIK F16.

SM-guld för Victoria

En glad och stolt Victoria Dalfors med SM-bucklan efter vinsten mot Karlstadlaget 

QBIK.                     FOTO: PRIVAT

Hockeycamp lockade 

hundratals ungdomar

ISHOCKEY | Ett hundratal hockey-

spelande barn och ungdomar har 

tillbringat sitt höstlov i kommu-

nens ishallar. Till sin hjälp har de 

haft engagerade tränare och äldre 

lagkamrater. 

– Vi har haft hockeycamp hela veck-

an och det har funkat jättebra. Äldre 

ungdomsspelare har varit med och 

hjälpt till med träningarna och de 

är väldigt duktiga på att ta de yngre 

spelarna och är goda förebilder, be-

rättar Patrick Jonsson, utbildnings- 

och utvecklingsansvarig i Ekerö 

IK:s hockeysektion.

Han beskriver klubbens jobb med 

att skapa en stark klubbkänsla som 

genomsyrar alla nivåer inom hock-

eyn, ända från de yngsta spelarna 

som är födda 2006 till A-laget.

– Vi har en tydlig utbildningsplan 

för alla spelare och tränare och vill 

att det ska vara en röd tråd som går 

genom alla årskullar. I slutet av april 

är det en extra rolig händelse när en 

tekniktränare från Kanada, faktiskt 

en av de allra bästa som finns, kom-

mer hit och kör träningar under en 

vecka.
Även i Allhallen i Skå har uppåt 

ett femtiotal barn och ungdomar 

ägnat höstlovet åt hockeyträning, 

såväl på is som ren fysträning.

– Det är jag och Jakob Bäckström 

som har varit huvudtränare och se-

dan tre juniorspelare som har hjälpt 

till som hjälptränare, berättar Len-

nart Älgekrans, som annars är trä-

nare för A-laget.

Att låta äldre spelare träna de yng-

re, är ett framgångsrikt koncept.

– Det är otroligt bra för dem, både 

genom att de själva får utbildning 

genom att till exempel lära sig att 

lägga upp träningar och genom att 

de blir goda förebilder för de yngre 

spelarna.
Både EIK och Skå IK välkomnar 

nya spelare och blir lite extra glada 

när tjejer väljer att snöra på sig 

hockeyrören och ge sig ut på isen. 

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Såväl is- som fysträning har det varit 

hos både EIK och Skå IK under höstlo-

vet. Ungdomsspelare har hållit i en del 

av träningarna.        FOTO: LO BÄCKLINDER

HANDBOLL | Damer div 4B: 16/11 kl 16:30 Tappströms bollhall: Skå IK - Bollstanäs SK 

INNEBANDY | Damer div 4 norra: 15/11 kl 18:15 Tappströms bollhall:  Ekerö IK - Hässelby SK IBK Herrar div 2: 8/11 kl 16:30 Tappströms bollhall: Ekerö IK - Grimsta AIK  22/11 kl 15:30 Tappströms bollhall:  

Ekerö IK - Rotebro IS Herrar div 4 nv: 22/11 kl 17:30 Tappströms bollhall: Mälarö IBK - IK Wasa

ISHOCKEY | Herrar div 2 östra A: 11/11 kl 19:30 Allhallen: Skå IK - IFK Österåker  Vikings HC 14/11 kl 19:30 Allhallen:Skå IK - GötaTraneberg Herrar div 5: 23/11 kl 18 Vikinkahallen: Ekerö IK - Bele Barkarby IF

HANDBOLL

Damer div 4 b

Sthlm.polis. IF HF 5 5 0 0 164 - 56 10

Sportsg. DHK 5 5 0 0 120 - 57 10

Tungelsta IF 5 4 0 1 121 - 89 8

Bollstanäs SK 5 3 0 2 113 - 94 6

Skå IK 5 3 0 2 107 - 94 6

BK Sol 5 3 0 2 97 - 123 6

IK Tellus 5 2 0 3 86 - 94 4

Gurrabergs HK 5 2 0 3 90 - 113 4

Sollentuna HK 5 1 0 4 93 - 114 2

Norrtulls SK 5 1 0 4 70 - 120 2

Handens SK 5 1 0 4 69 - 126 2

Ösmo GIF HK 5 0 0 5 63 - 113 0

INNEBANDY

Damer 4 n

Råsunda IS 4 4 0 0 62 - 7 12

Hässelby SK IBK 4 3 0 1 45 - 10 9

Ekerö IK 5 3 0 2 29 - 26 9

Högalids IF 4 3 0 1 16 - 13 9

Töjnan IBK 5 2 0 3 19 - 35 6

Sollentuna IBK 4 1 1 2 20 - 32 4

Väsby IBC 4 0 1 3 11 - 52 1

Sigtuna IF 4 0 0 4 14 - 41 0

INNEBANDY

Herrar div 2

Hammarbyh. IBK 7 6 0 1 63 - 38 18

Rotebro IS 7 5 1 1 51 - 37 16

TT Ungdom IBK 8 5 1 2 59 - 57 16

Råsunda IS 7 5 0 2 44 - 36 15

Grimsta AIK 7 4 3 0 44 - 38 15

Bele Barkarby IF 7 4 1 2 53 - 34 13

Huddinge IBS Ung. 8 3 0 5 34 - 39 9

Älta IF 7 2 2 3 31 - 32 8

Västerhaninge IBK 7 2 0 5 30 - 46 6

Högalids IF 9 1 2 6 50 - 68 5

Ekerö IK 7 1 0 6 34 - 55 3

Turebergs IF 7 0 2 5 40 - 53 2

INNEBANDY

Herrar div 4nv

KTH IF 5 5 0 0 29 - 15 15

Nyboda IBK 5 4 0 1 48 - 24 12

IK Wasa 5 3 0 2 40 - 19 9

Mälarö IBK 5 2 1 2 36 - 29 7

IBK Sundby 6 2 1 3 31 - 32 7

Vällingby BK 5 2 1 2 22 - 32 7

Westermalms IBK 6 2 1 3 18 - 38 7

Ormbacka/Skälby 5 1 0 4 22 - 29 3

Västerorts IBK 6 1 0 5 19 - 47 3

INNEBANDY

Herrar div 5

IS Bar C. Nytorget 5 5 0 0 46 - 15 15

Värtans IK 5 3 0 2 50 - 22 9

Huvudstadens IBK 4 3 0 1 30 - 26 9

Lidingö IBF 3 2 0 1 23 - 14 6

Lokom. Sthlm. IK 5 2 0 3 27 - 21 6

Ängby IF 4 1 0 3 25 - 38 3

Adelsö IF 4 1 0 3 17 - 50 3

IK Hephata 4 0 0 4 12 - 44 0

LÄGET 4 NOV

DET HÄNDER TILL DEN 26 NOV

Matcher & tabeller

ISHOCKEY

Herrar division 2 östra A

Sollentuna HC 9 7 2 0 43 - 20 24

Nacka HK 9 6 1 2 49 - 17 20

GötaTraneberg 9 5 1 3 33 - 27 16

Bålsta HC 9 4 2 3 34 - 21 15

Rimbo IF 9 4 1 4 35 - 28 14

Spånga Hockey 9 4 1 4 33 - 31 13

Skå IK 9 2 0 7 25 - 53 6

IFK Österå. Vik. HC 9 0 0 9 13 - 68 0

ISHOCKEY           

Herrar div 5

Brinkens IF 3 3 0 0 12 - 8 6

Täby Titans HF 3 2 0 1 25 - 19 4

Västerorts HK 1 B. 2 2 0 0 16 - 11 4

Ekerö IK 3 1 0 2 20 - 14 2

Solna SK 2 1 0 1 11 - 8 2

Västerb.Pant.HC 3 2 0 1 17 - 17 2

Älta IF 2 3 1 0 2 22 - 23 2

Bele Barkarby IF 2 0 0 2 8 - 12 0

Hanson Brothers 3 0 0 3 10 - 29 0

Sport nyhet

Tipsa om 

sportnyhet? 

Skicka kort text till 

sporten@
malaroarnasnyheter.se

KORT OM SPORT

ISHOCKEY | Lördagen den 1 no-

vember spelade EIK Cougars borta-

match mot Älta i Ältahallen och 

vann med 11-2. 

– Ett av deras mål släppte do-

marna igenom trots flera meters 

offside. En av våra spelare fick också 

hjälpa en av domarna upp från isen 

när han trillade vid en tekning och 

samtidigt gjorde vi mål. Vår spe-

lare Anneli Eriksen gjorde fem mål, 

de andra målen var olika spelare 

inblandade i, berättar Vicky Ahn-

strand, EIK Cougars.

Dagen efter, den 2 november, 

vann Skå Mammuts sin hemma-

match mot Värmdö med 9-0. Den 

första matchen i seriespelet vann de 

med 8-0.
– Det känns jättekul och nu ligger 

vi överst i vår tabell, berättar Ankie 

Rollfelt, Skå Mammuts.

Nästa match spelar Skå borta mot 

Solna den 23 november.

FOTBOLL | När  svenska landslaget 

tågade  in på Friends arena för att 

möta Ryssland i EM-kvalet i mitten 

av oktober, hade de stadig eskort 

av ett gäng fotbollsspelande 05:0r 

från Ekerö IK. Iklädda matchställ i 

svenska flaggans färger med bud-

skapet ”No to racism” tryckt på 

tröjorna gick de rakryggade flick-

orna och pojkarna hand i hand med 

landslagspelarna ut på plan. Några 

lyckliga fick också chansen att göra 

”high five” med Zlatan Ibrahimo-

vic.
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GYMNASTIK | Mälarögymnast-

erna har bara varit verksamma i 

drygt ett halvår, men den snabba 

tillväxten visar redan att det 

finns ett stort behov för en lokal 

gymnastikförening.  

– Vi är 87 medlemmar just nu, 

men det är många fler på väg in 

och i januari räknar vi med att vara 

110 med de två nya grupper som 

startas då, säger Jessica Wallbom, 

Mälaröagymnasterna som tillsam-

mans med Elin Berglund startade 

föreningen.

Hon berättar att klubben har 

vuxit helt utan marknadsföring 

och att de medvetet legat lite lågt 

för att kunna vara säkra på att ha 

ledare- och lokalresurser för att ta 

emot alla intresserade.

– Idag har vi grupper för barn 

födda 2005 till 2011. För tillfället 

är det mest tjejer, men nu gör vi 

en pojksatsning. Vi hoppas även 

på att kunna hitta ledare och starta 

grupper på andra ställen på Mälar-

öarna, förutom de som vi har idag 

i Skå skola, Uppgårds- och Sten-

hamraskolan.

Onsdagskvällar är det öppen 

träning i Stenhamraskolan och då 

kan de som aldrig tränat gymnas-

tik förut, likväl som de som redan 

är gruppindelade och mer erfarna, 

få träna tillsammans över ålders-

gränser.
– Det är som en familjeaktivitet 

och barn, ungdomar och vuxna 

tränar tillsammans. Vår målsätt-

ning är att gympa ska vara kul och 

vi jobbar hårt med att ha en bra 

värdegrund. Vi är definitivt ingen 

elitistisk klubb, utan vill vara med 

och förbättra klimatet inom gym-

nastiken.
En tävlingsgrupp finns dock 

för dem som tycker att det är ro-

ligt och härnäst väntar tävlingar i 

Trollbäckens Christmas Cup i Ty-

resö den 13 december.

LO BÄCKLINDER

lo@malaroarnasnyheter.se

Gymnastikförening växer så det knakar

’’Vi är definitivt 

ingen elitistisk 

klubb, utan vill vara 

med och förbättra klimatet 

inom gymnastiken’’
’’

Under det dryga halvår som Mälarögymnasterna varit igång har de fått nära nittio medlemmer. Efter årsskiftet kommer det 

vara ytterligare ett tjugotal då det startat två nya grupper.                              FOTO: ELIN BRODIN BERGLUND 

T.v. klubbens nye tränare Sakti 
Kusuma och t.h. Eva Lindqvist 
som snart åker till Spanien för 

att spela Veteran -EM. 
 FOTO: PRIVAT
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Bränsleförbrukning blandad körning 5.7 l/ 100 km, CO2 150 g / km. Miljöklass EU6. Kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

ŠKODA 
CONNECT

APPLE 
CARPLAY

PRIVATLEASING  
FR. 4 649 KR / MÅN

Inkl. serviceavtal

BUSINESSPAKET 
INKL. 7-SITS

+ 14 800 kr

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

beställa din nya KODIAQ SPORTLINE med kortare leveranstid.  

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

Välkommen in och lär känna en helt ny SUV!

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

 AdBlue  Alcantaraklädsel med silversöm  Baklucka med elektrisk öppning / stängning 

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

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

Läs mer om aktuella erbjudanden  
på skodastockholm.se

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
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Förtydligande om begreppet småstad

Det som bör vara den stora 
valfrågan kommer inte att 
synas på partiernas valaffi-
scher, hur återförs bestäm-
mandet till dem som är folk-
valda, idag ser vi ett samhälle 
som mer och mer styrs av 
tjänstemän på demokratins 
bekostnad. Det gäller i allra  
högsta grad på kommunal 
nivå och i Ekerö kommun.

Den utveckling som 
sker  är en maktförskjut-
ning där tjänstemännen 
tar över mer och mer av 
makten på bekostnad av 
folkvaldas möjlighet att 
påverka utvecklingen. Det 

är en osund utveckling där 
makten övergår till icke 
folkvalda. De personer som 
röstas fram i kommunalvalet 
är folkvalda och har ett stort 
ansvar att agera när de ser 
vad som händer och återföra 
makten till det folkvalda 
kommunfullmäktige, görs 
inte det så har de folkvalda 
glömt bort vilka som är deras 
uppdragsgivare, mälarö-
borna.

Det är också viktigt för 
demokratin att den fungerar 
i kommunfullmäktige, att 
alla har möjlighet att få lyfta 
fram sin syn på saken.

Beslut som fattas på för låg 
nivå kan utgöra ett allvar-
ligt hot mot det politiska 
uppdraget på grund av att 
de folkvalda i kommun-
fullmäktige inte känner sig 
delaktiga, det är nödvändigt 
att fler beslut lyfts ända upp 
till fullmäktige för att dis-
kuteras på ett öppet sätt där 
alla folkvalda kan deltaga 
och besluten blir mer trans-
paranta. 

Politisk korrekthet är ett 
annat problem i svensk poli-
tik, det finns frågor som får 
en så stark status att de inte 
går att ifrågasätta, oavsett 

riktigheten i innehållet, det 
utgör ett hot mot demo-
kratin genom att ingen törs 
ifrågasätta frågor som senare 
visar sig ha behövt lyftas upp 
och granskas.

Det är snart val och politi-
ken står inför en stor utma-
ning och det är att engagera 
tillräckligt många kommun-
invånare i det politiska arbe-
tet så att alla uppdrag kan 
tillsättas, lyckas inte det så 
kan utvecklingen gå mot ett 
samhälle utan folkvalda som 
förvaltar vår gemensamma 
skattkista. 

Det som behövs är att 

makten återgår till politiken, 
att alla engagerade politiker 
måste känna att de håller i 
rodret, att alla som engagerar 
sig kan göra sig hörda och 
vara med och påverka, att 
alla beslut måste få växa fram 
och ta den tid som behövs. 

Och inte minst, det måste 
vara kul med politik, för fler-
talet politiker gör det på sin 
fritid där ersättningen utgörs 
av ett mindre arvode.

– Tidigare engagerad 
politiker,
Lennart Nilsson

Vårt eget kommunalråd 
Adam Reuterskiöld vill på 
sina plakat göra småstad 
av Ekerö. Alltså typ som 
Köping eller Falköping 
eller annan småstad med 
stadsprivilegier. Bara för att 
upplysa så består Ekerö av 
ett antal små och större öar 
med tämligen undermålig 
infrastruktur med små om 
inte säga obefintliga möjlig-
heter att konvertera till en 
småstad. Bättre att prioritera
de som bor här för en bättre 
service istället, bättre vägar, 
upplysta vägar, lite mera 
handel istället för bedriva 
plakatpolitik, som allt som 
ofttast känns som ett mode-
rat skyltfönster av Ekerö, där 
man prioriterar en suddig 
framtid av ett sönderbyggt 
Ekerö. Intresserad någon? 

– Bo i Närlunda

Om småstad

Är vårt medbestämmande hotat?

ty
ck

!

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

Under mandatperioden har vi 
berättat om vår vision om en 
småstad. Det innebär inte att vi 
bygger bort landsbygden, utan 
att vi utvecklar kommunen i 
en lagom takt för att behålla 
vår landsbygdskaraktär och 
undvika att bli en förort till 
Stockholm. Det innebär att 
vi vill göra din vardag enklare 
och tryggare samtidigt som vi 
utvecklar den kommunala ser-
vicen. Vi vill ta tillfället i akt att 
förtydliga vad vi menar, och vad 
vi inte menar, med vår vision 
om en småstad.

Vår vision om en småstad innebär 
inte att vi förtätar i hela kommunen 
och bygger bort landsbygden. Det 

innebär att vi utvecklar kommu-
nen i en lagom takt för att erbjuda 
olika boenden för alla skeden i 
livet. Vi vill erbjuda villor, hyres-
rätter och bostadsrätter i olika 
storlek, prisklass och upplåtelse-
former samtidigt som vi behåller 
en levande landsbygd. Vi vill 
främja Ekeröandan för att erbjuda 
en meningsfull fritid för alla med-
borgare. Vi vill skapa fler naturliga 
mötesplatser, främja föreningslivet, 
planera för fler idrottshallar och 
bygga ett badhus. 

Vår vision om en småstad innebär 
inte att vi blir en förort. Det innebär 
att vi bygger i en lagom takt för att 
behålla vår unika karaktär och inte 
blir en förort till Stockholm. Vi 
arbetar för en kommun där alla ska 

kunna känna sig trygga genom en 
ökad polisnärvaro, kommunpoliser 
och kameraövervakning vid utsatta 
platser. Ett utökat samarbete mellan 
kommunen, föräldrar och polis 
kommer öka vuxennärvaron kvälls-
tid. Slutligen innebär vår vision att 
vi vill göra din vardag enklare samti-
digt som vi utvecklar den kommu-
nala servicen. 

Vi vill erbjuda landets bästa 
skolor i trivsamma lokaler med en 
bra arbetsmiljö för både lärare och 
elever. Vi arbetar för  700 fler skol-
platser, en ökad valfrihet genom 
att vi de kommande åren vill inviga 
en förskola och en grundskola som 
drivs av fristående aktörer och 
intensifiera arbetet med digitala 
hjälpmedel i skolorna. Vi vill även 

erbjuda landets bästa äldreomsorg 
och planera för en mångfald av 
boenden som särskilda boenden, 
seniorboenden och trygghetsboen-
den. Genom ett ökat samarbete med 
våra aktiva föreningar blir det möj-
ligt att bryta den ofrivilliga ensam-
heten hos kommunens seniorer. 

Vår vision om en trygg småstad 
innebär inte att vi bygger bort lands-
bygden, utan att vi utvecklar kom-
munen i en lagom takt för att behålla 
vår landsbygdskaraktär och undvika 
att bli en förort till Stockholm. På så 
vis kan vi även göra din vardag enk-
lare och tryggare samtidigt som vi 
utvecklar den kommunala servicen.

– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens ordförande

Liv och rörelse hör till den 
småstad som flera partier 
vill skapa på Ekerö. Det
ska vara roligt att vistas i 
centrum. Du som bor här 
bör därför veta att kommu-
nens viktigaste byggpro-
jekt är på väg att ta form. 
Nämligen den nya del av 
centrum som ska byggas 
på tomten för nuvarande 
bussgaraget. Kommunens 
beställning är på väg att 
formuleras efter att samrå-
det om förslaget stängdes i 
januari. Liberalerna lade ett 
par månader på att disku-
tera och skriva ett svar till 
kommunen. Vi framhöll 
detta :

Planmodellen som fanns att 
se vid biblioteket och hand-
lingarna visade att förslaget 
är för högt och för kompakt. 
Stora bostadskvarter som 
skuggar varandra och för 
litet plats för de allmänna 
behoven av liv och rörelse. 
Vi vill halvera antalet lägen-
heter och sänka hushöjden 
till fyra våningar. Att sol-
insläppen noga studeras 
så att dagsljuset inte byggs 
bort.  En småstad kräver 
varierade boendeformer, 
smålägenheter,  hyresrät-
ter, butiker, arbetsplatser, 
mötespunkter. Gåvänligt 
och tillgängligt.

Mest behövs en mycket 

mer realistisk trafikplane-
ring som noga räknar på hur 
du i buss, bil och på cykel 
ska kunna ta dig fram sam-
tidigt som gående ska känna 
sig trygga. Hållplatsen för 
bussar vid Tappström måste 
bli en bekvämare terminal 
än den föreslagna. Ekerös 
entré ska förskönas. Vi 
tror på variation och grön-
ska – och en ny version av 
Erskines sociala tänkande. 

Kort sagt: Ekerö kan 
beställa ett bättre centrum!

– Liberalerna Ekerö, 
ett självständigt 
borgerligt parti

Ett roligare och soligare centrum

Stort tack!
Uppskattar så mycket 

den hjälp jag fick förra 
söndagen då jag snubb-
lade  illa med min hund i 
Jungfrusundsskogen. Jag 
hade svårt att ta mig upp 
och jag fick hjälp av ett för-
bipasserande par att ta mig 
till Jungfrusundsvägen där 
min fru kunde hämta mig 
med bilen. Varmt tack!

– Lasse R

rosor 
& tack

Ekerö behöver fler lokaler för aktivitet
I Ekerö finns ett stort 
engagemang hos både 
unga och äldre men tyvärr 
så begränsas möjlighe-
terna till fler aktiviteter på 
grund av bristen på lokaler. 
Socialdemokraterna vill 
därför etablera ett aktivi-
tetshus. 

Ett nytt aktivitetshus i 
kommunen medför att unga 
och äldre får en naturlig 
samlingsplats och kontakt-
yta där det finns möjlighet 
att lära känna varandra 
över generationsgränserna 
och dra nytta av varandras 

erfarenheter och kunskaper. 
Det kan ge äldre tillgång till 
en aktiv fritid och yngre fler 
alternativ för en meningsfull 
och trygg fritid.

Det ska finnas lokaler 
för olika typer av aktivite-
ter och det ska vara öppet 
både dag- och kvällstid. 
Aktivitetshuset kan fungera 
som en ersättning och utök-
ning utifrån hur Fabriken 
har fungerat under de 
senaste åren. I lokalen ska 
det även finnas någon typ av 
fik med generösa öppettider. 
Aktivitetshuset ska ha en 

central placering med närhet 
till kollektivtrafik, det ska 
vara tillgängligt och enkelt 
att ta sig till. Med ett aktivi-
tetshus som spänner över 
flera generationer skapas en 
gemenskap och trygghet 
som bidrar till en ökad sam-
hörighet vilket bygger ett 
starkare och tryggare Ekerö 
för framtiden.

– Hanna Svensson (S), 
oppositionsråd
–Inger Andersen (S),
 2:e vice ordföranden
socialnämnden

Många boende kring 
Träkvista torg undrar hur 
politikerna planerar för 
ett bättre trafikflöde samt 
parkeringsmöjligheter 
kring det nya planerade 
torget? Förutom de cirka 
142 lägenheter samt äld-
reboendet kommer det 
även att byggas ett 40-tal 
parhus på Ekerövallen vid 
Jungfrusundsvägen inom 
snar framtid. På vilket 
sätt kommer detta att 
påverka trafikflödet till och 
från Tappström samt till 
Jungfrusundsfärjan? Det 
är ju även planerat för tra-
fikljus på Ekerövägen innan 
Träkvista torg för att trafiksä-
kerhet ska uppnås. 

Vi är rädda för att trafik-
situationen kommer att bli 
påtagligt påverkad av dessa 
nya byggen och skulle önska 
en dialog kring hur man kan 
säkerställa att vallöftena 
kring förenklat pendlande 
ska kunna uppnås! Vi ser 
även att påfartsvägar såsom 
Karl Jans väg och Kafévägen 
kommer att få längre köer 
och stoppa upp flödet i tra-
fiken när fler flyttar in kring 
torget. Hur har man planerat 
för parkeringsplatser för 
boende, besökare, kunder till 
Coop samt för övriga infarts-
parkeringar i kommunen för 
pendlare? 

Om byggnationer går före 
trafikplanering kommer 

sidogator kring nybyggda 
områden utnyttjas för 
besöksparkering och för 
boende. Nya byggnationer 
och utbyggda trafikmöjlig-
heter måste gå hand i hand 
och skulle behöva presente-
ras i det kommande gransk-
ningsförslaget till detaljplan. 

Kan man med små-
stadskänsla som vision 
tycka att det är ok att bygga 
flerbostadshus som är fem 
våningar höga, det vill säga 
närmare 22 meter kring 
villaidyllen vid Träkvista 
torg? Vore det inte bättre 
om husen smälter in mera 
med omgivande bebyggelse 
och max tillåts vara exem-
pelvis tre våningar höga? 
Solstudier för boende bland 
annat i brf Brittgården skulle 
behöva genomföras  samt  
en miljöplan presenteras för 
sanering av macken där äld-
reboendet kommer att ligga 
och platser för återvinnings-
stationer är en utestående 
fråga. Vi skulle önska få svar 
på dessa frågor från er kom-
munpolitiker! Vi boende 
kring torget samt övriga som 
deltog i medborgardialogen 
med kommunpolitiker på 
Ekebyhovs slott har ännu 
inte fått svar på hur våra syn-
punkter ska omhändertas.

– Mvh sakägare kring 
Träkvista torg samt 
brf Brittgården

Trafiken och nybyggen
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Förbättra för de årsrika!
Gruppen årsrika personer 
växer snabbt i vårt land så 
även på Ekerö.

Vi Liberaler på Ekerö vill 
att alla äldre ska kunna bo 
kvar på våra vackra Mälaröar 
även när åren tagit ut sin rätt 
och nöden tvingar oss att 
bo mer praktiskt på grund 
av ensamhet, sjukdom eller 
funktionsnedsättning.  
Därför vill vi att det byggs 
mindre och funktionella 

bostäder som också  har 
mötesplatser där äldre per-
soner kan träffas. 

Det är viktigt att bryta 
isolering och stillasittande 
hos äldre. Kommunen 
måste bidra till att det finns 
möjligheter att träna oavsett 
förutsättningar som kan 
uppstå när åldern knackar 
på. Möjligheter för träning 
året om, både ute och inne. 
Många gamla blir isolerade 

framförallt på vintern. För 
att äldre ska kunna röra sig 
ute i kommunen måste det 
finnas upplysta gångar med 
bänkar för vila, rena och 
allmänna toaletter i alla cen-
trum och på vintern måste 
snöröjningen funka.

Att bryta isolering är vik-
tigt för att motverka depres-
sion och sjukdom. Vår 
kommun har ett stort ansvar 
för att hjälpa alla invånare att 

leva ett gott liv.
Ekerö kan bättre!

– Liberalerna Ekerö, 
ett självständigt 
borgerligt parti
– Eva Sydhoff Henriksen, 
kandidat till kommun-
fullmäktige
– Göran Hellmalm, 
gruppledare, kandidat 
till kommunfullmäktige

Ska inte Ekerös elever få 
möjlighet att utveckla en 
god digital kompetens i 
skolan, som de kan ha med 
sig i framtida studier och 
arbetsliv? Varför är det 
enbart Öpartiet som kräver 
att Ekerös elever ska få 
samma tillgång till datorer/
surfplattor som eleverna i 
övriga Sverige?

2015 gick det 1,8 elever per 
dator/surfplatta i grundsko-

lan enligt Skolverkets statis-
tik daterad mars 2016.

Trots detta röstade samt-
liga partier – utom Öpartiet 
– igenom alliansens förslag 
i barn- och utbildnings-
nämnden att i Ekerö ska det 
vara två elever per dator 
först 2021. Alltså inte ens 
2021 uppnås i Ekerö den 
datortäthet som var rådande 
2015 i grundskolan enligt 
Skolverket. Öpartiet reser-

verade sig skriftligt mot 
övriga partiers beslut.

Jag trodde att beslutet var 
ett misstag av våra valda 
politiker. Men när direktiv 
för 2019 års budget avhand-
lades på kommunfullmäk-
tige en vecka senare – 19 juni 
2018 – krävde Öpartiet att i 
budgetdirektivet till barn-
och utbildningsnämnden 
ska stå att nämnden ska 
avsätta 5 miljoner för inköp 

av datorer/surfplattor så 
att varje elev har en dator/
surfplatta våren 2019. Det 
blev votering om Öpartiets 
yrkande och samtliga poli-
tiska partier röstade emot 
Öpartiets krav.

I debatten i kommunfull-
mäktige påtalade Öpartiet 
förgäves Skolverkets beslut 
att från och med hösttermi-
nen 2018 ska de nationella 
proven i svenska, engelska 

och svenska som andra språk 
i årskurs 9 utföras av elev-
erna på datorer. Skolverkets 
beslut är baserat bland annat 
på att det redan 2015 var 1,8 
elever per dator/surfplatta. 
Men övriga partier i kom-
munfullmäktige ansåg att 
i Ekerö räcker det att först 
2021 är det två elever per 
dator/surfplatta. Detta trots 
att från höstterminen ska 
man använda digitala hjälp-

medel i samtliga skolämnen, 
enligt skolverkets reviderade 
läroplan.

Till saken hör att facket 
i våra lokalmedia vid ett 
flertal tillfällen lyft frågan 
att det är för få datorer/surf-
plattor för eleverna.

– Anne Richlow (ÖP),
ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden

Varför bara Öpartiet?

Tänk att vi får bo på Mälar-
öarna, denna mångfaldens 
kommun mellan stad och 
land, mellan vatten och 
sand och mellan slott och 
odlingslott. För Ekerö 
kommun består just av flera 
olika öar med en mångfald 
av olika förutsättningar, 
tillgångar och möjligheter. I 
hjärtat av Mälaren, närheten 
till storstaden, med kvalite-
ter av landet, kulturen och 
naturen. Vi har den bästa av 
världar och detta är värt att 
bevara men också viktigt 
att utveckla. Men det är inte 
bara platsen som är själen 
utan vad vi som invånare 
gör med den och vad vi till-
sammans gör. Det är ju vi 
som är Mälaröarna. Vi som 
bott här i generationer eller 
vi som precis har kommit 
hit. Det är vi som jobbar och 
det är vi som spelar fotboll. 
Det är vi som öppnar våra 
hem för behövande och 
det är vi som bjuder upp 
till fest. Det är vi som lär 
barnen simma och det är vi 
som plockar upp skräp. Det 
är också vi som är köerna 
och det är vi som utsläppen. 
Det är vi som vill njuta av 
naturen och det är vi som 
väljer politiken.  Vi kan 
därför skapa ett samhälle 
där vi inte sitter fast i köer, 
varken till jobbet, till en 
plats i skolan, eller till en ny 
bostad. Vi kan bygga valfri-
het att ta sig fram med bil, 
båt eller buss utan utsläp-
pen som förstör för våra 
barn. Vi kan se att våra barn 
cyklar tryggt till skolan och 
utan att känna sig stressade, 
rädda eller otillräckliga. 
Framför allt kan vi ta till 
vara på ett samhälle där vi 

ser värdet i alla individer, 
där olikheterna berikar oss 
och där mångfalden i våra 
egenskaper för oss framåt, 
tillsammans, som samhälle.

Klimatförändringarna 
kommer dock att ändra 
spelplanen för både Ekerö 
kommuns livsförutsätt-
ningar, liksom för övriga 
världen. Hur vi ställer om 
till ett fossilfritt samhälle 
redan till 2030 och hur vi 
bygger idag påverkar vår 
ekonomi och våra barns 
levnadsvillkor framöver.           
Vi kan antingen låtsas som 
om världen inte förändras 
kring oss och att vi inte blir 
påverkade. Eller så kan vi 
planera för ett bättre sam-
hälle som hänger ihop, som 
är hållbart både ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt.

Vi kan nämligen välja vår 
framtid och vi kan utveckla 
Mälaröarna tillsammans, 
du och jag. Vi i Miljöpartiet 
har gjort vårt val. Vi har valt 
att ta ansvar för vår gemen-
samma framtid. Vi har valt 
att kämpa för klimatet. Nu 
vill vi ta ansvar för klimatet 
på Mälaröarna. Nu är det din 
tur att välja framtid! 

Den 9 september är det 
val. Då kan du välja vilken 
framtid du vill ha för dig, 
dina barn och barnbarn. För 
vi har fortfarande ett val och 
det valet är nu!

– Miljöpartiet de gröna 
på Mälaröarna
– Carl Ståhle,  
ordförande
– Ulrika Sandin, 
gruppledare
– Björn Osberg,
gruppledare

Det är vi som är ”öarna”
– mellan stad och land

Behovet av bostäder för 
ungdomar i Ekerö kommun 
är akut. Många kommuner 
och allmännyttiga bostads-
bolag har i vår närhet till-
skapat olika lösningar för att 
underlätta för ungdomar att 
komma in på bostadsmark-
naden. Exempel på kom-
muner där man infört ung-
domsbostäder i lite varie-
rande koncept är Upplands 
Väsby, Familjebostäder, 
Botkyrka kommun med 
flera. Jag och Öpartiet ser att 
en möjlighet att möta det 
akuta behovet av bostäder 
för ungdomar är att införa 

ungdomsbostäder inom 
ramen för Ekerö bostäder 
AB. Tanken är att lägenheter 
för ungdomar som är mellan 
18 och 25 år erbjuds kontrakt 
på max fyra  år samtidigt 
som man behåller sin plats i 
bostadskön.

Jag ser att det är extra svårt 
att komma in på bostads-
marknaden för ungdomar 
som inte hunnit samla på 
sig många köpoäng eller 
har ekonomiska medel att 
köpa sig en lägenhet. För att 
underlätta för unga att få sitt 
första egna hem ser Öpartiet 
att Ekerö bostäder AB bör 

skapa ungdomsbostäder 
enligt ovan. 

För att det ska bli en jämn 
åldersfördelning bör lägen-
heterna delas upp efter ålder. 
Vissa lägenheter kan bara 
18-åringar söka, andra bara 
19-åringar och så vidare. 
Lika många lägenheter går 
till varje ålderskategori. Allt 
detta skulle kunna göras 
inom ramen för befintligt 
och planerat lägenhetsbe-
stånd.

Vid nybyggnation bör 
koncept väljas som innebär 
hög prefabericeringsgrad det 
vill säga lägenheterna som är 

färdiga moduler vilka byggts 
i fabrik och sedan monterats 
på plats. På så sätt går det att 
få ner byggkostnaderna och 
därmed hyrorna.

Öpartiet har föreslagit 
kommunfullmäktige att ge 
Ekerö bostäder AB i uppdrag 
att utreda möjligheterna att 
införa ungdomsbostäder i 
enlighet med ovan, frågan är 
om du tycker att detta för-
slag bör få en majoritet och 
genomföras? 

– Elaine Adlertz
Öpartiet

Inför ungdomsbostäder genom Ekerö bostäder

| tyck 

Bostaden – verktyg mot segregation och ökad integration
Flera viktiga och ange-
lägna samhällsfrågor 
vilar i bostadspolitiken. 
Kommunen får inte kapi-
tulera i arbetet med att 
bygga bostäder åt alla. Det 
är en alltför stor fråga att 
överlämna till de bolag 
som bara är ute efter att 
göra stora vinster. Här 
måste politiken gå före och 
visa vägen. Ekerö måste 

bygga betydligt fler hyres-
rätter med rimliga hyror.

Kommunen kan erbjuda 
mark och bjuda in byggare 
med ett uppdrag: produ-
cera prisvärda hyresrätter 
med låga hyror. Det går 
och det har gjorts i andra 
kommuner. Kan vi sätta 
folk på månen, ska vi väl 
kunna lösa det här som är 
betydligt enklare.

Vi måste bygga ett Ekerö 
för alla. Unga ska kunna 
välja att bo kvar i Ekerö när 
de flyttar hemifrån, äldre 
ska ha valmöjligheter när 
de säljer huset, föräld-
rar med barn ska kunna 
separera utan att den ena 
föräldern tvingas lämna 
kommunen. Vi vill inte ha 
”social housing”, som vi 
ser en del höjda röster för. 

Vänsterpartiet säger nej 
till förslummade bostads-
områden. Alla har rätt till 
ett ställe att kalla sitt hem, 
där miljön ska upplevas 
attraktiv och man ska 
känna sig trygg.

– Mikke Lillman (V), 
gruppledare

REPLIK

I senaste numret av MN 
skriver Liberalerna genom 
Gunilla Lindberg en insän-
dare om att alliansen inte 
skulle ha uppfyllt sina val-
löften, särskilt inte löftet 
om att verka för en aktiv 
turistnäring på Mälaröarna. 
Det stämmer inte. Under 
mandatperioden har vi för-
valtat det förtroende som vi 
har fått från väljarna genom 
att uppfylla 87 av de 93 löften 

som finns i alliansplattfor-
men. De löften som inte 
uppfyllts har fått anpassas 
till andra önskemål eller 
förändrade förutsättningar. 
Exempelvis har vi valt att 
bygga om Färingsöhemmet 
till hyresrätter istället för 
seniorboende vilket vi istället 
planerar på annan plats. Vi 
arbetar även med att främja 
turistnäringen på flera sätt. 
Exempelvis förhandlar vi 
med slottsförvaltningen om 
att förlägga vårt turistcenter 

vid Drottningholms slott 
istället för i kommunhuset. 
Det skulle leda till att fler 
nås av turistinformationen 
som skulle vara tillgänglig 
på fler dagar och tider än 
idag. Vi har även fört samtal 
med företagare om hur de 
kan främja turistnäringen. 
Kommunen ska inte konkur-
rera med de privata initiativ 
som finns utan uppmuntra 
den företagsamhet som kan 
skapa tillväxt och arbetstill-
fällen.  Med det sagt visar 

Liberalerna i sin insändare 
på en mycket märklig inställ-
ning till den demokratiska 
processen. Det går inte att 
lämna allianssamarbetet, och 
aktivt förespråka att vara ett 
oppositionsparti, och sedan 
förvänta sig att majoriteten 
ska genomföra deras politik. 
Hade Liberalerna på allvar 
velat infria sina vallöften 
hade de istället samarbetat 
med Ekeröalliansen för att 
driva sin politik i majoritet. 
Deras nuvarande agerande 

visar snarare att de vill få 
igenom sina frågor utan att 
behöva ta ansvar för helheten 
av kommunens utveckling. 
Vi i Ekeröalliansen vill därför 
uppmana Liberalerna att 
bestämma sig för om de nästa 
mandatperiod vill genom-
föra sin politik i majoritet 
eller om de vill ställa sig 
utanför möjligheten att upp-
fylla sina löften till väljarna. 
Även potentiella väljare bör 
fundera på om de vill rösta på 
en borgerlig opposition, som 

saknar möjlighet att uppfylla 
sina vallöften, eller på en bor-
gerlig majoritet som bevisli-
gen håller vad de lovar.

– Adam Reuterskiöld (M), 
kommunstyrelsens 
ordförande 
– Ove Wallin (C), 
1:e vice ordförande 
i kommunstyrelsen
– Sivert Åkerljung (KD), 
gruppledare 
för Kristdemokraterna

Replik Gunilla Lindberg, liberalerna
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7 söndagar start 23/9 
Ölsta Folkets Hus

För dig som är nybörjare: Baskurs, 18-19:30
Träna vidare: Påbyggnadskurs, 18:45-20:15
700 kr/person och kurs.
 
Välkommen!

Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
Vid frågor: 076-7712900/070-6841122
Kursavgiften betalas in på vårt 
plusgiro 73 11 20 -2
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Träna vidare: Påbyggnadskurs, 18:45-20:15
700 kr/person och kurs.

Välkommen!

Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
Vid frågor: 076-7712900/070-6
Kursavgiften betalas in på vårt
plusgiro 73 11 20 -2
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Buggkurs! 

Varmt välkomna!

p y
688414141414111121212121222222
t 

!

Söndag 16/9, kl 15-18 
Ölsta Folkets Hus

En kurs för dig som vill prova på eller fräscha 
upp din dans. 200 kr/person. Sedan följer 7 
söndagskvällar med bas- och påbyggnadskurs. 

Välkommen!

Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
Vid frågor: 076-7712900/070-6841122
Kursavgiften betalas in på vårt 
plusgiro 73 11 20 -2

Söndag 16/9, kl 15-18
Ölsta Folkets Hus

En kurs för dig som vill prova på eller fräscha 
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söndagskvällar med bas- och påbyggnadskurs. 

Välkommen!

Anmällan: ffariingso_hhu bmbuggs@spray.se
Vid frågor: 076-7712900/070-6
Kursavgiften betalas in på vårt 
plusgiro 73 11 20 -2
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Låt småfåglar äta
ifred, tryggade från
katter och stora 
rövarfåglar. Köp
Sättra småfågel-
krog för 1300:-. Kan
fås måttbeställd och
hemlevererad.

Sättra småfågelkrog

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m 

Kungsberga by på Färingsö 
i Ekerö kommun är hotad. 
Byn är unik i sitt slag  med 
tolv gårdar på samma plats 
sedan medeltiden.

I slutet av 1990-talet gick byn ett 
dystert öde till mötes. En stor 
jordbruksfastighet i byns hjärta 
skulle avyttras. Fastighetsägaren 
Hambergska stiftelsen hade tagit 
kontakt med Ekerö kommun 
för att få hjälp med detta och 
kommunen agerade mäklare i 
affären. Affären gick flera seriösa 

spekulanter förbi. Bybor hade 
velat köpa gården och driva lant-
bruket vidare. Plötsligt kunde de 
läsa i lokaltidningen att gården 
redan hade sålts till ett bostads-
bolag, utan kungörelse. Under 
tjugo års tid har husen förfallit. 

Politikerna hävdar att kom-
munens utkanter behöver 
service och då måste man 
bygga så att fler flyttar hit. Ett 
bakvänt resonemang! Orten 
växer, men infrastrukturen 
hänger inte med. Kungsbergas 
befolkning ökar medan antalet 

bussturer minskar. Den lokala 
Konsumbutiken behöver 
räddas, säger politikerna och 
nya bostadsområden måste till 
för att öka kundunderlaget. Man 
hävdar att butiken kommer att 
gå omkull på grund av ökad 
näthandel. Tvärtom har den 
lilla affären en av landets högsta 
återbäringar och senaste året har 
butiken haft sitt hittills bästa 
resultat.

Vid en rundfrågning framkom 
att endast ett fåtal politiker har 
studerat planen och vet vad 

den innebär. Få politiker har 
sakkunskap. Planen blir bara en 
i raden av alla ärenden som ska 
klubbas igenom. Man förlitar sig 
på kompetensen hos stadsarki-
tektkontorets tjänstemän, som 
går på knäna för att hinna få fram 
alla planer och bygglovsärenden. 
Tyvärr finns det idag ingen med 
arkitektkompetens i kommun-
huset. Politikerna säger att de 
inte kan styra hur byggbolagen 
vill bygga. Kommunen har ju 
tvärtom planinstrumenten i sin 
hand och innehar planmonopol. 

Med detta följer också ett ansvar.
Att bygga bo för människor 

kräver professionellt kunnande 
i kombination med hänsyn till 
miljön. Husen ska passas i sitt 
sammanhang med noggrannhet. 
Att mangla ut villamattor och 
klämma in så många hus som 
möjligt för att bekosta en vatten- 
och avloppsledning är inget 
hänsynsfullt sätt att arbeta med 
människors boendemiljöer.

– Kungsberga byförening

Inga villamattor i unik by som Kungsberga

REPLIKER

Repliker från Öpartiet på 
fyra insändare i förra numret 
av MN:

I insändaren med rubriken 
”Socialdemokraterna är redo 
att leverera” framkommer 
att erfarenheterna av dåliga 
upphandlingar och fördy-
rade byggen är alldeles för 
stor i Ekerö. Inför valet 2014 
tog dåvarande moderata 
kommunalrådet det första 
spadtaget till ett bygge, 
Mälaröhallen, som blev 100 
procent dyrare än ursprung-

lig budget. Och som dess-
utom inte är fullt dugligt att 
använda för kommunens 
idrottslärare och dess elever 
än idag. I insändaren fram-
går även att det inte är ett 
ansvarsfullt sätt att använda 
skattebetalarnas pengar. 
Därför anser Öpartiet att 
kostnaderna för ett badhus/
simhall ska redovisas både 
på kort och lång sikt för 
medborgarna innan beslut 
tas. Medborgarna ska inte 
överraskas av eventuella
skattehöjningar eller att det 
dras ned på annan verksam-

het i kommunen. Sker det 
ingen redovisning av eko-
nomiska kostnader, anser vi 
att en folkomröstning om ett 
ja eller nej till badhus ska ske.

Om Klöverskolan: En 
kort tillbakablick i ärendet 
visar att vi alla på initiativ av 
Öpartiet och Centerpartiet 
stoppade beslutet att lägga 
ner Klöverskolan.Vi säger 
tack till era frågor som 
verkligen sätter allt på sin 
spets! Vi är för demokratins 
möjligheter att lyssna in 
och anser att invånarna ska 
ha möjlighet att påverka 

besluten. Öpartiet ställer 
inte upp på att köra över 
vårdnadshavare och elever 
vid Klöverskolan. Det måste 
finnas möjligheter till att 
bevara Klöverskolan för de 
elever som väljer att gå där 
i valfrihetens namn. Eller 
gäller ”valfriheten” att välja 
bara vissa invånare!

Om strandpromenad och 
bussgata: Öpartiet delar 
skribentens synpunkter gäl-
lande att det inte ska  införas 
en bussgata i området samt 
att placera höghus som en 
portal till Ekerö centrum. 

Detta var något Öpartiet tog 
upp vid behandling av ären-
det och yrkade när beslutet 
togs i kommunstyrelsen 
och kommunfulmäktige. 
Öpartiet anser till skillnad 
från Ekeröalliansen att med-
borgarna ska kunna påverka 
de beslut som berör dem, 
inte bara på valdagen utan 
under hela processen av ett 
ärende. Det måste finnas 
en medborgardialog värd 
namnet.

Om Liberalerna: 
Öpartiet ser med glädje att 
Liberalerna nu som fristå-

ende borgerligt parti ansluter 
sig till våra förslag som rör 
deras sakfrågor. Detta så att 
vi tillsammans efter valet 
kan driva dessa med ökad 
kraft. Vi hoppas givetvis att 
det Liberalerna nu i valtider 
ger uttryck för också är det 
som kommer att gälla efter 
valet. Detta då Liberalerna 
under den gångna mandat-
perioden tillsammans med 
den moderata alliansen arbe-
tat emot Öpartiets förslag på 
dessa områden.

– Öpartiets styrelse

Bussgata, Klövern, sossarna och liberalerna...

REPLIK

I senaste numret av MN finns 
en insändare från Öpartiet 
vars innehåll inte kan 
betraktas som annat än 
populism. Ingen person 
med sunt förnuft kan anse 
att politiker, som lägger ner 
många timmar i veckan på 
att bidra till samhällsut-
vecklingen, ska arbeta utan 
knappt någon ersättning 
eller till och med gratis. 
I sin insändare redovisar 
Öpartiet arvoden som i vissa 
fall kan se höga ut, mycket för 
att de inte stämmer. Utöver 
att glida på sanningen och 
redovisa felaktiga ersätt-
ningsnivåer väljer de även att 

inte förtydliga det gedigna, i 
många fall obetalda, arbetet 
som ligger bakom.  Så låt mig 
förtydliga vilken ersättning 
vi faktiskt får och vilken tid 
vi lägger ner på att försöka 
erbjuda en så bra kommun 
som möjligt för medborg-
arna. Ett ordförandearvode 
ligger på 15 000 till 150 000 
kronor per år. En förste vice 
ordförande åtar sig skyldig-
heten att hålla sig uppdaterad 
och insatt i sina ansvarsom-
råden så att denne med ome-
delbar verkan kan ersätta ord-
föranden vid frånvaro. Detta 
gäller även andre vice ord-
förande om än inte i riktigt 
samma omfattning. Som vice 
ordförande ska du exempel-

vis delta i möten med tjäns-
temän, personal från olika 
förvaltningar och förbere-
dande möten. Där utgår inga 
mötesarvoden, där täcker års-
arvodet in. Som fritidspoliti-
ker har du ett ordinarie arbete 
som du då får ta ledigt från 
men ersättning för utebliven 
inkomst inträder endast om 
det är ett sammanträde som 
du är kallad till. Vem som 
sitter i vilken nämnd och hur 
många nämnder man sitter 
i får överlåtas till respektive 
parti och inte dikteras av 
Öpartiet via insändare.  Alla 
strävar nog efter god sprid-
ning men låt oss bestämma 
själva. Att sedan tvinga 
ledamöter komma till möten 

verkar helt befängt. Är det en 
ledamot som uteblir från sina 
sammanträden så får det egna 
partiet se över om det är rätt 
person som sitter där eller 
vad som ligger bakom frånva-
ron. Precis som för alla andra 
kan fritidspolitiker ha giltig 
anledning till frånvaro som 
exempelvis sjukdom. Man 
vinner inte val på populism 
och osanningar. Och jag 
skäms inte för mitt arvode 
uträknat på all tid jag lägger 
på politiken för Ekerös med-
borgare vilket jag dessutom 
finner stort nöje att få göra.

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

Öpartiet och valpopulism!
Nu närmar sig valet och det duggar tätt av politiker i varje 
gatuhörn samt att insändarsidorna handlar till största delen 
om politik. Frågan är nu vilka politiker vi vill ha? Partiernas 
inlägg är sorgliga att läsa då de till största delen består av 
andras brister och inte av egen förmåga. Vill vi bara höra 
gruppledare eller andra styrande personer inom respektive 
parti som uttalar sig i alla frågor avseende vägval? I många 
fall styrda av sina respektive rikspartier. Det finns alltid olika 
meningar om vilken politik som ska bedrivas inom riks, 
landsting och kommunalt inom alla partier samt hur den 
kan genomföras. Det finns sällan total konsensus. Det finns 
inom alla partier eldsjälar som brinner för en specifik fråga 
eller flera. Dessa får tyvärr sällan eller aldrig komma till tals 
inom de större partierna. Därför bör vi alla be att få tala med 
dessa eldsjälar som vill verka inom det område som du är 
intresserad av.  Tänk och begrunda hur du vill använda din 
röst, rösta inte slentrianmässigt på samma parti i alla valen.  
Du bör lägga din röst på en kandidat som har ett stort enga-
gemang inom de områden som berör och intresserar just dig. 

– Mvh Janne Synak, tvärpolitiker

Vilka politiker vill vi ha?
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Vill du arbeta med problemlösning och  
verksarbete? Då kan  

 vara något för dig! 
 

vara det du söker!
 

arbetet och ansvara för deras transport i  
vardagen? Då kan  
yrkesutbildning för dig! 

-
betare, undersköterska, fordonsmekaniker, låssmed,  

• har fyllt 20 år* eller fyller 20 år under hösten,

 
 kunskaper i svenska språket (motsvarande   
årskurs 9)

 

                                                     
Du söker via den kommun som har den yrkesut-

P

Gymnasiala kurser på distans 

Ta kontakt med din studie- och 
-

(gymnasieexamen/slutbetyg)

                   
 

Centrum för Vuxenutbildning & Arbete

Gör en utflykt till världsarvet Drottningholm! Vandra i slottssalarna  
på egen hand eller följ med på en guidade visning. 
Upptäck den storslagna slottsparken med det kinesiska lustslottet.  
Restaurant/kafé och butiken Slottsboden.

öppet: Dagligen 10.00‒17.00 

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

Drottningholm
ett kungligt slott och ett världsarv

Alex Lind af Hageby

 Jägmästare, Lovöbo och kommunfullmäktigekandidat

- Förstärk och professionalisera 

samhällsplaneringen i Ekerö

- Fler infartsparkeringar nu

- Bygg lågt och tätt i våra

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

Entreprenör

Möblerat kontorsrum cirka 12 m2 uthyres   
Tillgång till lounge med kök, mötesrum 
och wc ingår i hyran

LEDIGA LOKALER 
EKEBYHOV BUSINESS CENTER 

Bryggavägen 110

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

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

MÄLARÖARNA | I MN:s 
partiutfrågning inför valet i 
år, 2018, var ett av de heta 
ämnena exploatering. En oro 
uttrycktes för att en alltför 
hård sådan kan riskera att 
kulturlandskap förstörs. 
Redan 1968 tas ämnet upp i 
MN. För 50 år sedan var det 
också dags att bygga en ny 
bro över Tappström.

I augusti 1968 skriver MN 
att prognosen för år 2000, är 
att 22 procent av hela landets 
befolkning kommer att bo i 
Stockholmsregionen. Upp-
skattningen stämmer väl, 2015 
var 26,7 procent av Sveriges 
befolkning boende i regionen. 

I MN 1968 oroar man sig för 
befolkningsökningens konse-
kvenser och under rubriken 
”planeringsåtgärder för att 
skydda kulturlandskapen”, 
står följande:

”Enligt såväl Stockholms 
länsförbunds som Stockholms 
läns hushållningssällskaps 
bestämda uppfattning är det 
angeläget att denna avvägning 
mellan bebyggelseområden 
och odlad areal ägnas betyd-
ligt större uppmärksamhet i 
framtiden än hitills. Man för-
biser allt för ofta att även den 

odlade jorden hör till våra 
viktigaste naturtillgångar och 
att bebyggelse på bra åkerjord 
innebär att denna för all fram-
tid tas ur produktionen.”

Mälaröarna är en region som 
växer redan 1968 och bygg-
nadsplanen för den nya Tapp-
strömsbron exponeras för 
granskning. Redan 1963 pas-
serade i medeltal 3 800 fordon 
över bron och antalet fordon 
ökar efterkommande år.

”Den nuvarande Tapp-
strömsbron har som alla Mä-
lartrafikanter konstaterat 
alldeles för låg kapacitet. Kör-
banan är för närvarande bara 
fem meter och hastigheten 
har på grund härav maxime-
rats till 30 kilometer.” 

Den nya bron som planeras 
1968 ska bli nio meter bred 
plus få en gångbana på varde-
ra sidan. Den bron kommer 
nu snart att kallas för den 
gamla bron, i mars 2018 blev 
alla tillstånd klara för vatten-
verksamhet i samband med 
att Trafikverket bygger en ny 
Tappströmsbro och river den 
befintliga. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Planer för ny Tappströmsbro

Bilden visar den gamla Tappströmsbron, byggd på den tiden då Mälaröarna var idyllisk bondebygd och 
hästdroskorna dominerade trafiken. 1968 planerades för byggnationen av den bro vi har idag. Nu ska snart 
även denna ersättas.  
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EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

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

Skå IK och Färingsö Konsumentförening 
värnar båda om våra lokala verksamheter 

Stöd Skå IK - storhandla denna dag!

560 340 00

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

Vi har idag 40 fordon i trafik 
med välutbildade förare 

som har oslagbar lokalkännedom
och kör miljövänliga fordon!

Johan Hagland

 Arkitekt, Ekeröbo och kommunfullmäktigekandidat

- Lyssna till det lokala näringslivet

- Samverka och stötta föreningslivet

- Ta ansvar för tätorternas 

   vägar
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Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4 

eller via webben www.radioviking.se

Tidningens eget 
radioprogram

Med Ewa Linnros 
och Jocke Jonsson 

torsdagar 17-19  på 
Radio Viking 101,4

 GOD KVÄLL Mälaröarna

Nu drar vi snart igång igen med MN:s 
eget radioprogram med lokala gäster, 
nyheter, tävlingar och kommunens 
kommunikationschef som svarar på era 
inskickade frågor. Vi hörs 6 september!
Ewa & Jocke  nyheterMÄLARÖARNAS

01,4444444444444444444444444444444444444444444444444 

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

Bokpresent Färingsöbon Henrik Kniberg köpte och delade till-
sammans med sina barn ut cirka 100 exemplar av Hans Roslings 
sista bok ”Factfulness”, till lärare i Skå skola samt Uppgårds- och 
Stenhamraskolan. Allt för att inspirera och sprida goda idéer.

 FOTO: PRIVAT

Barnteater Under sommaren har Ölsta Folkets hus och park bju-
dit på tre barn- och familjeföreställningar som alla dragit mer folk 
än förra året, trots att stranden konkurrerade i värmen. På bilden 
ses Eva Funck med sin ”Höna-Pöna”.  

 FOTO: BRITA CRONVALL

Maktkampen del 2 Den 21 augusti bjöd Företagarna Sundbyberg–
Ekerö in till politikerdebatt i Ekebyhovs slott för andra gången 
under denna valrörelse. Fredrik Tegebro ledde debatten och åtta 
politiker svarade på frågor kring sina näringslivsvisioner. 

 FOTO: PRIVAT

Helgödagen Den 25 augusti bjöds det till Helgödag på Kaggeholms 
slott. Cirka 600 gäster kom och bidrog med närmare 500 förslag 
på vad som skulle kunna finnas på området framöver. Nu väntar 
en sammanställning och planerande från ägaren Sisyfos sida.   
                             FOTO: PRIVAT

Svamptider Efter rejäla regnskurar har de tidigare dystra svamp-
utsikterna i Mälaröarnas skogar förbättrats. Nu går det att finna 
såväl fina karljohansvampar, som goda kremlor och gula kantarel-
ler. På bilden Elisabeth Zibell med nyfylld kantarellkorg. 

 FOTO: BO NYLÉN

Kontakta oss: 
020-625625 

info@stugsommar.se 
www.stugsommar.se

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

www.musikcarina.se
 Carina Bergstedt Edlund

utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm

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

ALLA 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.

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

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

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

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

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

Bolagsbildning 
Bokföring
Kund- & leverantörsfaktura-  

    hantering

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

Vi välkomnar nya kunder!

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer 

för ALLA bolagsformer och verksamheter

TEGELBRUKSVÄGEN 1A  I   EKERÖ C  I   08-560 397 00

Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

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

Funderar du på att byta 
fönster eller ytterdörr?

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

t

Läs mer om vår lokala politik på: 

www.ekero.liberalerna/politik

Ekerö kan bättre! 

- En hälsosam skola

- Mer valfrihet

- Bättre trafikplanering

- Lyssnande politiker

- Bättre företagandevillkor

- Mer samhällsplanering

Liberalerna Ekerö



Auktoriserad av SBF

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Sandviksvägen 4, tidsbokning 
på telefon 08 - 560 310 65

Med lång tradition och 
gedigen kunskap hjälper 

www.ignis.se

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

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

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

Binärdata AB
Support & Försäljning 

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

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

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

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

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

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Publicering sker i nästkommande nummer, 
    i turordning samt i mån av utrymme. 
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Köper alla bilar utan krav!
T ex obesiktigade, oskattade, oservade, 

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

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

0728-488 081 – Jacobsson

DÖDA

• Jane Ingegärd Edvardsson, 
Svartsjö, avled den 27 juli i 
en ålder av 85 år.

• Siv Viola Karlsson, Sten-
hamra, avled den 30 juli i en 
ålder av 78 år.

• Britta Ingrid Kristina Palm-
qvist, Ekerö, avled den 14 
augusti i en ålder av 93 år.

• Brita Anna-Lisa Ström-
berg, Ekerö, avled den 15 
augusti i en ålder av 94, år.

• Ruth Gunn-Britt Dahlqvist, 
Ekerö, avled den 16 augusti i 
en ålder av 96 år.

• Evy Aina Maria Hallmert, 
Stenhamra, avled den 19 
augusti i en ålder av 94 år.

Gamla Huset Butik

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121
Vår kära

Gun-Britt 
Dahlqvist

* 14 april 1922
Har stilla insomnat

Ekerö den 16 augusti 2018

BARN
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Övrig släkt och Vänner

Det kom en dag en stilla vind
Som smekte ömt Din kind

Liksom ett ljus som blåstes ut
Din levnadsdag har nått 

sitt slut
________________________  

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen den 

13 september kl.14.00 i Ekerö 
kyrka. Därefter inbjudes

till minnesstund. Osa vänligen 
till Holms begravningsbyrå 

på tel 08/308952 
eller holms.b@telia.com 

senast 10/9.
Ett stort tack till personalen 

på Ekgården för all 
omvårdnad.

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.sePRIVATA ANNONSMARKNADEN

SÄLJES

MacBook Air 13” inkl lad-
dare, Apple trådlös mus, 
HDMI-anslutning. 5 200 kr. 
070-558 79 73.

Calix timer/
startklocka 
för motor-
värmare/
kupévärmare 
typ: T3B 2200 
Watt säljes 
för endast 100 kr eller lägg 
ett bud. Fungerar klockrent,   
bra och skönt att ha när 
kylan så småningom slår till.
070-453 51 44.

Två fullt funge-
rande högtalare 
är nu till salu! 
070-453 51 44.

Komplett
modelljärnväg 
säljes billigt, 
bestående av 
räls, tunnlar, 
växlar samt 
flera lok 
och vagnar. 
Landskap på skiva kan ingå i 
köpet. 070-453 51 44.

KÖPES

Bil köpes. Från  -00 och 
uppåt. Allt av intresse. Små 
fel, obes ej hinder. Tacksam 
för alla förslag. Rickard. 
076-265 08 87.

UTHYRES

Uthyres – Svartsjö/
Norrudden. Liten villa, cirka 
50 kvm. Sovrum, vardags-
rum, kök, toalett/dusch-
rum. Fristående förvarings-
bod, ca. 4 kvm. Västerläge, 
utsikt mot Hilleshögviken. 
Helt modern: kyl/frys, 
diskmaskin, keramikhäll, 
tvättmaskin. Öppen spis. 
Uthyres omgående på 12- 
månaderskontrakt. Kontak-
ta: televisor@telia.com

Säker på att få sol?  Åk 
till Malta och hyr en av 2 
lägenheter i  Marsascala. 1 
el 3 sovrum, för 4 el 6 per-
soner. Eller res flera familjer 
tillsammans, men bo var 
för sig.  Härlig sjöutsikt och 
bara några minuters gång-
väg till bad, pool, restau-
ranger och strandpromena-
den. Direktflyg med SAS el 
Ryanair. Ring  070-695 12 
50 el 08-560 212 34.

Höst i fjällen? Sugen på fis-
ke, fjällvandring och mygg? 
Hyr vår fina fjällstuga på 
Röstberget i Funäsdalen. 
Stugan har 8 bäddar i 2 sov-
hytter, kök med storstuga, 
bastu och öppen spis. 
Tel 070-695 1250  eller 
08-560 212 34. 

SÖKES

Mina sommarblommor 
önskar vinterboende!    
Har du ett förråd, ca 10 kvm 
som håller +5 till 8 grader, 
gärna med ett litet fönster? 
Om du kan tänka dig att 
hyra ut det under
vinterhalvåret så får du 
gärna höra av dig till 
blomsterälskaren Maili 
på telefon 070-764 43 38.

Gillar du att promenera? 
Skulle du vilja ha sällskap 
av någon som alltid är glad?
Vår snälla labradortik 
Amy skulle gärna göra dig 
sällskap! Vi söker dig som är 
hundvan och vill vara dag-
matte el bara hjälpa till att 
ta ut vår hund på promenad 
ca tre vardagar/vecka vid 
förmiddagstid/lunch.
Amy är väluppfostrad, 
okomplicerad och snäll. Går 
fint i koppel. Ersättning enl 
överenskommelse.
Välkommen att ringa vid 
intresse, Tina 072-220 15 
32 (Skärvik/Lundhagen).

Vår älskade
Mamma, Svärmor

Mormor och Farmor

Anna-Lisa
Strömberg

* 26 mars 1924

har lämnat oss
i stor sorg och saknad

den 15 augusti 2018

HÅKAN och ULLA
Anna, Peter

PER och ANITA
Louise, Evelina

ANETTE och JENS
Albin, Kajsa

Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Din kärlek och omtanke
kände inga gränser

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Ekerö kyrka torsdagen den

13 september kl. 11.00. Efter
akten inbjudes till minnesstund i
Kyrkstugan. Svar om deltagande
till Mälarö Begravningsbyrå senast
den 10 sept. på tel. 08 - 211 144. 

Min älskade Maka
Vår kära Mor

Mormor och Farmor

Ulla Söderberg
* 22 november 1929

Har stilla insomnat

den 25 augusti 2018

B I R G E R
ANNIKA  PIA  EVA-LOTTA

MAGNUS  AGNETA  KARIN
med familjer

Släkt och vänner

Tack lilla Mor 
för åren som gått

Tack för all kärlek 
och omsorg vi fått
Tack för all ömhet 
och vänlighet stor

Tack för allt 
vår älskade Mor

Begravningen äger rum fredagen
den 21 september kl 11.00 

i Adelsö kyrka. Valfri klädsel. Efter
akten inbjudes till minnesstund
i Hembygdsgården. Anmälan till

Klockarebolagets begr. byrå
tel 08-26 81 10 senast den 14/9.

Grattis världens bästa Victo-
ria Forssén på din 50-årsdag 
den 9/9. Du är helt under-
bar. Jag älskar dig massor! 
Kram din Janne

Grattis Lucas 10 år! Vi älskar 
dig! Kramar från mamma, 
pappa och Elina.

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

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

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

Bilden: Nyinvigning pendelbåten        FOTO: EWA LINNROS

Vi gratulerar Dick Grün till förra numrets vinst där korsordet 
hade nedanstående lösning.

”Näringslivet - en aktiv del av ett levande och växande Ekerö”

Vem tycker du är förtjänt av titeln ”Årets Ekeröföretagare”? Är det något företag 
som har utmärkt sig med sin service, sina produkter eller något annat bra? 

Skicka ditt förslag via formuläret på 
kommunens hemsida: 
www.ekero.se/naringsliv
eller mejla till naringsliv@ekero.se 
I ämnesraden skriver du: 
”Årets Ekeröföretagare 2018” 
I meddelanderutan skriver du  
företagsnamn och en kort motivering.

Vinnaren 2018 presenteras på Näringslivsdagen den 14 november !

Årets Ekeröföretagare är ett samarbete mellan Näringslivsrådet i Ekerö kommun 
och följande föreetagsorganisationer: Mälaröarnas Företagareförening, SELMA- 
kvinnligt nätverk, Stockholms Handelskammare, Företagarna Ekerö & Ekerö 
Centrum Företagarförening

 OBS! 
Lämna din   

nominering 
senast 

  30 september!

Årets Ekeröföretagare 2018 
 Vem vill du nominera?

Förra årets vinnarplakett 

Frukostmöte 25 september 
Ekebyhovs slott

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

Tisdag 25 september 
kl 08.00 - 09.30

från kl 07.45

Mötet är kostnadsfritt men vi 
behöver din anmälan som görs till 

naringsliv@ekero.se
Först till kvarn gäller!

Mikael Andersson föreläser om Persona Color - Hur ser du på dig själv och hur ser 
din kollega på dig? Att dela in alla medarbetare i olika färger, kommer det att göra oss 
starkare? Att förstå sig själv, sina medarbetare och sina kunder är bara positivt för alla 

-
duktivare blir organisationen. Eftersom en organisations hälsa och välmående består 
utav människor som mår bra och utvecklas. Välkommen att lära dig mer om färger! 

Jessica Holm kommer och ger en kort introduktion vad MobilGirot är och hur det 
kan underlätta för dig och ditt företag!

Har du lagt in Näringslivsdagen i din kalender? Vill ditt företag vara utställare? 
Näringslivsdagen är en dag för företagare i Ekerö kommun, stora som små! 

Mingel | Minimässa | Föreläsningar | Middag | Show på kvällen 

När: 14 november kl 14.00 - 21.30 | Var: Sånga-Säby | Pris: 350:- | Utställarplats 
från: 1500:- | Mer information kommer vecka 37 | Reservera datumet redan nu! 
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Mikael Andersson är en populär författare, coach och 
utbildare som alltid är först med den senaste forskningen. 
Han är påläst och det är aldrig långt till skratt :)

Påminnelse! Näringslivsdagen 14 november!
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SOTNING, BESIKTNING, 

VENTILATIONSRENSNING

REPARATIONER,

FÖRSÄLJNING, MONTERING

 UbbeSotare
              – Ny regi sedan 1 juni 2015 –

070-878 10 26 www.ubbesotare.se

Välja 
behörig sotare? 
Jag hjälper dig 
med ansökan

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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

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

HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

Dränering/grundisolering

Enskild avloppsanläggning    Poolschakt

Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG................................................................................................

Adept i Sveriges TapetserarmästarefruJanssouFri hämtning och lämning för mälaröbor på fredagsförmiddagar

           @frujanssons
www.frujansson.se

– Ge dina möbler nytt liv –

MÄLARÖARNAS TAPETSERARVERKSTAD

Möbeltapetsering - Platsbyggda möbler - Gardiner

070-753 64 44 

Vi tar hand om dig under & efter din graviditet 

Gravidmassage Gravidshiatsu

Gravidyoga Löpande kursstart

Mamma/babyyoga Löpande kursstart

Spädbarnsmassageage

Välkommen till oss 

 Johanna & Lottie

Boka via Bokadirekt.se 

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

Salong Nataly & Alisa
ÖGONFRANSAR 

Lash lift med Botox – Laminering
NAGLAR 

Classic och Advanced
100 olika färger gellack. 

Säljer även Didier professionella gellacker

Tidsbokning: 076-709 00 40. Bryggavägen 121

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

Kvalitet är ofta inte mer 
komplicerat än så.

www.ekesioo.se

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

ALLT INOM BYGGNATION
Från små till stora projekt

Behåll stommarna, byt luckorna!

www.ingwallkoket.se

Vi söker visningskök i vissa  
områden och erbjuder 30% rabatt 

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

Vi har 4,6  
i snittbetyg  
hos Reco.

Service och reparationer

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

HUSBILAR
HUSVAGNAR

SLÄP
4-HJULSMÄTNING

MÄLARÖARNAS NYHETER • 5 SEPTEMBER 2018 

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 

Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

BOKA KURS
PÅ VÅR

HEMSIDA, 
RING ELLER

MEJLA!

MÄLARÖARNA | Under 
senaste tiden har en 
mängd stölder av takboxar 
och cykelhållare skett på 
Ekerö. Dock har de vanliga 
villainbrotten varit i prin-
cip obefintliga.

– Det har varit en lugn peri-
od under de senaste veckor-
na, men det som sticker ut
är att det stals ett stort antal 
takboxar och cykelhållare
under ett par nätter i slutet
av augusti. De var alla av
samma märke och det var
uppenbart att tjuvarna var
ute efter precis den här ty-
pen av grejer, konstaterar
Håkan Thor, kommunpo-
lis.

Stölderna skedde bland 
annat i Sandudden och Skär-
vik och i de flesta fallen satt 
de fastmonterad på bilar.

– Vi vet dock inte vad som 
händer med dem efter att de 
stjäls. När det gäller bildelar 
vet vi att de ofta skeppas iväg 
och säljs utomlands, men 
frågan är om de här skrym-
mande föremålen verkligen 

skickas till andra länder, 
frågar sig Håkan Thor.

När det gäller vanliga 
villainbrott kan han dock 
berätta att det inte varit ett 
enda på Mälaröarna under 
augusti månad, något som är 
mycket ovanligt. 

Håkan Thor säger också 

att polisens mottagning för 
allmänheten på onsdagar 
i kommunhuset, återigen 
är öppen efter att ha varit 
stängd under ett par som-
marveckor. 

– Jag vill dessutoma passa
på att påminna om att mörk-
ret kommer allt fortare på 

kvällarna nu och att man är 
noga med att sätta reflexer på 
sig själv, men framförallt på 
sina barn som många gånger 
är ute och rör på sig på kväl-
larna.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Polisen påminner om 
att plocka fram reflexer 

Kvällarna blir mörkare för varje vecka och polisen påminner om att mälaröborna ska sätta reflexer 
både på sig själva och sina barn.                                    FOTO: ARKIV



FASTIGHETSSERVICEDATA

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

FÄRGHANDEL

FÄRG   TAPET 
GOLV

Ekerö • Träkvista Torg

Tel: 08-560 313 40

www.coloramaekero.se

Följ oss på Facebook!

FÖNSTER

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

F’SONS
ALLSERVICE AB

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

www.fsons.se 
Tel: 560 47 111

Vi har ansvarsförsäkring och 
F-skattesedel

TOMT & TRÄDGÅRD

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador

Framvagnsinställningar

Bilglas

Lackering

Vi samarbetar med  

samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCHEN
S

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

 

 

Tel 560 425 80 
 

TAXI

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

Mattläggning
 Heltäckande mattor
 Plast/linoleum mattor
 Måttbeställda 

   textilmattor

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering •
avloppsanläggningar • •

grönyteskötsel • vinterväghållning

LÄTTA ATT LEJA – ÅRET RUNT.

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruk-tio-

ner. Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av 
köksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

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

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

560 340 00

Ditt taxibolag
på hemmaplan

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48



Koll på läget sedan 1937

Underbar strandtomt 

Egen sandstrand och två bryggor

Två bostadshus samt bastustuga

Lillängen 1, Fågelön, Drottningholm
UTGÅNGSPRIS 3 500 000 kr VISAS Sö 9/9. Ring för

anmälan och tidsbokning ARRENDETOMT 2800 m² EP

IU MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 070-826 83 00

Strålande söderläge

Låga driftkostnader

Garageplats ingår

Björkuddsvägen 30A, Ekerö
3 rok, ca 78,3 m² UTGÅNGSPRIS 3 550 000 kr AVGIFT 3

706 kr/mån VISAS Sö 9/9 kl 12:30-13:15, Ti 11/9 Ring

för tidsbokning BYGGÅR 1977/1978 EP IU MÄKLARE

Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Trivsamt br-radhus - två uteplatser

Lugnt område med centralt läge

Barnvänligt med lekplats

Tunnlandsvägen 56, Ekerö
4 rok, ca 121 m² UTGÅNGSPRIS 2 500 000 kr AVGIFT 7

665 kr/mån VISAS Sö 9/9 kl 13:15-14:00, Må 10/9 Ring

för tidsbokning BYGGÅR 1992 EP 59 kWh/kvm/år

MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 070-826 83 00

Oslipad diamant med sjöutsikt!

Totalt hela 322 kvm + dubbelgarage

Läcker etage villa

Smultronvägen 17, Ekerö
12 rok, ca 322 m² UTGÅNGSPRIS 8 750 000 kr VISAS Sö

16/9 kl 13:00-13:45, Må 17/9 Ring för tidsbokning

BYGGÅR 1975 TOMT 1208 m² EP IU MÄKLARE Sophia

Åkerman TELEFON 070-760 46 63

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



Lördagen 15 september kl 10-15
  Produktvisning, smakprov och försäljning

CENTRUMBLADETCENTRUMBLADETCENTRRUMBBBLAADDET
Välkomna till Ekerö Centrum!

Arrangör: 
Ekerö Centrumförening

tillsammans med 
Radio Viking
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”Smaka på Ekerö”
Mälaröarnas närproducenter 

visar upp vad de har att erbjuda.
Upplev, smaka, lyssna och njut!

ANSIKTSMÅLNING 
för alla barn kl 10-15

Radio Viking fyller 25 år!
Livemusik från scenen

Öppet hus i Mälarökyrkan med många aktiviteter
Visning av Radio Vikings studio

Program
kl 11-15 



E-handel i all ära.
Information och aktuella erbjudanden från dina lokala butiker i Ekerö Centrum

Dags för 
Höstmys!
Ta 3 betala för 2 
på alla krukväxter 
både ute- och 
inomhusväxter! 
Välkommen!

Träna dygnet runt för 149:-/mån eller 1795:-/år.
250:- i medlemsavgift tillkommer vid start.

Always

Fitness 24

Hösterbjudande! 

149 kr
per månadTa 3 betala för 2 

krukväxter
Gäller endast 15/9 -18

20 % rabatt på 
innevarande sortiment
(ej beställningsvaror, 
lokala leverantörer). 

Höstmys hos 
Kingswood!

Öppet
dygnet
runt!

20 % rabatt 
Gäller endast 15/9 -18

Förutom kemtvätt erbjuder vi 
skomakeri, skrädderi, batteriby-
ten och reparation av alla slags 
klockor. Vi köper även guld. Väl-
kommen in!

EKERÖ

KEMTVÄTT Skomakeri, 
kemtvätt 

& skrädderi

Floris
thörna

n

Ekerö

2 för 1

Passa 
på!

Vid köp av kompletta glasögon 
från ordinarie sortiment, bjuder vi på 
ett extra par med din styrka. 
(Gäller utvalda bågar, lagerglas +-6/2, 
värde upp till 2990:-). Kan ej komb 
med andra erbj. Gäller t.o.m 18-11-03

Välj 
2 par 

betala 
för 1

20  % rabatt
på kem- och mattvätt 
Gäller vid inlämning vecka 36 & 37

20 % rabatt 
på allt!
Gäller endast 15/9 -18

Kom och träffa representant från Better You 
och passa på att smaka på deras produkter

20 % på ALLT i butiken!



Information och aktuella erbjudanden från dina lokala butiker i Ekerö Centrum

Vi föredrar ö-handel!

EKE
RÖ

GRI
LLE

N

Vi hjälper till med det mesta. 
Service, installationer 
och lagningar utförs i vår butik

Har du problem 
med din mobil?

(ord.pris 156.-)

20 % rabatt
på alla reparationer

från Barents hav

Odlad i Vilhelmina, 
Norrland

(ord.pris 156.-)

Specialpriser 

på utvalda 

Sail Racing produkter

Gäller fram till 7 juni.

Skagenröra
26 

90/hg
Vår populära butikslagade 

Skagenröra

Mjukglass

10 kr

Sugen på 

något gott?

Hos oss kan du köpa goda 
såser, sallader och röror 

som våra kockar tillverkar 
här i butiken

Munsöskinka
19 

90/hg
Norrby Gårds ekologiska skinkor 

från Ekerö

20 % rabatt 
på allt stickat

Fanny vår frukt och gröntansvarige: 

– Vi tycker att det är extra roligt varje gång 
vi kan sälja något från Mälaröarna.

ItCare
Ny 

butik!

Basilika
10:-/st

i kruka. Orto Novo, vår kryddleverantör 
med växthusen här på Ekerö

valfri topping



Vi har matbröd, kaffebröd, tårtor, grilltoast, smörgåsar, sallader, pajer, 
bakad potatis och glass från Engelholmsglass. Kom in och smaka på våra 
smarriga smörgåsar på nybakat bröd. Öppet: Mån-fre 7-18.30. Lör 8-16.

Smarriga smörgåsar
på nybakat bröd

ll å ll d

Smarriga
smörgåsar

ÖPPETTIDER

Vardagar ......................10.00–18.30
Lördag .........................10.00–15.00
ICA ................alla dagar 8.00–22.00

Vissa butiker har utökade öppettider.
För information – se ekerocentrum.se

sa
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Hos Djurknuten hittar du: 
Four Friends Godis, olika sorter,  100 g 

2 st för 49:- . Gäller under perioden 12-15/9 

EKERÖ
GRILLEN

TT
Ö
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ÖÖ

EKERÖ
KEMTVÄTT

WWW.EKEROCENTRUM.SE

Four Friends Godis

Kostnadsfri
värdering

Kontakta oss för gratis borådgiv-
ning och en kostnadsfri värdering! 
Tel: 08-564 109 40
E-post sf.ekero@svenskfast.se

Din lokala mäklare 
i Ekerö Centrum 20 % rabatt 

Yankee Candle

Nu har vi fått in en mängd spännan-
de nyheter från Yankee Candle.

deras produkter. Gäller lördag den 
15/9.  Välkommen in till oss!

Nyheter Yankee Candle!

Floristhörnan
Ekerö

2 st för 49:-


