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Bygglov
upphävs

Mark- och miljööverdomstolen upphäver bygglovet
för Silviahemmets två flerbostadshus på Drottningholmsmalmen. Husen står redan på plats, nu måste
ändringar ske för att husen ska kunna tas i bruk. | 8

tappar
Valresultatet ger alliansen i kommunen ett
underläge med färre mandat än oppositionen tillsammans. Läs om det nya, politiska landskapet i
kommunen. | 10-11

Kommunlån ifrågasätts
Ekeröalliansens förslag om att ge lån i stället för bidrag till nyanlända kritiseras av oppositionen. Lånet
kan också strida mot kommunallagen. | 12

Fler helnyktra ungdomar
Senare alkoholdebut, fler niondeklassare som inte
dricker alkohol men en ökande droganvändning, framförallt bland pojkar – den senaste Stockholmsenkäten
visar både positiva och negativa siffror. | 14
FOTO: EWA LINNROS

Artist- och auktionsgala

Skyttegillet avhyst

Dogge Doggelito och Chris Kläfford kommer till Tappströmsskolan och deltar i en stor insamlingsgala för
Barncancerfonden. | 18

’’

”En mycket liten andel parkerade bilar på
Karusellplan tillhör alltså lovöbor... Den planerade infartsparkeringen vid Drottningholms
skola kommer med andra ord i huvudsak brukas av bilister som inte bor på Lovön. De bör
istället parkera i anslutning till en busshållplats
i närheten av där de bor. Det är där p-platserna ska byggas, inte på barnens fotbollsplan
– och inte på Karusellplan!” | tyck 32

Integration på slottet
”Välkommen till Mälaröarnas” kafédag på Ekebyhovs
slott går i integrationens tecken. | 20

Konst för alla
Sista helgen i september blir en guldgruva för alla
konstintresserade mälaröbor. Då visas både en unik
samlingsutställning med hundratals verk och den
årliga Konstringen. | 25

Mälaröarnas skyttegille har blivit avhystav Kronofogdemyndigheten på uppdrag av Statens fastighetsverk.
Skyttegillet hade tidigare löfte om att få vara kvar
men nu har beslutet ändrats. Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M), anser att det är ett
dåligt beslut och hoppas finna en bättre lösning. | 16

Vann VM i swimrun
FOTO: EWA LINNROS

Kontorshotellet
som passar alla
Ring Camilla 070-635 73 34

Lokal redovisningsbyrå
med helhetsansvar
08- 505 934 30
www.admit.se

Bidra med dina idéer om Kaggeholms
framtid på kaggeholm@sisyfos.se

Ekeröbon Alex Flores vann tillsammans med lagkamraten Fredrik Axegård världsmästerskapen i swimrun i
Stockholms skärgård. | 30

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!
Träkvista
08-560 300 96

Vad tycker du om
bilköer?
Vi finns i Ekerö C

FASTIGHETSBYRAN.SE

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

4:a Ekerö | Ekerö Tätort Clas horns väg 3A
Accepterat pris 3 775 000 kr Avgift 5 007:-/mån (ink värme , VA) Boarea 94 kvm Vån (Hiss)
Visas Sön 30/9 13.00-13.30 Mån 1/10 18.00-18.30 Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö | Ekerö Jungfrusund
Sågställarvägen 1
Ekerö | Färingsö Stenhamra Fållvägen 31
Utgångspris 4 675 000 kr Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 131 kvm + 38 kvm Tomt 739 kvm
Byggt 1983 Visas tors 27/9 kl.18.00-18.30 och sön 30/9 kl.14.15-15.00.
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Välkommen till Jungfrusund och detta nybyggda hus i populärt och barnvänligt område med
Mälarens vatten runt hörnet. Här bor ni i ett välplanerat och rymligt kedjehus med trevligt läge i
området.
Utgångspris 5 975 000 kr Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 139 kvm Tomt 278 kvm Energiklass B
Ring för tidbokning Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

PÅ GÅNG

Ekerö | Ekerö Adelsö Sättra gård Björkfjärdsvägen 2

Ekerö | Ekerö Närlunda Ribstonvägen 6

Utgångspris 1 290 000 kr Tomt 2 222 kvm Ring för tidbokning Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Rum 9 rum, varav 4-6 sovrum Boarea 145 kvm + 75 kvm Tomt 910 kvm Byggt 1979
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

SÅLD

PÅ GÅNG

Ekerö | Ekerö Tätort Knalleborgsvägen 3E

4:a Ekerö | Drottningholm Malmbacken 10

Utgångspris 3 995 000 kr Rum 6 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 114 kvm + 63 kvm Tomt 158 kvm
Byggt 1975 Energiprestanda 53 kWh/kvm år SÅLD INNAN VISNING!
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Avgift 2 675:-/mån (inkl v/a, sophämtning, försäkring, etc.) Boarea 75 kvm Energiprestanda 81 kWh/kvm år
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

FASTIGHETSBYRAN.SE

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

Ekerö | Färingsö Stenhamra Båthamnsvägen 8
Utgångspris 4 475 000 kr Boarea 131 kvm Tomt 772 kvm Byggt 1969 Visas Sön 7/10 12.00-13.00
Mån 8/10 18.00-18.45 Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

PÅ GÅNG

Ekerö | Ekerö Sandudden
Sjöutsikten 17
Ekerö | Ekerö Närlunda Trädgårdsvägen 23

På lugn lokalgata och i mycket barnvänliga och attraktivt kvarter ligger detta trevliga och
väldisponerade kedjehus i ett plan med souterrängvåning. Fastigheten ligger högt och fritt beläget
med en fin utsikt ut mot Sandudden.

Rum 6 rum, varav 4-4 sovrum Boarea 148 kvm Tomt 404 kvm Byggt 1972 Energiprestanda 90 kWh/kvm år
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Utgångspris 5 250 000 kr Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 132 kvm Tomt 372 kvm Byggt 2002
Visas 30/9 kl.12.15-13.00. Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Alldeles för
många tycker
det är stressigt
att byta bostad.
Nu ändrar vi
på det.
Säljcoachen. Ännu en anledning att prata med
Sveriges största mäklare.

4:a Ekerö | Ekerö Tätort Tunnlandsvägen 62
Utgångspris 1 975 000 kr Avgift 6 880:-/mån (inkl vatten, kabel-tv och bredband 100 mbit)
Boarea 107 kvm Energiprestanda 72 kWh/kvm år Ring för tidbokning
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

PÅ GÅNG

4:a Ekerö | Ekerö Munsö Söderbacksvägen 15
Avgift 4 633:-/mån (inkl v/a, sophämtning, förråd och garageplats) Boarea 75,6 kvm Vån 1 av 1
Energiprestanda 74 kWh/kvm år Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80
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2 betala för 1!
Passa
på!

Konstringen gör sitt trettionde år i år. På bilden
glaskonst av Robin Fondin. Sid 26.

Välj
2 par
betala
för 1

FOTO: MÄLARÖ FOTO

Läs och hör nyheter

VÄRDECHECK
synundersökning

50 %
RABATT
(ordinarie pris 350:-)

Mat, musik och närproducerat fyllde Ekerö centrum under Smaka på Ekerö. Sid 27.
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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 kombineras med
andra erbjudanden.
Gäller t.o.m 2018-11-03

Vi bjuder alltid på kaffe!

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Ekerö Optik
08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget
Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00
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Vi på MN har förmånen att ha vårt eget radioprogram ”God kväll Mälaröarna” och dit kommer politiker, sportfolk, kulturpersonligheter och andra spännande mälaröbor. På det viset
kan vi också ge dig som läsare ytterligare en dimension genom att inte bara läsa några av våra
intervjuer utan också att höra dem.
Den politiska kartan har ritats om och oppositionen har gått om alliansen när det gäller
mandat i fullmäktige. Vårt radioprogram gästades av kommunstyrelsens ordförande Adam
Reuterskiöld (M) och oppositionsrådet Hanna Svensson (S) och på telefon direkt i sändningen, pratade vi med Liberalernas Göran Hellmalm. Detta då både opposition och allians är intresserade av ett samarbete med dem. Utöver artikeln här i tidningen, kan du höra intervjuerna i efterhand via vår hemsida eller de QR-koder som du ﬁnner här i tidningen.
Till radion kom också Ekerö IK:s sportchef Thomas Hjelte och berättade om klubbens
fotboll, integrationsarbete och andra projekt som är på gång. Mer om det kan du läsa på
sportsidorna och också, höra på i efterhand. Det gäller även för vår stående frågespalt med
kommunens kommunikationschef Johan Elfver som svarar på era frågor i vårt radioprogram
och som sammanfattas på sidan 22.
Allt ryms förstås inte i radioprogrammet men i tidningen ser vi till att skriva om allt
spännande som sker på Mälaröarna när det gäller både nyheter, sport och kultur och er läsares
röster har som alltid en viktig plats här i tidningen på vår insändarsida som du i detta nummer ﬁnner på sidan 32.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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ANNONSBOKNINGEN

PRENUMERATIONER
Boende utanför kommunen
550 kr/år. Betalas till bankgiro
837-0017
TRYCK Pressgrannar 2018

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden
Etablerad: 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB

ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12 en vecka före
utgivningsdagen.
Tidningen ansvarar ej för icke
beställt material samt för fel med
annonser mer än till annonspriset.
HEMSIDA
www.malaroarnasnyheter.se

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

PÅ MÄLARÖARNA

26/9 – 10/10 2018

EKERÖ PASTORAT
ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

Ons
12:00

Ons
19:00

Tors
11:45
12:00
Sön
11:00

Sön
16:00

Ons
19:00

Tors
11:45
12:00

2018-09-26
Munsö kyrka
VECKOMÄSSA
Ann-Sofie Kamkar
Efter gudstjänsten, välkommen på soppa i Munsö församlingsgård.
2018-09-26
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA
Hanna Holmlund, Mie Johansson
2018-09-27
Ekebyhovskyrkan
LUNCHMUSIK
med pastoratets musiker, Magnus Ehntorp
SOPPLUNCH 50 kr
2018-09-30
Ekerö kyrka
HÖGMÄSSA
Hanna Holmlund
Helena Hansson
Lena Stämmor
2018-09-30
Drottningholms slottskyrka
SÖNDAGSGUDSTJÄNST
Monika Regnfors Sjörén, Leif Asp,
Damkören Stella Cantica, dir. Fredrik Lundqvist
2018-10-03
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA
Magnus Ehntorp, Daniel Stenbaek

Sön
16:00
Sön
16:00

2018-10-07
Munsö kyrka
SÖNDAGSGUDSTJÄNST
Ann-Sofie Kamkar, Göran Ericson
2018-10-07
Ekebyhovskyrkan
MUSIKAL ”JORDEN RUNT”
Magnus Ehntorp
Grönsångarna och Blue Voices
under ledning av Helena Hansson och Marie Björnvad
Karl-Johan Karlsson, slagverk
Pelle Hansson, elbas

Mån
10:15

2018-10-08
Munsö kyrka
VARDAGSGUDSTJÄNST Öppna förskolan
Förskolelärare Mona Wikborg, Mie Johansson

Tis
16:30

2018-10-09
Ekebyhovskyrkan
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
10:30

2018-10-10
Lovö kyrka
VARDAGSGUDSTJÄNST Öppna Förskolan
Förskolelärare Mona Wikborg, Mie Johansson
2018-10-10
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA
Dan Bekking, Daniel Stenbaek

Ons
19:00

2018-10-04
Ekebyhovskyrkan
LUNCHBÖN
SOPPLUNCH 50 kr

Med reservation för ev ändringar

FÖR MER INFO
KYRKLUREN med söndagens gudstjänster, 08-560 387 60
KYRKRADION på Radio Viking 101,4 sö 09.00-10.00 med Barbro och Lennart Arlinger och
Marianne Abrahamsson.
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.

EKERÖ PASTORAT

08-560 387 00 vxl

, Björkuddsvägen 2, Ekerö

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
2018-09-26
VECKOMÄSSA

Stenhamra församlingsgård

2018-09-30
Stenhamra församlingsgård
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
- Med Dopkalas!
Lars Brattgård, Joakim Wanzelius, Annika Becker,
Sandra Malmborg.

Ons
18:30

2018-10-03
VECKOMÄSSA

Stenhamra församlingsgård

ÖPPET KYRKIS
Måndagar & Fredagar
9.30-12.00

Kom och var med på våra kreativa träffar.

Färentuna församlingshem

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

UNGDOMSKVÄLL (ÅK 6 - UPPÅT)
Onsdagar - Öppet hus Stenhamra församlingsgård
15.00-21.30
MINIORER (F-KLASS - ÅK 2)

G www.facebook.com/ekeropastorat

FÄRINGSÖ KYRKLIGA SYFÖRENING
Onsdagar
Sånga kyrkskola
09.00-13.00

2018-10-07
Skå kyrka
GUDSTJÄNST MED NATTVARD

GRUPPER OCH MÖTESPLATSER

Yngve Göransson, Joakim Wanzelius.

Sön
11:00

= www.svenskakyrkan.se/ekero

Yngve Göransson, Ligita Sneibe.

GUDSTJÄNSTER
Ons
18:30

Sön
11:00

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 Ungdom Ekerö
FB Kyrkans Öppna förskola Ekerö Lovö Adelsö-Munsö

STICKA OCH SKICKA
Varannan onsdag
19.00-21.00

Stenhamra församlingsgård

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

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

Mer info och anmälan på hemsidan:
svenskakyrkan.se/faringso/miniorer

Yngve Göransson, LIgita Sneibe.

Färingsö församling i sociala medier:
Plattform

www.facebook.com/faringsoforsamling

STENHAMRA

Religionsdialog

Midnattsfotboll

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

Vår integrations- och ungdomssatsning, Plattform Stenhamra,
bjuder in ungdomar, från 15 år,
till Midnattsfotbollsturnering.
Ingen anmälan, vi bjuder på
något ätbart mellan matcherna.

Stenhamra församlingsgård
Onsdag 26 september 19.00

Stenhamraskolans
gymnastiksal
Lördag 6 oktober 20.00-01.00

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

Utfärd till Svegro
Den 12 oktober gör vi en utfärd
till Svegros anläggning på Färingsö
för att bland annat lära oss mer
om deras miljöarbete. Avslutas
med lunch. Total kostnad 100:-.
Vi har några få platser kvar.
Anmäl dig senast 30/9 till:

Entrappaned - Vår ungdomsverksamhet
En trappa ned - Vår ungomsverksamhet

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

faringso.forsamling@svenskakyrkan.se
08-564 209 21

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

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!
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På freda

129k

Vi fyller upp vår populära skaldjurseka på fredag! Välkommen

/kg

Skaldjursfest hos oss!

Vi har också räkor, kräftor,
ostron och mycket annat gott
för en lyckad skaldjurfrossa.



Krabba Norge/Irland.

10k 199k 179k
/st

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

199k
/kg

Cambozola Engelmanns.
Från dessertostdiksen. Packad.

/kg

Havskräftor I lösvikt.

/st

Hummer Canada.
Ca 450 g. Jfr pris 397:78/kg.

199k

39k

/kg

/st

Ryggbiff

Musslor Ca 1 kg.

ICA.
Ursprung Sverige. I skivor. Packad.

Färska i nät.

Moules frites är perfekt fredagsmys!

10k
/st

1990
/st

Pommes strips

Aioli Tappens kök. 200 g.

ICA. 1 kg.

Packad. Jfr pris 99:50/kg.

6990
/kg

Olika ostar Arla Sverige. Packad i bit.
Ca 700 g. Herrgård, Präst, Grevé, Svecia,
DackeMild, mellanlagrad. Fetthalt 17-36%.

Tappström
Öppet 8–22
Priserna gäller vecka 39 t o m 30/9-18 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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BYGGNATION

| nyheter

”Det strider uppenbart mot detaljplanen i flera delar”

’’

Domstol upphäver Silviabos bygglov
DROTTNINGHOLM | Silviahemmets bygglov för ”Silviabo”
har upphävs efter att ha prövats
i Mark- och miljööverdomstolen
(MOÖD). Bygglovet är inte förenligt med rådande detaljplan
säger domen. Men husen är
redan byggda.
I januari 2017 beviljade byggnadsnämnden stiftelsen Silviahemmets
bygglov för två ﬂerbostadshus på
Drottningholmsmalmen. Bygglovet överklagades till länsstyrelsen
av grannar i området, med påpekan
om att husen stred mot detaljplanen för Drottningholmsmalmen
som har noggranna restriktioner
för byggnation i området. Länsstyrelsen avslog överklagan, en
ny överklagan gick då till Markoch miljödomstolen (MOD), som
upphävde bygglovet. Silviahemmet överklagade denna dom vidare till MOÖD som nu fastslår att
MOD:s dom inte ska ändras. Med
andra ord upphävs bygglovet.
– Självklart så respekterar vi
domen och den tolkning de valt
att göra. Den arkitektoniska utformningen är alltid en bedömningssport och vi har uppenbart
olika syn på bland annat tidtypisk
utformning, säger Arnulf Langlet

Byggnadsnämnden
användes
som ett rundningsmärke medan
de avgörande besluten togs i andra forum. Så ska det inte vara i
en kommun. Jag är därför tillfreds
som medborgare att man kan lita
på rättssamhället, säger Alexander
Lind af Hageby.

(M), byggnadsnämndens ordförande som var nytillträdd på posten då beslut om bygglov fattades.
Bygglovsärendet pågick under
2016 och före detta ordförande i byggnadsnämnden Lennart
Nilsson, beredde ärendet. Han
var emot bygglovet då han ansåg att det inte var förenligt med
detaljplanen. Han ﬁck lämna sin
ordförandeplats i nämnden vid
årsskiftet 2016-17 och i januari gick
bygglovet igenom. Lennart Nilsson är övertygad om att bygglovsprocessen var en av orsakerna till
att han blev avsatt. Han menade att
bygglovet drevs igenom med påtryckningar mot stadsarkitektkontoret och byggnadsnämnden från
kommunledningen. Han är glad
över domen som nu kommit.
– För min del känns det bra och
jag vet att stadsarkitektkontoret
också tycker att det känns ganska
bra att veta att vi inte var fel ute när
vi sa att det här blir besvärligt, här
gäller det att göra rätt. Vi gjorde en
riktig bedömning från första början, säger Lennart Nilsson.
Alexander Lind af Hageby (L), är
en av dem som överklagat bygglovet. Han är ersättare i byggnadsnämnden, men han överklagade i

Silviahemmets två flerbostadshus ”Silviabo” fick bygglov 2017. Bygglovet överklagades till flera instanser och nu har Mark- och miljööverdomstolen avslagit
bygglovet.
FOTO: EWA LINNROS

rollen som sakägare då han är boende i området. Han har därför inte
heller deltagit i några beslut kring
detta bygglov. Alexander Lind af
Hageby gläds också över domen
samtidigt som han ser det som en
sorglig historia. Detta eftersom
byggnaderna är uppförda, kulturmiljöspåren i marken är bortschaktade och att ”Silviahemmets viktiga verksamhet att sprida kunskap

om demensvård” har störts.
– Detta var ett bygglov som från
början inte skulle godkänts. Det
strider uppenbart mot detaljplanen i ﬂera delar som Mark- och
miljööverdomstolen också konstaterar. Att det kunde godkännas
i kommunen är för mig en gåta.
Stadsarkitektkontorets
underlag var bra men man drog inte de
uppenbara slutsatserna från det.

Bygglovet har upphävts men
de två byggnaderna står redan på
plats. MOÖD har endast prövat
om bygglov kan ges eller inte.
– Kontoret har haft kontakt
med den sökande och vi inväntar
nu besked om hur de vill gå vidare. Jag vill inte gissa hur de vill
göra utan avvaktar besked. Sedan
får vi ta ställning. Normalt är att
den sökande återkommer med en
ny reviderad ansökan som vi sedan
behandlar, kommenterar Arnulf
Langlet.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”...vi har uppenbart olika
syn på bland annat
tidtypisk utformning”
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TACK ALLA GÄSTER FÖR DEN HÄR SOMMAREN!

Nu laddar vi för långluncher och julbord!
V

MǻGOIRTVEXWXYRHQIH2EKRYWOÁOWGLIJT¯
Karamellan vid Drottningholm Slott. Magnus
®VTVMWEHJÁVWMRXV®ǺW®OVESGLMRRSZEXMZEQEXlagning både nationellt och internationellt.

Hej Magnus, hur har sommaren varit?
Vi har haft en fantastisk sommar med rekordmånga
matgäster, bröllopsmiddagar, födelsedagsfester,
dop och gjort catering till slottet. Vi har även haft
Kungen och Kronprinssesan på lunch i vårt vackra
orangeri. Vi har jobbat hårt men haft väldigt roligt!
Vad händer framöver?
Vi har ju öppet dagligen året runt, vi fortsätter med
vårt koncept med långlunch med kunglig promenad, så vi tillagar varmrätter som vanligt alla dagar

i veckan. Vi anordnar också catering och man kan
även boka Karamellan som festvåning.
Vi testar också massor av recept inför årets julbord,
jag har komponerat många julbord under åren men
detta blir det första på kunglig mark.
Berätta mer om Julbordet på Drottningholm!
)IXOSQQIVFPMIRYRHIVFEVFYǺ³MJERXEWXMWOQMPNÁ
vi kommer jobba både klassiskt och mycket med
det gröna och ta inspiration från nya trender. Det
mesta kommer vara i ”bitesize”-storlek, vilket innebär
att faten byts ofta istället för att vara överfulla. Det
minskar matsvinnet och ger gästerna fräschare mat.
Julborden serverar vi mellan 23 november och
22 december, det har redan kommit många bokningar vilket är väldigt roligt!

VÄLKOMMEN TILL JULBORD
PÅ KARAMELLAN!
23/11 – 22/12
Vi dukar upp vårt klassiska Julbord i Sveriges första Världsarv.
Varmt Välkomna !
Boka din plats via vår hemsida www.drottningholm.org
eller ring oss på tel. 08 – 759 00 35

BOKA TIDIGT– RABATT
100:-/ PERSON
Gäller bokningar som görs före 30/9 - 2018

Boka vår festvåning!
+ÁHIPWIHEKWǻVERHIHSTSGLERHVEIZIRX
Ƴ ZM®VTVSǺWT¯EXXSVHREWXSVEIZIRIQERK
Kontakta oss på 08-7590035 eller
info@drottningholmsslottscafe.se

Vill du jobba i kunglig miljö?
Tycker du om människor, högt tempo och god
mat? Skicka ett mail till
info@drottningholmsslottscafe.se

Ê
LÅNGLUNCH MED KUNGLIG PROMENAD
Vi fortsätter med våra luncher under höst/vinter, kom in i värmen efter
er promenad i Slottsparken. Vi lagar mat på säsongens råvaror och
bakar våra goda pajer, bakverk m m.

BJUD
EN VÄN! HÖSTLUNCHERBJUDANDE:

ÄT 2 – BETALA FÖR 1
Vi bjuder på den billigare varmrätten. Ta med denna kupong för att ta
del av erbjudandet. Gäller vardagar under september och oktober 2018.

Öppet dagligen året runt! Mer info på hemsidan!

www.drottningholm.org
Telefon: 08 - 759 00 35
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VAL 2018

Vem ska styra med vem?
KOMMUNEN | Valresultatet
kan innebära förändringar i
lokalpolitiken. Oppositionen
går om Ekeröalliansen med ett
par mandat. Liberalerna som
gick ur alliansen för drygt ett år
sedan, har fått fem mandat och
är därmed extra intressant för
både alliansen och oppositionen.
Vem ska styra med vem? Den
frågan ställde vi i vår radiosändning till Adam Reuterskiöld (M)
kommunstyrelsens ordförande
och Hanna Svensson (S), oppositionsråd..
Kommunfullmäktige (KF) i Ekerö
kommun har totalt 41 mandat. Efter årets valresultat får Ekeröalliansen som utgörs av Moderaterna,
Centerpartiet och Kristdemokraterna, 17 mandat.
Nuvarande oppositionen bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Öpartiet och Vänsterpartiet har totalt 19 mandat, med
andra ord ett övertag över alliansen med två mandat.
Liberalerna som i kommunen
är ett borgerligt oppositionsparti,
ﬁck fem mandat liksom Sverigedemokraterna som också ﬁck
fem mandat.
För att alliansen ska få igenom
sina förslag i KF behöver de stöd
från något av dessa partier.
– Vi inom Ekeröalliansen försöker att få till en stabil majoritet och
det gör vi med de partier som vi
ser är möjliga att samarbeta med.
Vissa partier kan man göra det
med, andra är det svårare. Sverigedemokraterna är ett parti som vi
har svårt att tänka oss att samarbeta med och det är baserat på att vi
inte har samma politiska åsikter.
Det är samma sak med Vänsterpartiet. De är också ett parti som
har ganska extrema åsikter och då
blir det svårt att kombinera när de

politiska åsikterna är skilda, säger
Adam Reuterskiöld.
Kommer ni att sträcka ut en
hand till Liberalerna för att få dem
åter till alliansen?
– Vi är ju en allians på riksplanet
och det vore naturligt att alla de
borgerliga partierna i kommunen
samarbetar och drar åt samma håll,
säger Adam Reuterskiöld.
Nuvarande oppositionen har ett
övertag med två mandat i förhållande till alliansen. För att stärka
oppositionens övertag ytterligare,
hur ställer de sig till ett samarbete
med Liberalerna?
– Jag ser absolut Liberalerna
som ett potentiellt samarbetsparti.
De frågor som de faktiskt spräckte alliansen för, är frågor som vi är
väldigt överrens om. Det handlar
om utförsäljning av Ekerö bostäder, det handlar om att inte sälja ut
våra gemensamma skolor och det
handlar om ett sunt ﬂyktingmottagande. Jag känner att det ﬁnns
en anledning till att sträcka ut en
hand dit och det tror jag att vi gör
från båda håll. Liberalerna sitter
helt klart med ett trumfkort, säger
Hanna Svensson.
Än så länge är många delar oklara, först ska en majoritet formas.
– Den första knuten för oss, det
är att få en budget och den ska tas
i november. Sedan väljs kommunalråd med mera i december. Men
för budgeten måste det ﬁnnas en
majoritet. Som det var sist i regeringen efter valet 2014, då blev det
en alliansbudget som de rödgröna
styrde på. Så det kan vara sådana
saker som kan ske. Det som gäller
är att bilda en majoritet som sagt,
kommenterar Hanna Svensson.
– Socialdemokraterna är inte
beredda att styra tillsammans med
Sverigedemokraterna eller med
stöd av dem, säger Hanna Svensson.

De 555 rösterna av de 662 valberättigade adelsöborna som lämnats in till vallokalen i Adelsö hembygdsgård, räkFOTO: LO BÄCKLINDER
nas noggrant av röstmottagarna.

Liberalerna med sina fem mandat
och är alltså intressant för både alliansen och Socialdemokraterna.
I MN:s radioprogram intervjuade
vi också Liberalernas Göran Hellmalm och frågade hur Liberalerna
ställer sig till ett samarbete med
andra partier.
– Framförallt tycker jag det är
väldigt roligt att vi är intressanta
för ekeröborna. Uppenbarligen
har väljarna gillat oss tillräckligt
mycket för att ge oss ett fantastiskt
bra stöd i valet. Sedan att vi är intressanta både för Ekeröalliansen
och oppositionen, det är intressant för oss också, säger Göran
Hellmalm.
Han vill däremot inte säga hur
partiet ställer sig till eventuellt
samarbete med andra parter.
– Vi har sagt att vi ska prata med
alla partier utom Sverigedemokraterna. Vårt mål är att kunna upp-

fylla så många av de frågor som
möjligt som vi har lovat ekeröborna att vi ska driva. Vi är som
sagt öppna för att prata med andra
partier, men längre än så har processen inte gått ännu. Alla partier
vill ju vara med och styra i kommunen, sedan i vilken form det
kommer att ske, det får framtiden
utvisa.

 RADIO LYSSNA

Det som sker närmast är kommunfullmäktiges möte som är
konstituerande, den 23 oktober
med den nya mandatfördelningen. Därefter följer delårsrapport
den 6 november och ett budgetfullmäktige den 22 november. Den
13 december sammanträder fullmäktige igen där de olika posterna
inom nämnderna väljs.

>

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

>

Hör intervjun med Adam
Reuterskiöld och
Hanna Svensson
via qr-kod www.
malaroarnasnyheter.se
Hör intervju
med Göran
Hellmalm via
qr-kod www.
malaroarnasnyheter.se

> Tidningens radioprogram
”God kväll Mälaröarna” sänds
torsdagar
klockan 17-19 på
Radio Viking 101,4

Så kommenterar övriga partier valresultatet
KOMMUNEN | I föregående
artikel kan du läsa om vad
som sades i radiointervjuerna
med Adam Reuterskiöld (M),
Hanna Svensson (S) och Göran
Hellmalm (L). Centerpartiet
och Vänsterpartiet behåller
samma antal mandat som vid
förra valet, för övriga partier
har förändringar skett. Så här
kommenterar de resultaten i
kommunalvalet.

Centerpartiet har tre mandat.

– Centerpartiet har gjort ett bra
valresultat till både riksdagen,
landstinget och Ekerö kommun
där vi ökade med nära 2 procent.
Nu följer en spännande fortsättning för att tillsammans med
andra ansvarsfulla partier forma
en majoritet inför nästa mandatperiod, säger Solveig Brunstedt,
gruppledare för Centerpartiet
Ekerö.

Kristdemokraterna har ökat med

Miljöpartiet förlorade två mandat

ett mandat i kommunen och har
tre mandat.
– Vi är väldigt glada för vårt ytterligare mandat i fullmäktige. Vi
är nu en av de starkaste KD-kommunerna i länet vilket är glädjande. Vi har haft bra personer på våra
listor, vi har kört en lite ödmjukare linje och inte varit populistiska
och lovat saker både till höger och
vänster under valrörelsen. Vi har
även varit tydliga med att vi är ett
av de partier som tydligast vill ha
en återhållsam utveckling av kommunen efter det att centrumplanerna är klara. Vi har genomfört
det mesta som vi gick till val på
2014 vilket gjort att vi kunnat stå
rakryggade under valrörelsen. Att
vi fört en tydligt borgerlig politik,
plus ”Ebbaeffekten” på riksnivå
tror jag påverkat vårt valresultat i positiv riktning, säger Sivert
Åkerljung gruppledare för Kristdemokraterna Ekerö.

och har nu tre mandat.
– Vi är besvikna över att vi har
tappat två mandat i kommunfullmäktige. Vi har uppenbarligen
inte lyckats förmedla behovet av
att vi på lokal nivå behöver jobba
mer med klimat- och miljöfrågor
för att anpassa oss till ett förändrat
klimat. Vi vill ändå tacka alla som
har gett oss sitt stöd för att fortsätta arbetet mot ett hållbart samhälle. Nu när Ekerö växer är det viktigt
att vi bygger ett samhälle som håller ihop både socialt, ekonomiskt
och ekologiskt. Trots att vi har förlorat väljarstöd i Ekerö kommun så
är vi ändå en av de starkaste Miljöpartikommunerna i landet, så det
är hoppfullt att ekeröborna tycks
prioritera miljö- och klimatfrågor
högre än i övriga landet, säger Ulrika Sandin, Miljöpartiet.
Öpartiet ﬁck ytterligare ett mandat och har därmed fyra mandat.

– Det är mycket glädjande och ett
kvitto på vårt nerlagda arbete under mandatperioden. Nu får vi
hoppas att det kan leda till en förändring, säger Desirée Björk (ÖP).
Sverigedemokraterna ﬁck ytter-

ligare tre mandat och har därmed
fem mandat.
– Kommande mandatperiod
kommer vi i Sverigedemokraterna visa både våra väljare och våra
politiska motståndare att vi är en
kraft att räkna med. Vi är trygga
i att vi nu har en god representation i våra fullmäktigeledamöter
och i att vi kommer att kunna föra
ut och driva vår politik på ett effektivt sätt. Vi besitter en mycket
intressant vågmästarroll, vilket
övriga partier i kommunen är väl
medvetna om. Vi är pragmatiska och beredda att samtala med
samtliga partier. Det är nu upp
till dessa att förhålla sig till oss. Vi
ser att framförallt alliansen kom-

mer behöva besluta sig för hur de
ska agera, säger Jimmy Fors, SD
Ekerö.
Vänsterpartiet har fortsatt ett

mandat.
– I en kommun som har en lång
tradition av borgerlig majoritet
kommer vi i Vänsterpartiet fortsatt stå kvar på ett mandat. Vi har
inte tappat i stöd utan har tvärtom ökat något vilket bidrar till en
positiv känsla, vilken vi hoppas
färgar av sig på vår politik under
kommande mandatperiod. Efter en spännande valrörelse med
många givande väljarsamtal på
Mälarö torg, har vi en minst lika
spännande höst att se fram emot
i kommunfullmäktige, säger Mattias Anwall, Vänsterpartiet.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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RESULTAT VAL 2018

Röstfördelning Kommunfullmäktigevalet i %
DISTRIKT

M

C

L

KD

S

V

MP

SD

FI

Ö

Öv

Bl

Og

Val.
del

Adelsö

15,72 12,61 3,29 8,96 13,89 2,38 2,93 17,55 0,37 21,94 0,37 0,72 0,36 83,84

Ekerö 1
Ekerö C
Gällstaö

27,65 7,22 17,26 6,00 15,98 2,97 6,00 9,98

6,88 0,07 0,54

83,95

Ekerö 2
Ekebyhov

22,25 5,72 11,53 8,49 20,29 4,29 7,33 9,20 0,27 10,28 0,36 0,80

85,00

Ekerö 3
Träkvista Ö

29,12 5,97 11,43 9,42 19,05 1,94

0,14 8,99 0,07 0,71

91,69

Ekerö 4
Träkvista S

33,50 8,54 19,05 8,26 11,60 1,09 6,90 4,87

0,11

0,38

91,84

Ekerö 5
Tappström

31,13 6,27 13,98 7,78 14,53 2,75

6,27 8,47 0,34 8,33 0,14 0,62

89,09

Ekerö 6
Träkvista V

33,89 7,62 11,19 9,52 16,11 1,83

5,63 7,38

Ekerö 7
Sundby
Helgö

33,38 7,68 8,42 7,90 13,07 2,22 9,16 10,49 0,30 7,39

1,17

Färingsö 1
Färingsö N

22,96 8,28 7,39 7,78 14,58 2,27

0,78 0,19 87,92

Färingsö 2
Färentuna
Hilleshög

23,50 7,80 7,46 7,24 15,59 4,12 6,46 12,69

6,83 7,05

6,08

6,59 0,24 0,39 0,08 91,01

5,22 16,75 0,30 14,38 0,10

15,14

84,17

0,77 0,33 83,27

Färingsö 3
Svartsjö
24,71 9,06 9,94 5,70 14,91 2,56 7,16 12,94 0,37 12,43 0,22 0,65 0,07 86,22
Sånga
Färingsö 4
Stenhamra 24,57 6,71 11,42 7,34 16,75 2,77

4,43 14,33 0,21 11,21 0,28 0,34

25,17 9,49 10,16 7,94 15,20 3,58 7,26 12,10 0,19 8,91

0,86

0,10 84,21

Lovö

21,14 10,94 15,89 5,85 11,84 4,65 13,49 11,09 0,30 4,80

0,89

87,19

Munsö

26,85 12,36 4,28 5,77 14,66 3,13

0,82

82,50

TOTAL

27,43 7,98 11,67 7,62 15,24 2,77 6,70 10,76 0,22 9,46 0,13 0,69 0,06 89,12

Öv: Övriga. Bl: Blanka. Og: Ogiltiga. Val.del: Valdeltagande

M

C

L

KD

S

V

MP

SD

FI

Ö

Öv

Bl

Og

Val.
del

2018 %

27,43 7,98 11,67 7,62 15,24 2,77 6,70 10,76 0,22 9,46 0,13 0,69 0,06 89,12

2014 %

37,89 6,07 7,90 6,00 15,17 2,43 11,41 5,07 0,29 7,25

0,51

1,01 0,05 88,33

−10,46

−0,38

−0,32

Förändring
i %-enheter

+1,91

+3,77

+1,63

+0,07

+0,34

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

Statistik: Valmyndigheten

Valresultat Kommunfullmäktige
PARTI

Våra ledord är

85,15

Färingsö 5
Skå

3,29 18,62 0,66 10,38

Hemtjänst med hjärta och omtanke

−4,72

−0,07

+5,69

+2,21

Öv: Övriga. Bl: Blanka. Og: Ogiltiga. Val.del: Valdeltagande

+1,00

+0,79

Statistik: Valmyndigheten
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Mandatfördelning



Kommunfullmäktigevalet

PARTI

M

C

L

KD

S

V

MP

SD

FI

Ö

2018

11

3

5

3

6

1

3

5

-

4

2014

16

3

3

2

6

1

5

2

-

3

Statistik: Valmyndigheten

Mälaröbornas röster

Riksdagsvalet

PARTI

M

C

L

KD

S

V

MP

SD

FI

Övr

2018 %

28,12

11,24

7,64

7,85

17,17

4,76

5,70

16,21

0,34

0,97

2014 %

38,87

7,10

7,35

6,28

16,07

3,19

8,25

9,35

2,86

0,69

Statistik: Valmyndigheten

Mälaröbornas röster

Landstingsvalet

PARTI

M

C

L

KD

S

V

MP

SD

FI

Övr

2018 %

26,15

10,22

9,26

11,10

20,25

5,03

5,30

11,49

0,62

0,58

2014 %

37,09

5,86

8,58

7,67

19,86

4,29

9,53

5,18

1,32

0,63

Preliminärt valresultat

Statistik: Valmyndigheten

Är du inte
medlem
ännu, löse
r vi det
direkt i ka
ssan!
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”Socialnämnden är ingen bank”

EKONOMI

’’

Kommunlån kan strida mot lag
KOMMUNEN | Flera partier
reserverar sig mot Ekeröalliansens förslag om att ge lån i
stället för bidrag till nyanlända.
Att kommunen ger lån strider också mot kommunallagen.
I slutet av augusti presenterade
Ekeröalliansen sitt förslag om att
nyanlända som saknar egen inkomst ska kunna ansöka om etableringsersättning i form av ett lån
istället för ett bidrag. Men detta
strider mot kommunallagen. En
kommun får inte agera bank genom att ge etableringsersättning
i form av ett lån istället för bidrag.
– Detta oavsett vad som ligger i
begreppet bidrag. Det strider mot
kompetensreglerna i kommunallagen och en kommun hör inte till
dem som kan få tillstånd att bedriva
bankrörelse enligt lagen om bankoch ﬁnansieringsrörelse, förklarar
Helena Meier, förbundsjurist på
avdelningen för juridik på Sveriges
kommuner och landsting.
Från alliansens sida förklarar
man att under perioder i integrationsprocessen, händer det att bidragstagarna får bidrag från olika
myndigheter vart efter integrationsprocessen fortgår. Det är då
vanligt att det uppstår ett glapp un-

der vilken tid kommunen har varit
tvungen att gå in och stödja de som
behöver hjälp.
– I dagligt tal kan man se detta
som ett lån som överbryggar perioden då utbetalningarna fallerar,
men egentligen är det ett bistånd
som hjälper till men som kommunen sedan återfår så att det inte utbetalas dubbelt, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens
ordförande.
Är det ett bistånd handlar det inte
om lån utan om ”återkrav”.
– Om en person har rätt till etableringsersättning från en viss
tidpunkt men att det av någon anledning dröjer innan det betalas
ut, så kan personen få ekonomiskt
bistånd i avvaktan på utbetalningen. Det bistånd som beviljas för
tiden från det att rätt till etableringsersättning föreligger och till
dess den ersättningen betalas ut,
får kommunen kräva tillbaka. Det
krävs dock att kommunen i beslutet om att bevilja ekonomiskt
bistånd även har beslutat om återkrav. Kommunen kan inte begära
ränta på det bistånd som återkrävs,
förklarar Helena Meier.
På socialnämndens sammanträde 29 augusti lades ordförandeför-

Ekeröalliansens förslag om att ge lån i stället för bidrag till nyanlända, kan strida
mot kommunallagen.
FOTO: RIKSBANKEN

slaget fram. Beslut togs att förvaltningen ska ”utreda utformningen
av förslaget och komplettera med
nödvändigt regelverk samt utreda
konsekvenser”.
Miljöpartiet yrkade på avslag av
följande skäl:
”Vi anser det oetiskt att särbehandla människor med tillstånd
att bo i Sverige. Vi menar vidare att
det missgynnar deras möjlighet till
integration. Ekeröalliansen anser
att staten inte tar sitt ansvar för de
nyanlända då bidragssystemen är i
otakt men vi menar att det inte är

skäligt att enskilda individer ska
vara ett slagträ i denna kritik. Vi
anser utöver detta att underlaget
för beslut är undermåligt och kan
inte acceptera att en fråga som är
så avgörande för enskilda hanteras
på detta sätt. Det framgår exempelvis inte om detta är förenligt med
socialtjänstlagen att särbehandla
människor på detta sätt.”
Socialdemokraterna ställer sig
också bakom miljöpartiets reservation.
– Socialnämnden är ingen bank.
Då är det bättre att statsmakterna
ser till att koppla ihop de här fa-

langerna som fallerar. Men det här
är omoraliskt, varför ska man behandla den här gruppen som är de
mest utsatta annorlunda än andra?
De ska ska skriva på en lånehandling men de kan inte språket, de vet
inte vad det är de skriver på. Tänk
om de missar en betalning, då är de
ju rökta. Följden blir att de inte kan
få ett abonnemang, inte ett hyrekontrakt. Och var ska pengarna tas
från? Vem ska administrera det?
Nej, det är helt vansinnigt, säger
Inger Andersen (S), andre vice ordförande i socialnämnden.
Öpartiet ställer sig också bakom
Miljöpartiets reservation. Liberalerna är kritiska men avvaktar tills
nästa gång ärendet kommer upp
och då med en utredning där deras
frågor i ärendet ska besvaras.
– Liberalerna tycker det är förvånande att Moderaterna anser att
kommunen ska agera bank. Hur
ska man säkerställa att låntagarna
förstår vad det hela handlar om?
Dessutom skulle det bli väldigt
mycket kostsam administration
om förslaget genomförs, säger
Kristina Asplund (L).

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Gurra

på all färg
från Beckers

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

Bara 5 minuter
från Tappström

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

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

Svanhagens Bil & Däckservice AB
Mörbyvägen 1, 179 75 SKÅ
08 - 560 240 00, www.svanhagensbil.se
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”Den nyktra trenden håller i sig och det är härligt att se”

’’

Narkotikaanvändningen ökar
MÄLARÖARNA | Fler och
fler helnyktra ungdomar, fler
flickor som röker än för två
år sedan samt en ökande
narkotikaanvändning – den
nya Stockholmsenkäten visar
både en hoppfull och dyster bild när det kommer till
Mälaröungdomarnas drogvanor.

Hon beskriver hur mätningen

Den 13 september presenterades
resultaten av den senaste Stockholmsenkäten, undersökningen
som handlar om vad ungdomarna
i årskurs nio i grundskolan och två
på gymnasiet själva säger om sin
alkohol- och droganvändning. I år
har mer än 24 000 ungdomar i 341
skolor svarat på frågorna.
Siffrorna för Stockholms län visar att alkohol- och tobaksanvändningen bland ungdomar minskar,
men att droganvändningen ligger
kvar på höga nivåer. Dessa trender
känns igen när man tittar på resultaten för Ekerö kommun.
Bland mälaröeleverna i årskurs
nio svarar 59 procent att de inte
dricker alkohol. Siffran är tio procent lägre än 2016, men samma
som 2014 och sex procent högre än
2012.

2016 sticker ut genom att ha väldigt
positiva siffror, så jämfört med den
är det en nedgång. Men man vet
att vissa årskullar kan avvika rejält
från trenden, därför vill man göra
jämförelser över längre tid och gör
man det kan man se att ungdomar
som inte dricker alkohol är en stadigt ökande grupp.
– På frågan om de får dricka för
sina föräldrar svarar 79 procent av
eleverna i årskurs nio att de inte får
det. Siffran är något högre för ﬂickor än för pojkar. Men av resterande gruppen är det en stor del som
svarat att de inte vet, säger Annica
Magnusson.
Endast tre procent av niondeklassarna anger att deras föräldrar
bjuder dem på alkohol, 2004 var
motsvarande siffra 30 procent.
Statistiken visar också att den genomsnittliga debutåldern för alko-

med ungdomar som använder droger. I årskurs 2 är det 24 procent av
pojkarna som säger sig ha använt
narkotika och 19 procent av ﬂickorna. Dessa siffror är högre än 2016
men ungefär desamma som 2014.
Bland niondeklassarna är ökningen kraftigare och bland pojkarna
är det 13 procent som säger sig ha
använt narkotika någon gång och
bland ﬂickorna 6 procent.

– Den nyktra trenden håller i sig
och det är härligt att se. En av framgångsfaktorerna tror vi är attitydförändringen bland föräldrar till att
deras ungdomar dricker, förklarar
Annica Magnusson, utvecklingsledare Ekerö kommun.

Totalt är det också 28 procent av

de som inte provat, som säger sig
ha haft tillfälle att använda narkotika. Denna siffra låg på 20 procent
2016 och 19 procent 2014.
– Ytterligare en siffra som sticker
ut är att 30 procent av de gymnasieungdomar som säger sig ha använt cannabis, har rökt tjugo gånger eller ﬂer, den siffran har under
de senaste mätningarna legat på 14
och 17 procent. Det är en rekordhög
siffra och talar för att det blir ﬂer
vaneröker cannabis och därmed
riskerar att fastna i ett missbruk,
säger Annika Magnusson.

Fler och fler av de gymnasieungdomar som säger sig ha rökt cannabis gör det
till en vana.
FOTO: ARKIV

holberusning ökat från 13,8 år till
14 år när man frågar niondeklassarna, men när de som går andra året
i gymnasiet får frågan blir genomsnittsåldern 15 år.
Den rökfria trenden är också stadigt positiv. Totalt säger 10 procent
av niondeklassarna att de röker
”dagligen eller ibland”. Siffran för

ﬂickor är 14 procent jämfört med 5
procent 2016 och 22 procent 2014.
Bland pojkarna röker 7 procent, i
stort sett samma siffra som 2016
och 2014.
När det kommer till narkotikaanvändningen bland kommunens
unga så är dock siffrorna dystrare.
Om man bortser från 2016 års undersökning är det en ökande trend

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Tröttnat på köerna?

Din lokala Hemtjänst
och Boendestödjare

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

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

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

Tel. 08-731 77 07

Att jobba och bo på Ekerö innebär att man slipper sitta i
köer, får mer tid över och skonar miljön. Vi har nybyggda
och nyrenoverade kontorslokaler till uthyrning i Brygga
oc
industriområde. Nära till buss, färja och Ekerö centrum.
in
Vi har även uppställningsytor och lagerlokaler på inhägnat område i närheten av kontorsfastigheten.
na
EKERÖ REDERI AB
EK
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08-560 347 69
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”Om vår skjutbana försvinner kommer det att skjutas lokalt”

FÖRENINGSLIV

’’

Skyttegillet avhyst från Lovö
LOVÖ | Mälaröarnas skyttegille
(MSG) har haft sin verksamhet
på Lovö sedan 1940-talet. De
arrenderar marken av Statens
fastighetsverk (SFV), men SFV
vill inte förlänga avtalet med
gillet. Den 19 september bytte
Kronofogdemyndigheten låset
till skyttegillets paviljong.

ren och förvaltare av marken,
också ett ansvar för att göra en
sådan bedömning, inkluderande
säkerhet med mera.”
De punkter som SFV tar upp
som orsak till uppsägningen var
buller, säkerhet och att det är
ett naturskyddsområde. Patrik
Wetterqvist efterfrågade då beslutsunderlag, men något sådant
fanns inte.
– Dessutom, när det gäller tillstånd för verksamheten utifrån
en riskanalys, är det polisen som
sköter detta. Vi har tillstånd från
polisen, länsstyrelsen och kommunen. Vi har inte haft ett enda
tillbud sedan 1947. Men detta till
trots, håller Statens fastighetsverk fast vid sitt beslut att vi ska
bort. Jag bad om ett skriftligt beslut men det har jag ännu inte fått,
berättar Patrik Wetterqvist.

På plats fanns förutom några
medlemmar, även kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) och kommunstyrelsens förste vice ordförande Ove
Wallin (C).
– Det här är en av de saker som
vi jobbar med som inte är kommunala frågor, men som är viktiga för våra medborgare. Jag tycker
att det är ett dåligt beslut och det
är därför jag är här idag. Tillgången till en skjutbana är viktigt för
kommunen med tanke på vår viltstam och alla viltolyckor. Sedan är
det också ett idrottsutövande som
vi går miste om i kommunen. Så
det ﬁnns alla skäl att man ska försöka bevara de här skjutbanorna
som ﬁnns kvar, säger Adam Reuterskiöld.
MSG har under lång tid arrenderat mark av SFV på Lovö. 2015
tvingades MSG att säga upp sitt
beﬁntliga avtal med SFV och underteckna ett nytt tidsbegränsat
avtal med anledning av bygget av
en traﬁkplats för Förbifart Stockholm.
– Vi ﬁck ett skriftligt löfte i form
av en avsiktsförklaring, vilken
stipulerade att nya förhandlingar
skulle upptas när förbifartsbygget var klart. Vi, tillsammans med
Traﬁkverket och Statens fastighetsverk, var överens om en liten
justering av banan som Traﬁkverket skulle stå för under förutsättning att vi ﬁck ett nytt avtal med
Statens fastighetsverk, berättar
Patrik Wetterqvist, ordförande
i MSG. Han fortsätter:
– Sedan visade det sig att det
inte blir den traﬁkläggningen som
skulle påverka vår bana. Men då
säger Statens fastighetsverk att vi

EKERÖ
Mörbyvägen 2

”Hela hanteringen av
denna fråga har fått
mig och flera andra
inblandade att
fullständigt tappa
förtroendet för denna
statliga myndighet.”

ger Patrik Wetterqvist som framhåller att utöver föreningsnyttan,
fyller skyttegillet en viktig samhällsnytta.
– Tar man bort jägare från ett lokalt område får vi ett ökat problem med viltolyckor, viltskador
och skador på gröda. Här gör vildsvinsstammen, som har fördubblats på tre år, stor skada, berättar
Patrik Wetterqvist.

Jan Olov Westerberg på SFV

”Ett dåligt beslut”, säger kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M)
om SFV:s avhysning av Mälarö skyttegille. Här bevittnar han tillsammans med
Ove Wallin (C), när Kronofogdemyndigheten byter lås på skyttegillets paviljong.
Adam Reuterskiöld har för avsikt att fortsätta en dialog med SFV för att om
möjligt, finna en bättre lösning än avhysningen.
FOTO: EWA LINNROS

är uppsagda ändå.
Jan Olov Westerberg, tillförordnad fastighetsdirektör på SFV,
svarar skriftligen:
”SFV har inte gett något löfte
om återﬂyttning för skyttegillet
efter att arbetsperioden för förbifartsprojektet var över. Skälen
till att SFV meddelar att något

SOLNA
Ingentinggatan 2

CITY
Torsgatan 8

nytt avtal inte är aktuellt, är att
en samlad bedömning har gjorts
av lämpligheten i att bedriva denna typ av verksamhet inom ett
naturreservat, tillika buffertzon
kring världsarvet Drottningholm
samt ett område där besökstalen
kommer att öka framgent. SFV
har, som företrädare för markäga-

www.mgrental.se
info@mgrental.se

kommenterar också att ”från det
att arrendeavtalet löpte ut hösten
2017, har skyttegillet underlåtit
att bortföra de anläggningar som
man enligt gällande avtal skulle
ha avvecklat. SFV kan inte, som
företrädare för markägaren, acceptera detta och har för att hävda statens rätt varit tvungna att
begära handräckning. Skyttegillet
har haft ﬂera möjligheter att själva fullfölja det gällande avtalet,
men har inte gjort så.”
– Det är nonsens att vi har haft
möjlighet att avﬂytta oss. Vi har
hela tiden framfört att det för
oss som ideell förening är ekonomiskt omöjligt och att deras
beslut driver oss i konkurs. Vår
ståndpunkt sedan beslutet i höstas har hela tiden varit och är fortfarande att någon sorts misstag
har begåtts. Detta med tanke på
de uddlösa och ogiltiga argument
Statens fastighetsverk framfört.
Hanteringen av denna fråga har
fått mig och ﬂera andra inblandade att fullständigt tappa förtroendet för denna statliga myndighet.
Flera av oss mår genuint dåligt av
att utsättas för det maktmissbruk
enskilda tjänstemän bedriver, sä-

MSG har 350 medlemmar och

Patrik Wetterqvist tror att antalet jägare på Mälaröarna är cirka
450 stycken. Enligt lagen måste
jägare öva och skottställa (justering av sikte, reds anm.) sina vapen innan jakt.
– Om vår skjutbana försvinner
kommer det att skjutas lokalt.
Det vill säga, har du mark som är
stor, så har du laglig rätt att skjuta
på din egen mark. Det är vad som
kommer att ske och det är inte
bra, säger Patrik Wetterqvist.
Adam Reuterskiöld kommer
fortsätta att arbeta hårt för skyttegillets sak.
– Det är lätt att lägga ner en
skjutbana men väldigt svårt att
hitta en plats och bygga upp en
ny. Jag har haft pågående diskussioner med Statens fastighetsverk, men vi har inte kommit
någon vart. Men jag har inbokade möten även efter idag och jag
hoppas att vi kan komma fram till
en bra lösning, säger Adam Reuterskiöld.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

TEL 08-560 247 80
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Har du hoppat av gymnasiet
eller gått ut med studiebevis?
Är du mellan 16 och 20 år och
saknar en avslutad gymnasieutbildning, söker arbete
eller praktik, har tankar på
studier eller behöver vägledning?
Kom till oss!
Ekerö kommun har ansvar för ungdomar
i åldern 16 år och upp till 20 år som inte går
i gymnasiet eller som inte har slutfört
gymnasiet med examensbevis. Detta kallas
”det kommunala aktivitetsansvaret” (KAA)

Vi vill
komma
i kontakt
med dig!

Kontakta kommunens KAA-ansvarig: E-post: kaa@ekero.se
k
k
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Drottningholm
på världsarvswebb
DROTTNINGHOLM | I mitten av
september lanserade Unesco en
europeisk webbplats som ska
locka amerikanska och kinesiska
turister till Europa. Ett av de 34
världsarv som lyfts fram där är
Drottningholms slott.

Drottningholms slott är representerat under temat Royal Europe, tillsammans med anrika slott
och trädgårdar som till exempel
Potsdam, Versailles och Kew gardens. Via webbsidan ska besökaren
få kunskap om bland annat kunglig historia, arkitektur, parker och
trädgårdar samt inspireras till helt
nya upplevelser. Allt presenterat
med mobilvänliga lösningar på kinesiska, franska och engelska.
– För oss på Unesco var det ett
enkelt beslut att satsa på detta projekt då ett av våra mål just är att
öka kännedomen om världsarven
och de enastående värden som de
representerar, säger Peter Debrine,
ansvarig för projektet på Unesco.

z

FOTO: ÅKE ESON LINDMAN
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Kända artister på gala
Välgörenhetsgala lockar många att ställa upp
TAPPSTRÖM | Den 29 september blir det insamlingsgala med kända artister som
Dogge Doggelito och Chris
Kläfford samt stor auktion i
Tappströmsskolans matsal.
Alla intäkter går raka vägen till
Barncancerfonden Stockholm
Gotlands stödverksamhet.

– Vi har allt från en toppenﬁn
dammsugare till lyxkryssningar
och ﬁna restaurangbesök. Vi har
valt att göra evenemanget gratis
och istället lämna dörren öppen
för att besökarna får lämna donationer. Det kommer även att lottas
ut priser till dem som donerar, säger Henrik Burman.

– Jag har fått ett fantastiskt gehör
när jag har frågat artister och sponsorer och alla ställer upp helt gratis, berättar stenhamrabon Henrik
Burman, som arrangerar galan
till förmån för Barncancerfonden
Stockholm Gotland.
Hans eget engagemang i föreningen uppstod genom att hans
sambos son blev frisk från den cancer han hade som barn,.
Till scenen har Henrik Burman
fått Idolvinnaren Chris Kläfford,
artisterna Dogge Doggelito, Emly
Clausen och Kristian Martti. Mellan uppträdandena blir det auktion
av alla föremål och aktiviteter som
skänkts av sponsorerna.

Han är överväldigad över att ha
fått så positiv respons av alla han
tillfrågat om att bidra till insamlingsgalan. Allt från vaktbolag till
kafékedjor har ställt upp med gratis
personal och annat som kan behövas för att höja upplevelsen.
– Sedan jag engagerade mig i
Barncancerfonden lokalavdelning

”Vi har valt att göra
evenemanget gratis och
istället lämna dörren
öppen för att besökarna
får lämna donationer”

Hitta nyckeln till
din bästa hälsa i våra rum
Vi har Ekerös bredaste utbud av behandlingar!
Under oktober välkomnar vi nya kunder med
50 % rabatt på valfri behandling hos oss
Klassisk massage
z Massageterapi
z Idrottsmassage
z Laserterapi
z Koppning
z Nacke/huvud/käkmassage
z Gravidmassage
z Massage för barn
z Ayurvedisk yogamassage
z Traditionell thaimassage
z Shiatsu
z Chi nei tsang
z Natural facelift
z Hot stone
z Aromamassage
z

För er som redan besökt oss erbjuder vi Ayurvedisk yogamassage (helkroppsmassage
med olja och yogabaserade stretchar 80 el. 110 min) och Natural facelift (vitaliserande ansikts-akupressur) till 50 % rabatt. Du får ta båda!

Gäller en genomförd behandling i oktober
Boka som vanligt, rabatten dras av på plats.
Vi har öppettider även kväll och helg
Hitta din tid på: Bokadirekt.se

Varmt välkomna! Johanna och Lottie
08-560 300 15 z www.ekerohalsorum.se z ekerohalsorum@gmail.com z Bryggav 131D

har jag mötts av hjälp från alla möjliga håll. Till exempel bestämde sig
Skansenakvariet för att skänka alla
sina pantbunkar till oss efter att jag
frågat dem och nu åker vi dit och
hämtar med jämna mellanrum.
Bara därifrån har det kommit in 5
000 kronor på ett år. Just det där
med pantburkarna kommer också
igen under galan då vi uppmanar
alla att ta med sig sina pantburkar
och skänka dem till förmån för insamlingen.
De insamlade pengarna från lokalföreningen går sedan direkt till
att arrangera evenemang och aktiviteter som ska ge positiva upplevelser till cancerdrabbade barn
och deras familjer. Familjedagar
med olika teman sker regelbundet
och lockar många besökare. Det
kan vara allt från djurparks- eller
brandkårsbesök till spadagar för
slitna föräldrar eller samtalsdagar
för far- och morföräldrar.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Artisten Dogge Doggelito är en av de
artister som ställer upp utan ersättning.
FOTO: LUIS ROMERO

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
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RESTAURANG

JUNGFRUSUND

1 OKTOBER KOMMER
RESTAURANGENS ÖPPETIDER VARA
DEN

FREDAGAR 11 – 22 OCH LÖRDAGAR 12 – 22
RESTERANDE TID HAR VI STÄNGT.
FÖR STÖRRE BESTÄLLNINGAR SAMT ANDRA

VI KOMMER DOCK VARA ÖPPNA

FÖR FÖRFRÅGNINGAR
SOM TEX BRÖLLOP, FESTER OCH EVENEMANG.



VID FRÅGOR ELLER ANNAN INFORMATION
BESÖK WWW.RESTJUNGFRUSUND.SE
MAILA PÅ INFO@RESTJUNGFRUSUND.SE
RING PÅ TEL 08-560 350 00

Boka helgen!
Lördag och söndag 13-14/10
Fantastiska erbjudanden

En trappa upp
Fönster och dörrar
Badrum • Vitvaror • Golv
Elfa och Lumi

HÅLL DOCK KOLL PÅ SOCIALA MEDIER. VI KOMMER
TILLEXEMPEL BÖRJA MED VÅRA
FREDAGSLUNCHER SOM BLIR NÅGOT LITE EXTRA
SAMT ATT VI KOMMER HA FINA ERBJUDANDEN PÅ
FREDAGS OCH LÖRDAGSKVÄLLAR.

Missa
inte detta!
Gäller bara
den
13-14/10

TACK FÖR EN FIN SOMMAR!
Med vänlig hälsning
ALL PERSONAL PÅ RESTAURANG JUNGFRUSUND

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

3e

Restaurang
Jungfrusund

Verdi

Aida

Anna Netrebko
Att sitta mycket i bilen kan orsaka ryggproblem. Kom till oss så hjälper vi dig!

Erskinesalen 6 oktober kl 19 - 22
Introduktion kl 18.40. Biljetter 265 kr finns
på Mälaröarnas Bokhandel & olstafolkpark.se
08-560 313 31
Naprapaterna Ekerö ywww.naprapaterna.nu
Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

EKERÖ BIO
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INTEGRATION

Integrationsprojekt på slottet
EKEBYHOV | Föreningen
”Välkommen till Mälaröarna”
står för kaféet på Ekebyhovs
slott den 6 oktober. Det blir ett
integrationsprojekt där nyanlända tillsammans med etablerade
svenskar är med och bakar fikabröd och sköter kaféet.
– Mälaröarnas EBO-grupp (EBO:
”Eget boende”,reds.anm.) är en
del av ”Välkommen till Mälaröarna” som hjälper ensamkommande ungdomar att hitta inackorderingsrum.
– Runt om i landet har många
av de ungdomar som kom 2015
blivit hemlösa. Här på Mälaröarna
har alla hittat värdfamiljer att bo
hos. Några av familjerna kommer
att ﬂytta från öarna och vi letar nu
efter rum till ett par grabbar, så att
de kan fortsätta skolan. De har ﬁna
referenser, berättar Stefan Pettersson, Mälaröarnas EBO-grupp.
Kafédagen på slottet blir ett kulturmöte både i köket och i kaféet
på slottet.
– Vi bakar tillsammans. Det blir
en integration av smaker från de
nyanländas hemtrakter tillsammans med slottspaj och kladdkaka. Vi ska försöka få med så många
olika smaker som möjligt, så det

integrera, att många vill men inte
vet hur man ska ta första steget.
– I samhällsdebatten ställs det
stora krav på att invandrare ska
integrera sig. Men det är ju inte så
lätt, om det inte ﬁnns någon att
integrera sig med. Vi letar därför
efter personer och familjer som
vill vara med i våra välkomstteam.
Teamen hjälper till med praktiska
saker och är en ingång till sociala
kontakter och vänskap. Vi vill gärna slå ett slag för språkkaféerna i
Stenhamra bibliotek på måndagar
och i Mälarökyrkan på onsdagar.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Välkommen till Mälaröarna” anordnar kafédag på Ekebyhovs slott tillsammans med nyanlända. Det blir en integration
av smaker från de nyanländas hemtrakter tillsammans med slottspaj och kladdkaka.
FOTO: EWA LINNROS

kommer åtminstone att bli bakverk
från Syrien, Östafrika, Afghanistan, Iran och Sverige, säger Stefan
Pettersson.
Förhoppningsvis blir det även
någon form av underhållning och
musik, men detta är inte klart
ännu.

Det 26 september anordnas också
en insamling av vinterkläder till
nyanlända i Mälarökyrkan i samband med språkkaféet där. Den 29
september ges ytterligare ett insamlingstillfälle av vinterkläder i
Ekebyhovskyrkan mellan klockan
10 och klockan 12. De insamlade

kläderna kommer sedan att ﬁnnas
i en ”gratisbutik” på slottet på kafédagen.
– Många nyanlända har dåligt
med kläder och klen ekonomi, säger Stefan Pettersson som också
lyfter fram att det behövs etablerade svenskar som vill vara med och

”I samhällsdebatten
ställs det stora krav
på att invandrare ska
integrera sig. Men det
är ju inte så lätt, om
det inte finns någon att
integrera sig med.”

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

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

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

MÄLARÖARNAS BRUNNSBORRNING AB ÄR ETT FAMILJEÄGT FÖRETAG
SOM SEDAN 1977 UTFÖR BRUNNSBORRNINGAR FÖR VATTEN OCH
BERGVÄRME. FÖRETAGET DRIVS VIDARE AV ANDRA GENERATIONENS
BRUNNSBORRARE OCH ÄR INNE I EN SPÄNNANDE UTVECKLINGSFAS.b b
VI SÖKER NU EN:

Kollega med C-körkort
Kontakta oss:
020-625625
info@stugsommar.se
www.stugsommar.se

SOM UPPSKATTAR VARIERANDE ARBETSUPPGIFTER OCH ATT ARBETA UTOMHUS,
RING OSS ELLER BESÖK VÅR HEMSIDA FÖR MER INFORMATION. VI SER FRAM
EMOT DIN ANSÖKAN!b
WWW.MALBRUNN.SE | TEL:b08-560 243 48b
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Vällingby
After
Shopping
Upptäck vårt breda nöjesoch kulturutbud

En underbart
svalkande värmepump
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.

IT’S IN OUR NATURE

NIBE.SE

Dags att byta värmesystem? Vi hjälper dig!

EKERÖ 08 - 560 449 00
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Fråga Johan
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Har du en fråga till
kommunens informationschef?
Maila din fråga till:
radio@malaroarnasnyheter.se
och få svar direkt
i tidningens radioprogram torsdagar
kl 17-19 i Radio
Viking, 101,4

Buss på färjan till nästa höst
Här kommer de senaste frågorna
från er läsare och radiolyssnare,
besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i
MN:s radioprogram ”God kväll
Mälaröarna”.
Den nya parkeringen som ska
göras iordning intill Drottningholmsskolan har ett problem. Alla
som parkerar där för att ta bussen
till stan måste korsa Ekerövägen
och därmed trycka för grön gubbe. Resultatet av detta kommer att
bli ännu ﬂer stopp och längre köer.
Har man tänkt på det?
– Ja, det har man tänkt på. Visst ﬁnns
det en risk att det kan bli en ökning av
användningen av övergångsstället och
därmed också ytterligare köbildning.
Men kommunen är ändå ställda inför
det faktum att Statens fastighetsverk
och Drottningholms slottsförvaltning
har avgiftsbelagt parkeringen på Karusellplan. Det är inget som kommunen
kan påverka då detta är deras mark, det
ligger inom deras uppdrag att genomföra detta och då har vi det att förhålla
oss till. I nuläget är det parkeringsplatsen vid Drottningholms skola som
kommunen kan titta på. Bygglov är
inskickat men det ﬁnns fortfarande ett
antal frågor att lösa. Men den här parkeringen är inom ett kort perspektiv,
sedan tittar man på ytterligare alternativ i ett längre perspektiv men det kan
jag inte säga någonting om i nuläget.

kerhetsenheten med ﬂera funktioner
inom kommunen, påtalade det oacceptabla i situationen.
Tror mig ha läst att det ännu en
gång talas om en bussförbindelse
på Ekeröleden. Stämmer detta?
– Det stämmer. Vi har haft den här
frågan uppe ﬂera gånger med olika
typer av svar. Det har berott på hur
traﬁkförvaltningen och Stockholms
läns landsting har resonerat kring det
hela. Men nu har man öppnat upp för
att möjliggöra en bussförbindelse på
betalfärjan mellan Jungfrusund och
Slagsta, med en bussträckning som
ska gå till Fittjas tunnelbanestation.
Projektet har startats upp och alla berörda parter, det vill säga Traﬁkverket,
Stockholms läns landsting, traﬁkförvaltningen och Ekerö kommun ingår
i den projektgruppen. Målbilden är att
det ska vara igång till nästa höst.
Det har varit tal om en bussförbindelse från Jungfrusund, via färjan till Slagsta och
vidare till Fittja under flera år. Nu blir det verklighet, projektet har satt igång och väntas
Foto: Ewa Linnros
starta till hösen 2019.

Hur mycket kan kommunen sätta
press på Ellevio? På Färingsö har vi
drabbats av galet många strömavbrott. Driver ett företag hemifrån
och hindras i mitt arbete otal gånger på grund av avbrott?
– Vi har haft mycket kontakt med
många medborgare som upplever detta och från kommunens sida har man

haft ett antal möten med Ellevio om att
kommunen ﬁnner situationen oacceptabel. Kommunen har också efterfrågat
att Ellevio ska åtgärda problemen på de
ställen där det går. Sedan kan man aldrig friskriva sig från att det blir strömavbrott, men den här frekvensen har
varit alldeles för mycket och för ofta.
Under våren hade vi ett möte där sä-

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

 RADIO LYSSNA
>

Hör intervjun via qr-koden nedan
eller på www.malaroarnasnyheter.se
Tidningens
radioprogram ”God
kväll Mälaröarna”
sänds torsdagar
klockan 17-19 i
Radio Viking 101,4

Hyr ditt släp hos oss
när bagageluckan
inte räcker till.
Prisex från 178 kr.

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

Bokföring
på dina villkor!
Just nu söker vi nya uppdrag!

AB Stridare
Ekonomi & Konsult
Tfn: 076-280 48 79
e-post: info@absek.se

Din lokala
redovisnings
byrå!

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

Sättra småfågelkrog

Planteringsbord

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

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

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

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com
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Har du räddat liv?
Vill du lära dig hur man gör?

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,
ÚǡÚ¡ǡϐ Ú
Ú Ǩ
Varmt välkommen!

En lekfull, öppen dag för alla – vuxna och barn!
För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård
och natur- och kulturaktivitetsföreningen Vitalitet
Frågor? Ring: Eva Solhäll, 076 771 29 00
eller maila: eva@forhalsa.se

TACK
EKERÖ!
För att ni gav oss ett ökat förtroende. Vi ökade med ca 50%
och ni gav oss två ytterligare
mandat i kommunfullmäktige.
Detta ska vi använda till att se
till att Ekerö får en mer liberal
politik.

Varje år drabbas 5 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp.
Någon av dem kan vara en familjemedlem, arbetskamrat eller granne.
Situationen är dramatisk och kräver snabba åtgärder av dem, som befinner
sig i närheten. Varje minut räknas! Civilförsvaret på Ekerö erbjuder en
gratis 2 timmars kurs i Hjärt-lung-räddning (HLR) inkluderande
demonstration med hjärtstartare.

HLR på Ekerö!

Vi bjuder
på fika
till alla som
deltar!

VUXEN HLR:
Tisdagar 16 okt, 30 okt, 6 nov, 13 nov
BARN HLR:
Torsdagar 18 okt, 25 okt, 1 nov, 8 nov
PLATS:
Brandstationen Tappström entré mittemot Vårdcentralen
TID: 19:15-21:00
Anmälan skall ske per e-post: ekero@civil2.se
För ytterligare info ring 073-754 63 08
Ekerö Civilförsvarsförening hälsar dig
välkommen!

Ekerö
Civilförsvarsförening

Tack alla
Mälaröbor
som röstat på
Centerpartiet i valet
Vi ökar med drygt 4% i riksdagsvalet
och med nära 800 röster.
Vill du bli medlem gå in på
www.centerpartiet.se

EKERÖ KAN BÄTTRE!
www.ekero.liberalerna.se

www.centerpartiet.se/Lokal/ekero/
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”På den tiden stod trädgårdsskötsel på schemat...”

SKOLA

’’

Grönska som ej fallit i glömska
SKÅ | På skolgården dukas det
upp med saft, muggar och tillbringare med vaniljsås. Eleverna i
årskurs tre har jobbat hela dagen
med att plocka äpplen och baka
äppelkakor. Nu ska de servera
det till hela skolan.
Äpplets dag är en årlig tradition
på Skå skola och dagen ägnas helt
åt frukten i alla dess former. Hela
skolan har ritat äpplen, läst sagor,
tittat på ﬁlm och sjungit sånger.
Under tiden har treorna jobbat
mer praktiskt med att plocka och
baka.
– Ett lärande i samarbete, säger
pedagogen Joanna Lundberg medan hon tillsammans med eleverna
i årskurs 3 ställer i ordning borden
ute på skolgården.
Dessutom passar skolan på att
städa. Ta bort all fallfrukt som
lockar till sig getingar och göra ﬁnt
för hösten. Dagen avslutas med
ﬁka ute på skolgården.
– Vi vill ta vara på äpplena vi
har, säger biträdande rektor Christel Romilsson. Och det här är ett
roligt sätt att göra någonting tillsammans.
Hur långt tillbaka i tiden traditionen med Äpplets dag sträcker
sig kan hon inte svara på, men

Fint uppdukade bord på skolgården med frukt från äppelträdgården där en del träd är över 100 år gamla.
FOTO: ELIN ELDESTRAND

minst tjugo år kommer hon fram
till med kollegan Ulla Öberg.
Det ﬁnns många äppelträd på

skolgården och alla har de många
år på nacken – stammen. Under
början av 1900-talet anlades Skå

skolläraren och författaren Johan
August Strandberg anlitades för
att rita upp trädgården.
– Skolgården var uppdelad i tre
delar, berättar landskapsarkitekt
Emily Wade. En grusplan för lek,
en park där det växte löv- och
barrträd och så var det odlingsområdet där barnen hade egna odlingslotter.
Det fanns ett ﬂertal anledningar till att trädgårdsskötsel ingick i
skolan. Däribland den samhällsekonomiska fördelen att kunna
försörja sig själv, det fysiska arbete
som stärkte hälsan och den pedagogiska delen att förstå och komma ihåg det man lär sig genom att
praktiskt utföra det.
– Under början av 1900-talet
exploderade odlingen på Mälaröarna och det fortsatte fram till
60-talet då det successivt avtog,
fortsätter Emily Wade.
Det var också då trädgårdsskötsel försvann från skolschemat.
Fast på Skå skola lever det till viss
del kvar med träden som planterades för hundra år sedan och den
årliga traditionen Äpplets dag.

skolträdgård på initiativ av Skå
kyrka. På den tiden stod trädgårdsskötsel på schemat och folk-

ELIN ELDESTRAND
red@malaroarnasnyheter.se

Andnings-...paus i Färingsö församling i höst

Pilgrimsvandring

Stilla timmar

Pilgrimsvandring på Eldgarnsö
med Sandra Malmborg och Daniel Lindstam.
Vi samlas vid Färentuna kyrka kl 13.00, möjlighet
att ﬁxa matsäck. Gemensam avfärd till Eldgarnsö.
Ingen anmälan. Kläder efter väder!
Vid frågor, kontakta Sandra: 08-564 209 50.

Andas ut och varva ner...
Vi erbjuder en rofylld halvdag med avslappning,
massage, Alexanderteknik, Chi gong, meditation och
andra energigivande och avkopplande övningar.
Även möjlighet till enskilt samtal.
Anmälan till: faringso.forsamling@svenskakyrkan.se

Lördag 13 oktober 13.00
Färentuna kyrka

Lördag 24 november 12.30-17.00
Stenhamra församlingsgård

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

Må bra

Allt för dig & ditt
vlbeÞnnande
pMlararna!

Tandvård för hela familjen!
Varmt välkomna önskar vi både
nya och gamla patienter

Barn kan listas hos oss
Vi har även tandhygienist
Tel: 08-560 250 22
Email: smedjan@malarotandvard.se

Färentuna
Hälsoträdgård

SalongN
Nära dig

Vi hjälper dig att komma i balans
Unikt utbud av österländska tekniker
z Shiatsu z Ayurvedisk yogamassage
z Traditionell thaimassage
z Koppning z Chi nei tsang








Minska stress – nå balans och personlig utveckling
med Tid för din Hälsa och ditt Välmående!
Kontakt: eva@forhalsa.se 076-771 29 00

Följ SalongN för de senaste trenderna
och erbjudanden!
Instagram: SalongN16
Facebook: SalongNSexton

Kvarnvägen 16
Kungsberga
Tel: 073-940 08 40
Hjärtligt välkomna
önskar Joseﬁn!



Djupgående,
avslappnande,
holistiskt

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

08-560 300 15

z

www.ekerohalsorum.se

z

Bryggavägen 131D, JUNGFRUSUND

Hösterbjudande på Salong L

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!

Nu är hösten här
och det är en perfekt
tid för att påbörja
behandling för att
reducera pigmenteringar, acneärr, kärl och
ﬁna linjer. Nu ger vi dig
möjligheten att testa vår
fantastiska kollagenstimulerande behandling
DERMAPEN till ett
reducerat pris!

1st Dermapen-behandling .......... 1595:- (ord.1995:-)
(

Kur om 3 Dermapen-behandlingar .... 3995:- (ord.4995:-)
(Erbjudandet gäller under oktober och november 2018)

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

Troxhammar Butiksby.
Telefon: 08-654 88 44
www.salongl.se
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FOTO: MÄLARÖ FOTO

Mat och upplevelser i Ekerö centrum
EKERÖ | ”Smaka på Ekerö” heter
Ekerö centrums stora höstfirande som ägde rum för andra
året i rad den 15 september. Mat,
musik och andra festligheter
fyllde torgen och lockade många
mälaröbor att mingla en stund.
Det var fokus på lokalproducerat när Ekerö centrum bjöd in till

festligheter i strålande sol. Det
doftade mat, nybakat och sockervadd lång väg och det fanns gott
om glada barn med ansiktsmålningar.
– Det blev otroligt lyckat och
och det kändes som om alla som
besökte centrum uppskattade
arrangemanget, säger Annika
Sandquist som driver butiken

Kingswood och varit med och arrangerat genom Ekerö centrumförening.
Många av kommunens lokala pro-

ducenter var på plats och visade
vad de har att erbjuda. Det gick
att köpa med sig såväl vit drottning-potatis från Adelsö, som nybakt bröd från både Svartsjö och

Närlunda, honung från Munsö
och hantverk som gjorts av interner på kommunens två anstalter.
Det fanns även både hoppborg,
sockervadd och ansiktsmålning
för barnen. Butiker, kaféer och
restauranger bjöd på specialerbjudanden och på Mälarö torg
spelades uppskattad livemusik
med anledning av att Mälaröarnas

egen radiokanal Radio Viking ﬁrar
25-årsjubileum.
– Vi kommer deﬁnitivt att fortsätta med det här arrangemanget
och nu hoppas vi på att det blir
ännu ﬂer som vill vara med nästa
år, säger Annika Sandquist.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

| kultur
KONSTUTSTÄLLNING

Unik samling ställs ut i Nyckelby
Tre erkända konstnärers verk visa innan de skringras
NYCKELBY | Den 28 till 30 september får allmänheten en
unik möjlighet att se en samlingsutställning av konstnärerna
Wive Larsson, Sonia Klöfving
och Ola Larsson. Utställningslokal är Wives ateljé vid Nyckelby
gård.
Under många år bodde det välkända konstnärsparet Wive Larsson och Sonia Klöfving-Larsson
på Nyckelby gård. Här skapade de
många av sina verk, bland annat i
den magniﬁka ateljén som Wive
byggt till största delen med egna
händer och hjälp av familjen.
– Vi växte upp här från början
av 60-talet. Då arrenderade min
familj marken av Stockholms stad,
men så småningom har allt friköpts, berättar Ragnhild Wiveson
Norlin, som är dotter till Wive och
Sonia.
Makarnas barn ärvde ateljén
med alla konstverken efter att
Sonia dog 1999 och Wive 2007.
Nu har dock ateljén sålts och ska

från Waldorfestestiken vilken
både hon och maken var mycket
inspirerade av.
Ola Larssons verk består bland
annat av ﬂera porträtt, däribland
ett av Selma Lagerlöf som var en
god vän till familjen.

bli bostadshus. Den omfattande
konstsamlingen, som även innefattar många konsertverk av Wives
far Ola Larsson, även han konstnär
och skulptör, ska säljas och fördelas mellan arvingarna.
Men innan nya ägarna får tillträde till huset ordnar syskonen en
utställningshelg då delar av samlingen visas upp i den miljö där de
kommit till. Förutom alla verk som
ﬁnns i ateljén är även trädgården
fylld av skulpturer i varierande
storlekar.
– Det känns bra att få ett avslut
och att vi gör den här utställningen så att vi får visa upp alla verken
innan de skingras, konstaterar
Ragnhild.
Turid Wiveson håller
med och de visar båda runt i den
väl tilltagna byggnaden där takhöjden är många meter i de ﬂesta rummen. Golv och väggar är
fyllda med konstverk från de tre
konstnärerna som hade olika inriktningar på sitt skapande. Wive

Systern

”Det känns bra att få ett
avslut och att vi gör den
här utställningen så att
vi får visa upp alla verken innan de skingras”

Systrarna Ragnhild Wiveson Norlin och Turid Wiveson i sin fars ateljé där utställFOTO: LO BÄCKLINDER
ningen äger rum.

hade en djupt andlig dimension i
sina verk, oavsett om han skapade
porträttskulpturer eller nonﬁgurativa formäventyr i lera, gips eller
brons. Det ﬁnns även en hel del

teckningar han gjort under sina år
på Mälaröarna.
Sonias
färgrika
målningar
innehåller många svävande eller
dansande gestalter och bär spår

– Vi hoppas nu att det kommer
många och tittar på konstverken
när de är samlade för sista gången.
Många av dem kommer också att
vara till salu och vi hoppas att de
kan få nya hem, säger Turid Wiveson.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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KONSTUTSTÄLLNING

Ny deltagare i
årets Konstringen
MÄLARÖARNA | Konstringen
går av stapeln på Mälaröarna för
trettionde året. I årets upplaga
deltar 38 utställare, alla med
anknytning till Mälaröarna, på
19 olika platser 28 till 30 september.
Konstringen består av konstnärer
och konsthantverkare som visar
allt från akvarell- och oljemålningar till fritt broderi, keramik, silversmide och vävda mattor.
Nykomling i år är Robin Fondin
som ställer ut glaskonst.
– Jag har alltid älskat glas, kyrkfönster och vackra glasskulpturer. Min granne Eva Anundi och
Bo Johansson hade flera glaspaneler i sina fönster och det visade sig att de varit i USA och lärt
sig teknikerna. Jag frågade om de
kunde lära mig grunderna och
det gjorde de 2013, berättar Robin Fondin.
Hon inspireras av ”allt”.
– Det kan vara en sång, en doft,

resulterade det i en panel med
en fästing och efter ett besök på
Birka gjorde jag en Midgårdsorm. Efter dödskjutning mot
HBTQ-personer i Orlando, USA
2016, gjorde jag en lykta, ”Because love allways is beautiful” och
jag har sedan dess gjort ﬂer alster
med regnbågsﬂaggans färger. Jag
håller nu på med en serie paneler
med motiv från kroppen, säger
Robin Fondin.

| kultur

27

Jazzmästerverk
med välkänd trio
EKEBYHOV | Den 27 september
besöker Peter Getz tillsammans med Stockholm Jazz Trio
Ekebyhovs slott. Då får besökarna tillfälle att lyssna på personliga tolkningar av många av
jazzens mästerverk.
Jazzsångaren Peter Getz har sedan
många år samarbetat med Stockholm Jazz Trio och turnerat runt på
Sveriges jazzklubbar. De har även
dokumenterat sin gemensamma
musik på cd-skivan ”Peter Getz
och Stockholm Jazz Trio – Getz
Together” som kom 2013.
Peter Getz, som är son till den

kände jazzmusikern Stan Getz,
har medverkat i ﬂertalet musikaler, haft ﬂera egna orkestrar och
även medverkat i Melodifestivalen
2000. Medlemmarna i Stockholm
Jazz Trio är alla välrenommerade
och efterfrågade artister. Gruppen
består i sin originaluppsättning av
Daniel Tilling på piano, Jan Adefelt
som spelar kontrabas och Jesper
Kviberg på trummor. På Ekebyhovs
slott ersätts dock Daniel Tilling av
pianisten Stefan Gustafsson.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Hennes alster visas i Närlunda.

Magnolia heter ett av Robin Fondins
glaskonstverk.

De 19 olika utställningsplatserna
ﬁnns i Konstringens folder som går
att ladda ner via föreningens hemsida. Den kommer också att ﬁnnas utlagd i biblioteken och i ﬂera
butiker. På Ekebyhovs slott visas
ett alster av vardera utställare i en
samlingsutställning.

en berättelse, djur och natur eller
vad som helst. När jag exempelvis vaccinerade mig mot TBE så

ewa@malaroarnasnyheter.se

EWA LINNROS

Stockholm Jazz Trio ackompanjerar Peter Getz när han besöker Ekebyhovs
slott.
FOTO: LEIF JOHANSSON

Plattform

STENHAMRA
Plattform Stenhamra - en ny mötesplats för
er ungdomar som fyllt 15 år.
En träff per månad med olika aktiviteter.
Här är hösten program:

Lördag 6 oktober 20.00-01.00
Midnattsfotboll

KÖPER DINA PRYLAR

Midnattsfotboll i Stenhamraskolans gymnastiksal.
Ingen anmälan. Förtäring mellan matcherna.

Stora som små partier, Även dödsbon.

Söndag 4 november 15.00-19.30

Röjning och grovstädning, Allt efter behov!

Paintball i Farsta

Mail: malaroantik@gmail.com

Samling 14.30 vid Stenhamra församlingsgård,
Herman Palms plan 4A. Kl. 14.45 avgår bussen.
Vi bjuder på mat efter spelet. Max 30 platser.
Anmäl dig till Birgitta Sommarbäck:
birgitta.sommarback@svenskakyrkan.se

Instagram: @malaroantik

Söndag 8 december 20.00-01.00

Tel: 072-922 92 54

Midnattsvolley

Midnattsvolley i Stenhamraskolans gymnastiksal.
Ingen anmälan. Förtäring mellan matcherna.
besöksadress: herman palms plan 4A
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se
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På gång!
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• Tipsa om
utställningar
och evenemang
som äger rum
på Mälaröarna!
De ska vara
öppna för en bred
allmänhet, utan
förpliktelser
annat än even-tuell entrébiljett.
• Skicka till
pagang@malaroarnasnyheter.se
Manusstopp:
Måndag före
kl 12, 1,5 vecka
före utgivning.

UTSTÄLLNINGAR

Konstringen
39 utställare, alla med anknytning
till Mälaröarna, ställer ut på 20 olika
platser i kommunen. Allt ifrån akvarell- och oljemålningar till fritt broderi,
keramik, silversmide och vävda mattor. 29-30/9 kl 11-17. Samlingsutställning på Ekebyhovs slott.
Ekebyhovs slottsgalleri
”Drömbilder” – oljemålningar Karin
Gissberg och Svante Trottestam.
Utställningen pågår 6/10-14/10.
Lör och sön kl 12-16.
Galleri Utkiken
Akvareller och litografier – Björn
Bernström. Utställningen pågår
t.o.m. 14/10.
Jungfrusund konstgalleri
Konst och design – Carolina Gynning
och Agneta Gynning. Utställningen
pågår 28/9-30/9. Fr-sö kl 11-17.
Minnesutställning
Unik utställning av en stor mängd
konstverk av Wive Larsson, Sonia
Klöfving och Ola Larsson. Även
försäljning. 28-30/9 kl 11-17, Nibbla
gård, Ekerö.

EVENEMANG

Mickelsmäss
Ströva i trädgården, utställning, föredrag, försäljning, vila samt möjlighet
till vila och eget skapande.

När: 29/9 kl 11-15
Var: Färentuna hälsoträdgård
Arr: För hälsa – Färentuna hälsoträdgård
Ekerö bio
26/9 kl 19: ”BlacKkKlansman”, fr 11
år.
30/9 kl 15: ”Maria by Callas: In her
own words”, barnt, kl 19: ”Johnny
English strikes again”, fr 7 år.
3/10 kl 19: ”Johnny English strikes
again”, fr 7 år.
7/10 kl 15: ”Pettson och Findus –
Findus flyttar hemifrån”, barnt., kl 19:
”Stieg Larsson – Mannen som lekte
med elden”, fr. 11 år.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Ekerö bio
”God kväll Mälaröarna”
Nyheter, trafikrapport, väder, kommunens kommunikationsschef svarar på frågor, spännande gäster och
allt handlar om Mälaröarna! Dessutom – vinn fina vinster i tidningens
eget radioprogram.
När: 27/9 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och
kultur på Mälaröarna, Radio Viking
Jazzkonsert
Peter Getz och Stockholm Jazz Trio.
Soppa och bröd serveras före föreställningen.
När: 27/9 kl 19
Var: Ekebyhovs slott
Arr: Föreningen Jazz på Mälaröarna
i samverkan med Ekebyhovs slotts
konferensverksamhet, Studieförbundet vuxenskolan och Ekerö kulturoch fritidsnämnd

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 verksamhetsinriktning grundar sig på den antroposofiska människosynen vilket kortfattat innebär övertygelsen om att varje
människa bär på en unik och utvecklingsbar förmåga

Höstmarknad
Försäljning av akvareller, stickat,
trasmattor, möbler, kläder, renoverat,
vintage.
När: 28-30/0 kl 12-16
Var: Gamla skolan vid Hilleshög
kyrka, Färingsö
Insamlingsgala
Auktion av skänkta föremål samt
framträdande av bl.a. Dogge Doggelito och Chris Kläfford. Fri entré.
Intäkterna går till Barncancerfonden.
När: 29/9 kl 11-15
Var: Tappströmsskolan, Ekerö
Arr: Barncancerfonden Stockholm/
Gotland
Ekebyhovs slott
29/9 kl 14: Jan Malmstedt berättar
om torp på Ekerö. Arr: Ekerö Munsö
hembygdsförening.
30/9 kl 14: 150 års vänskap mellan
Japan och Sverige firas med musikprogram: Yoka Meemem – piano,
Fumiko Horioka – kaligrafi.
Arr: Mälaröarnas biodlarförening.
6/10 kl 14: Information om föreningen ”Välkommen till Mälaröarnas”
verksamhet. Insamling av vinterkläder till behövande. Arr: Välkommen
till Mälaröarna
7/10 kl 14: Ekerö Royal Jazz.
Arr: Färingsö Lions.
Film
”Three billbords outside Ebbing,
Missouri”. Regi: Martin Mc Donagh,
England/USA 2017. Medlemskort i
Filmstudion berättigar till höstens
samtliga filmer. Enstaka biljetter får
ej säljas.
När: 4/10 kl 19.30

Var: Erskinesalen, Ekerö centrum.
Arr: Ekerö filmstudio
Loppis
Grillat till självkostnadspris, kaffe
med dopp, Juntras grönt kommer
med sin sista höstskörd. Icke boende
i Hummelvreten betalar 50 kr för
medtaget bord.
När: 6/10 kl 12-16
Var: Hummelvretsvägen, stora torget
i området
Liveopera
Verdis ”Aida” med Anna Netreboka
sänds live från Metropolitan i New
York.
När: 6/10 kl 19
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Ölsta Folkets hus och park, Live
på bio
Föredrag
”Vårda ditt hus med sunda material”
– Hus- och trädgårdsarkitekt Maria
Hörnell berättar om den naturliga
kopplingen mellan restaurering och
ekologi . Rådgivning till den som vill
restaurera ett gammalt hus.
När: 2/10 kl 19
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kultur

BARN OCH UNGA

Disco
Disco med kafé och tävlingar bland
annat. För årskurs 4-6 i Ekerö kommun.
När: 28-9 kl 18-20.30
Var: Träkvista fritidsgård, Ekerö
Arr: Ekerö fritidsgårdar

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 verksamhetsinriktning grundar sig på den antroposofiska människosynen vilket kortfattat innebär övertygelsen om att varje
människa bär på en unik och utvecklingsbar förmåga.

Föreningen Lugnet söker för timvikariat

Föreningen Lugnet söker på heltid

VÅRDARE

FÖRESTÅNDARE
till socialterapeutisk LSS-verksamhet

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker vårdare till våra två boendeenheter. Boende på våra enheter behöver
stöd och hjälp i sin vardag med både omvårdnad och allmänt förekommande
sysslor i deras hemmiljö. I detta ingår även sociala aktiviteter under helg och
semestertider. Skriftlig dokumentation ingår i de dagliga rutinerna.
KVALIFIKATIONSKRAV
Vi söker dig med vård- och omsorgsutbildning eller likvärdig. I 1:a hand dig som
är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet inom funktionshinderområdet. Saknar du utbildning men har erfarenhet och/eller ett genuint intresse för
omvårdnadsarbete är du också välkommen att höra av dig till oss.
Du behöver vara lugn och trygg i dig själv, ha god samarbetsförmåga samt stor
lyhördhet för våra boendes behov. Förmåga att föra dokumentation är viktig.
Vi förutsätter att du har erfarenhet av antroposofiska verksamheter och/eller
kännedom om den antroposofiska människosynen.
B-körkort önskvärt.
ARBETSTID
Vi söker timvikarier. Vi går på rullande 6-veckorsscheman, vilket innefattar även
kvälls- och helgarbete.
LÖN
Enligt kollektiv.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att vara direkt underställd styrelsen som är huvudman för
verksamheten.
¾Arbeta systematiskt för att förstå boendes perspektiv och tillgodose en
omsorg som omsorgstagaren är nöjd och trivs med.
¾Ha en proaktiv, rak och tydlig kommunikation med alla intressenter, så som
omsorgstagare, närstående, medarbetare, beställare och myndigheter.
Kunna formulera dig i tal och skrift.
¾Ansvara för ett ständigt pågående förbättringsarbete utifrån givna ramar.
¾Du har självfallet ett resultatansvar inom kvalitet likväl ekonomi.
KVALIFIKATIONSKRAV
¾Relevant högskoleutbildning.
¾Du uppfyller tillståndskraven enligt IVO.
¾Erfarenhet av att arbeta inom LSS.
¾Erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg.
¾Mycket god kommunikativ förmåga, såväl i möten med människor som i skrift.
¾God kunskap om arbetsmiljölagstiftningen.
¾Du har erfarenhet av arbetsledning och trivs med att bygga och leda team.
¾Du förväntas även ha körkort då Lugnet är beläget lantligt vilket innebär bristande kommunala kommunikationer.

Välkommen med din ansökan!

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

Ansökan med adekvat CV, referenser skickas till Sigrid.Lugnet@hotmail.com
eller enhetsansvarig.lugnet@hotmail.com senast den 31/10 -18.
Kontaktpersoner: Husansvariga Sigrid Neumann 076-113 77 53 och Susanne
Gillström 076-113 77 52. Vi ser helst att ansökan sker via mail.
Startdatum: Vi anställer löpande, så mejla/posta din ansökan samt CV, så hör vi
av oss om du blir kallad till intervju.

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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Tack!
Ekerö kommun vill framföra ett stort tack
till sponsorer, föreningar och
organisationer för stöd och hjälp i
VDPEDQGPHGÀUDQGHWDY'H*DPODV'DJ
den 27 augusti 2018.
Vi tackar:

*XVWDYVKLOOVKDQGHOVWUlJnUG
gVWHUnVJnUG
Frukt och grönsakskompaniet och
ICA tappström.

på Mälaröarna

En konstrunda i
Ekerö kommun

29-30
september
kl 11-17

www.konstringen.se

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

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

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

EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

560 340 00
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Sporten

’’

”Den första känslan när vi gick i mål var en enorm
lättnad över att inte behöva springa mer...” Alex Flores

Alex från Ekerö vann VM
SWIMRUN | Ekeröbon Alex Flores
vann tillsammans med lagkamraten Fredrik Axegård världsmästerskapen i swimrun ”Ö till ö” i
början av september.

na Jonas Ekman Fischer och Lars
Ekman.
– Det var inte helt väntat att vi
vann, för många kom det nog som
en överraskning. Vi har visserligen
tränat målmedvetet i tre år och placerat oss högt de senaste åren. För
två år sedan kom vi trea och förra
året femma. Men det är ändå så
mycket som ska falla på plats med
bland annat dagsform och taktik
för loppet och man kan aldrig kan
veta, säger Alex Flores, som till
vardags jobbar som läkare på Ekerö
vårdcentral.
– Den första känslan när vi gick
i mål var en enorm lättnad över att
inte behöva springa mer, men den
gick snart över i glädje, fortsätter
han.

Tävlingen som kombinerar simning och löpning i 75 kilometer,
ägde rum mellan Sandhamn och
Utö i Stockholms skärgård. 160
tvåmannalag från 25 nationer hade
kvaliﬁcerat sig och tävlade i det
strålande vädret. Loppet gick mellan 24 öar och har en total simsträcka på 10 kilometer, resten är
löpning.
Alex Flores och Fredrik Axegård
kom i mål på 7 timmar, 39 minuter
och 25 sekunder, vilket var två och
en halv minut före silverpristagar-

Både han och lagkamraten har familjer och krävande heltidsjobb,
men prioriterar träningen högt
även om de sällan får tillfälle att
träna tillsammans. Simtränar gör
Alex ofta i Åkeshovs simhall där
hans gamla simklubb håller till.
– Om jag slår ut min träning
på hela året så blir det ungefär 70
minuter om dagen, det är inte extremt mycket tycker jag även om
det är en hobby som tar mycket
tid i anspråk, konstaterar Alex
som står i startgroparna för både
en tävling i Tyskland och en i
Cannes.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Zakarias vann stort i Polen

Lyckad tävling i rallylydnad
HUNDSPORT | Den 8 och 9
september ordnade Mälarö
brukshundklubb sina årliga rallylydnadstävlingar på klubbens
anläggning i Skå. Det blev många
starter i det fina vädret.

poäng, sen minskas poängen efter
antal fel de gör.
Vinnare lördag:

Nybörjare A - Kerstin Ivarsson,
Haninge BK/Prime, Pudel mellan
– 100 p
Nybörjare B - Kerstin Ivarsson
– 91 p

På lördagen gick tre klasser av stapeln: nybörjare, fortsättning och
avancerad, alla med dubbla starter.
På söndagen var det dags för mästarklassen, även den med dubbla
starter. Totalt hade tävlingarna 144
startande ekipage i det ﬁna vädret
som höll i sig hela helgen.
Rallylydnad handlar om att föraren lotsar hunden genom olika
moment i en lydnadsbana. Vid
perfekt utförande får ekipaget 100

Fortsättning A - Frida Bergman,
Uppsala HU/Flinga, Jämthund –
99 p
Fortsättning B - Marie Häggmark, Uppsala BK/Ice, Vit herdehund – 95 p
Avancerad A - Anette Grafström,
Dvärgschnauzerringen/

Alex Flores och Fredrik Axegård har tränat målmedvetet i tre år för att ta hem
segern i swimrun-VM.
FOTO: JAKOB EDHOLM

Sigge, Dvärgschnauzer – 91 p
Avancerad B - Matilda Berghäll,
Hölö-Mörkö BK/Sally, Blandras –
94 p
Avancerad B - Elisabeth Karlsson, Mälarö BK/Dunder, Australian shepherd – 94 p
Vinnare söndag:

Mästare A - Ann Christine
Kyhlström, Strängnäs BK/Totte,
Blandras – 100 p
Mästare B - Camilla Alvesborg,
Värmdö BK/Herman, Whippet –
100 p
Mästare B - Ann Christine
Kyhlström, Strängnäs BK/Totte,
Blandras – 100

z

BROTTNING | Andra helgen i
september avgjordes brottningstävlingen Poland Open. Zakarias
Berg från Stenhamra besegrade
då regerande världsmästaren
Metehar Basar.
Tävlingen i Zagreb är en av årets
hårdaste tävlingar och likaså Sveriges sista genrep inför brottnings-VM i oktober. Av de svenska
deltagarna gick det bäst för Zakarias Berg som vann hela tävlingen
och visade upp en framgångsrik
brottning tävlingen igenom. I semiﬁnalen besegrade han 2017 års
världsmästare Metehar Basar från
Tukiet på teknisk överlägsenhet
med 8-0. Berg kontrollerade även
ﬁnalen från början till slut mot

ukrainaren Shyshman och kunde till sist vinna med 3-1. Detta är
Bergs främsta seger på seniornivå
och ger stora förhoppningar inför
VM.
z

Zakarias Berg

FOTO: ARKIV

Matcher & tabeller
HEMMAMATCHER TILL DEN 9 OKTOBER
FOTBOLL | Herrar div 4 mellersta: 5/10 kl 20:00 Träkvistavallen: Ekerö BoIS - FC Krukan • Herrar div 7C: 6/10 kl 14:00 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård - Kälvesta IOF FK

LÄGET DEN 24 SEPTEMBER
FOTBOLL

FOTBOLL

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

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

15
16
16
16
16
16
15
16
16
16

11
10
9
8
8
7
6
5
3
2

1
2
1
3
2
3
4
2
2
0

3
4
6
5
6
6
5
9
11
14

41
58
41
30
30
29
20
33
20
11

-

20
27
25
26
30
24
22
44
40
55

34
32
28
27
26
24
22
17
11
6

FOTBOLL
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

17
15
8
8
8
8
7
6
6
4
5
4

2
3
5
4
3
2
4
4
4
9
3
5

1
2
7
8
9
10
9
10
10
7
12
11

74
44
53
48
50
42
48
35
32
36
37
37

-

25
19
45
41
45
62
54
44
50
38
62
51

53
48
29
28
27
26
25
22
22
21
18
17

Herrar div 7C
Bromstens IK
Scand.Socc. IF Un. FC
FC of Hässelby
Kälvesta IOF FK
Athletico Rinkeby IK
FK Bromma
Vällingby AIK
Skå IK & Bygdegård
Stockholms Un. FF

14
14
15
14
15
14
14
14
14

12
10
9
7
6
4
4
2
2

1
2
3
0
1
2
2
4
1

1
2
3
7
8
8
8
8
11

48
42
30
37
37
32
31
22
18

-

10
19
21
38
55
32
38
36
48

37
32
30
21
19
14
14
10
7
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Hogsta ridsport 25 år
HÄSTSPORT | Hogsta ridsport
på Drottningholm firade 25 år
som ridsportbutik helgen 22 och
23 september.
Det var två fullspäckade dagar för
hela familjen med clinics, föreläsningar, agility, tipspromenad,
uppvisningar och mycket mer.
Hogsta ridsport startade 1993
som ett sorgearbete en tid efter
att Eva Perninge som driver anläggning och butik, förlorade en
mycket lovande tävlingshäst.
– Med den erfarenhet som Eva

besitter inom hästhållning och
ridning så blev det naturligt att
fokusera på dressyr, kvalitét och
hållbarhet. Tio år senare startades webshopen som följd av den
kreativitet som Eva besitter, berättar Nikki Törnblom-Borgh från
Hogsta-teamet.
2015 ﬁck äntligen butiken en
plats och utrymme som behövs
för att möta den större efterfrågan
på bra utrustning till häst och ryttare som ﬁnns i Sverige. Ridsportbutiken ﬁck då ta över det ”stora
stallet” på ridanläggningen.

”Årets initiativ”

– Lokalen har bevarats i stort sett
intakt, där till och med tre av
hästboxarna ﬁnns kvar. Renoveringen har gjorts varsamt för att
känslan av stall ska leva kvar och
det gör den, säger Nikki Törnblom-Borgh.
Under 2018 har onlinebutiken
utvecklats och blir nu också internationell.

z

Hogsta ridsport ordnade 25-årskalas
i slutet av september.
FOTO: HOGSTA RIDSPORT

Fotboll och annat på gång i Ekerö IK
FOTBOLL | Ekerö IK:s damlag i
fotboll har haft en mycket bra
säsong, herrlagen har dock haft
det lite tuffare. MN gästades
av Ekerö IK:s sportchef Thomas
Hjelte i radioprogrammet God
kväll Mälaröarna och pratade
fotboll, integration och framtida
projekt.

te nedåt med de äldsta ﬂicklagen.
Där har ﬂera spelare fått prova på
och gjort det på ett bra sätt. Så det
har väl varit en framgångsfaktor.
En annan är att vi har en ganska
bra organisation runt damlagen
med två duktiga tränare och två
lagledare som stöttar upp, säger
Thomas Hjelte.

När denna tidning publiceras toppar damlaget i fotboll tabellen i
division 3A.

Hur ser det ut för herrsidans
säsong?
– Ekerö BoIS har haft det lite
tuffare tabellmässigt. Det ﬁnns
två lag i den serien som har stuckit
iväg lite längre, sedan är det väldigt jämnt egentligen. Så de är ju
fortfarande i viss mån indragna i
nedﬂyttningskampen, om man
får kalla det för det. Det är två lag

Om vi tittar tillbaka på hela
damlagets säsong, vad är det
som har fungerat så bra?
– På gott och ont så har de en
ganska tight trupp, de är 16 stycken. Sedan har de ett bra samarbe-

som normalt degraderas till division 5.
Ekerö IK har ju arbetat med integrationsarbete, hur ser det ut
på den fronten i dagsläget?
– Inom framförallt fotbollen är
vi duktiga och i det äldsta pojklaget, har vi ganska många ensamkommande som är med och spelar. På så sätt lever integrationen
i klubben. Jag vet också att armbrytningssektionen har haft ett
projekt där de har försökt att att få
in ensamkommande, men jag tror
inte att de har någon just nu.
Har klubben några andra spännande projekt på gång?
– Eventuellt kan det bli bågskyt-

te-SM nästa år, men det är absolut
inte klart ännu. Det skulle vara roligt att få vara med och arrangera
det. Men alla är välkomna ner till
Träkvistavallen en vardagskväll,
det är väldigt mycket aktiviteter
igång.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

 RADIO LYSSNA
>

Hör intervjun via qr-kod
www.malaroarnasnyheter.se
Tidningens radioprogram
”God kväll Mälaröarna” sänds torsdagar
klockan 17-19 på
Radio Viking 101,4

| sporten 31

ALPINT | För andra året i följd delade Mälaröarnas alpina skidklubb
MASK ut utmärkelsen ”Årets initiativ”. Priset kan tilldelas en åkare,
tränare, förälder eller egentligen
vem som helst som på något sätt
dragit igång ett initiativ som är till
stor nytta för klubben.
Pristagaren får en vandringspokal, blommor och äran av att vara
Årets initiativtagare i MASK.
2018-års pris för Årets initiativ
tilldelas Roger ”Julle” Ydstie med
motiveringen:
”För att med mycket värme och
energi, stor envishet och ett ännu
större hjärta bestämt sig att genom
sin roll som lagledare bygga just ett
lag i vår individuella sport och på
så sätt visa oss alla individuella fördelar en enskild åkare har genom
att vara del av en större gemenskap och ett lag. Oavsett med- och
motgångar har Julle funnits där för
sina åkare med pepp, med en kram,
med ett leende på läpparna och ett
stort kom igen nu. Med en stor
diplomatisk förmåga att hantera
enskilda åkare och kanske ännu
viktigare,
deras föräldrar har han
framförallt
lett klubbens 02-åkare till ﬁna
framgångar
och byggt
en viktig
sammanhållning helt
i MASK:s
Roger ”Julle” Ydstie
klubbanda!”
FOTO:

z

MARTIN AXELHED

PLATTAN I MATTAN FÖR
KODIAQ SPORTLINE.
Nu utökar vi produktionen i ŠKODA-fabriken så att du kan
beställa din nya KODIAQ SPORTLINE med kortare leveranstid.
Och av en ren tillfällighet har vi ett riktigt bra erbjudande.
Välkommen in och lär känna en helt ny SUV!

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE TDI 190 DSG 4X4
fr. 329 900 kr (Ord. pris 377 800 kr)
AdBlue Alcantaraklädsel med silversöm Baklucka med elektrisk öppning / stängning
Apple Carplay / Android Auto – Navigation och Spotify via smartphone Dragkrok m.m.

PRIVATLEASING
FR. 4 649 KR / MÅN

BUSINESSPAKET
INKL. 7-SITS

Inkl. serviceavtal

+ 14 800 kr

ŠKODA
APPLE
CONNECT CARPLAY

ANLÄGGNINGAR: Bromma, Infra City, Sätra, Södertälje, Täby
ÖPPETTIDER: Måndag–fredag 9–18, Lördag–söndag 11–16
Bränsleförbrukning blandad körning 5.7 l/ 100 km, CO2 150 g / km. Miljöklass EU6. Kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Läs mer om aktuella erbjudanden
på skodastockholm.se
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Infartsparkering på Lovön
Hör du till dem som upprörs
över den planerade infartsparkeringen vid Drottningholms
skola? Många har hört av sig till
Lovö hembygdsförening och
tycker att det är barnen som får
betala priset för bilarnas framfart.
Hösten 2017 skrev Lovö hembygdsförening till Ekerö kommun,
Statens fastighetsverk (SFV) och
Drottningholms slottsförvalning
angående traﬁksituationen i Ekerö
kommun. Vi betonade att det ﬁnns
stora behov av infartsparkeringar
i kommunen. Vi hade dessutom
hört rykten om att parkeringen på
Karusellplan skulle avgiftsbeläggas.
Sveriges första världsarv, Drottningholm, hotas av den ökande
traﬁken genom Drottningholm.
Traﬁkverkets beräkningar säger

att traﬁken genom världsarvet
kommer öka från 22 000 till 28 000
fordon per dygn när förbifarten
tagits i fullt bruk. Utifrån det perspektivet har UNESCO i 1,5 år funderat på om Drottningholm ska få
behålla världsarvsstatusen. Besked
utlovades våren 2017, men har
ännu inte kommit.
Lovö hembygdsförenings prioritering, genom alla år i kampen
mot förbifarten, har varit att så
långt som möjligt begränsa traﬁken genom världsarvet. Tyvärr har
Ekerö kommun inte haft samma
ambition. Svaret vi ﬁck från dem,
efter åtskilliga månader, var helt
intetsägande.
SFV och slottsförvaltningen
svarar snabbt att man önskar återskapa Karusellplans ursprungliga
funktioner, att Karusellplan inte
är en infartsparkering och att det

knappast kan vara världsarvet
Drottningholms uppgift att avstå
unik mark för detta ändamål. Lovö
hembygdsförening delar denna
uppfattning.
Så hur skulle då lovöbornas
behov av infartsparkering tillgodoses? En vanlig onsdag i januari
2018 räknade vi antalet bilar som
parkerat på Karusellplan.Vi kollade
genom Traﬁkverkets fordonsregister var bilarna hörde hemma, och
ﬁck följande resultat:
Ekerö
Stenhamra
Svartsjö
Färentuna

41 st
10 st
9 st
7 st

Stockholm övriga 6 st
Lovön
4 st
Övriga landet
3 st

50,6 %
12,3 %
11,1 %
8,6 %
= 82,7 %
7,4 %
4,9 %
3,7 %

Utomlands

1 st

1,2%

En mycket liten andel parkerade
bilar på Karusellplan tillhör alltså
lovöbor. De behöver inte någon
infartsparkering. Lovöbor med
p-behov har redan fått boendeparkering av SFV och slottsförvaltningen.
Den planerade infartsparkeringen vid Drottningholms skola
kommer med andra ord i huvudsak
brukas av bilister som inte bor på
Lovön. De bör istället parkera i
anslutning till en busshållplats i
närheten av där de bor. Det är där
p-platserna ska byggas, inte på
barnens fotbollsplan – och inte på
Karusellplan!

– Lovö hembygdsförening
Eva Ottoson, sekreterare

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

”Byn som gud glömde”

rosor
& tack
Stort tack!
z Tack till personal på
Skå återvinningscentral
för att du lördagen den
8 september hjälpte oss
att återfå en tröja som av
misstag slängts. Tusen
tack!


– Kerstin och Maria

En gång i tiden fanns det
tusentals byar i Sverige.
Där levde och arbetade våra
förfäder för att försörja sina
familjer och djur.
Den stora bysprängningen ägde rum för 150
år sedan då marken skiftades och gårdarna ﬂyttades ut. Byarna försvann.
Effektivare jordbruk ökade
vinsten men också ensamheten ökade.
Men i en och annan by
stod invånarna envist emot
denna förändring varför byn
blev kvar trots att marken
skiftades.
Dessa byar är mycket
sällsynta och har idag fått ett
kulturhistoriskt värde.
Just en sån by ligger på
norra Färingsö. Alla som
anländer till byn möts av en
hundraårig lagård med lador
och mangårdsbyggnader.

På åkern häckar lärkor och i
ladan har tornseglaren sina
bon.
Byinvånare, turister,
sommargäster, konstnärer,
kulturarbetare och historieforskare är eniga. Det är en
unik by med tusenårig historia som alla gläds åt.
Men så hände det sig att
ett byggbolag köpte gård
och mark för en spottstyver. Få ﬁck kännedom om
affären.
Tiden gick och byinvånare, turister, konstnärer,
kulturarbetare och historieforskare kunde fortsätta
glädja sig åt byns pampiga
entré. Bonden fortsatte att
så och skörda på åkern och
lärkorna sjöng och tornseglarna ﬂög.
Men så en dag ville byggbolaget exploatera, riva
lagård och lador och istället

bygga en mängd villor på
platsen.
Nu började byinvånare,
turister, sommargäster,
konstnärer, kulturarbetare
och historieforskare surna
till.
De gillade inte alls tanken
på att en kulturhistorisk
by skulle omvandlas till ett
ordinärt villaområde med
konstiﬁka parksnuttar,
rondell, utfartsvägar och
belysning.
Hur kan detta ske undrade de och vände sig till
sina folkvalda politiker, de
som de röstat på för att de
ska ta tillvara på invånarnas
intressen.
Politikerna lyssnade
intresserat på byborna men
var i själva verket mycket
mer intresserade av att tillsammans med byggbolaget
anlägga en avloppsledning.

En för den delen också
mycket gammalmodig
avloppsledning som inte
alls renar såna väsentliga
saker som till exempel läkemedelsrester.
Byinvånarna, turisterna,
konstnärerna, sommargästerna, kulturarbetarna och
historieforskarna protesterade.
De kallades till samråd
eller var det information?
Alla ﬁck göra sin röst hörd
även om en del tyckte det
var störande att en del hade
starkare röster än andra.
Kanske kommer de i
demokratisk anda få vara
med och välja färg på
husen? Byinvånarna, turisterna, sommargästerna,
konstnärerna, kulturarbetarna och historieforskarna
älskade sin unika by för sin
egen skull och det var därför

de valt att bosätta sig här och
inte i ett villaområde. Ja, vad
hade hänt om fransmännen
hade rivit sina byar för att
ge plats åt byggbolagens
enhetliga husmattor? Vilka
turister åker då dit? Ca va,
vi behövde ett avlopp... Skit
också!
Nu rasar byinvånare,
turister, sommargäster,
konstnärer, kulturarbetare
och historieforskare. Gör
om och gör rätt! Förstör inte
en kulturhistorisk by! Bygg
inga gammalmodiga avlopp
som inte renar 100-procentigt! Bygg inte på åkrar
– framtiden behöver mat!
Gör inte tornseglarna hemlösa! Vi vill bo i en kommun
som på riktigt lever upp till
namnet eko-kommun

sen ”Ekvägen”. Jag förstår
att tanken var att det är, då
innerﬁlen ändå svänger ut
mot ytterﬁlen , ”logiskt”
att den ﬁlen ”försvinner”,
men principen att innerﬁlen
alltid ska ha möjlighet till
lugnare tempo är ändå vikti-

gare än ﬁlernas dragning.
Det hade verkligen inte gjort
något om innerﬁlen fått en
svag sväng för att få till att
det är ytterﬁlen som blir
tvungen att byta in.
Så många onödiga ﬁlbyten måste nu göras.

Kommer man från Ekerö
centrum ligger man förstås
kvar i ytterﬁlen, så även i
rondellen och ut därifrån så
man ligger rätt. Men huvudparten av all traﬁk kommer
ju från stan och precis alla
måste då byta ﬁl, antingen

direkt efter Tappströms traﬁkljus, i rondellen eller efter.
Så onödigt men allt kan
enkelt lösas genom att bara
måla om streck och pil för
byte.

– Kax Pomona

Feltänk för ﬁlbyte...
Traﬁk i innerﬁl brukar alltid
prioriteras och eventuellt
tvingande ﬁlbyten får generellt de i ytterﬁlen utföra,
när till exempel två ﬁler
övergår till en. Denna så
självklara och givna regel
för att underlätta för mindre

bilar med svagare motorer
gäller dock inte mellan nya
rondellen vid Klas Horns
nybygge och den vid OKQ8,
riktning ut mot öarna. Här
är det omvänt innerﬁlen
som måste byta till ytterﬁl
precis innan busshållplat-

– Han med Saaben
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Gamla Huset
Heminredning
Presentartiklar
Vintage & Antikt

Butik

Du hittar oss vid Åkerstigen 93, Ekerö
Telefon: 08-560 30121 Gamla Huset Butik
Vardagar 11-18 & Lördag 11-16

LEDIGA LOKALER
EKEBYHOV BUSINESS CENTER
Bryggavägen 110
Möblerat kontorsrum cirka 12 m2 uthyres
Tillgång till lounge med kök, mötesrum
och wc ingår i hyran

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

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

Entreprenör

skalfast.se
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50 år sedan

MÄLARÖARNAS NYHETER • 26 SEPTEMBER 2018

Mälaröarnas
nyheter startades av Svenska
dagbladet 1949
Tack vare ett
aldrig sinande
ﬂöde av
artiklar i MN
sedan 1949,
kan vi här ge
en återblick
av livet på
Mälaröarna för
50 år sedan!

| nyheter

Ett riktigt bra gurkår
MÄLARÖARNA | Ett mässfall på grund av dåligt väder,
en förebyggande narkotikainformation och ett fantastiskt gurkår – under hösten
1968 kan Mälaröarnas nyheter berätta om många olika
typer av nyheter. En udda
jobbannons finns även att
läsa.
Det blir ”mässfall” (inställd
högmässa, reds. anm.) i Ansgarskyrkan på Björkö i september år 1968. Pastor Erland
Wendel Hansen från Bromma
baptistförsamling skall predika och resa med Björköbåten
från Stadshuskajen tillsammans med gudstjänstbesökare. Dock dyker endast ett tiotal
resenärer upp, troligtvis på
grund av dåligt väder. Därmed
vägrar kaptenen att starta färden då han tycker att gruppen
är för liten, trots att pastorn ber
honom vänligt. Hela sällskapet får därför återvända hem i
oförrättat ärende.
Något som eventuellt lockar
ﬂer deltagare är den informationskväll som kallas ”Narkotika – ett ungdomsproblem”
och som arrangeras av Tappströmsskolans föräldraförening. Under kvällen ska ett före-

drag hållas av 1:e polisassistent
S-O Hallström, Uppsala och
en demonstration av goda,
alkoholfria drycker ske. Från
arrangörens sida vill man dock
understryka att ”programmet
ingalunda föranletts av någon
aktuell knarkepidemi på Mälaröarna. Informationskvällen
ordnas uteslutande i förebyggande syfte.”
Till Godings konservfabrik
i Bergvik på Ekerö strömmar
under sena september många
gurklastade långtradare. Det
har varit en exceptionellt varm
och fuktig sensommar, vilket
gett den bästa gurkskörden på
många år. Fabrikör Otto Bergstrand, som själv smakprovar
varje leverans, konstaterar att
gurkorna är ”extra mjälla, saftiga och delikata i smaken”. Han
kan också berätta att driften nu
har helautomatiserats vilket
fördubblat produktionen och
vid behov kan 3 600 gurkburkar produceras i timmen.
För den kvinna som söker
arbete under hösten annonserar Ekerö hälsovårdsnämnd
även efter en ”baderska” till
Munsö badhus.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Fabrikör Otto Bergstrand vid Godings gurkfabrik på Ekerö provsmakar själva alla leveranser och kan konstatera att 1968 erbjuds den bästa gurkskörden på många år.

GOD KVÄLL

Tidningens eget
radioprogram

Mälaröarna

Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4
01,44
Nyheter, traﬁkrapport,
väder,
spännande
eller via webben
www.radioviking.se
gäster, tävlingar med ﬁna priser och allt
handlar om Mälaröarna! Ställ en fråga
till kommunens informationschef, vi tar
upp det i programmet. Maila frågan till
radio@malaroarnasnyheter.se

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

nyheter

MÄLARÖARNAS

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

100 %
Mälaröarna

MÄLARÖARNAS

Delas ut med Bring Citymail
Om våra öar till 100 %! MÄLARÖARNAS NYHETER – gjord för mälaröbor, av mälaröbor, på Mälaröarna
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| öarna runt
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Skördefest på Adelsö anordnades av Pannrummets vänner den

Rörby marknads- och hembygdsdag på Lovö den 9 september

15 och 16 september. Det började med mustning av besökarnas
äppelskörd, varav en del skänktes till Adelsö bryggeris kommande
cidertillverkning. Därefter blev 3-rätters skördemiddag anrättad
av Adelsö butik. Kvällen avslutades med musik och äppeldrinkar.
FOTO: OVE WESTERBERG

lockade storpublik i optimalt marknadsväder. Det bjöds på ett
brett utbud av lokalproducerade produkter. Musikunderhållningen
stod Mälaröstråk och Ölaget för. Även hembygdsmuseet på
Hogsta höll öppet med brödbak, smideri och utställning om FRA:s
75 år på ön på programmet.
FOTO: OVE WESTERBERG

Svamputställning Som vanligt blev det stor tillströmning när

Plattform Stenhamra I september var det premiär för ”Plattform

Marknad Munsö hembygdsförening Bertil Ifwers museum hade

Mälaröarnas naturskyddsförening bjöd in till svamputställning
den 8 och 9 september. Svampkännare Bo Nylén i rutig skjorta,
var en av experterna på plats.

Stenhamra”, Färingsö församlings nya ungdoms- och integrationssatsning, med en träff per månad för ungdomar från 15 år.
På bilden spelas det plocke-pinn i storformat.

FOTO: KENNETH BENGTSSON

FOTO: SANDRA MALMBORG

välbesökt och uppskattad minimarknad lördagen den 15 september. På plats fanns bland annat loppis samt försäljning av lokala
produkter och föremål. Korv med bröd samt kaffe och kaka fanns
också till försäljning.
FOTO: ANN-BRITT JACOBSEN

Program & värdar
Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer
för ALLA bolagsformer och verksamheter

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

TEGELBRUKSVÄGEN 1A

I

z Bolagsbildning
z Bokföring
z Kund-

& leverantörsfakturahantering

z Inkassohantering
z Bokslut

och årsredovisningar

z Löner
z Deklarationer

och skattefrågor

z Koncernredovisning
z Budgetering
z Ekonomiska

analyser

z Affärsplan
z Affärs-

och bolagsjuridik

z Utredningar
z Kreditupplysningar
z Värdering

Vi välkomnar nya kunder!
EKERÖ C

I

08-560 397 00

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

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

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

Mälarö Jazz: Tommy
Ollmark med Janne Stolpe,
Lennart Elworth och
Lennart Odlinder
Onsdagsdansen: Björn
Schumacher & Ola Göthe
Plattfall: Nisse Jakobsson
Plats på scen:
Bo Magnusson
Radiola: Ola Göthe
Rockoko: Gunilla Jerlinger
Skivat och klart:
Kjell Karlsson
Storband och mycket
annat: Tommy Ollmark
Sång och glädje: Thorleif
Larsson och Erik Ström
Söndagskväll:
Fredrik Rispe
The 70´s: Magnus Haage
Torsdagspytt: med P-O
Ljungberg
Valle Vikings visbar:
Ove Engström
Viking meny: Ulf Nystedt
Wallins praliner:
Micke Wallin
Ytterligheter: Lars Grahm
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 DÖDA

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



• Ulla Maria Charlotta
Söderberg, Adelsö avled 25
augusti i en ålder av 88 år.
Leif Eriksson

Vår älskade
Make, Pappa,
Svärfar och Farfar

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

Gamla Huset Butik
Åkerstigen 93 - 560 30121

• Björn Evert Anlert, Ekerö,
avled den 1 september i en
ålder av 84 år.

Ronnie
Söderholm

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

• Åke John Axel Hedlund,
Svartsjö, avled den 31 augusti i en ålder av 87 år.

• Eva Madelene Engbusk,
Ekerö, avled den 2 september i en ålder av 50 år.

* 5 maj 1943
har efter en tids sjukdom
lämnat oss i stor
sorg och saknad
✝ 11 augusti 2018
ANNICA
MIKAEL och MARTINA
Melinda, Malte
HÅKAN och THERESE
Ida, Viktor

TACK!

Trädfällning
z Tomtröjning
z Skogsröjning

Jord, Sand & Grus





Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

072-246 99 86

z

ekeroskogotradgard@outlook.com

0760-062641
Ru t- av dr ag

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
Köp av husbilar och husvagnar
Ring eller sms:a för en trygg kontantaffär

0728-488 081 – Jacobsson

Hem/företagsstäd

FÖNSTERPUTS
www.ekerostad.se
070-5601954

!

vid hans bortgång.
Vi vill även rikta ett speciellt
tack till Thomas arbetsplats,
Winab Vikväggar AB.
Vi nära anhöriga har med
tacksamhet noterat att
företaget arrangerade
ett speciellt minnesrum
för Thomas och att man
stängde företaget under
begravningen så att alla
kunde närvara. Det visar att
ni uppskattat Thomas arbetsinsats och plikttrogenhet.
Anne-Marie Willy
och Kent Roxhed

Alfa Ekerö

IGNIS

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

Hans Melander,
tredje generationen

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

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

• Evert Lennart Hassbjer,
Stenhamra, avled den 8
september i en ålder av 85
år.
• Nancy Britt-Marie Lagerström, Ekerö, avled den 9
september i en ålder av 67 år.

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inklusive
blanksteg samt ev jpg-bild.
• Skicka till
familj@malaroarnasnyheter.se
• Publicering sker i nästkommande nummer, i turordning
samt i mån av utrymme

Thomas Roxhed



Ekerö Skog & Trädgård

• Gertrud Kerstin Elaine
Blomkvist, Stenhamra,
avled den 7 september i en
ålder av 86 år.
Vår käre

Åke Hedlund
* 13 maj 1931
✝ 31 augusti 2018
Annelie
John Alexander Fredrik Helena
med familjer
Barnbarn och Barnbarnsbarn
Raija
Syskon och Släkt och vänner
Vila i frid
Begravningen äger rum
i kretsen av de närmaste.
Ett varmt tack till personalen på
Hemtjänsten, Ekerö kommun.

Vårt varmaste tack till er alla
som på olika sätt hedrat
minnet av vår älskade son
och bror

Släkt och vänner

z

| familj

Vår älskade



Transportbur för smådjur
L30 B18 H20 cm, gott
skick, 100 kr. Burinredning
för råttor, möss, gerbiler:
matskål, hus och ﬂera
klätterredskap, 100 kr. Allt
tillsammans 150 kr. Bor i
Stenhamra. Tel 070-407
33 00.
Odubbade Nokian HKPL
vinterdäck på nya alu.fälg.
Använda endast en säsong.
Passar Audi A6. Pris 4 800
kr (8 300). Tel. 070-476 98
60. Hilleshög.
Smakfull vit dubbelsängstomme m mässingdetaljer
samt tillhörande rymliga
skåpbord. Måste ses!
2 500 kr el. bud. (Helst kl
16-18). Tel. 560 321 36.
Två fullt fungerande AGA
högtalare nu till salu. Även
tillh. förstärkare m radio
och perfekt skivspelare kan

Lennart
Hassbjer

Kerstin
Blomkvist
* 18 juli 1932
lika vacker och modig
som alltid
lämnade hon oss stilla
7 september 2018
SVEN
HENNING och KERSTI
HELENE
Sammy
Släkt och vänner
Tack för allt du gett oss
kärlek värme humor
trygghet och visioner.
Glimten i ditt öga
och klangen i ditt skratt
ska vi alltid bevara inom oss.
Oändligt saknad
Begravningen äger rum i
Skå kyrka
fredag den 5 oktober kl 14.
Därefter är ni välkomna till
minnesstund. Var vänlig gör
anmälan till ekero@ignis.se eller
08-560 310 65 senast 30/9
Istället för blommor tänk gärna på
Stockholms katthem Pg:900179-3

PRIVATA ANNONSMARKNADEN

 SÄLJES

Min älskade
Pappa och Farfar

LARS
Maksim
Lena
Släkt och vänner
Du var så god, Du var så glad
Du lämnar bara vackra
minnen
Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad Du oss
skänkt
Vi vet Du på oss alltid tänkt
Tack för våra lyckliga år
tillsammans
Begravningsgudstjänsten äger
rum i Sånga kyrka fredagen den
12 oktober kl 15.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund i
Herman Palmsalen. Svar om Ert
deltagande till Mälarö
Begravningsbyrå 08-211 144
senast 9 oktober. I stället för
blommor, tänk gärna på
Cancerfonden 020-59 59 59.
Se minnessida
malarobegravning.se

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

ingå. Lägg bud. Tel. 560
321 36 (16-18).
Asea Skandia dygnsstartklocka (oanvänd)
A7181565, till ny kupévärmare Calix KK7, 2000W.
Tillsammans 250 kr.
Tel. 560 321 36 (16-18).

 KÖPES


Torktumlare, fungerande
köpes till bra pris.
070-528 07 42.
Fungerande diskmaskin,
golvmodell, 60 cm bred
köpes till lagom pris.
070-528 07 42.
Lume Cube belysnings-kub
för foto och ﬁlm.
070-528 07 42.

 ÖNSKAS HYRA


Lugn, trevlig och social
pensionär, utan husdjur, ej
rökare och med god ekono-

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

* 27 mars 1933
✝ 8 september 2018

mi söker en lägenhet eller
litet hus (omöblerad). Bor
fn på Munsö, men behöver
komma närmare Bromma.
Tillsvidareboende. 073-350
44 30.

 SÖKES


Petter, 75 år, Ekerö, Stockholm”. Så lyder den signatur du har på dejtingsajten
Match. Eftersom jag inte är
medlem där skulle jag bli
väldans glad om du ville
ringa eller sms:a till mig på
tel.nr 073-646 06 89.
“Hoppas på tur





BORTSKÄNKES



Ved, björk och tall i ca 1,5
m längder. Gissningsvis 2-3
släplass. Finns på Helgö.
070-715 22 29.
Erbjudande till grisuppfödare: Kom och hämta ekollon
(i säck). Finns på Ekerö.
Tel: 072-728 44 42.

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

Mälarökrysset
Konstruktör Lars Fjellström
Välkomna att lösa ett korsord på temat Mälaröarna.
Krysset är konstruerat av mälaröbon Lars Fjellström.
TÄVLA! Lös krysset och lista ut meningen/meningarna i de
färgade rutorna. Mejla meningen till:
kryss@malaroarnasnyheter.se och uppge även postadress.
I ämnesrutan skrivs bara för- och efternamn. Bland de rätta
svaren lottar vi efter helgen ut ett PRESENTKORT på 100
kronor hos Färingsö trä.
Bilden: Magnus Ladulås, som träfigur vid världsarvet Hovgården.
FOTO: LO BÄCKLINDER

Vi gratulerar Anita Olsson, Ekerö, till förra numrets vinst där
korsordet hade nedanstående lösning.

Vi hjälper dig med ditt projekt!

Thomas

Ove

Stefan

Martin

Emil

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

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

Bara 5 minuter
från Tappström
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| larmet går

Service och reparationer
z HUSBILAR
z HUSVAGNAR




Utpressning via mejl

z SLÄP
z 4-HJULSMÄTNING




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

”Betala inte och anmäl direkt till polisen”

UbbeSotare

MÄLARÖARNA | På senare tid har polisen fått ta
emot många anmälningar
om utpressningsmejl.
”Betala inte och anmäl till
polisen” är det entydiga
rådet.

– Ny regi sedan 1 juni 2015 –

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



zwww.ubbesotare.se

Välja
behörig sotare?
Jag hjälper dig
med ansökan

z Husgrunder z Ingrävning

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

HOWQVIST

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

SCHAKT & TRANSPORT AB

PÅ SPANING...


Flera läsare har berättat för
tidningen om att de har fått
mejl med hot om att deras
mejlkonto hackats och att
de blivit smittade av virus
när de besökt pornograﬁska webbsidor. Avsändaren
hotar med att skicka ﬁlmer
och information till alla
adressbokens kontakter om
inte den drabbade betalar in
pengar till ett kontonummer.
– Vi har fått in ganska
många anmälningar om
den här typen av händelser
runt om i distriktet. Dessa
hotbrev är väldigt vanliga
och sannolikt är mörkertalet väldigt stort. Mig veterligen har dock inga hot
verkställts. Man ska deﬁnitivt polisanmäla och absolut inte betala några pengar,

säger Håkan Thor, kommunpolis.
Han kommenterar också
en av de mälarörelaterade
händelse som riksmedia
rapporterat om under senaste veckorna. Det handlar om två anställda på ett
Ekeröföretag som tog fast en
dieseltjuv på arbetsplatsen
för ungefär ett och ett halvt
år sedan och nu själva blivit
åtalade för olaga frihetsberövande.
Haken med det hela är att

de inte ﬁck fatt i tjuven förrän dagen efter själva stölden, då han kom tillbaka
för att hämta ett kvarlämnat fordon. De försökte då
stoppa honom och få honom att stanna kvar i vän-

”Dessa hotbrev är
väldigt vanliga och
sannolikt är mörkertalet väldigt stort”

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

z

det varit gott om båtmotorstölder på Mälaröarna under
de senaste veckorna. Bland
annat stals ett antal riktigt
stora motorer från Jungfrusundsområdet runt den 11
och 12 september.
– Det har också varit ganska mycket ﬁckstölder i anslutning till kaféet på Drottningholm. Det är i stort sett
alltid samma tillvägagångssätt där den drabbade får någon vätska spilld på sig och
en person ska hjälpa till med
att torka bort det.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

Bryggavägen 131D, JUNGFRUSUND

,byt luckorna!
Behåll stommarna

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

Han kan också berätta att

i säkra händer

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

En annan omskriven händelse var när ett antal personer sågs i samband med en
fotografering utanför Försvarets radioanstalt på Lovö
för ett par veckor sedan.
Detta är inte tillåtet då det
är ett skyddsobjekt. Skyddsvakter grep en person i väntan på att polisen anlände,
men denne släpptes sedan.
Dock beslagtogs fotoutrustningen.
– Det här var en person

som jobbade med fotografering och som sade sig
inte veta om att det var ett
skyddsobjekt han befann
sig vid. Nu pågår det en förundersökning för att utreda
om det begåtts något brott,
säger Håkan Thor.

PC Akuten

Vi hjälper dig vid smärta, skador & stress

08-560 300 15

tan på polisen, men då han
vägrade brottade de ner honom och band honom med
buntband.
– Man får som enskild
medborgare ingripa mot
ett brott som har fängelse i
straffskalan, men det måste
vara på bar gärning eller ﬂyende fot. I det här fallet verkar man ha kommit fram till
att det är ett olaga ingripande. Vi poliser kan sympatisera hur mycket som helst
med någon, men vi måste
hålla oss inom lagarna, säger
Håkan Thor.

08-24 70 80

www.ingwallkoket.se

Vi har 4,6
i snittbetyg
hos Reco.

Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu!

BRA FINANSIERING

Nu även automat

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

MOPED - BIL - SLÄP

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

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

www.pcakuten.se

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

fruJanssou

070-753 64 44

ALLT INOM BYGGNATION
Från små till stora projekt

Salong Nataly & Alisa
S

ÖGONFRANSAR
Lash lift med Botox – Laminering
NAGLAR
Classic och Advanced

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

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

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

@frujanssons
www.frujansson.se

www.ekesioo.se

em ma
På h

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

SERVICE FÖR DIG!
BILUTHYRNING

BILSERVICE

T

RB

R

IK

Välkommen till Circle K i Träkvista!

SFÖ

RBU

N

08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

FASTIGHETSSERVICE

ENTREPRENAD

F’SONS

ET RUNT.
R
Å
–
A
J
E
L
T
T
LÄTTA A

ALLSERVICE AB
UTrädgårds-/Fastighetsskötsel
UBorttagning

av sly mm
& montering
UÖvrigt efter era önskemål
UStaketförsäljning

Vi ﬁxar med
datorer och
nätverk.

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

Vi har datorer
och tillbehör
på lager.
Vi kan leverera
hem till Er

Binärdata AB
0707-139 000
560 402 51

FÖNSTER

vägbyggen • markplanering •ó¸»È«Á·¸»ÂºÈ·½Ä¿Ä½
avloppsanläggningar • ºÈ×Ä»È¿Ä½•º¿ÁÄ¿Ä½
grönyteskötsel • vinterväghållning

FÖRRÅD
Lilla Berga 1, Skå

Lackering av
köksluckor
Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

GOLV
Mattläggning
z
z
z

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

7UR[KDPPDU(QWUHSUHQDG$%
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LOKALER

LACKERING

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

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

uthyres till
hem & företag
z
z

TAXI

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

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

¡ဖ¡´ဖ¦£¡
¦Ŵ¡ဖ ¤¡ö¡ဖÄ

560 340 00

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

FÄRGHANDEL

Ditt taxibolag
på hemmaplan

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

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

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

TRÄDGÅRDSBUTIK

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

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

www.fsons.se

Ekerö • Träkvista Torg

08-707 33 00 • lejagruppen.se

Trygghet & Kvalitet

VATTENBRUNN
BERGVÄRME
Tel: 08-560 243 48

RANSC

MO

O

S

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

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

Träkvista Bilservice AB

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

EN

www.ekerobilskadecenter.com
4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

Service • Däck

UTHYRNING

Personbil, lastbil & släp

H

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Service och
reparationer
av alla
bilmodeller

D

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Din verkstad
nära Dig

BRUNNSBORRNING

ö¡¨£¨´ၹထ ´¡¤§
Tel 560 425 80
ªªªန§£¤¨£န
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TOMT & TRÄDGÅRD
z Vatten/avloppsanläggningar


z Dränering/grund

isolering
z Schakt/transport/markarbete
z Pumpar/rörarbeten






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

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

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

Koll på läget sedan 1937

Färentunavägen 27, Skå

Sjötomt med strålande sjöutsikt

Björkuddsvägen 32A, Ekerö

3 rok, ca 49 + 5 m² UTGÅNGSPRIS 3 600 000 kr VISAS
Ring för visning BYGGÅR 1932 TOMT 4497 m² EP IU
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Charmigt fritidshus samt gästhus
Ca 2 mil från innerstan

2 rok, ca 64,8 m² UTGÅNGSPRIS 2 995 000 kr VISAS Sö
30/9 kl 14.00-14.45, Må 1/10, ring för tidsbokning.
AVGIFT 3 183 kr/mån BYGGÅR 1977/1978 EP IU
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Brittgårdsvägen 18, Ekerö

Underbart gavelläge

Ekuddsvägen 28D, Ekerö

3 rok, ca 72 m² UTGÅNGSPRIS 3 500 000 kr AVGIFT 4
921 kr/mån VISAS To 27/9 kl 18:00-18:30, Sö 30/9 kl
12:30-13:15 BYGGÅR 1986 EP 101 kWh/kvm/år
MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070 510 65 69

Sol hela dagen
Vacker trädgård

3 rok, 91,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 450 000 kr AVGIFT 4
480 kr/mån VISAS Sö 30/9 kl 12:30-13:15, Må 1/10, ring
för tidsbokning. BYGGÅR 1985/1986 EP 59 kWh/kvm/år
MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 070-760 46 63

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

Soligt sydvästläge
Villakänsla
Inrett förråd med fönster

Centralt läge
Barnvänligt område
Bra förening

