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Intagna arbetar
med hantverk

Hortlund
slutar
Kommundirektör Lars Hortlund lämnar sin post
efter tio år i kommunen. Läs vad är han mest och
mindre nöjd med. | 6

Strömavbrottselände
Orimligt många strömavbrott och dessutom höjd
eltaxa – många färingsöbor upprörs över Ellevios
tjänster. | 8

Blocköverskridande
Det politiska styret är inte kristallklart i dagsläget.
Kommer det rent av bli blocköverskridande samarbeten? Det har skett tidigare i kommunen under
1980-talet. | 10-11

Protest mot skolplacering
En protestlista på över 100 namn har lämnats till
kommunen mot planer på att placera Birkaskolans
nya lokaler i Ekebyhov. | 12

Fortfarande kan de intagna på Färingsö- och Svartsjöanstalten
arbeta med monteringsarbete, men för att öppna upp mot
samhället utanför anstalterna, har man även börjat med
kvalificerat hantverksarbete. Keramik, vävning, möbelsnickeri
och växthusarbete är några exempel på sysselsättningar
som ska inspirera till att skapa sig en annan typ av liv när
anstaltstiden är över. | 24 FOTO: LO BÄCKLINDER

’’

” Kanske är det redan för sent att stoppa, men tillsammans kan vi om inte annat
försöka påverka utformningen. Allt för att en
dag slippa behöva drömma sig tillbaka till den
vackra landsbygd vi levde i när vi flyttade hit.
Hyreshus, betongdjungel, småstad; Vad kommer du att tänka på när du hör ”Färingsö” i
framtiden?” | tyck 32

Cirkulationsplats på Lovö
En cirkulationsplats kommer byggas utmed Ekerövägen för att underlätta för trafiken under breddningsarbetet. | 16

Demokrati mot extremism
En kartläggning av högerextremismen på Mälaröarna
har gjorts av stiftelsen Expo. Resultaten var bättre än
förväntat, menar prästen Yngve Göransson, Färingsö
församling. | 22

EIK:s damer till div 2
Damernas A-lag i fotboll blev seriesegrare och är nu
klara för division 2. | Sporten 30

Kontorshotellet
som passar alla
Ring Camilla 070-635 73 34

Lokal redovisningsbyrå
med helhetsansvar
08- 505 934 30

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!
Träkvista
08-560 300 96

Vad tycker du om
bilköer?
Vi finns i Ekerö C

www.admit.se
Vill ni vara med och skapa Kaggeholms framtid?
Kontakta oss på Kaggeholm@sisyfos.se
för att dela era idéer!
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2 betala för 1!
Passa
på!

Välj
2 par
betala
för 1

Utställningen ”Drömbilder” visas på Ekebyhovs
slottsgalleri. Målning ovan av Svante Trottestam.
Sid 28.

Vikten av att lyssna

VÄRDECHECK
synundersökning

50 %
RABATT
(ordinarie pris 350:-)

Yoko Meenen förtrollade publiken vid flygeln när
det var japanskt tema på Ekebyhovs slott. Sid
35.
FOTO: HANS EKDAHL
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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

Det politiska styret i kommunen ska nu ta sin form, kanske inte helt givet efter årets valresultat. Kan det rent av bli så att det blir blocköverstigande lösningar? På 1980-talet blev det
så i Ekerö kommun, detta som en följd av den politiska turbulens som uppstod kring beslut
om var Ekerö centrum skulle byggas. En som var med på den tiden var Leif Axelsson (C). Han
medverkade i tidningens radioprogram och berättade hur det fungerade att samregera i kommunen. Det allra viktigaste för en politiker är att lyssna på sina väljare, poängterade han.
En förhoppning om att dagens politiker lyssnar och tar till sig medborgarnas åsikter ﬁnns
hos de dryga hundra kommuninvånare som lämnat en protestlista mot planerna på att bygga
en skola i området vid Uggleberget. Mer om detta kan du läsa på sidan 10.
Många färingsöbor har tröttnat på de ständiga strömavbrotten och upplever att elleveran-tören inte lyssnar till deras klagomål. Vi har frågat vad alla avbrott beror på, om det ﬁnns
en ljusning och varför en höjning av eltaxan kommer i ett läge då servicen är så dålig.
För fyra år sedan sammankallade Jessica Wallbom till ett möte med föräldrarna i sitt dåvarande gymastiklag och frågade om de och deras barn ville ﬂytta med till en ny förening, där
barnens behov skulle styra och glädjen stå i centrum. Responsen var stor och resultatet blev
gymnastikföreningen Mälarögymnasterna. Nu är hon nominerad till ”Årets eldsjäl” som
utses av föreningslivets spelbolag Folkspel. Detta tillsammans med nyheter, kultur och mer
sport ﬁnner du i denna tidning.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Gjord för mälaröbor, av mälaröbor
på Mälaröarna.
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Mälaröarnas nyheter startades av
Svenska Dagbladet 1949

Din lokala Hemtjänst
och Boendestödjare
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
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Romsås
Tappens egna.
Packad.

/st

- Bästa köttet
hittar du i
manuella
köttdisken.

139k

/Ulrika

/kg

Hel Röding Odlad. Sverige.
Från manuella ﬁskdisken.

Sötpotatis
USA.

1990
/kg

Fläskkarré Benfri
Ursprung Sverige.
Bitpackad.

5990
/kg

99k 99k 3990 10k
/st

/kg

/kg

Coleslaw Tappens egna.

Picklad Rödlök Tappens

Från vår Deli.

egna. Vår egen goda pickling.
Från vår Deli.

/st

Pulled Pork, Pulled
Turkey Tulip. 500-550 g.
Jfr pris 72:50–79:80/kg.

Tappström
Öppet 8–22

Priserna gäller vecka 41 t o m 14/9-18 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Tärnad Mango ICA. 250 g.

Jfr pris 40:00/kg.

FASTIGHETSBYRAN.SE

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

Ekerö | Ekerö Tätort
Hummelvretsvägen 48

3:a Ekerö | Ekerö Tätort
Clas Horns väg 3A

Nu finns tillfälle att förvärva detta perfekt belägna hus i centrala Ekerö. Här bor ni mitt i Träkvista
med gångavstånd till förskola, skolor, bad i Mälarens vatten samt grönskande natur.

Välkommen till Brf Ekbacken 2 och denna underbara trea belägen en trappa upp med balkong i
soligt västerläge.

Utgångspris 5 850 000 kr Rum 8 rum, varav 5-6 sovrum Boarea 173 kvm + 114 kvm Tomt 1 011 kvm
Byggt 1969 Visas Sön 14/10 12.00-12.45 Tis 16/10 Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Utgångspris 3 475 000 kr Avgift 4 445:-/mån (ink värme , VA) Boarea 81 kvm Vån 1 av 3 (Hiss)
Visas Sön 14/10 14.15-14.45 Mån 15/10 18.00-18.30 Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö | Färingsö Kungsberga Kungsbergavägen 57

Ekerö | Färingsö Enbybacken 1

Utgångspris 1 995 000 kr Rum 2 rum, varav 1-1 sovrum Boarea 40 kvm Tomt 1 437 kvm Byggt 1909
Ring för tidbokning Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Utgångspris 4 375 000 kr Rum 7 rum, varav 3-5 sovrum Boarea 225 kvm + 106 kvm Tomt 2 581 kvm
Byggt 1968 Visas Sön 14/10 11.30-12.15 Tis 16/10 18.00-18.30
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

PÅ GÅNG

PÅ GÅNG

Ekerö | Ekerö Tätort Hästhagsvägen 10B

Ekerö | Färingsö Skogsbrynsvägen 41

Tomt 1 011 kvm Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Rum 3 rum, varav 2-3 sovrum Boarea 70 kvm Tomt 2 522 kvm Byggt 1963
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

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 Boarea 94 kvm Vån (Hiss) Visas Sön 14/10 15.00-15.30
Mån 15/10 17.15-17.45 Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

2:a Ekerö | Ekerö Tätort
Björkuddsvägen 26B
Ekerö | Drottningholm Lunda 36, Lovön

Med ett lättillgängligt och fritt läge erbjuds detta ytterst trivsamma bostadsrättsradhus om 65 kvm
i ett plan.

Utgångspris 11 700 000 kr Rum 7 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 198 kvm + 58 kvm Tomt 7 500 kvm
Byggt 1935 Energiklass C Bokad visning. Anmäl intresse. Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Utgångspris 2 875 000 kr Avgift 3 183:-/mån (V/A, sophämtning, tilläggsförsäkring, kabeltv och garage)
Boarea 65 kvm Vån 1 av 1 Energiprestanda 107 kWh/kvm år Ring för tidbokning
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Ekerö | Färingsö Stenhamra Fållvägen 31

4:a Ekerö | Ekerö Munsö Söderbacksvägen 15

Utgångspris 4 675 000 kr Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 131 kvm + 38 kvm Tomt 739 kvm
Byggt 1983 Energiklass C Visas Sön 14/10 13.00-13.30 Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Utgångspris 1 750 000 kr 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

Ekerö | Drottningholm Barkarby Smedstorpet 32, Lovön

Ekerö | Ekerö Tätort Fredrikstrandsvägen 65

Utgångspris 11 900 000 kr Rum 9 rum, varav 6 sovrum Boarea 218 kvm Tomt 2 282 kvm Byggt 1990
Energiklass B Bokad visning. Anmäl intresse. Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Utgångspris 3 995 000 kr Tomt 1 168 kvm Visas Sön 14/10 11.00-11.30
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80
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Rättelse om mandat

KOMMUNLEDNING

EKEBYHOV | I förra numret
redovisades felaktig mandatfördelning mellan Ekeröalliansen
och oppositionen, vilket gav en
felaktig bild av den politiska
situationen.

Hortlund slutar
KOMMUNEN | Kommundirektör
Lars Hortlund slutar sin tjänst i
Ekerö kommun. Arbetet med att
rekrytera en ny kommundirektör
kommer att börja omgående.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2 oktober, lades
ordförandeförslag om att ge
HR-chefen i uppdrag att påbörja
rekryteringen av en ny kommundirektör och att nuvarande kommundirektör Lars Hortlund, kvarstår i tjänst fram till sista juni 2019
varefter anställningen upphör. I
ordförandeförslaget sammanfattas
ärendet på följande vis:
”Ekerö kommun behöver, som
alla större organisationer, efter en
viss tid ett nytt ledarskap för att
fortsätta att utvecklas. Efter dialog med kommundirektören är vi
överens om att det nu är en lämplig
tidpunkt för en sådan förändring
och förnyelse. Efter tio år i tjänsten
kommer nu kommundirektören
kvarstå under en övergångsperiod
för att säkerställa ett bra överlämnande när rekryteringen är färdig.”
Lars Hortlund tillträdde som
kommundirektör i kommunen i
september 2008. Dessförinnan
kom han från Österåkers kommun
med samma befattning.

| nyheter

Vad är du minst nöjd med?
– Att vi inte riktigt verkar nå ut till
medborgarna med hur pass framgångsrika vi är. Vi har inte heller
nått hela vägen med att få till en
bra dialog med medborgarna kring
kommunens utveckling.

Kommundirektör Lars Hortlund entledigas från sin tjänst.
FOTO: EKERÖ KOMMUN

Vad är du mest nöjd med under de tio år som du verkat som
Ekerös kommundirektör?
– Jag är väldigt nöjd med de resultat vi har åstadkommit, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
Vi har fantastiska resultat inom
skola, vård- och omsorg men
även i våra medarbetarundersökningar. Jag tycker dessutom att vi
som liten kommun lyckats väl i
de infrastrukturförhandlingar vi
genomfört; utbyggnad av Ekerövägen, förbifartsprojektet, ﬂytt av
bussdepån och ny pendelbåt för att
nämna några.

Vilket råd skulle du vilja ge din
efterträdare?
– Vårda den goda organisationskulturen och de otroligt kompetenta och engagerade medarbetarna. Berätta gärna, både internt och
externt, om det ﬁna arbetet som
görs men utveckla också former
för att lyssna in ekeröbornas tankar
och synpunkter.
Vad ska du göra efter att du
lämnat din post i kommunen?
– Det vet jag inte i dagsläget.
Då Lars Hortlund sägs upp från sin
tjänst utgår också ett avgångsvederlag. Detta är fastställt till 18 månaders lön vilket totalt blir drygt
två miljoner kronor. I det fall han
får ett nytt jobb under den perioden, avräknas den nya lönen mot
avgångsvederlaget.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

I vår artikel ”Vem ska styra med
vem” uppgav vi att oppositionen i
kommunen hade ett övertag med
två mandat över Ekeröalliansen.
Detta misstag berodde på att vi
räknade in Liberalerna i oppositionen, då de kallar sig ”ett borgerligt
oppositionsparti”. Men Liberalerna har inte tagit något beslut om att
ingå i den rödgröna oppositionen,
inte heller om de har funderingar
över att återinträda i Ekeröalliansen. Ingenting av detta är klart i
dagsläget.
Det som gäller är att Ekeröalliansen, bestående av Moderaterna,
Centerpartiet och Kristdemokraterna, har 17 mandat.
Den rödgröna oppositionen bestående av Socialdemokraterna,
Miljöpartiet, Vänsterpartiet och
Öpartiet har 14 mandat.
Liberalerna har 5 mandat. Sverigedemokraterna har också 5 mandat.
Nuvarande allians kan med andra ord inte regera helt på egen
hand. Ekeröalliansen har förvisso
tre mandat mer än nuvarande opposition, men frågan är hur Liberalerna och Sverigedemokraterna
kommer att rösta i olika frågor från
de två olika blocket. Det är här det
kan göra skillnad.

I vår artikel i förra numret uppgav både kommunstyrelsens
ordförande Adam Reuterskiöld
(M) och oppositionsrådet Hanna
Svensson (S) att de båda är intresserade av ett samarbete med Liberalerna men att de inte är beredda
att samarbeta med Sverigedemokraterna.
Liberalernas Göran Hellmalm
kommenterade:
– Vi har sagt att vi ska prata med
alla partier utom Sverigedemokraterna. Vårt mål är att kunna uppfylla 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.
Sverigedemokraternas Jimmy
Fors kommenterar:
– Vi talar fortlöpande med andra
partier angående olika frågor. Vi är
pragmatiska och kan samtala med
samtliga parter, då vi har mälaröbornas intressen i fokus. Med det
sagt så kommer vi varken be om
ursäkt för att vi är där eller agera
dörrmatta åt någon part. Vi har ett
ansvar över våra väljare som förväntar sig vår politik och det är ett
ansvar vi inte kommer avsäga oss.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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PÅ MÄLARÖARNA
EKERÖ PASTORAT

Ons
19:00

ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

Ons
10:30
Ons
19:00
Tors
11:45
12:00
Tors
14:15
Lör
09:30

Sön
11:00

Sön
11:00
Sön
16:00

Mån
18:30

2018-10-10
Lovö kyrka
VARDAGSGUDSTJÄNST ÖPPNA FÖRSKOLAN
Förskolelärare Mona Wikborg, Mie Johansson
2018-10-10
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA Magnus Ehntorp, Daniel Stenbaek
2018-10-11
Ekebyhovskyrkan
LUNCHMUSIK Kerstin Baldwin Sterner
SOPPLUNCH 50 kr
2018-10-11
Adelsö hembygdsgård
TEXT OCH TANKE Tema: Lovsång
Samtalsledare Ann-Sofie Kamkar
2018-10-13
Lovö runt
PILGRIMSVANDRING
Samling vid Klockargården, Lovö kyrka kl 10.00.
Vi vandrar Lovö runt, ca 11 km. Sinnenas vandring.
Bra skor och matsäck medtages.
Anmälan&info Dan Bekking, 08-560 387 06, dan.bekking@svenskakyrkan.se
2018-10-14
Lovö Prästgårdslada
TACKSÄGELSEGUDSTJÄNST Tema: Miljö
Dan Bekking, Leif Asp, Lovö Kyrkas Kör, Lovö Barnkör.
I samarbete med familjen Rydström-Leesment.
Ekologisk soppa och skördeauktion.
Intäkterna till förmån för kyrkans projekt, från Ko till Kalv
och ett lokalt pedagogiskt miljöprojekt för barn. Kyrkkaffe
2018-10-14
Ekerö kyrka
SAMMANLYST TILL LOVÖ KYRKA/PRÄSTGÅRDSLADA se ovan
2018-10-14
Adelsö kyrka
SKÖRDEVESPER
Ann-Sofie Kamkar, dragspel Leif Ottosson, Adelsö Munsö barnkör under
ledning av Maria Nordenback Kress, orgel Anna Pihl Lindén
Alla välkomna till Adelsö hembygdsgård där det bjuds på Skördepaj

Tors
11:45
12:00
Lör
13:00

Sön
11:00
Sön
11:00
16:00

Sön
16:00

Ons
12:00

2018-10-15
Ekebyhovskyrkan
TEOLOGI FÖR NYFIKNA Samtal om intressanta teologiska och existentiella
frågor. Börjar med kaffe/te och avslutas med en kort andakt.
Ingen kostnad. Ingen anmälan. Hanna Holmlund, Anita Lahham

Ons
19:00

, Björkuddsvägen 2, Ekerö

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
2018-10-10
VECKOMÄSSA

Stenhamra församlingsgård

FÄRINGSÖ KYRKLIGA SYFÖRENING
Onsdagar
Sånga kyrkskola
09.00-13.00

Ons
18:30

2018-10-24
VECKOMÄSSA

Stenhamra församlingsgård
STICKA OCH SKICKA
Varannan onsdag
19.00-21.00

GRUPPER OCH MÖTESPLATSER

2018-10-14
Stenhamra församlingsgård
SKÖRDEGUDSTJÄNST
Lars Brattgård, Birgitta Lindeke Levin.
Kyrkokören medverkar.

2018-10-17
VECKOMÄSSA

Hilleshögs kyrka

Lars Brattgård, Ligita Sneibe.

- Med Skördebuffé och Skördeauktion

Ons
18:30

2018-10-21
KVÄLLSMÄSSA

G www.facebook.com/ekeropastorat

Kom och var med på våra kreativa träffar.

Lars Brattgård, Joakim Wanzelius.

Sön
11:00

= www.svenskakyrkan.se/ekero

Yngve Göransson, Joakim Wanzelius.

GUDSTJÄNSTER
Ons
18:30

Sön
18:00

2018-10-24
Adelsö kyrka
VECKOMÄSSA Ann-Sofie Kamkar
Efter gudstjänsten, välkommen på soppa i Adelsö Hembygdsgård.
2018-10-24
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA Hanna Holmlund, Mie Johansson

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

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.

08-560 387 00 vxl

2018-10-17
Ekebyhovskyrkan
EKERÖ GOSPEL KONSERT
Ekerö Gospel
Daniel Stenbaek, flygel
Magnus Ahlgren, elbas
Simon Liljeblad, slagverk
Pernilla Thörewik, dirigent
Magnus Ehntorp, präst
OBS! Konserten skulle enligt tidigare annonsering äga rum i Ekerö kyrka, men är
nu flyttad till Ekebyhovskyrkan enligt ovan. Konserten är istället för veckomässan.
2018-10-18
Ekebyhovskyrkan
LUNCHBÖN
SOPPLUNCH 50 kr
2018-10-20
Nationalmuseum
VI TRÄFFAS ENTRÉN TILL NATIONALMUSEUM, Södra Blasieholmen (Vid
Grand Hotell) kl 13.00. Kostnad: Fika Anmälan senast 12/10 till expeditionen tfn
08-560 387 00. Vid frågor kontakta Anita Lahham tfn 08-560 387 29.
2018-10-21
Lovö kyrka
SÖNDAGSGUDSTJÄNST
Ann-Sofie Kamkar, Leif Asp, Sonorakören, Alexander Klimentov Löfstrand dir.
2018-10-21
Ekerö kyrka
ORGELHÖGMÄSSA 1-årsfirande av orgeln!
Mårten Mårtensson, Kerstin Baldwin Sterner
KONSERT ORGELFOKUS 1-årsfirande av orgeln!
Carl Adam Landström, Malmö, orgel
Ekeröensemblen
Kerstin Baldwin Sterner, dirigent
Mårten Mårtensson, präst
2018-10-21
Munsö kyrka
ORD, MUSIK, STILLHET
Carl Adam Landström
Ann-Sofie Kamkar, orgel/piano Anna Pihl Lindén
Sångsolist Alva Olsson, kulturstipendiat i Ekerö kommun 2017

Med reservation för ev ändringar

FÖR MER INFO

EKERÖ PASTORAT

10 – 24/10 2018

ÖPPET KYRKIS
Måndagar & Fredagar
9.30-12.00

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

Färentuna församlingshem

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

Stenhamra församlingsgård

Yngve Göransson, Joakim Wanzelius.

Stenhamra församlingsgård

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

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.

Färingsö församling i sociala medier:
Plattform

www.facebook.com/faringsoforsamling

STENHAMRA

Skördebuffé och auktion

Religionsdialog

Kom på Skördegudstjänst med
efterföljande buffé och auktion.
Njut av nyskördade grönsaker
och ropa in lokalt producerade
kryddor och växter m.m till
förmån för Svenska kyrkans
internationella arbete.

Christer Sturmark, före detta
ordförande i Humanisterna,
kommer till Stenhamra för ett
spännande samtal om, bland
annat, tro och vetenskap med
Yngve Göransson, präst i
Färingsö församling.

Mickaella Stråstjern Eliasson,
hälsopedagog, pratar om ”Hälsa i
balans”. Hur kommer man igång
med träningen? Hur hinner man?
Rimliga mål? Vad är bra kost?
Vi inleder med att äta soppa tillsammans, 50kr/vuxen, barn gratis.

Stenhamra församlingsgård
Söndag 14 oktober 11.00

Stenhamra församlingsgård
Onsdag 17 oktober 19.00

Stenhamra församlingsgård
Måndag 22 oktober 17.30

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

Måndagssnack

Entrappaned - Vår ungdomsverksamhet
En trappa ned - Vår ungomsverksamhet

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

08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A= www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling
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”Jag har full förståelse för att man som kund reagerar”

EL

’’

Orimligt många strömavbrott
FÄRINGSÖ | I flera månader har
framförallt Färingsö drabbats av
otaliga strömavbrott. För dem
som arbetar hemifrån har detta
mer eller mindre inneburit en
katastrof. Nu har elleverantören
Ellevio också höjt eltaxan, något
som upprört många med tanke
på den bristfälliga elleveransen.

vi är säkra på kommer ge effekt.
Röjer vi då inte kontinuerligt? Jo,
vi röjer vart sjätte år. Men, av någon anledning har det inte räckt
till i det här området. Sedan röjningen har vi sett att avbrotten har
minskat i antal, förklarar Jonatan
Björck.
Man har även ökat fokus på att

– Det ﬁnns inte en enkel förklaring eller en enskild orsak till de
strömavbrott som inträffat. Somliga avbrott har berott på väder och
vind medan andra har orsakats av
tekniska problem eller kablar som
grävts av vid byggarbeten. Oavsett
orsaken till varje enskilt avbrott,
vill vi förmedla att vi arbetar intensivt på ﬂera fronter för att förbättra situationen, svarar Jonatan
Björck, presschef på Ellevio.
I mitten av september ﬂög man
över det värst drabbade området
på norra Färingsö med helikopter.
Man hade då med sig en specialkamera som kan upptäcka fel som
inte går att se med blotta ögat.
– Resultatet från ﬂygningarna
gav en rad åtgärdspunkter som
vi sedan dess har betat av. Framför allt genom extra röjning längs
med ledningsgatorna. En stor
mängd träd och sly har röjts, något

granska och byta ut teknisk utrustning och kablar i elnätet. Flera projekt planeras i år och under
kommande år.
– Vi kommer att återkomma
med mer information om det. Vi
planerar en ökad satsning på kommunikation till kunderna i området, både via brev, fysiska möten
och digitalt via en dedikerad sida
på Ellevios hemsida.
Är höjningen av taxan verkligen relevant med tanke på den
osäkra elleveransen kunderna
får?
– Jag har full förståelse för att
man som kund reagerar och tajmingen är olycklig. Vi har tagit
beslut om att de kunder som drabbats av ﬂest avbrott, tre eller ﬂer
per månad, får en kompensation
på 500 kronor per månad när det
har inträffat. Det handlar om cir-

Strömavbrotten har varit många de senaste månaderna och framförallt på Färingsö. Trots detta höjer nu Ellevio eltaxan,
något som många reagerat starkt på när elleverensen fungerat så illa.
FOTO: ARKIV

ka 950 kunder som får 500 kronor och 150 kunder som får 1 000
kronor. Ett 40-tal kunder har ﬂer
än en anläggning, säger Jonatan
Björck och tillägger:
– Oavsett avbrottets längd har
man som kund rätt att söka ska-

destånd om man drabbats av skada eller merkostnader i samband
med avbrottet. Där hänvisar vi
kunderna till kundservice eller vår
webbsida. Generellt kan man säga
att priserna på Ekerö och i Stockholmsnätet ligger på en genom-

snittsnivå i landet. Vår ambition
är att hålla det på den nivån under
kommande år.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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POLITIK

KOMMUNEN | I flera kommuner finns ett blocköverskridande styre, kan detta bli

fallet även i Ekerö kommun? Det har skett en gång tidigare. På 1980-talet samregerade
Centerpartiet, dåvarande Folkpartiet och Socialdemokraterna. MN bjöd in Leif Axelsson
(C) som var kommunstyrelsens ordförande då, för att höra mer om detta.

Blocköverskridande styre
Leif Axelsson tillträdde som kommunstyrelsens ordförande 1983.
En politisk turbulens uppstod
under denna period och Moderaterna som då var största partiet,
gick i opposition. Centerpartiet,
dåvarande Folkpartiet och Socialdemokraterna gick samman och
bakgrunden till detta, var striden
för Ekerö centrums byggnation.
– Egentligen kan man säga att
det var ett slags samlingsstyre.
Alla partierna var med, men Moderaterna valde att stå utanför.
Jag tror att man får se det här i efterdyningarna av kommunsammanslagningen som blev färdig
1972. Det handlade om att bygga
ett gemensamt kommuncentrum
och detta påverkade säkerligen
många politiker som varit aktiva
i de många mindre kommunerna
som Mälaröarna bestod av tidigare,
säger Leif Axelsson.
Han var också ordförande i pro-

jektgruppen för Ekerö centrum.
En arkitekttävling utlystes för ett
centrumförslag beläget på Ekebyhovsfälten som det hette då, vilket
idag är området från vårdcentralen
och bort mot Ekebyhovskyrkan.
Arkitekt Ralph Erskine vann tävlingen, men han presenterade andra förslag varav ett var att placera
centrum där det ligger idag.
– Han hade argument för detta
och ville bygga centrum där vägarna möts, så nära Färingsökorset
som möjligt, berättar Leif Axelsson.
De som var motståndare till detta var framförallt de som arbetat i
Ekerö kommun då den var en av
ﬂera kommuner på Mälaröarna
före kommunsammanslagningen.
– Det här ledde till konﬂikter där
Moderaterna var emot Erskines
förslag. Den politiska konsekvensen blev då efter valet 1982 att Moderaterna gick i opposition.
Hur var det att arbeta med övriga partier över partigränserna?
– I jämförelse med regeringsperspektivet, handlar det i kommunen mer om praktiska frågor som
är mycket närliggande för enskilda personer och organisationer i
kommunen. Det handlar om att
hitta praktiska lösningar och att
lyssna på folk och försöka vaska
fram bra lösningar. Det tyckte jag
fungerade bra med alla partier, berättar Leif Axelsson och fortsätter:
– Det är klart att det blev principiella frågor kring budgetar och
skattesänkningsförslag och andra
sådana saker. Men i övrigt rullade
det på bra. Jag tror att man fann en

enighet inom kommunen i politiken i huvudsak, säger Leif Axelsson.
Han tar även upp ideologins vikt

inom partierna.
– För många partier är det nog
viktigt att hålla sig till sin ideologi,
för andra kanske det handlar mer
om att hitta praktiska lösningar.
Men det är väljarna som har sagt
sitt och jag tror att då gäller det att
hitta lösningar som speglar vad
de lämnar för besked. Man måste
lyssna på väljarna och på de olika
intressena som ﬁnns, kommenterar Leif Axelsson och tillägger:
– Jag är väldigt tacksam för att
det idag ﬁnns en bevakning på Mälaröarna med tidningar och radio,
så att man som medborgare kan bli
informerad om, om det ﬁnns en
förbindelse mellan dem som fattar
beslut och mälaröborna.
Du har sagt att makt är skadligt
och att man ska inte stanna för
länge på samma plats.
– Ja, det hävdar jag. Man ska inte
sitta för länge som politiker, det
gäller alla nivåer.
Om vi ser på dagens frågor i
kommunen som bland annat har
handlat om Ekerö bostäder och om
skolor, kan du se någon likhet med
frågan kring hur man hanterade
Ekerö centrumfrågan?
– Det är lite svårt att bedöma,
men visst ﬁnns det väl paralleller.
Men jag tror att det under 70- och
80-talet var mycket större avvikelser på kommunal nivå mot riksnivå, säger Leif Axelsson.
Du har en tes om att många röstar mot istället för att rösta för.
– Ja, jag tror inte att man som politiker kan säga att ”så här många
tycker att jag är en bra politiker och
vill ha mig som deras representant”. Mellan arbetare och kapital
tog arbetarna ställning mot kapitalet och kapitalet, de röstade mot
bolsjevikerna. Alltså var det inte
för att de tyckte att deras egna företrädare var så bra utan för att de
stod emot någonting som de var
rädda för. Det tycker jag mig se nu
också, man röstar mot någonting
istället för att rösta för någonting.
Därför ska man som politiker kanske inte dra så höga växlar på att
man får ett visst stöd vid en röstning, det handlar mer om vilket
uppdrag man får som visar vad
man ska arbeta för.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ekerö centrums planering var det ärende som gjorde att Ekerö kommun under några år, styrdes över blockgränserna.
”Idel glada miner” – så löd rubriken till bilden ovan från 1988 och så här löd bildtexten: ”Ekerö kommun blev starkt
kritiserat för sin låga utbyggnadstakt då kommunen under 1982 till 1984 bidrog med endast en procent av bostadsbyggandet i länet. 1985 fick kommunen motta LO-distriktets ”jumbopris-kängan” med motiveringen ”Ekerö är en av
de kommuner som på ett uppseendeväckande cyniskt sätt nonchalerar ungdomens bostadbehov”. Det var alltså med
glada miner som de hårt kritiserade politikerna kunde ta första spadtaget på Ekerö centrum med koallitionen S, FP och
C som stöd i ryggen.” Leif Axelsson (C), ses längst till vänster.
Bilden till höger: Leif Axelsson (C), tidigare kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun, gästade tidningens radioFOTO: JOAKIM JONSSON
program och berättade om hur det var att samregera över blockgränserna.

 RADIO

”Man måste lyssna
på väljarna och på
de olika intressena
som finns”
LEIF AXELSSON,
FD ORDFÖRANDE
KOMMUNSTYRELSEN

’’

LYSSNA PÅ INTERVJUN

>>

Hör hela intervjun med Leif
Axelsson på www.malaroarnasnyheter.se eller via qr-kod.

>> Tidningens
radioprogram
”God kväll Mälaröarna” sänds
torsdagar kl
17-19 på Radio
Viking 101,4
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e på 80-talet

Hemtjänst med hjärta och omtanke
”Det här ledde till konflikter där Moderaterna var emot Erskines
förslag. Den politiska konsekvensen blev då efter valet 1982 att
Moderaterna gick i opposition”

Våra ledord är

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

Är du osäker på
vilken hemtjänst du ska välja
Gå gärna in på www.socialstyrelsen.se
och välj öppna jämnförelser
Ring gärna och
vi berättar mer!
Verksamhetschef
Helle Bruhn
Tel. 08-560 243 66
eller 070-092 63 86

info@malaroomsorg.se
www.malaroomsorg.se

Godkänd att utföra hemtjänst
i Ekerö kommun sedan 2010
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”Att placera en ny skola i befintliga bostadsområden är naturligtvis alltid en utmaning”

’’
Namninsamling mot skolplacering
BYGGNATION

EKERÖ | En protestlista med över
100 namn mot den tänkta placeringen vid Uggleberget av en ny
skolbyggnad till Birkaskolan, har
lämnats in till kommunstyrelsen.
I protesten hänvisar man till kommunens egna formuleringar kring
mål, vision och strategiska frågor.
Dessa säger att ”expansion ska ske
på ett sätt så att varken natur - och
kulturmiljövärden eller framtida
utveckling äventyras, detta görs
bäst genom varsam utbyggnad”.
Vidare att ”medborgarnas behov
ska vara utgångspunkt för kommunens ställningstagande”.
Man nämner också i protesten de
konsekvenser som en placering av
Birkaskolan i Ekebyhov intill Uggleberget skulle ge. ”Eleverna i våra
friskolor kommer från hela övärlden, då vi har det fria skolvalet. Vi
får ökad genomfartstraﬁk på gator
och promenadvägar med mera buller och avgaser som följd. Området
har stort miljö- och rekreationsvärde mitt i en gammal villabebyggelse. Kända fornlämningar ﬁnns
på platsen.”
– När det gäller detaljplan för Birkaskolans eventuella nya placering
vid Uggleberget så är den i ett uppstartsskede som innebär att man
för diskussioner med skolan om

bland annat placering, markens
lämplighet, fornminnesområde,
topograﬁn och läget gentemot intilliggande fastigheter. Detaljplanearbetet har långt kvar innan
man kommer till ett samråd med
sakägare, säger Johan Elfver, kommunens kommunikationschef.
Första steget i processen är att
Birkaskolan får en markanvisning
på en tänkt plats i kommunen och
att ett plankostnadsavtal tecknats
med kommunen. Först därefter
tecknas ett planavtal och detaljplanearbetet startar.
Jonas Orring, teknik- och exploateringschef, är den som håller i
markanvisningsavtal.
– Vi för diskussion med Birkaskolan och deras partner Lehtogroup i detta. Bollen ligger hos
Birkaskolan och Lehtogroup att
återkomma med vissa synpunkter på upplägget. Det är ju en lång
process att ändra en detaljplan och
gå i mål med den. Det ska göras
ﬂera utredningar i samband med
detaljplaneprocessen och det är ju
naturligtvis också ett risktagande.
Min förhoppning är att vi kan gå
fram med ett markanvisningsavtal
före årsskiftet till politiskt ställningstagande. Men vi är ju ﬂera inblandade och det kan ta längre tid,

Planer på att lägga en skola i Ekebyhov intill Uggleberget
väcker starka känslor.
FOTO: EWA LINNROS

förklarar Jonas Orring.
Han säger också att man inte
startar några andra förslag om
planändring med mindre än att
man har kommunstyrelsens arbetsutskotts godkännande.
Inom området finns ﬂera fornläm-

ningar. Det är i första hand länsstyrelsen som beslutar i huruvida man
får ”bygga bort” fornlämningar.
– Fornlämningar är skyddade
enligt lag. Det ﬁnns dock tillfällen
då vi tar beslut om att ta bort en
fornlämning, men det kräver utredningar och förundersökningar
samt att det som ska uppföras är av
sådan vikt att det kräver ett borttagande. Men det beror helt på vil-

ken fornlämning det berör. Fornlämningar har ett starkt skydd, vi
ger inte tillstånd för att ta bort en
fornlämning av stor vikt. Vi gör
en prövning vid varje fall och det
går inte att i förväg säga ja eller nej.
Ofta kan vi hitta en kompromiss
genom att föreslå en alternativ placering, förklarar Louise Schlyter,
kulturmiljöchef på avdelningen
för samhällsbyggnad på länsstyrelsen.
Protestlistan har lämnats till
kommunstyrelsen och så här kommenterar kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M),
synpunkterna:
– Att placera en ny skola i beﬁnt-

liga bostadsområden är naturligtvis alltid en utmaning. Vi tar till oss
alla de kommentarer och synpunkter som inkommit. Utgångspunkten från kommunens sida är att vi
vill hjälpa Birkaskolan med placering då vi tycker att deras verksamhet är bra och vill att friskolan ska
fortsätta på ett så bra sätt som möjligt. Vi hjälper därför Birkaskolan
med möjliga lokaliseringar och vi
har givit skolan tre alternativ, dels
Uggleberget, dels på en detaljplanerad mark vid Enlunda men det är
även möjligt för Birkaskolan själva
att hitta lämplig mark där vi kan
vara behjälpliga i tillståndsprocessen. Kommunens markinnehav är
begränsat så det kan ﬁnnas möjligheter för skolan att själv hitta
privata markägare som är villiga att
exploatera mark, säger Adam Reuterskiöld och tillägger:
– Vi hoppas att placeringen ska
bli så bra som möjligt, både för de
som bor i närheten men även för
alla de barn och ungdomar som
idag och i framtiden, kommer att
gå i den nya Birkaskolan. Vi ser gärna att vi utökar valfriheten i skolan
och hoppas på ﬂer etableringar av
friskolor.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

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

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

EKERÖ
Mörbyvägen 2

SOLNA
Ingentinggatan 2

CITY
Torsgatan 8

www.mgrental.se
info@mgrental.se

TEL 08-560 247 80
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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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Besök websida för bästa pris
www.gusondack.se

&RQWLQHQWDO9&
)ULNWLRQ

+DQNRRN
W429

+DNND5

+DNND

Fälgpriser från 695:Dina däck lagrar vi i vårt Däckhotell
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”Vi är naturligtvis angelägna om att hålla en god dialog med verksamhetsutövaren”

’’

Ofördelaktigt hyresavtal för ridskola
EKEBYHOV | I förr numret av MN
skrev vi om Ekerö ridcenter och
Mälaröarnas ridklubbs problem
med fastigheterna de huserar i.
Det är kommunens fastigheter
och i artikeln svarade kommunstyrelsens ordförande Adam
Reuterskiöld (M), att det rörde
sig om ett jordbruksarrende.
Men detta visar sig inte vara
korrekt.
– Ridskolan har inte ett jordbruksarrende där man gör upp om rustningskostnader i samband med
frånträdet, utan ett hyreskontrakt.
I kontraktet lägger kommunen
över en oproportionerligt stor del
av ansvaret för hyreslokalerna på
hyresgästen. Det innebär att den
här barn- och ungdomsverksamheten får bära upp i stort sett alla
nödvändiga investeringar, förbättringar och rustningskostnader av kommunens lokaler och
samtidigt betala hyra för lokalerna. Verksamheten har klarat
det tack vare att ridskolans ägare
i mycket stor utsträckning gått in
och stöttat med egna medel och
ideellt arbete tillsammans med de
aktiva medlemmarna, säger Eva
Wirén, ordförande i Mälaröarnas
ridklubb.

– Det jag menade är att det är vanligt att den som arrenderar en gård
även är ansvarig för underhållet av
densamma. De saker vi diskuterade om arrendeförhållande var vad
som var brukligt och inte hur hyresförhållandet för aktuella stallet
var. Det är ju något som jag inte
har detaljerad information om,
säger Adam Reuterskiöld (M) och
hänvisar till Jonas Orring, teknikoch exploateringschef på kommunen.
Ekerö ridcenter är en privat aktör
som föreningen Mälaröarnas ridklubb köper ridverksamheten av.
Mälaröarnas ridklubb äger ett ridhus på så kallad ofri grund vilket
innebär att byggnaden uppförts på
annans fastighet.
Ekerö ridcenter hyr av kommunen stallet, före detta vagnslider
och angränsande paddock. I åtagandet ingår att hyresvärden svarar
för yttre underhåll, tak, fasader.
Däremot svarar hyresgästen för
inre underhåll, drift och anpassning av lokalerna till verksamheten. Ekerö ridcenter har även
ﬂera egna byggnader inom ridhusområdet som de ansvarar för och
de arrenderar även hagar inom
området.

Kommunens jordbruksarrendator
som arrenderar mark intill ridhuset, har nu tillsammans med
Ekerö ridcenter medverkat till att
ridcentret kan förverkliga så kalllad lösdrift inom området. Jordbruksarrendatorn har då jämkat
sitt jordbruksarrende. Motprestationen är att Ekerö ridcenter lämnar de boxar som de för nuvarande
hyr i före detta magasinsbyggnaden för att samla sin verksamhet
söder om Björkuddsvägen så att
risken från traﬁken och hästverksamheten minimeras.
– Min reﬂektion är även att
byggnaderna ingår i den kulturhistoriska miljön för Ekebyhovs
slott. Under resans gång har det
skett förändring av avtalsvillkoren med tillägg och justeringar i
syfte att underlätta för verksamhetens bedrivande. Samtidigt är
Ekerö ridcenter en kommersiell
aktör och det är viktigt för kommunen att inte ge stöd som kan
vara otillåtna, kommuner får inte
ge bidrag till privata företag, förklarar Jonas Orring och fortsätter:
– Det är verksamhetsutövarens
ansvar att se till att uppfylla de
krav som ställs från myndighetshåll. Vi är naturligtvis angelägna
om att hålla en god dialog med

Lunch 79:HUSMANSKOST

fungera som ridskoleanläggning,
även om vi hittills alltid har varit
beredda att själva ta investeringskostnaderna, säger Eva Wirén.

”...barn- och ungdoms-verksamheten får bära
upp i stort sett alla
nödvändiga investeringar, förbättringar och
rustningskostnader av
kommunens lokaler och
samtidigt betala hyra för
lokalerna”

Varför har då kommunen valt ett

hyresavtal och inte ett arrendeavtal? Jonas Orring förklarar:
– Upplåtelseformen styrs av
om det i första hand är en byggnad som är dominerande, då väljs
lokalhyresavtal. I ett arrendeavtal
kan det ingå byggnader men då
domineras området av mark. Det
gäller oavsett val av upplåtelseform, säger Jonas Orring.
Adam Reuterskiöld vill också poängtera att man från politiskt håll
ser positivt på den aktuella verksamheten.
– Vi har även ett projekt som
pågår för större delen av Ekebyhovs slottsområde. Det ﬁnns ett
ﬂertal saker som vi tror kan bli aktuella men det måste naturligtvis
fram ett underlag så vi kan se vilka
konsekvenser olika delar får, säger
Adam Reuterskiöld.

verksamhetsutövaren om att förbättra förutsättningarna för att
bedriva sin verksamhet där. Det
måste dock ske i god ordning med
en långsiktig planering. De anpassningar och ändringar av avtal och tillägg som gjorts tycker
jag ändå ger uttryck för att vi har
en bra dialog med intressenterna
inom området, säger Jonas Orring.
– Lokalerna hyrs ut för ridskoleverksamhet. Det stora problemet
är att lokalerna inte är ändamålsenliga och att det är väldigt svårt
att få gehör från kommunen när
det gäller de nödvändiga åtgärderna för att få anläggningen att

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

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

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

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

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se
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&ƵŶĚĞƌĂƌĚƵƉĊĂƩďǇƚĂǇƌŬĞ͍
WĊŬŽŵǀƵǆŬĂŶĚƵĨƂƌǀĞƌŬůŝŐĂĚŝŶĂĚƌƂŵŵĂƌ͊
^ƂŬǇƌŬĞƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐŵĞĚƐƚĂƌƚŝŚƂƐƚ͊
WĊŬŽŵǀƵǆŬĂŶĚƵǀćůũĂŵĞůůĂŶ
ŵĊŶŐĂŽůŝŬĂǇƌŬĞƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐĂƌ͙
ǀĂĚƐŬƵůůĞƉĂƐƐĂĚŝŐ͍
Vill du arbeta med problemlösning och
ƉƌĂŬƟƐŬƚŚĂŶƚverksarbete? Då kan ǀǀƐͲ
ŵŽŶƚƂƌ vara något för dig!
ƵŬĂŶƐŬĞůŽĐŬĂƐĂǀĂƩĂƌďĞƚĂŵĞĚďĂƌŶ
ŽĐŚƉĞĚĂŐŽŐŝŬ͍ĊŬĂŶǇƌŬĞƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐƟůů
ďĂƌŶƐŬƂƚĂƌĞvara det du söker!
dǇĐŬĞƌĚƵŽŵĂƩŵƂƚĂŶǇĂŵćŶŶŝƐŬŽƌŝ
arbetet och ansvara för deras transport i
vardagen? Då kan ďƵƐƐĐŚĂƵīƂƌǀĂƌĂƌćƩ
yrkesutbildning för dig!
&ůĞƌĞǆĞŵƉĞůƉĊǇƌŬĞƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐĂƌ͗ŬŽĐŬ͕ŇŽƌŝƐƚ͕ďĞƚŽŶŐĂƌbetare, undersköterska, fordonsmekaniker, låssmed,
ƵŶĚĞƌƐŬƂƚĞƌƐŬĂ͕ƉůĊƚƐůĂŐĂƌĞ͕ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐĞůĞŬƚƌŝŬĞƌŵ͘Ň͘

sĞŵŬĂŶƐƂŬĂ͍

PĊŬŽŵǀƵǆŬĂŶĚƵćǀĞŶ

ƐƚƵĚĞƌĂ^&/͕ŐƌƵŶĚůćŐŐĂŶͲ
ĚĞͲŽĐŚŐǇŵŶĂƐŝĂůĂŬƵƌƐĞƌ͘
Gymnasiala kurser på distans
ƐƂŬĞƌĚƵŝŬĞƌƂƐŬƵƌƐƵƚďƵĚ
͟^ũćůǀƐĞƌǀŝĐĞsƵǆ͘͟^ƚĂƌƚǀĂƌũĞ
ũćŵŶǀĞĐŬĂ͘
Ta kontakt med din studie- och
ǇƌŬĞƐǀćŐůĞĚĂƌĞŽŵĚƵǀŝůůƐƚƵĚĞƌĂĨƂƌĂƩƐůƵƞƂƌĂŐǇŵŶĂƐŝĞƚ
(gymnasieexamen/slutbetyg)

ͻƵƐŽŵćƌĨŽůŬďŽŬĨƂƌĚŝŬĞƌƂŬŽŵŵƵŶ͕
• har fyllt 20 år* eller fyller 20 år under hösten,
ͻŚĂƌĞƩĨƵůůƐƚćŶĚŝŐƚƉĞƌƐŽŶŶƵŵŵĞƌ͕
ͻŽĐŚƵƉƉĨǇůůĞƌŬƌĂǀĞŶĨƂƌŐƌƵŶĚůćŐŐĂŶĚĞ
kunskaper i svenska språket (motsvarande
årskurs 9)
Ύ/ŶŐĞŶĊůĚĞƌƐŐƌćŶƐĨƂƌĚŝŐƐŽŵŚĂƌƐƚƵĚŝĞďĞǀŝƐĨƌĊŶ
ŐǇŵŶĂƐŝĞƚŽĐŚƐŬĂƐƚƵĚĞƌĂŵŽƚĞǆĂŵĞŶ͘

^ĊƐƂŬĞƌĚƵ͊
Du söker via den kommun som har den yrkesutďŝůĚŶŝŶŐĚƵǀŝůůŐĊ͘KďƐ͊ĞƚĮŶŶƐŝŶŐĞŶƐĂŵůĂĚ
ƐƂŬƐŝĚĂĨƂƌ^ƚŽĐŬŚŽůŵƐůćŶƐǇƌŬĞƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐĂƌʹ
ĚƵďĞŚƂǀĞƌƐũćůǀŬŽůůĂƵƉƉǀŝůŬĞŶŬŽŵŵƵŶĚĞŶ
ĂŬƚƵĞůůĂƐŬŽůĂŶŚĂƌĂǀƚĂůŵĞĚ͘<ŽŵŵƵŶĞƌŶĂŬĂŶ
ŚĂŽůŝŬĂƐƂŬĚĂƚƵŵ͘

ĞŚƂǀĞƌĚƵǀćŐůĞĚŶŝŶŐ͍
<ŽŶƚĂŬƚĂƐƚƵĚŝĞͲŽĐŚǇƌŬĞƐǀćŐůĞĚĂƌŶĂ͗
ǀƵǆĞŶƵƚďŝůĚŶŝŶŐĞŶΛĞŬĞƌŽ͘ƐĞ
DĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͍^Ğǁǁǁ͘ĞŬĞƌŽ͘ƐĞƵŶĚĞƌ
ŇŝŬĞŶCentrum för Vuxenutbildning & Arbete
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Cirkulationsplats på Lovö
LOVÖ | En cirkulationsplats på
Ekerövägen, fler sprängningar
och mer buller, väntar härnäst i
anslutning till förbifartsbygget
på Lovön.
Entreprenörerna som arbetar på
Lovön har nu börjat spränga för
de verkliga förbifartstunnlarna,
där traﬁken kommer köra så småningom. Tidigare har man arbetat
med de så kallade ”arbetstunnlarna”. Under hösten beräknas arbetet intensiﬁeras, vilket medför
ﬂer sprängningar, vid andra tider

på dygnet än tidigare. Det innebär
även att bergkrossarna och transportbanden kommer att köras intensivare än tidigare, vilket ger mer
buller. Traﬁkverket erbjuder dock
både en sms-tjänst som förvarnar
om buller och en kundärendemottagning dit man kan ringa om man
blir störd av bullret.
Under hösten kommer även den
första etappen av ombyggnaden av
Ekerövägen att påbörjas, men det
kommer dröja en tid innan det påverkar traﬁken. Det kommer bland
annat att anläggas en byggarbets-

plats vid sidan av Ekerövägen i höjd
med Tillﬂykten. Det ska dessutom
byggas en tillfällig cirkulationsplats
på Ekerövägen för att byggtraﬁken
ska kunna korsa Ekerövägen på ett
säkrare sätt. Hastigheten kommer
att sänkas i anslutning till cirkulationsplatsen.
Mer om breddningen av Ekerövägen och arbetet med att utöka
Lindö tunnel med ytterligare ett
tunnelrör, går att läsa i Fråga Johan
i detta nummer.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Släktforskning med DNA på biblioteket
STENHAMRA | Den 11 oktober
bjuder Stenhamra bibliotek på
en möjlighet för mälaröborna
att få veta mer om sitt ursprung.
Då kommer Peter Sjölund,
Sveriges främste expert på DNAsläktforskning, dit och föreläser.
Peter Sjölund har tillsammans
med vetenskapsjournalisten Karin Bojs skrivit boken ”Svenskarna
och deras fäder – de senaste 11 000
åren” som bland annat handlar om
hur DNA-teknik kan användas för
att spåra släktskap. Han anses vara

främst i Sverige och pionjär på området.
– Det är en släktforskargrupp
som träffas här på biblioteket som
kom med önskemål om att ta hit
den här föreläsaren, berättar Anneli Haglund, som arbetar på Stenhamra bibliotek.
I anslutning till föreläsningen
kommer det också ﬁnnas möjlighet att köpa ett eget DNA-prov
som lämnas in och som man sedan
får återkoppling på i efterhand.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Peter Sjölund.

FOTO: PRIVAT
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Jessica får ny chans
att bli årets eldsjäl
MÄLARÖARNA | I våras var
hon en av tre nominerade
till ”Årets eldsjäl” i Ekerö
kommun och nu är det dags
igen. Jessica Wallbom från
Mälarögymnasterna får nu
chansen att hyllas av hela
svenska folket för sina insatser
för kommunens gymnastikutövare genom en nominering till
Folkspels eldsjälspris.
För fyra år sedan startade Jessica
Wallbom gymnastikföreningen
Mälarögymnasterna som ett resultat av att hon inte tyckte om
hur man arbetade med toppning
och selektering av barn inom gymnastikvärlden. Idag har föreningen
600 medlemmar, varav 550 är aktiva gymnaster.
Fram till för fyra år sedan var Jessica tränare i en stor gymnastikförening i Stockholm. Tillsammans
med tränarkollegan Elin Brodin
Berglund reagerade hon på hur de
stora etablerade gymnastikföreningarna toppade sina lag. Till slut
sammankallade de ett möte med
föräldrarna i sitt lag och frågade om
de och deras barn ville ﬂytta med
till en ny förening, där barnens
behov skulle styra och glädjen stå
i centrum.
– Alla följde med. Det var väl
egentligen väntat eftersom vi hade
tränat barnen i fem år. Men det som

Jessica Wallbom.

FOTO: FOLKSPEL

hände sedan, efter att vi startade
Mälarögymnasterna, var inte lika
väntat, säger Jessica Wallblom och
fortsätter:
– Det var så många som ville
haka på. Det ena laget efter det
andra startades av vuxna sunda
människor som trodde på vår värdegrund och på det vi ville skapa.
Jessica Wallbom är nominerad
i kategorin ”Hälsa” och fram till
mars 2019 då vinnarna i de olika
kategorierna avslöjas under Eldsjälsgalan, kan vem som helst rösta på kandidaterna. Bakom ”Årets
eldsjäl” står föreningslivets spelbolag Folkspel.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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Christer Sturmark

Yngve Göransson

Religionsdialog
Hur ser relationen och ”motsättningen” ut mellan tro
och vetande?
Vad kan den kristna tron och sekulära livsåskådningar ha
för utbyte av varandra?
Christer Sturmark, före detta ordförande i Humanisterna,
kommer till Stenhamra för ett spännande samtal med
Yngve Göransson, präst i Färingsö församling.

Onsdag 17 oktober 19.00
Stenhamra församlingsgård
besöksadress: herman palms plan 4
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se
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H E L A O K TO B E R
På alla behandlingar

V I P LO U N G E
i Bromma

ALLA KAN LYFTA SIG
hos oss i Bromma VIP LOUNGE från 1 oktober
eller på kliniken i STENHAMRA

VÄLJ KLINIK genom
B O K A K N A P PA R N A p å

www.storablaklinik.se
BETALA HUR & NÄR DU VILL

I

Apelvägen 22F
179 63 Stenhamra

Rånövägen 5
168 39 Bromma

0708 535 965
info@storablaklinik.se

Följ oss på @storablaklinik
w w w. s t o r a b*tom
l a k25/5
l i n i2018
k.se
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Inspirationsdag
Boka Bergen-Kirkenes eller Kirkenes-Bergen
med avresa i april-september 2019 eller hela
sträckan t/r under hela 2019 så bjuder vi på
À\JIUnQ6WRFNKROP2VORHOOHU.|SHQKDPQ
Du som är snabb att boka kan dessutom spara upp till 25% på kryssningen. Kontakta oss
därför redan idag på info@gronlandsresor.se
eller 08-556 269 70.
Vi erbjuder även 2200 SEK i rabatt per
person på samtliga resor över 5 dygn
under hela 2019, till exempel BergenKirkenes, Kirkenes-Bergen eller TrondheimKirkenes-Trondheim. Detta erbjudande kan
LQWHNRPELQHUDVPHGÀ\JHWSnN|SHW
Bokas hos Grönlandsresor senast 31 oktober 2018!

Välkommen att lyssna på
inspirerande föredrag och ta
chansen att prata med oss
om din drömresa!

Dagens föredrag
11:00 Hurtigruten Norge

21 oktober kl. 11-18
i centrala Stockholm

12:00 Island

Vi EMXGHUSn¿NDXQGHUGDJHQ
(IWHUYDUMHI|UHGUDJ¿QQVWLGI|U
enskild rådgivning och bokning.

14:00 Grönland

Kostnadsfri anmälan till
info@gronlandsresor.se eller
08-55626970. Meddela vilka
föredrag du vill gå på.
Begränsat antal platser. Lokalens adress, nära Centralen i
Stockholm, fås vid anmälan.

- Det naturliga valet för resor
till Arktis och Antarktis

13:00 Färöarna

15:00 Svalbard
16:00 Hurtigruten Norge
17:00 Antarktis
Välkommen hela dagen
eller till de föredrag som
intresserar dig mest!

Rastaholms Allé 27, 17890 Ekerö
Telefon: 08-556 269 70
E-post: info@gronlandsresor.se
www.gronlandsresor.se
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”Nu gäller det att fortsätta arbetet för ett ännu bättre företagarklimat”

’’

Ekerö backar i företagsranking
Kommunens attityder och tillämpningen av lagar rankas lågt
MÄLARÖARNA | Ekerö backar 13
placeringar när Svenskt näringsliv rankar företagsklimatet i
Sveriges kommuner. Kommunen
återfinns i år på plats 99.
– Den tydligaste signalen till
kommunen inför den kommande
mandatperioden är att företagen
vill att servicen till företagen ska
förbättras. På den faktorn rankas
Ekerö fortfarande låg, i år plats 251.
Även infrastrukturen upplevs som
ett stort bekymmer, säger Annika
Bröms, regionchef på Svenskt näringsliv.
Kommunens ranking i Svenskt
näringslivs lista har gått mycket
upp och ner under de senaste åren
och som bäst har kommunen legat
på plats 52 (2012) och som sämst på
plats 212 (2009). Årets ranking på
plats 99 är en nedgång med 13 placeringar och medelbetyget ligger
på 3,28 av 5 möjliga.
Rankingen baseras till två tredjedelar på enkätsvar från företagare och den sista tredjedelen består

av statistik som gäller strukturella
förutsättningar för företagande.
Några av de områden där kommunen rankas lågt är ”skolans attityd till företagande”, ”tjänstemännens attityder till företagande”,
”tele- och it-nät”, ”tillämpning av
lagar och regler” samt ”service till
företag”.
– Vi tar till oss resultaten och
tittar på inom vilka områden vi
rankas sämst och vad vi kan göra
för att förbättra våra resultat. Bland
annat ser vi att vi behöver förbättra
skolans och kommunalpolitikernas inställning till företagande,
säger kommunens näringslivschef
Stefan Pellén.

munen. Båda frågorna har kommunen arbetat med och får också
här ett bättre betyg, säger hon och
fortsätter:

”Undersökningen
speglar inte heller den
upplevelse som jag får
när jag möter näringslivet i kommunen”

Kommunens näringslivschef Stefan Pellén och Företagarna Ekerös ordförande
FOTO: ARKIV
Mon`Za Svensson kommenterar den senaste rankingen.

Han pekar dock på att svarsfrek-

vensen på 159 svar, vilket är 46
procent av de som fått enkäten och
bara en bråkdel av de nära 4 000 registrerade företagen i kommunen,
är förhållandevis låg.
– Undersökningen speglar inte
heller den upplevelse som jag får
när jag möter näringslivet i kom-

munen. Jag hör ingen som klagar
eller skäller, utan ser att vi har företagare som pratar med varandra
och träffas i många olika sammanhang, säger han.
Monica Svensson, ordförande
för Företagarna Ekerö har också
tittat närmare på resultaten.

– Det är oroväckande att Ekerö
tappat 13 placeringar i rankingen.
Men man ser också tydligt att de
frågor kommunen arbetar med
ger resultat. Tidigare har de fått
kritik för hur vi företagare blir
bemötta och också för otillräcklig
utbyggnad av ﬁbernätet i kom-

– Nu gäller det att fortsätta arbetet
för ett ännu bättre företagarklimat
särskilt för oss småföretagare som
står för 33 procent av de totala skatteintäkterna i kommunen.
För elfte året i rad behåller Solna
kommun sin förstaplats i rankingen, tätt följd av Vellinge och Höganäs. På sista plats placerar sig Pajala.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Sorgegrupp
Vi inbjuder dig som har förlorat en nära
anhörig till en grupp där vi kan samtala om vår
sorg och få hjälp att bearbeta den.
Vi följer varandra en bit på livets väg.
Vi kommer att träffas måndagar 16.00-17.00
i Stenhamra församlingsgård, med start
29 oktober.

För mer information kontakta:
Birgitta Sommarbäck, diakon:
birgitta.sommarback@svenskakyrkan.se
08-564 209 34
eller
Lars Brattgård, präst:
lars.brattgard@svenskakyrkan.se
08-564 209 22
besöksadress: herman palms plan 4A
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se

Entreprenadbesiktningar
Statusbesiktningar
Elrevisionsbesiktningar
Termografering
Energimätning
OVK
Vi erbjuder hela besiktningsgrupper
Ring oss på 070-717 99 19 och beskriv era önskemål
eller maila på info@besiktningsakuten.se
Vi arbetar över hela Sverige med lokalkontor på Ekerö
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NÄRINGSLIVSDAGEN 14 NOVEMBER
VÄLKOMMEN TILL SÅNGA-SÄBY
Mingel | Minimässa | Fika | Föreläsningar
Middag | Show på kvällen
En dag för alla företagare, stora som små!
Biljett 350 kr
Läs mer & gör din anmälan på www.ekero.se/naringsliv
Först till kvarn gäller!

Foto: Robert Eldrim

Vi utser årets Ekeröföretag 2018!

Gör pappa lycklig med en

Fars dag lunch
på Skytteholm Hotell
Ann Westin

John Lundvik

Joakim Thörn

Hos oss värnar vi om traditioner och självklart vill vi ﬁra far
med en härlig lunch på fars dag den 11 november.
Fars dag lunchen serveras kl. 12:30
Förrätt: SOS silltallrik
Varmrätt: Wallenbergare

Vill ditt företag vara utställare?
Utställarplats från: 1500:Mer information hittar du på www.ekero.se/naringsliv
Boka din plats redan nu - vi ses!

Pris 325 kr
Barn upp till 3 år gratis, upp till 10 år halva priset.
Boka på:
skytteholm.se, 08-560 236 00, welcome@skytteholm.se
Skytteholm Hotell & Konferens är en del av familjen Stockholm Meeting Selection

Vad vore hösten
utan böcker!
Mälaröarnas Bokhandel är din lokala
bokhandel i Ekerö Centrum
Böcker är förstås tongivande i vårt sortiment, där du alltid
hittar de SENASTE UTGIVNINGARNA, men också mycket
annat som KONTORSVAROR, RITA & SKAPA, PUSSEL & SPEL,
PRESENTER, VACKRA KORT och mycket mer.
Kom in och titta om området där just du bor ﬁnns bland alla
HEMBYGDSBÖCKER som har kommit ut om Mälaröarna.

Puccini

Flickan från
vilda västern
Eva-Maria Westbroek
Jonas Kaufmann

Det är också dags att skaffa ALMANACKA för nästa år.
Vi har ett stort utbud av alla sorter.
Kom in i butiken så ska vi hjälpa dig att hitta den
RÄTTA BOKEN i höst!
Vi säljer även biljetter till alla operor som kommer i höst/vår
på ”Live på bio” från Metropolitan och sänds i Erskinesalen.

Erskinesalen 27 oktober kl 19 - 21.45
Introduktion kl 18.40. Biljetter 265 kr finns
på Mälaröarnas Bokhandel & olstafolkpark.se

Pråmvägen 5, Ekerö Centrum. 08-560 354 61

EKERÖ BIO
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FANTASTISKA PRISER! Gäller endast lördag 13/10 & söndag 14/10! z

En Trappa upp!
DEMODAG
lördagen
13/10

Lördag & Söndag

13-14 OKTOBER

20 %

WC-sits Sign 395:-

på glasräcken

Vit, mjukstängande. Ord. 1285:Begränsat antal. Billigast i Sverige?

25 %

20 %

Special Collection
Luna & Zaro

minst på övriga
sortimentet

30 %
Specialanpassade
duschlösningar

20 %
på övriga
sortimentet

35 %
Gäller ej
lagervaror

35 %
på hela
sortimentet

MILKY WHITE
Ek 3-stav,
13 mm,
omslipningsbar

Stylingborste 599:Begränsat antal. Ord. 999:-

295:-

per kvm

Gäller bara under helgen

Stavmixer 299:-

Dammsugare
C2 Complete

Begränsat antal. Ord. 549:-

Robotdammsugare
Scout Rx 1 Ord. 6465:-

3995:-

Begränsat antal
Billigast i Sverige?

1795:Ord. 3995:Begränsat antal
Billigast i Sverige?

Lite personligare – lite bättre

Lör 9-14 z Sön 10-14 z Leverantörerna har DEMODAG lördag 13/10!

40 %

vid köp över 100.000 kr

35 %
vid köp upp till 100.000 kr

32 %
vid köp upp till 75.000 kr

30 %
vid köp upp till 50.000 kr

25 %
på beställningsvaror

30 %
på lagervaror

25%
vid köp upp till 25.000 kr

10 %
Velux Active

VELUX INTEGRA®
Föreställ dig att dina takfönster
automatiskt släpper in frisk luft
när du behöver det. Dina solskydd
dras automatiskt ned en varm
eftermiddag så att värmen hålls
på en behaglig nivå. När du går
ut kan du stänga alla dina takfönster med en enda knapptryckning. Detta och mycket mer är
möjligt med VELUX INTEGRA®!

Innerdörr
Stable

35 %
på hela
sortimentet

895:Ord. lagerpris 1245:Med massiv
ljudisolerande kärna

35 %

Billigast i Sverige?

på SP-fönster
och Traryd

Passa på att ta hjälp av vår tjänst
”LEVERERAT, MONTERAT & KLART”
där vi monterar fönster, dörrar, garageportar,
Elfa och Lumi skjutdörrar och inredningar.

Bara 5 minuter
från Tappström

Öppet: mån-fre 6:30-18, lörd 9-14, sön 10-14 • Telefon: 08-560 241 00
info@faringsotra.se • www.faringsotra.se • Färentunavägen 65, 179 75 Skå
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EXTREMISM

Med fokus på demokratin
MÄLARÖARNA | Yngve
Göransson, präst i Färingsö
församling gillar inte antaganden, han ville veta exakt hur
utbredd högerextremismen är på
Mälaröarna. Med svaret i hand
konstaterar han att läget är bättre än vad han trodde, men menar
att man inte kan luta sig tillbaka
och känna sig nöjd.
– Resultaten är väldigt positiva
och jag är glad att min känsla kring
att högerextremismen var mycket mer organiserad här ute, inte
stämde med verkligheten. Det betyder dock inte att vi kan känna oss
nöjda utan vi måste hela tiden vara
vaksamma, konstaterar Yngve Göransson.
Rapporten har kommit till genom att Färingsö församling beställt en utredning av stiftelsen
Expo kring hur utbredd högerextremismen är i kommunen.
När svaret kom kunde man konstatera att historiskt sett har Mälaröarna varit en plats där en hel del
högerextrema aktiviteter ägt rum.
Under 90-talet fanns några ledande Vit makt-anhängare i kommunen och planerade ﬂera stora till-

slag härifrån. Därefter har det varit
förhållandevis stilla fram till 2015
då högerextrema Nordisk ungdom
deltog i protester mot det asylboende för ensamkommande ungdomar som öppnades i Stenhamra.
Även under 2016 riktade Nordiska
motståndsrörelsen (NMR) aktiviteter mot Mälaröarna och personer
verksamma i kommunen, med anledning av mediauppmärksamhet
kring lägenhetsförmedling till nyanlända.
Under ytan kan man dock se att

det ﬁnns kopplingar till högerextrema rörelser.
– När man tittar närmare kan
man se att det ﬁnns ett tjugotal individer som är kopplade till Ekerö
som gillar och kommenterar på

”Jag verkar för att det
fria, demokratiska samtalet ska få utrymme,
det tror jag är den bästa
vägen för att komma till
rätta med problemen”

NMR:s hemsida Nordfront, men
man vet inte om de verkligen är
medlemmar, sympatisörer eller så
kallad ”svans”. Likaså vet man att
det ﬁnns åtminstone en aktivist för
Nordisk ungdom på Ekerö, förklarar Yngve Göransson.
Han har alltid varit intresserad av
samhällsfrågor och politik, men
arbetar för att motverka ryktesspridningar och vill balansera det
som han kallar ”tyck och känn”
med fakta. Därför har han under
ﬂera år läst in sig på ämnen som rör
extremism i alla dess former och
arrangerat seminariekvällar där
han bjudit in företrädare för religiösa samfund och organisationer
till öppna samtal om religion och
livsåskådning.
– Jag verkar för att det fria, demokratiska samtalet ska få utrymme, det tror jag är den bästa vägen
för att komma till rätta med problemen. Det är den svenska lagen
som gäller och inte vad vi tänker
och känner, men frågan är hur vi
ska få lagen att fungera fullt ut,
säger han och syftar på svårigheten med att lagföra det som kan
ses som odemokratiska aktiviteter

Yngve Göransson menar att demokratiska samtal behövs för att komma tillrätta med problemen med extremism.
FOTO: JOAKIM JONSSON

inom högerextremismen och andra extremismer.
Han varnar också för risken med
polariseringar som återﬁnns i så väl
den högerextrema rörelsen som i
den vänsterextrema och i vissa religiösa åskådningar.
– Det som är så lockande med
de extrema rörelserna är att de er-

bjuder enkla lösningar på väldigt
komplexa problem. Det ﬁnns inga
så enkla lösningar, så fort man hör
förklaringen ”det är bara att…”
som svar på samhällsproblem ska
man dra öronen åt sig, konstaterar
Yngve Göransson.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

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

KÖPER DINA PRYLAR

z Inkassohantering
z Bokslut

och årsredovisningar

z Löner
z Deklarationer

och skattefrågor

z Koncernredovisning
z Budgetering
z Ekonomiska

analyser

Stora som små partier, Även dödsbon.
Röjning och grovstädning, Allt efter behov!
Tel: 072-922 92 54

z Affärsplan
z Affärs-

och bolagsjuridik

Mail: malaroantik@gmail.com

z Utredningar
z Kreditupplysningar
z Värdering

Vi välkomnar nya kunder!
EKERÖ C

I

08-560 397 00

Instagram: @malaroantik
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Detta är en annons från GUSON DÄCK

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

Billigaste däcken
De billigaste däcken, bästa utrustningen och stor kompetens
– anledningarna är många för
en bilägare att vända sig till
Guson däck på Ekerö för att
göra däckaffärer.
Våren står för dörren, bytet från vinter till
sommardäck kryper allt närmare och för
många är det dags att göra ny däckinköp.
– Vi är den verkstad i Stockholmsområdet som har de bästa priserna på däck.
Dessutom kan vi erbjuda hela kedjan av
tjänster, från rådgivning till montering,
säger Robin Werngren, som driver Guson
däck tillsammans med sin pappa Dag Solum.
Hos dem kan en bilägare få hela sitt

däckbytararbete skött – allt från förvaring av däck, till rådgivning inför köp av
nya. Däremellan gör de såväl montering
av däck på fälgar till däckbyten med den
modernaste utrustningen. Både Dag och
Robin har ett gediget och nästintill livslångt kunnande från branschen, liksom
många av deras anställda.
Snart stundar en av årets två intensivaste arbetsperioder i verkstaden på
Bryggavägen 106.
– Nu väntar vi på att våra förvaringskunder ska boka sina däckbyten och
snart ringlar sig kön runt huset igen, säger
Robin som är redo att ta sig an anstormningen.

Gamla Huset
Heminredning
Presentartiklar
Vintage & Antikt

wwww.gusondack.se

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

Naturlig och miljövänlig

Butik

CELLULOSA-isolering
För varma, tysta och sunda hus

www.icell.se

Byggvaruhuset Färingsö Trä
är miljöcertiﬁerade enligt ISO 14001
Du hittar oss vid Åkerstigen 93, Ekerö
Telefon: 08-560 30121 Gamla Huset Butik
Vardagar 11-18 & Lördag 11-16

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
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KRIMINALVÅRDEN

De riktar sitt arbete utåt
FÄRINGSÖ | Som ett led i arbetet med att bli mer och mer
öppna mot samhället och inspirera de intagna till att välja ett
bättre liv när de kommer ut, har
Mälaröarnas två anstalter gjort
anpassningar av de dagliga sysselsättningarna. Idag tillverkas
både vackra, personliga keramikföremål och måttbeställda
möbler som kan köpas av allmänheten.
I ”hallen” på Färingsöanstalten är
det febril aktivitet. Ett gäng kvinnor monterar backventiler, ett par
andra putsar koncentrerat på keramikföremål och en kvinna sitter
vid en vävstol och väver en matta
med trasor gjorda av Kriminalvårdens uttjänta textiler. Ytterligare
en kvinna syr blå-vitrandiga förkläden med stor precision i ett rum
strax intill.
Sedan början av sommaren har
sysselsättningsverksamheterna
både här och på Svartsjöanstalten
som ligger strax intill, fått nya inriktningar. Förutom de traditionella monteringsarbetena har ett

stort urval av hantverksprodukter
vuxit fram. En del görs på uppdrag
från större anstalter, annat görs
efter beställning från intagna eller
personal och ytterligare en del görs
för försäljning till allmänheten.
– Den obligatoriska sysselsättningen har två olika syften. Dels
är det en behandlingsinsats som
ska inspirera de intagna, lära dem
något nytt och skapa struktur,
dels ska det minska straffets skadeverkningar, berättar Oskar Ellegård, produktionschef och fortsätter:
– Många av de intagna har ingen
som helst erfarenhet av att arbeta.
Att få producera något som man är
stolt över kan lyfta självförtroendet och göra stor skillnad.
Tanken är att de intagna ska ha
lärt sig något nytt under strafftiden
och för att kunna anpassa sysselsättningen utifrån egna intressen
och önskningar, har variationen på
arbetsuppgifter utökats.
Några hundra meter bort i
Svartsjöanstaltens produktionshall, är det också full fart. Som

komplement till anstaltens jordbruks- och parkskötselverksamhet ﬁnns här ett snickeri. Grunden i verksamheten är montering
av lastpallar, men här skapas också snygga vilstolar i ek, gedigna
vitmålade trädgårdsmöbler och
många andra hantverksprodukter
i trä och betong. Även här ﬁnns
ett stort beställningssortiment
och ﬂer föremål kommer till allt
eftersom.
Vid flera tillfällen har anstalterna
deltagit i mässor och marknader
för att möta civilsamhället och skapa intresse för produkterna som de
gör.
– Det här är bara ett embryo till
hur vi vill jobba och vi fortsätter
utveckla verksamheten hela tiden. Ambitionen är att vi ska ha
nya försäljningstillfällen framöver
och drömmen vore att ha en egen
gårdsbutik som vem som helst
kunde komma och handla ifrån,
säger Oskar Ellegård.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Arbetet med keramiken kräver stor noggrannhet.

FOTO: LO BÄCKLINDER

FAKTA FÄRINGSÖ- OCH SVARTSJÖANSTALTEN

>> Färingsöanstalten är en behandlingsanstalt för kvinnor. Den har
55 platser i säkerhetsklass 2 och 3 (högst är klass 1).

>> Svartsjöanstalten är en anstalt för män med 51 platser i säkerhetsklass 3.
>> Båda anstalterna är belägna i Svartsjö.

z

VOLONTÄRARBETE

Volontärer bryter ensamheten
SANDUDDEN | Att fika tillsammans med andra en gång i
månaden kan göra skillnad för
många ensamma äldre. Genom
den ideella organisationen
”Äldrekontakt” får mälaröbor
möjlighet att träffas och bryta
sin isolering.
Solen skiner, pelargonerna står i
full blom och ﬁkabordet på den
stenlagda uteplatsen är dukat med
vit duk och den ﬁnaste kaffeservisen. Helen Larsson är volontär i
Äldrekontakts lokala ﬁkagrupp på
Ekerö och idag är det hon som bjudit hem dem till sig i Sandudden.
Hennes sambo Micke har dagen
till ära bakat en äppelpaj och Anett
Hansen är dagens chaufför som har
hämtat gästerna i deras hem.
Idag är de tre gästerna Ingegerd
Lundin, Inga Mattson och Britt
Blomlöf på plats och de är alla eniga
om att ﬁkaträffarna är ett uppskattat inslag i vardagen.
– Det är verkligen en god gärning som de här värdarna gör, säger
Ingegerd Lundin.
Samtalet tar snart fart och spänner mellan allt från gemensamma
bekanta via berättelser om den le-

gendariska Pråm-Lisa till allmänna
samtal om hur tiderna har förändrats.
Under de tio år som verksamheten har varit igång har Äldrekontakt byggt upp nätverk bestående av 61 ﬁkagrupper över landet
och hela tiden kommer nya till. Så
snart de fått ihop tillräckligt många
gäster och volontärer i ett område
bildas en ny grupp.
– När vi bestämde oss för att göra
något för att minska ensamheten
hos äldre personer landade vi till
slut i detta koncept som har sitt
ursprung i Storbritannien. Tanken
bygger på forskning som visar att
ensamma äldre bäst blir hjälpta ur
sin ensamhet genom att regelbundet i grupp träffa personer i samma
situation, berättar Therese Gyll,
Äldrekontakt.
Upplägget är enkelt och inte knutet till någon religiös eller politisk
organisation. Grupperna med
värdfamiljer, gäster och chaufförer
bor alla nära varandra och värdfamiljerna turas om att bjuda på ﬁka
i sitt hem en söndagseftermiddag
i månaden. Chaufförerna hämtar
upp gästerna och kör dem till ﬁ-

katräffen, deltar i denna samt kör
sedan hem gästerna igen.
– Det kan vara lite svårt att nå ut
till tänkbara gäster, men i takt med
att vi blir kontaktade så skapar vi
nya grupper, berättar Jessica Axtelius som arbetar med att koordinera grupper. Hon poängterar att
de gärna vill komma i kontakt med
ﬂer mälaröbor, både män och kvinnor, som vill vara gäster.
Men även om det gör skillnad för
många av de äldre gästerna är det
inte bara de som har glädje av ﬁkaträffarna. När Ingegerd Lundin
berättar om hur mycket hon uppskattar volontärernas arbete får
hon direkt gensvar.
– Jag har inga äldre personer kvar
i min egen familj och saknar att
umgås med den äldre generationen. Så det är inte bara för er skull,
utan för min egen och min familjs
också, säger Helen Larsson och får
medhåll från Anett Hansen:
– Det är bedrövligt att så många
äldre sitter ensamma. Tänk vilken
livserfarenhet de har att dela med
sig av, säger hon.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Samvaron runt bordet är till glädje för alla deltagare. Fr.v. Jessica Axtelius,
Ingegerd Lundin, Helen Larsson, Inga Mattson, Britt Blomlöf och Anett Hansen.
FOTO: LO BÄCKLINDER

FAKTA ÄLDREKONTAKT

>> Varje grupp består av fyra eller fem värdar som turas om att
ordna fikaträffar, ungefär åtta gäster och sex chaufförer.

>> Äldrekontakt skapades av entreprenören Robert Gyll för att erbjuda samhörighet för ensamma äldre personer.

>> Målgruppen är personer över 75 år som bor ensamma i eget
boende. Man får inte ha någon demensdiagnos.

>> Administration och kostnader finansieras av myndighetsbidrag,
stipendier och genom företagssamarbeten.

Välkommen till

Julbordet
När mörkret lagt sig över Mälaröarna och det lackar mot jul,
tänder vi ljusen på Karamellan vid Drottningholm.
Varmt välkomna!

$%(%# #$% !$!$$

JULBORD 2018
Boka på www.drottningholm.org
eller ring 08 - 759 00 35

Restaurang i Sveriges
första världsarv Drottningholm
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Drop in i
mån av plats
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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

Breddningen av Lindö tunnel
Här kommer de senaste frågorna
från er läsare och radiolyssnare,
besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i
MN:s radioprogram ”God kväll
Mälaröarna”.

påbörjas i december. Men det är ingenting som kommer att påverka den beﬁntliga tunneln och traﬁken där. Den
nya delen är ett tunnelrör som kommer att läggas vid sidan av nuvarande
tunnel. Om man kommer från Ekerö
och åker mot stan, kommer tunnelröret att läggas på vänster sida om beﬁntlig tunnel. Detta är etapp ett och den
projekteringen är klar, men det pågår
upphandling i nuläget. Den innefattar
inte bara breddningen av tunneln utan
även en ny cirkulationsplats. Det är
Färentunarondellen som ska förbättras och förstoras. Man kommer också
att bygga en gångtunnel på den sidan
där vi har Färentunavägen som är ett
övergångsställe idag, för att förbättra
tillgängligheten och traﬁksäkerheten.

Hur långt i processen är man när
det gäller Ekerö centrums utbyggnad?
– Planen för Ekerö centrum har varit ute för samråd mellan 8 november
2017 till och med den 12 januari i år.
Man har sammanställt de yttranden
man har fått in på det samrådet från boende i området. Nästa steg efter samrådet kallas granskning, men då ska det
först passera de förtroendevalda för
att ta beslut, innan man går vidare till
granskning. Då kommer ytterligare ett
förslag som medborgarna kan tycka till
om. Men kommunen har inte kommit
till den punkten ännu att det ska ställas
ut för granskning.
Hur gick det egentligen med bussdepån i Enlunda?
– Detaljplanen för Enlunda bussdepå vann laga kraft 2016. Sedan dess
har man behövt ändra fastighetsindelningsbestämmelser. Kommunfullmäktige antog detaljplanen i juni i år.
Meddelande har skickats ut om antagandet till alla fastighetsägare som inte
har fått sina synpunkter tillgodosedda
under den här detaljplaneprocessen.
Där är man nu, men det är inte många

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

I december börjar sprängningsarbetet för breddningen av Lindö tunnel. Om man kommer från Ekerö och åker mot stan, kommer det nya tunnelröret att läggas på vänster
Foto: Ewa Linnros
sida om den befintliga tunneln.

 RADIO LYSSNA
steg kvar. Sedan när allt är klart, då kan
SL sälja sin bussdepåtomt vid Ekerö
centrum, för att få pengar för att sedan
kunna bygga en depå i Enlunda.
När Ekerövägen ska breddas måste
väl broar och Lindö tunnel också
bli bredare? Hur ska detta gå till

och när börjar allt?
– Alla hushåll har i dagarna fått
information från Traﬁkverket, där
man beskriver hur de olika stegen för
breddningen av Ekerövägen kommer
att gå till och tidpunkten för detta.
När det gäller breddningen av Lindö
tunnel, kommer sprängningsarbete

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

TRÄDGÅRD

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

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

AB Stridare
Ekonomi & Konsult

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

>

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

Planteringsbord

Tfn: 076-280 48 79
e-post: info@absek.se

Din lokala
redovisnings
byrå!

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

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

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com
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Vällingby
After
Shopping
Upptäck vårt breda nöjesoch kulturutbud

LÅT INTE BYTET KOMMA

SOM EN
KALLDUSCH
NIBE BERGVÄRMEPUMPAR
Kallt i kranen och frost på badrumsspegeln. Det är
tydliga tecken på att det är dags för en ny värmepump!
Se till att byta innan du måste improvisera.
Med en bergvärmepump från NIBE får du perfekt
inomhusklimat året runt. En smart lösning - istället för
nödlösningar – helt enkelt.
BESÖK NIBE.SE/UTBYTE FÖR ATT HITTA DIN NYA VÄRMEPUMP

Dags att byta värmesystem? Vi hjälper dig!

EKERÖ 08 - 560 449 00
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Lokalhistorik i två
nyutkomna böcker

UTSTÄLLNING

”Drömbilder” på slottet

EKERÖ | Två nya böcker med
lokalhistoria har nu kommit ut.
Böckerna tar med läsaren till
Träkvista gamla by och Älvnäs.

EKEBYHOV | I Ekebyhovs
slottsgalleri visas utställningen
”Drömbilder” till och med den
14 oktober. Det är konstnärerna Karin Gissberg och Svante
Trottestam som står bakom
verken.
Karin Gissbergs konstnärskap
började ta form under utbildningstiden på olika konstskolor
under åren 1994 till 2004.
– Men allra mest hände nog efter min examen på Kunstakademiet i Trondheim. Jag ﬁck ett annat lugn som hjälpte mig att landa
och mogna i mitt uttryck, berättar
Karin Gissberg.
– Naturen är min outtömliga
och allra största inspirationskälla,
men även musiken är mycket närvarande när jag komponerar mina
bilder. Linjer, ytor och färger, alla
har de för mig ljud eller rytmer på
ett slags energinivå.
Utställningen på slottet går under namnet ”Drömbilder”.
– Ofta beﬁnner sig mina målningar i det lite drömska gränslandet mellan det föreställande och
det abstrakta. Där det antydda och
det outtalade möts ryms en frihet
till tolkning. Jag vill att bilden ska
kunna leva vidare och skapa nya
berättelser i betraktarens öga, säger Karin Gissberg.

Målning till vänster: Karin Gissberg, målning till höger: Svante Trottestam

Hon ställer ut tillsammans med
Svante Trottestam, som också delar ateljé med Karin.
Svante Trottestam började måla
i början på 90-talet under första
året på gymnasiet.
– Jag startade i olja och har, trots
vissa utﬂykter i andra medier,
fortsatt med det, även om själva
stilen givetvis har förändrats åtskilligt under årens lopp. Ljus eller skugglekar av olika slag är vad
jag numera koncentrerar mig på.
Följaktligen är det främst platser
där sådant kan falla som inspirerar
mig, till exempel husfasader, väggarna i en interiör, öppna fält som
fångar upp molnskuggor. Men
många av dessa ”skuggfallsscenerier” uppﬁnner jag själv i hu-

vudet, fantasin har rätt stort spelrum, säger Svante Trottestam.
– Karins och mitt måleri skiljer
sig åt en hel del, men i vår gemensamma titel ”Drömbilder” har
vi tagit fasta på vad som förenar,
nämligen att vi båda utgår ifrån
verkligheten men knappast gestaltar den på ett realistiskt vis.
Mina bilder har ofta detaljer eller
bara färger, som bryter all slags
verklighetsillusion och kan ge ett
drömlikt intryck. Karins bilder
är betydligt mer abstraherade än
mina, och kanske än mer drömlika.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

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

VÅRDARE
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.

| kultur

Ekerö/Munsö hembygdsföreningen har tidigare givit ut böcker
i serien ”Ekeröbor minns och berättar” om Närlunda, Sandudden
och Skärvik. De två nyutkomna
böckerna, skrivna av Yvonne Johansson, har titlarna ”Träkvista
gamla by – En vandring i Träkvista by och vägen ner till Älvnäs”
och ”Älvnäs – En vandring med
nedslag i historien och nuet”.
– Det började med att jag tänkte skriva en bok om Träkvista och
Älvnäs i en bok. Men jag ﬁck tag
på många, glada ekeröbor som ville berätta, så jag ﬁck så mycket material och därför blev det två böcker, berättar Yvonne Johansson.
Förutom berättelserna är böckerna fyllda med bilder från förr
med allt från Ekerös första brandbil till fotograﬁer från förra seklets
början på både byggnader och
människor.
– Syftet har varit att beskriva
hur det var på 1900-talet, men sedan har det blivit att man kommit
ännu längre bak i tiden när dokumentation kommit fram.
Ett exempel på detta är Oppgården som pryder omslaget på boken om Träkvista gamla by. Gården

är från 1700-talet och står kvar än
idag.
– Byn var samlad med fyra gårdar från början och när jag var
barn var det fortfarande karaktären av en gammal by, sedan har
har området vuxit, berättar Yvonne Johansson och fortsätter:
– Älvnäs tomtområde var bara
en gård fram till det började styckas upp i början av 1920-talet. Då
var stora tomter med små stugor.
Idag är området uppstyckat i betydligt mindre tomter med stora
hus, så här har det verkligen förändrats.
Böckerna är utgivna på GML
förlag och ﬁnns bland att att köpa
på biblioteket i Ekerö centrum.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Nyutkomna böcker om Älvnäs och
Träkvista gamla by förr och nu.

Redo för nya
utmaningar?
Flyttsamordnare
FRA söker nu en initiativtagande och strukturerad medarbetare för arbete med
À\WWVDPRUGQLQJbUGXGHQYLV|NHUNDQYLHUEMXGDHWWYDULHUDQGHDUEHWHLHQPLOM|
PHGÀHUDSnJnHQGHIDVWLJKHWVSURMHNW
3n)5$DUEHWDUYLPHGXQLNDXSSJLIWHU±I|U6YHULJHVVlNHUKHWRFKLQWHJULWHW

Läs mer och ansök senast 2018-10-28 på www.fra.se

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.
Välkommen med din ansökan!
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.

Lantmäteriförrättning AB15290
Ekerö kommun:
Sammanträde avseende ledningsrättsåtgärd berörande
Helgö. Sammanträde hålls måndagen den 5 november
2018, kl.12.00 på i Lantmäteriets lokaler i Hägernäs,
Propellervägen 6A, Täby. Fullständig kallelse hålls tillgänglig
hos Lantmäterimyndigheten i Stockholm/Hägernäs,
Propellervägen 6A. För ytterligare upplysningar kontakta
Nilla Nilsson, mail nilla.nilsson@lm.se.
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• Skicka till
pagang@malaroarnasnyheter.se
Manusstopp:
Måndag före
kl 12, 1,5 vecka
före utgivning.

Galleri Utkiken
Akvareller och litografier – Björn
Bernström. Utställningen pågår
t.o.m. 14/10.
Galleri Jungfrusund
Oljemålningar – Cecilia Ciscar.
Utställningen pågår 5/10-14/10.
Fre-sön kl 11-16.

EVENEMANG

Ekerö bio
10/10 kl 19: ”Mannen som lekte med
elden”, fr. 11 år.
14/10 kl 15: ”Christoffer Robin och
Nalle Puh”, fr. 7 år, kl 19: ”First man”,
fr. 11 år.
17/10 kl 19: ”First man”, fr. 11 år.

Arr: Rädda barnen Mälaröarna.
21/10 kl 14: Lasse Törnquist Sweet
jazz trio. Ingår i Stockholm jazzfestival. Arr: Träkvista skola klass 5.

Vandring
Vandring runt Jungfrusundsåsen
via bokskog, barr- och blandskog,
kuperad mark och eventuell svampplockning med vandrarvärdarna Pelle
Johnsson och Bosse Nylén.
När: 13/10 kl 10
Var: Samling vid Ekebyhovs slottsparkering
Arr: Naturskyddsföreningen Mälaröarna

Föredrag
Thora Dardel – författaren Ingemar Lindahl berättar om flickan på
Stafsund som reste ensam.
När: 16/10 kl 19
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kultur och Ekerö-Munsö
hembygdsförening

RADIOPROGRAM

Ekebyhovs slottsgalleri
”Drömbilder” – oljemålningar Karin
Gissberg och Svante Trottestam.
Utställningen pågår t.o.m. 14/10.
”Gotland i färg och form”, skulpturer och teckningar – Sanny Laurin.
Oljemålningar samt några träsittbänkar – Leif Qvist. Utställningen pågår
20/10-4/11. Lör och sön kl 12-16.

Föreläsning
Peter Sjölund en av författarna till
boken ”Svenskarna och deras fäder
– de senaste 11 000 åren” berättar
om hur man kan använda egna
DNA-spår för att utforska din släkt
och dina förfäder. Köp och gör eget
DNA-test på plats
När: 11/10 kl 19
Var: Biblioteket i Stenhamra
Arr: Ekerö kultur

När: 13/10 kl 8.30-13
Var: Tappströmsskolan
Arr: Mälaröarnas klädbytardag –
plagg, pjuck och pryttlar

”God kväll Mälaröarna”
Nyheter, trafikrapport, väder, kommunens informationschef svarar på
frågor, spännande gäster och allt
handlar om Mälaröarna! Dessutom
– vinn fina vinster i tidningens eget
radioprogram.
När: 11/10 och 18/10 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och
kultur på Mälaröarna, Radio Viking
Klädbytardag
”Plagg, pjuck och pryttlar” – försäljning av höst- och vinterkläder för
barn och ungdom. Swishbetalning.
Inlämning 12/10 kl 19:00-19:45

Kolmila
Kolmilan tänds. Underhållning av
trubadur Staffan Eriksson, korv och
kaffeservering. Snitslad stig från
idrottsplatsens parkering och hembygdsgården.
När: 13/10 kl 12
Var: Hundskog, Adelsö
Arr: Adelsö hembygdslag
Ekebyhovs slott
13/10 och 14/10 kl 14: Medverkan
av Kulturskolans elever.
Arr: Mälaröarnas kammarorkester.
20/10 kl 14: Mälarstråk från Lovö,
ledare Gudrun Pettersson.

Religionsdialog
Christer Sturmark, före detta ordförande i Humanisterna, i samtal med
Yngve Göransson, präst, om relationen/dialogen mellan den kristna tron
och sekulära livsåskådningar.
När: 17/10 kl 19
Var: Stenhamra församlingsgård
Arr: Färingsö församling

BIOFILM

Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Ekerö bio

KOLMILA

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

UTSTÄLLNINGAR

SLOTTSGALLERI

På gång!
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Film
”Little Wing”. Regi: Selma Vilhunen,
Finland 2016. Medlemskort i Filmstudion berättigar till höstens samtliga
filmer. Enstaka biljetter får ej säljas.
När: 18/10 kl 19.30
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum.
Arr: Ekerö filmstudio

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

Program & värdar
Sändningstider: www.radioviking.se
Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

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

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

30

MÄLARÖARNAS NYHETER • 10 OKTOBER 2018

Sporten

’’

Oerhört starkt av laget att säkerställa serieseger redan innan
Henrik Nilsson, tränare Ekerö IK A-lag dam
serien är färdigspelad.

Flera sprintermedaljer till Lena
SPRINT | Närlundabon Lena
Axelson, 45 år, har åter sprungit
hem medaljer i veteran-EM i friidrott.
Den 4 till 6 september ägde veteran-VM i friidrott rum i Malaga.
– Det gick lysande. Jag kom tvåa på
200 meter, trea på 100 meter och
tog medaljer brons och silver i stafetter, berättar Lena Axelson.
Lena Axelson blev svensk mästare på 200 meter i mars i år, då
hon satte nytt rekord i sin åldersgrupp på inomhus-SM i Västerås.
På inomhusveteran-EM i Madrid
samma månad, slog hon det svenska rekordet igen i på 60 meter med
8:13 och sedan igen i semiﬁnalen
med 8:12. I ﬁnalen på 60 meter
kammade hon hem en silvermedalj med tiden 8:13.
Som ung tränade Lena sex dagar
i veckan, men nu är hon varsam för
att inte få skador. Det blir därför
inte träning varje dag, men när hon

Segeryra efter segern mot Ängby på Ängby IP. FOTO: MARKUS BARNEVIK OLSSON

Damerna serievinnare
FOTBOLL | Den 4 oktober blev
EIK A-lag dam klara för division
2.

kerställa serieseger redan innan
serien är färdigspelad. Spelartruppen, som till uteslutande består
av spelare med tydlig koppling till
Mälaröarna, har kämpat hårt och
engagerat för att utvecklas och har
tillsammans med ﬂera av klubbens duktiga juniorer levererat en
säsong att vara stolt över. Fram-

Ekerö IK:s damer vann med 1-0
mot Ängby och blev därmed serievinnare i division 3 och går vidare till division 2.
– Oerhört starkt av laget att sä-

förallt var det vår start som lade
grunden till seriesegern, men även
på hösten har vi visat att vi håller
hög klass och kan spela väldigt bra
fotboll, kommenterar Henrik Nilsson, tränare Ekerö IK A-lag dam.

tränar ger hon allt. Lena tävlar för
Bromma IF.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Lena Axelson med medaljer runt halsen från VM i september i Malaga
och i handen, medaljer från EM i
Madrid som gick av stapeln i mars i
FOTO: MIRA AXELSON
år.

 KORT OM SPORT
HÄSTHOPPNING | Michelle ”Mimmi” Svensson från Ekerö och hästen
W Magic ”Maggan ” blev distriktsmästare i hoppning, då hon tävlade på
Berga ridklubb 16 september. Michelle Svensson är 14 år och tävlande för
Stockholms fältrittklubb i hästhoppning. Michelle går på Birkaskolan och
har sin häst på stallet i Rörby, Drottningholm där hon tränas av Richard
Danielsson, ägare till Rörby och Rastaholms stall.

EWA LINNROS

z

ewa@malaroarnasnyheter.se

Matcher & tabeller
HEMMAMATCHER TILL DEN 23 OKT
BASKET | Damer div 2 n: 20/10 kl Grimsta sporthall (Vällingby):12:00 KFUM Ekerö - Västerås Basket
INNEBANDY | Herrar div 3 n: 20/10 kl 14:00 Mälaröhallen: Ekerö IK - Huddinge IBS • Herrar div 5 B: 20/10 kl 16:00 Mälaröhallen: Ekerö IK (B) - Järfälla IBK (B) • 20/10 kl 17:30 Mälaröhallen: Adelsö IF Stäkets IF

ISHOCKEY | Hockeytrean östra B: 12/10 kl 19:00 Vikingahallen: Ekerö/Skå IK - Älta IF • 16/10 kl 19:00 Vikingahallen: Ekerö/Skå IK - Lidingö Vikings HC • 23/10 kl 19:00 Vikingahallen: Ekerö/Skå IK Gnesta IK

LÄGET 8 OKT
FOTBOLL

FOTBOLL

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

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

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
12
9
9
9
8
6
5
4
2

1
2
4
3
2
2
6
2
2
0

3
4
5
6
7
8
6
11
12
16

48
67
34
32
44
31
24
35
23
13

-

22
28
29
25
34
35
27
48
42
61

43
38
31
30
29
26
24
17
14
6

FOTBOLL
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
17
10
9
8
8
7
7
8
5
6
4

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

2
2
9
8
10
10
10
10
12
8
13
13

79
51
61
57
49
55
39
34
45
40
43
38

-

27
20
47
52
49
61
47
51
67
43
68
59

BASKET

INNEBANDY

INNEBANDY

Damer div 2 n
Djurgården Basket
Hammarby Basket
KFUM Ekerö
KFUM Fryshuset
Visby BBK
KFUM Gävle
Västerås Basket

Herrar div 2
Ekerö IK
IBF Off. Lidingö
Åkersberga IBF
Hammarb. IBK
Råsunda IS
Ingarö IF
Grimsta AIK
Nacka Wall. IBK
Balrog B/S IK
Värmdö IF (B
Huddinge IBS
Tumba GoIF
Runby IBK

Herrar div 5 B
IBF Off. Lidingö (B)
Järfälla IBK (B)
Ekerö IK (B)
Jakobsb. IBF (B)
Vällingby BK
Ängby IF (B)
Lokom. Kista IBF
Häss. SK IBK (C)
Stäkets IF
Adelsö IF

1
0
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1

95
0
0
0
0
0
50

-

50
0
0
0
0
0
95

2
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
2
3
3
3
2
2
3
3
3

3
2
2
2
2
2
2
2
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
1
1
1
1
2
3
3
3

42
29
20
23
14
20
15
14
8
7
15
9
14

-

14
17
13
17
12
19
14
13
8
10
20
30
43

9
6
6
6
6
6
6
6
3
0
0
0
0

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

56
54
33
32
28
28
26
26
26
24
21
17

16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
12
10
7
6
4
4
3
4

1
2
3
0
1
2
2
4
1

1
2
3
9
9
10
10
9
11

60
50
33
40
39
34
31
30
24

-

10
20
22
55
58
37
46
42
51

28
23
14
7
12
7
8
9
7

-

43
38
33
21
19
14
14
13
13

ISHOCKEY
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2

2
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
1
1
1
2
2

18
17
19
9
4
11
11
3
9
4

-

7
1
11
4
3
12
14
4
16
33

6
3
3
3
3
3
3
0
0
0

Hockeytrean östra B
Gnesta IK
3
Södert. Pojk. AIF
3
Spånga IS IK
3
Lidingö Vik. HC
2
Ekerö/Skå IK
2
KTH IF
2
Solna SK
3
Älta IF
3
Kista HC
3

3
2
2
2
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
1
1
0
1
1
2
2
3

12
19
11
4
11
6
16
15
21

9
6
6
6
3
3
2
1
0
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Seriepremiär på gång
FUTSAL | I Tappströms bollhall
är det full fart två kvällar i veckan när Skå IK:s futsalsherrar
laddar upp inför seriepremiären.
Inte mindre än 16 taggade spelare står i startgroparna för att ta
sig an division 3-spelet.
– Vi har haft jättelätt att få ihop ett
lag, det är många som vill spela.
Det är en väldigt blandad grupp,
men de ﬂesta är fotbollsspelare
under den varmare delen av året,
berättar Mikael Larsson, spelande
coach och sektionsordförande.
Ännu har de inte fått veta exakt
när första seriematchen äger rum,
men enligt Fotbollsförbundet ska
den äga rum under helgen den 10
och 11 november.
– Fotbollsförbundet har svårt att
få fram speltider, men vi har fått
veta vilka lag vi ska möta i vår division. Vi ﬁck välja om vi ville börja i
division 2 eller 3, men ﬁck veta att
om vi skulle spela i division 3 så
skulle vi ha ambitionen att spela i
Allsvenskan nästa år. Då valde vi
division 3, skrattar Mikael Larsson.
Så här långt består laget av 16
spelare. Det är endast fyra utespelare och en målvakt på plan under
match, men det är snabba byten
och högt tempo, så det behövs
många avbytare.

| sporten 31

 KORT OM SPORT
TENNIS | I början av oktober deltog ekeröbon och tennisspelaren
Mirjam Björklund i ITF-turneringen i Obidos, Portugal med en
prispott på 25 000 dollar. Hon klarade sig ända fram till semiﬁnalen
som hon förlorade mot turkiskan
Pemra Özgen.
– Jag känner mig nöjd och har
haft en jättebra vecka där jag spelade många matcher. Resultatet är
ett steg i rätt riktning och det jag
har jobbat för börjar falla på plats,
säger Mirjam Björklund.
Nu är hon hemma i Sverige i två
veckor och tränar inför de kommande 25 000-dollarsturneringarna i Oslo och Luxemburg.
Sedan i somras coachas Mirjam
Björklund av Joachim ”Pim-Pim”
Johansson.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Den andra helgen i november äger seriepremiären för Skå IK:s futsalsherrlag rum. Fram tills dess spelar de träningsmatcher för att toppa formen.
FOTO: PRIVAT

Futsal är en fotbollsliknande sport
som spelas inom hus, på mindre
plan och med färre utespelare än
fotboll.
– Det är lite andra regler än fotboll och en helt annan boll som
inte studsar. Det innebär att det
blir mer dribbel och inte lika långa

löptsträckor vilket många tycker är
roligt.
I väntan på att komma igång med
seriespelet har laget bokat in träningsmatcher mot andra lag.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

’’

”Det är lite andra
regler än fotboll och
en helt annan boll
som inte studsar”

Mirjam Björklund.
FOTO: HENRIK-GUSTAVSSON-SWETENNIS

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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tyck!
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vilket
innehåll som lämpar sig på
insändarplats samt även att
korta ner inläggen.

Kampen om Färingsö
Vad tänker du på när du hör
”Färingsö”? Jag tänker på vida
ängar, vacker natur, vilda djur
och kulturarv. Men snart slutar
rådjuren beta och trädtopparna
svaja i vinden. En ny plan för
Färingsö är nämligen antagen...
Att åka buss 176 hem från skolan
eller jobbet och se ut över ängar
med grödor eller skogspartier är
snart ett minne blott. Inom kort
står där istället avverkad skog och
arbetare, i full färd med att bygga de
nya hus som planeras från Skå ända
ut till Stenhamra enligt översiktsplanen på kommunens hemsida.
När jag ser tillbaka på anledningen
till varför jag och min familj ﬂyttade hit för ett decennium sedan,
var det för att slippa stadens stress
och få njuta av den vackra natur

Varför kör adelsöbor om när
det är omkörningsförbud?
Varför kör kvinnor från
Adelsö med mobilen för
örat?
– Bilist

rosor
& tack

att ﬂytta hit hör jag liknande berättelser. Aldrig har jag hört någon
som ﬂyttat hit för att bo bland 4-till

Karusellplan efter nya P-bestämmelser
REPLIK


Lagbrott
bakom ratten

som landsbygden har att erbjuda.
När jag frågar andra människor
som bor härute vad som ﬁck dem

I MN 26 september ﬁnns
dels en redaktionell artikel,
dels en insändare från Eva
Ottoson angående infartsparkeringen vid den så kalllade Karusellplan strax före
Drottningholms slott på
höger sida om man kommer
från Ekerö. Sedan en tid
är Karusellplan avgiftsbelagd för parkerade bilar (15
kronor per timme!) och
längsta tillåtna parkering är
sex timmar. Man häpnar!
För att förhindra att denna
stora grusplan på 10 000
kvadratmeter, som uppenbarligen inte används till
någonting, ska användas
som infartsparkering av
kommunens bilister på

väg till sina arbetsplatser
i Stockholm har Statens
fastighetsverk och slottsförvaltningen vidtagit
åtgärder. Kommuninvånare
som kommer från de längst
bort belägna platserna på
Mälaröarna som Färingsö,
Adelsö, Munsö och andra
delar av kommunen – miltals från stadsgränsen till
Stockholm – de har bara
följt uppmaningen som
myndigheter och media
drivit i årtionden ; ”tag inte
bilen ända in till stan”.
Ottossons insändare är
både enkelspårig och fantasilös. Utan bil, boende
långt ut på Mälaröarna,
med barn och förvärvsarbetande i Stockholm blir
livet komplicerat. Det är

ﬂera hundra kommuninvånare som drabbats av
detta plötsliga beslut innan
man brytt sig om att lösa
parkeringsfrågan. Statens
fastighetsverk och slottsförvaltningen förklarar
åtgärderna vid Karusellplan,
enligt Ottoson, med att
man önskar ”återskapa
Karusellplans ursprungliga
funktioner”. Vad menar
man med det? Det är fortfarande en parkeringsplats,
dock avgiftsbelagd och med
begränsad parkeringstid.
Ottosson och Lovö hembygdsförening borde till
lika delar se sig som ekeröbor och lovöbor.
– Lasse Carlsson,
Adelsö, cyklist

z Veckans rosbukett vill
jag ge till Mälarö omsorgs
personal som verkligen
lever upp till namnet. Mitt
barnbarn var i behov av att
få hjälp med att komma
hem onsdagen den 5 september runt 9:30 bortom
Färentuna kyrka. Skötare
i omsorgsbil passerar och
hjälper henne med skjuts
hem till mig där skrubbsåren blir omplåstrade.

Karusellplan är snudd på öde på bilar efter de nya p-bestämmelserna.

Skandal Sveriges radio!
Hej! Jag är en gammal stockholmare som har ﬂyttat till
Munsö på Ekerö för ett antal år sedan. Jag har alltid sett
på Stockholmsnytt på TV. Tro mig eller ej, Sveriges radio
tycker nu att vi ska tillhöra Radio Sörmland. Ekerö ﬁnns nu
ej med på kartan. Skandal!
– Vänligen Lars Braun bosatt på Munsö i Stockholms län

Alla vill inte ha en småstad
Adam Reuterskiöld (M) uttryckte sin besvikelse över M:s
dåliga valresultat med orden: ”...vi har uppenbarligen inte nått
ut med vår politik...”. Är inte det påståendet en smula förmätet
av en politiker? Politiker är till för kommuninnevånarna, inte
tvärtom. Vi vill också göra våra röster hörda. Till exempel så
kanske vi inte alls vill att Ekerö ska bli en ”småstad” och inte
heller att en vacker kulturbygd med bördig och odlad åkermark ska förvandlas till villamatta.
– Kungsbergabo som tidigare röstat på Moderaterna

Miljötips som behövs nu!

Anledningen till detta var
att möjliggöra förtätning
av storstäder utmed stora
vägar och i redan bullriga
miljöer. När vi sökte bygglov
var det fruktansvärt viktigt
att det fanns ett bullerskydd
och att den tidigare maxnivån ej överskreds för att vi
ens skulle få sätta spaden
i marken. Vår förväntade
byggstart blev fördröjd ﬂera
månader på grund av detta.
Mycket extra pengar gick då
åt för att hyra boende. Jag vet
lite om hur buller påverkar
oss människor och framförallt barn. Föga förvånande

blir det mer skadligt om man
börjat störas av oljud och
vibrationer. Det är som ett
myggbett man börjat klia på,
det kliar värre. Det negativa
beskedet från kommunen
gjorde att jag skrev en överklagan till länsstyrelsen. Men
jag ilsknade till för jag vet ju
att många omkring oss klagar
på väg- och motorbuller så
en liten lapp skrevs till 31
hushåll närmast oss utmed
Ekerövägen. Lappar delades
ut i den regniga höstkvällen.
De behövde bara svara ”ja”
då jag vet att många inte
orkar kämpa, de ger upp.

– Bo i Närlunda

Vilka är ni på bilden?

Inget bullerskydd mot Ekerövägen
I dagarna gavs besked av
kommunen: Inget bullerskydd mot Ekerövägen
behövs. De baserar detta
beslut delvis på att vi är för
få (sju nu i vårt hushåll) för
att motivera kostnaden för
skyddet. Vi är emellertid inte
ensamma om att störas här,
de har valt att dela upp fyra
klagomål och behandla dem
separat, kanske för att lättare
kunna avfärda oss på dessa
grunder? De tycker också
att störningen är acceptabel
för att ny lite mer tillåtande
lagstiftning ﬁnns, det vill
säga antalet decibel har höjts.

– Elin, 19 år

Alla pratar om miljön men få gör något. Tre enkla tips för
att få en vänligare jord och där svenskarna kan gå i bräschen.
– Inför barnbegränsning omgående. Max två barn per
hushåll och familj. Inga undantag.
– Inför en gigantisk skatt på motorsågar som ju bara privatister köper och förstör naturen med.
– Behåll era träd på den egna tomten. Snart ser annars
Närlunda ut som ett nyproducerat småhusområde.
Vill vi det? Det går an att skämta en aning men om vi
vanliga gräsrötter inte börjar någonstans så händer inget.
Vare sig vegomat, ekologiskt eller för den delen el-cyklar
kommer att rädda planeten. Ovan nämnda kostar inget
för någon. Alla vet att barn är den största miljöboven. Och
handen på hjärtat, visst är detta bra?



– Margareta Karlsson

5-våningshöghus, som planeras
byggas i Stenhamra centrum. Jag
blir frustrerad och arg när jag hör
talas om kommunens planer för
Färingsö, men min röst ensam är
inte nog för att påverka...
Jag vill med detta uppmana alla
som på minsta sätt känner samma
sak som jag att sätta sig emot
kommunens planer för bygget
på Färingsö. Kanske är det redan
för sent att stoppa, men tillsammans kan vi om inte annat försöka
påverka utformningen. Allt för att
en dag slippa behöva drömma sig
tillbaka till den vackra landsbygd vi
levde i när vi ﬂyttade hit. Hyreshus,
betongdjungel, småstad; Vad
kommer du att tänka på när du hör
”Färingsö” i framtiden?

Nästa morgon fanns redan
tre svar. Två dagar senare
kom mail med ja från ﬂera
solhemsvägenbor, trots att de
har ett bullerskydd och inte
borde störas...
Ekerö ska växa och bli
småstad. Planer för detta och
ansvaret för allas hälsa vilar
på de beslutande. Vet ni att
ett bullerstört barn presterar
sämre i skolan, att störd nattsömn kan ge hjärtsjuka? Det
struntar kommunen i om det
är för dyrt! Kommunpengar
kommer från oss!
– Anna Voltaire, Närlunda

Fotograf Kenneth Bengtsson tog denna ﬁna bild av ett par
vid Södran på Ekerö 1 juni i år. Nu efterlyser han personerna
på bilden då han gärna vill komma i kontakt med dem. Hör
av er till red@malaroarnasnyheter.se
– Red
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STILFULLT OCH SMART
- SE VEDUM HOS OSS!

20%
PÅ VEDUM
BADRUMSINREDNING.
t.o.m. 31 okt 2018

www.bastuspecialisten.se
Karlsbodavägen 19 A • 168 11 Bromma • Tel 08-445 14 10
Öppettider: Måndag 10-19 Tisdag-Fredag 9-18 Lördag 10-15

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

Har du räddat liv?
Vill du lära dig hur man gör?
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

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

Anmälan skall ske per e-post: ekero@civil2.se
För ytterligare info ring 073-754 63 08
Ekerö Civilförsvarsförening hälsar dig
välkommen!

Ekerö
Civilförsvarsförening

560 340 00
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50 år sedan
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Mälaröarnas
nyheter startades av Svenska
dagbladet 1949
Tack vare ett
aldrig sinande
ﬂöde av
artiklar i MN
sedan 1949,
kan vi här ge
en återblick
av livet på
Mälaröarna för
50 år sedan!

”Påfallande blygsam föreningsaktivitet”
MÄLARÖARNA | Föreningslivet på Mälaröarna är
utbrett, men för 50 år sedan
var föreningsaktiviteten
”påfallande blygsam i Ekerö
kommun i jämförelse med
riksgenomsnittet”, skriver
MN i september 1968.
”En förutsättning för ett mera
utvecklat föreningsliv är att
kommunen ställer ﬂera samlingslokaler till förfogande”
och fritidsnämnden rekommenderar en kraftig upprustning av lokalbesåndet, i första
hand i Träkvista och Drottningholm. Man vill också göra
iordning det gamla Skomakartorpet i Skärvik för scout- och
andra fritidsorganisationer.
Att torpet bär det namnet beror sannolikt på att en skomakare på Träkvista bys ägor omnämns redan 1847 i skriften
”Från by till tätort. Träkvista
och Skärvik på Ekerö från
1700-talet till idag” av Birgitta
Rock Hansen.
Torpet har nyttjats till ﬂera olika verksamheter, under
1940-talet kunde man köpa
mjölk från bonden Lindberg
här, under 1950-talet var det
en bilverkstad. Huruvida
scouter huserat där har MN
inte kunnat ﬁnna uppgifter

Kurser i sällskapsdans och
popdans erbjuds för ungdomar,
dock utanför Mälaröarna. I Ekerö
kommun oroas fritidsnämnden
för en blygsam föreningsaktivitet
och vill bland annat iordningsställa ”Skomakartorpet” till olika
fritidsorganisationer.

om. Under ett antal år på slutet av 1990-talet var torpet
klubblokal för Mälaröarnas
motorklubb men torpet är
idag borta och här har istället
ett villaområde vuxit upp.
Men åter till 1968 och olika

aktiviteter som erbjuds detta
år. Bland annat håller Studie-

främjandet en föräldrarkurs
där ”uppfostringsfrågor och
psykologi åldern 0 till 7 år” är
kursinnehållet. För skolungdomar ﬁnns kurser i sällskapsdans och popdans en bit från
kommunen i biografhuset i
Vällingby.
”Grabbar! Hör och häpna!
Alla våra kurser var fullteck-

nade med ﬂickor redan veckan före kursernas början. Ta
chansen, ett fåtal platser kvar
för grabbar i tonårskurserna”,
lyder annonstexten.
Det finns även aktiviteter
för öarnas bönder, nämligen
plöjningstävling på Tuna, Skå
i både senior- och juniorklass.

Startavgiften är 10 kronor,
vinst är vandringspris och plaketter och och ”2- och 3-skäriga plogar får användas och
skumristen ska vara påmonterad”.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

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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Japandag Söndag 30 september gjorde Japan ett lyckat kulturnedslag med konsert, haikudikter och kalligrafi. Yoko Meenen
förtrollade publiken vid flygeln med sitt spel och Fumiko Horiokas
kalligrafi visualiserade klangernas magi.
FOTO: MASUMI RYDÉN

Selmaträff Den 3 oktober hade det kvinnliga företagarnätverket
Selma ett av sina återkommande frukostmöten. Medlemmarna
Eliisa Lönnborg och Lena Zetterberg föreläste om sina två expertområden ”stress och autonoma nervsystemet” samt ”marknadsföringsstrategi”.
FOTO: PRIVAT

| öarna runt

Konstringen lockade mängder av öbor till en utflyktshelg med kon-

sten i fokus den 28 till 30 september. Den 29:e Konstringen erbjöd
totalt 19 gallerier från Lovö till Adelsö. Av årets 38 utställare fanns
denna kvartett på Ekuddsvägen, fr. v. Robin Fondin, Jill Stark, Malin
Ramquist och Monica Sahlström.
FOTO: OVE WESTERBERG

Invigning Den 21 oktober invigdes Sundby skolas nya bollplan
med roliga lekar, korvgrillning samt rörelse och hälsa i fokus. På
bilden klipper elevrådsrepresentanter Simon Nygård och Filip
Jinneklint samt idrottsläraren Susanne Cedervall bandet.

Änglatema Den helige Mikaels dag, 30 september, med temat

FOTO: EEVA-LIISA LANGLET

FOTO: STEFAN DAHLÉN

”Änglarna”, firades i Färingsö församling med gudstjänst för små
och stora. Dopänglar delades ut och andra änglar fanns i både
olika former och storlekar.

Funderar du på att byta
fönster eller ytterdörr?

EKSTRANDS tar hand om allt. Uppmätning, tillverkning och installation.
t
Fyll i formuläret på ekstrands.com/boka eller ring 08-279092 för offert.
Butik & utställning
Anderstorpsvägen 12 Solna
sthlm@ekstrands.com
08-27 90 92
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Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945
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Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen

Alfa Ekerö

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

Begravningsbyråer

IGNIS
Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

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

Ru t- av dr ag

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Gamla Huset Butik

!

Grattis Jonas
Lundqvist på
25-årsdagen
den 13/7 från
farmor, farfar,
fastrar, farbröder och kusiner.

Åkerstigen 93 - 560 30121

Grattis
Hampus Strate
på 16-årsdagen
den 23/7 från
mormor, morfar, mostrar,morbröder och
kusiner.

Grattis Christoffer Fredén
på 20-årsdagen
den 20/10 från
mormor, morfar, mostrar,
morbröder och
kusiner.

Grattis
Denise Strate
på 10-årsdagen
den 15/10 från
mormor, morfar, mostrar,
morbröder och
kusiner.

FÖNSTERPUTS
www.ekerostad.se
070-5601954

 DÖDA


Vår kära

Trädfällning
z Tomtröjning
z Skogsröjning

Jord, Sand & Grus







Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

Ekerö Skog & Trädgård
072-246 99 86

z

ekeroskogotradgard@outlook.com

Köper alla bilar utan krav!
T ex obesiktigade, oskattade, oservade,
med körförbud, avställda, med besiktningsnedslag,
rostiga, ﬁrmabilar, USA-bilar m.m.

0760-062641

BILAR
KÖPES

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

Allt är intressant
även defekta

0728-488 081 – Jacobsson

0700-61 73 96

Elzbieta
Wolczacka
* 25 februari 1951
har stilla insomnat i sitt hem
sörjd och saknad av oss
✝ 21 september 2018
ALBIN
EWELINA och TONI
Elias Olle
Stor var Din kärlek
God var din själ
Käraste Mamma
Tack och farväl
Älskad och Saknad
Begravningen äger rum torsdagen
den 18 oktober kl 15.00 i Sånga
kyrka. Efter akten inbjudes
till minnesstund. Osa till
Klockarebolagets begravningsbyrå
tel 08-26 81 10 senast den 15/10.
Lika välkommet som blommor är
en gåva till Cancerfonden.

 SÄLJES


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

Katt/kanin-”utegård” med
grind 2,5 m x 2,5 m x 1,4 m
-1,10 m. Koja + låda + bord +
klöspelare. 070-332 76 54.
Pris 1 000 kr.
Trumset (akustiskt) säljes
för 900 kr. 070-489 61 44.

 KÖPES


Fungerande tvättmaskin samt
bänkdiskmaskin köpes till
lagom pris. 070-528 07 42.
Inbyggnadsugn, varmluft
köpes. Spishäll köpes.
Större råsaftcentrifug
köpes. 070-528 07 42.
Frimärken, mynt, vykort.
Gärna hela samlingar och
partier. Bor på Ekerö, kan
göra hembesök. Vänligt och
kunnigt bemötande.
08-400 258 35.
Jag köper gärna dina gamla
LP-skivor, mindre och större
samlingar, pop, rock, jazz,
60- till 80-tal. Även CD-skivor kan vara av intresse.
Kontakta mig (telefon/sms)
på 073-037 10 36.





UTHYRES



• Gunnel Emilia Toini
Birgitta Hackman, Ekerö,
avled den 8 september
i en ålder av 81 år.

Vår Älskade
Pappa och Farfar

Sten Lindblad
* 14 december 1926
✝ 29 september 2018
har efter ett långt
innehållsrikt liv lämnat oss
i tacksamt minne bevarad
JOHNNY och AGNETA
med familjer
Släkt och vänner
Begravningen äger rum i
Adelsö kyrka
torsdag 18 oktober kl. 11.00.
Efter akten är ni välkomna till
minnesstund. Var vänlig anmäl
deltagande till ekero@ignis.se
eller 560 310 65 senast 14/10.
Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden
0200-88 24 00.

PRIVATA ANNONSMARKNADEN

Hans Melander,
tredje generationen

Saga och
Emmas lillasyster Freja
är äntligen här!
BB Stockholm
3 september
Alex och Björn

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

Hem/företagsstäd

z

| familj

Du som längtar efter sol och
värme i höst eller vinter!
Åk till Malta och hyr en av
2 lägenheter i Marsascala.
1 eller 3 sovrum, för 4 eller
6 personer. Eller res ﬂera
familjer tillsammans och bo
var för sig. Härlig sjöutsikt
och bara några minuters
gångväg till bad, pool,
restauranger och strandpromenaden. Direktﬂyg
med SAS el Ryanair.
Ring 070-695 12 50 eller
08-560 212 34.
Höst eller vinter i fjällen.
Sugen på ﬁske eller
fjällvandring i höst ?
Eller på skidåkning på
längden eller i backen ?
Hyr vår ﬁna fjällstuga på
Röstberget i Funäsdalen.
Stugan har 8 bäddar i 2
sovhytter, kök med storstuga, bastu och öppen
spis. Tel 070-695 12 50
eller 08-560 212 34.

 ÖNSKAS HYRA


Bryggplats för större båt,
15,5 m x 6,20 på Ekerö.
Tillgång till el och vatten.
070-959 76 06,
kjell.samuel@gmail.com

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

• Sten Axel Lindblad,
Adelsö, avled den 29
september i en ålder
av 91 år.
• Gerd Mariana Yman,
Ekerö, avled den 29
september i en ålder
av 73 år.
• Patrik Mikael Peltomäki,
Ekerö, avled den 1 oktober
i en ålder av 50 år.

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

Nära affär och buss. Svar
till: gillberga.vj@gmail.com

Lägenhet 40 kvm i Kungsberga, Färentuna.

• Åke Nils-Olof Norhager,
Adelsö, avled den 28
september i en ålder av
57 år.





BORTSKÄNKES



Piano ”August Förster” från
1917. Skänkes mot hämtning. 08-560 314 35 eller
072-522 53 20.
Blå/ mönstrad soffa i sektioner, kan monteras utifrån
önskemål, ca 4-5 meter,
man sitter relativt rak i den.
Kan passa förening/väntrum/allmänutrymme mm.
Bortskänkes mot avhämtning. 070-528 07 42.
Vit Billy bokhylla i ﬁnt skick.
mått: 40 x 28 x 202 cm.
070-636 36 12.

 SÖKES


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

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Publicering sker i nästkommande nummer,
i turordning samt i mån av utrymme.
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Mälarökrysset
Konstruktör Lars Fjellström
Välkomna att lösa ett korsord på temat Mälaröarna.
Krysset är konstruerat av mälaröbon Lars Fjellström.
TÄVLA! Lös krysset och lista ut meningen/meningarna i de
färgade rutorna. Mejla meningen till:
kryss@malaroarnasnyheter.se och uppge även postadress.
I ämnesrutan skrivs bara för- och efternamn. Bland de rätta
svaren lottar vi efter helgen ut ett PRESENTKORT på 100
kronor hos Färingsö trä.
Bilden: Skördefest på Adelsö.
FOTO: OVE WESTERBERG

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




Biltjuv ångrade
kvickt sitt tilltag

z SLÄP
z 4-HJULSMÄTNING




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

UbbeSotare
– Ny regi sedan 1 juni 2015 –

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



zwww.ubbesotare.se

MÄLARÖARNA | En biltjuv
med otur, ett ungdomsgäng som rånar och ett
tillfälle för kommunens
unga medborgare att träffa
polisen, är några av de
aktuella händelser som
polisen kan berätta om.

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...


En sedelärande historia utspelade sig i slutet av september då en biltjuv ﬁck ångra att
han valde just Mälaröarna för
att utföra sitt brott.
– På morgonen den 28
september var Nockebybron
avstängd i båda körfälten
under en och en halv timme
med anledning av att två bilar frontalkrockat. Samtidigt
som kön stod stilla passade
en person på att stjäla en
bil på Ekerö och körde mot
Brommahållet, jagad av bilägaren. Tjuven fastnade i
köerna och försökte då köra
in vid Kärsön och lämna
ifrån sig bilen. En hundpatrull kom till platsen och

bete är också förebyggande
och ett av deras återkommande sätt att grundlägga
goda relationer till kommunens yngre medborgare, är
att delta i de så kallade ”Sexårsdagarna”.

”Det är ett gäng
som rör sig i hela
Brommaområdet
och har utfört
många rån”
En biltjuv blev nyligen varse att det är riskfyllt att begå brott på
Mälaröarna om man vill fly in mot stan.
FOTO: ARKIV

lyckades spåra upp tjuven
som greps, berättar Samuel
Sjöö, kommunpolis.
Han passar även på att
uppmana till försiktighet för
de kollektivtraﬁkresenärer
som passerar Brommaplan
antingen på väg ut till Mälaröarna eller in mot stan, då
det ﬁnns en risk att bli rånad.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

PC Akuten

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


– Det är ett gäng som rör sig
i hela Brommaområdet och
har utfört många rån. Bland
annat har de tagit mopeder
och jackor. Vi har bra koll
på dem och jobbar hårt mot
just det här gänget, men det
är ändå bra att vara försiktig,
menar han.
En stor del av polisens ar-

– De äger rum under två dagar i denna vecka och det är
vi tillsammans med räddningstjänsten och ambulansen som möter kommunens
sexåringar. De ska till exempel få se hur viktigt det är
med reﬂexer för att synas i
mörkret.

i säkra händer







Djupgående,
avslappnande,
holistiskt



Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

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

08-560 300 15

z

www.ekerohalsorum.se

z

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!

08-24 70 80

www.ingwallkoket.se

Vi har 4,6
i snittbetyg
hos Reco.

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

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

Försäljning av:

ÖGONFRANSAR & NAGLAR

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.

Classic och advanced
100 olika färger gellack
Agent för 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$%
)ÆJHOÃQJHQV*ÆUG6NÆ

WUR[KDPPDUHQWUHSUHQDGVH

LOKALER

LACKERING

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

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

uthyres till
hem & företag
z
z

TAXI

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

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

¡ဖ¡´ဖ¦£¡
¦Ŵ¡ဖ ¤¡ö¡ဖÄ

560 340 00

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

FÄRGHANDEL

Ditt taxibolag
på hemmaplan

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

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

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

TRÄDGÅRDSBUTIK

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

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

www.fsons.se

Ekerö • Träkvista Torg

08-707 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
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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

Parkterrassen 10, Ekerö
4 rok, 106 m² UTGÅNGSPRIS 4 495 000 kr VISAS Ring
för tidsbokning. BYGGÅR 2004 TOMT 91 m² EP 79 kWh/
kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01
61

Karlskärsvägen 25, Färentuna
UTGÅNGSPRIS 1 350 000 kr VISAS Lö 13/10, ring för
tidsbokning TOMT 2079 m² MÄKLARE Linn Lagerqvist
TELEFON 070- 510 65 69

Stilren design

Fågelsången 4, Munsö

Fin sjöglimt

3 rok, ca 87 m² UTGÅNGSPRIS 2 975 000 kr VISAS Ring
för tidsbokning. BYGGÅR 1986 TOMT 2747 m² EP 134
kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070510 65 69

Naturskön villatomt

Solvägen 4, Ekerö, 7 rok, 257 m²

Barnvänligt område

Lantlig vacker miljö
Nära till buss och bad

7 rok, 257 m² UTGÅNGSPRIS 8 475 000 kr VISAS Sö 21/
10 kl 13.30-14.15, Må 22/10 Ring för tidsbokning.
BYGGÅR 2008 TOMT 971 m² EP IU MÄKLARE Sophia
Åkerman TELEFON 070-760 46 63

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

Trivsam 1-plansvilla - idylliskt läge
Utsikt över hagmark
Kök från 2008 & dusch från 2010

Stor härlig familjevilla
Centralt läge i Närlunda
Ljusa fina ytor

