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Många
byggplaner
Kommunens plankontor har fullt upp. Många 
byggplaner är under arbete, en av dem som kom-
mit en bit rör Träkvista torg.  | 6

Årets företagare
Tre välkända företag av varierande storlek är finalister-
na till Årets Ekeröföretag. | 16

Får kommunen böter?
En av de frågor som kommunens kommunikations-
chef Johan Elfver svarar på är om kommunen får 
böter för det bygglov som de givit för Silviahemmet, 
men som avslagits av Mark- och miljööverdom-
stolen. |  20

Trafikverkets satsning
Flera av Mälaröarnas alléer genomgår omfattan-
de   restaureringar och återplanteringar. Invid en av        
dem bygger Trafikverket även upp en raserad sten-
mur. | 18

” Vi blev därför förvånade över Mark- och 
miljööverdomstolens beslut att upphäva 
bygglovet. Silviahemmet har tillsammans 
med byggföretaget inkommit med en förnyad 
ansökan som vi kommer att handlägga 
utifrån de riktlinjer som finns i Mark- och 
miljööverdomstolens beslut.”  |  tyck 28

Nytt liv till Eriks historia
Nästan 150 år efter sin död får riksdagsmannen och 
adelsöbon Erik Anderssons livshistoria ny spridning i 
samband med att hans gravsten restaurerats. | 22 

Två VM-spelare i Othello
De två mälaröborna Emma Löfroth och Veronica   
Stenberg har varit i Prag och tävlat i VM i Othello.             
| Sporten 26 

Ny sportchef
Ekerö IK:s ishockeysektion har fått ny sportchef. På 
sportsidorna berättar han om sina visioner och sitt 
intryck av spelarna i klubben. | Sporten 26
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’’
L, S, MP och Ö går ihop
Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Öpartiet bildar koalition. Ekeröalliansen är förvån-
ade över att Liberalerna ”byter sida”.

Det politiska läget i kommunen kan komma att förändras nu när Liberalerna slår sig samman med oppositions-
partierna. De får tillsammans fler mandat än alliansen, men att detta ger dem makten är inte självklart. De båda 
blocken medverkade i tidningens radioprogram och gav sin syn på de nya förhållandena. | 10 FOTO: JOAKIM JONSSON

Ekerö bostäder har sagt upp hyresgäster och plane-
rar att riva hus för att bygga nytt och förtäta. Frågan 
är om det är förenligt med att husen och området är 
klassat som riksintresse. | 12-13         FOTO: EWA LINNROS                                                                    

Byggplan 
i Svartsjö
oroar 

Vad tycker du om 
bilköer? 

Vi finns i Ekerö C

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

FÄRENTUNA • Tel 560 425 80 

Äntligen 

   Nu 50 % 

ALLA

På Bryggavägen har byggnationen av ett lägen-
hetshotell startat . Sid 14.   
         ILLUSTRATION: JAN SIFVERT                  

Kolmilan på Adelsö eldades nyligen för att fram-
ställa tio kubikmeter träkol. Sid 35.                                         
                           FOTO: ANITA BJÖRK
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Liberalernas, Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Öpartiets sammangående överraskade 
många, inte minst Ekeröalliansen. Hur stor förändring detta kommer att innebära för kom-
munen vet vi inte ännu, men säkerligen kommer det att påverka beslutsprocesserna inom 
politiken.

För boende i Svartsjö kom Ekerö bostäders byggplaner som en plötslig och för dem, oväl-
kommen överraskning. Hyresgäster har sagts upp och privata fastighetsägare reagerar starkt 
mot rivningsplaner av hus omkring dem. Läs mer om detta på sidorna 12 och 13.

Kommunens plankontor arbetar däremot sällan med plötsliga förändringar. Från planering 
till faktiskt bygge, är processen lång. Vi har träffat kommunens planchef som berättar om 
pågående planärenden.

En annan byggnation som planerats sedan ett drygt år är det lägenhetshotell som kommer 
att ligga i Brygga industriområde. Nu har byggnationen startat, mer om detta finner du på 
sidan 14.

Det kan ibland ta tid att få det där lilla extra erkännandet, men plötsligt händer det. För ett 
av tre nominerade företagen i kommunen kan detta bli verklighet då ”Årets företagare” ska 
utses i november. 

Vi förändrar aldrig det som är vårt signum, att allt vi skriver om inom både nyheter, sport 
och kultur, handlar till 100 procent om Mälaröarna. 

  EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Plötsliga förändringar

Nyheter..................................................sid 6-22
Fråga Johan .............................................. sid 20 
Kultur ........................................................ sid 24
På gång .......................................................sid 25
Sporten ..................................................... sid 26
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Mälarökrysset ..........................................sid 32 
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Privata annonsmarknaden .................  sid 34 
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100 % MÄLARÖARNA!  
MN  håller koll på Mälaröarna åt dig! 

Gjord för mälaröbor, av mälaröbor 
på Mälaröarna.

MN delas ut av Bring Citymail

Mälaröarnas nyheter startades av 
Svenska Dagbladet 1949

 nyheterMÄLARÖARNAS

Specialvisning!

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

Just 
nu!

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet frånVi bjuder alltid på kaffe!

  

30 % 
rabatt 
under dagen 
på glasen!

Onsdagen  24 oktober
kl 11-18.30: Möt Maria 
från Boss & Moschino.  
Ta chansen och prova 
hela kollektionen! 



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

FASTIGHETSBYRAN.SE

Utgångspris 11 900 000 kr Rum 9 rum, varav 6 sovrum Boarea 218 kvm Tomt 2 282 kvm Byggt 1990
Energiklass B Ring för tidbokning Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Ekerö | Drottningholm Barkarby Smedstorpet 32, Lovön

Utgångspris 5 100 000 kr Rum 5 rum, varav 4-4 sovrum Boarea 146 kvm + 24 kvm Tomt 2 500 kvm
Byggt 1948 Energiklass D Ring för tidbokning Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Ekerö Helgö Bergsrundan 10

Utgångspris 3 475 000 kr Avgift 4 445:-/mån (ink värme , VA) Boarea 81 kvm Vån 1 av 3 (Hiss)
Visas Sön 28/10 12.30-13.00 Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

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

Utgångspris 3 175 000 kr Avgift 4 789:-/mån Boarea 81 kvm Vån 3 av 4 (Hiss) Energiklass C
SÅLD INNAN VISNING! Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

3:a Ekerö | Ekerö Tätort Ekebyhovsvägen 9

SÅLD

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 28/10 13.45-14.00 Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö | Färingsö Enbybacken 1

Utgångspris 1 275 000 kr Tomt 1 893 kvm Ring för tidbokning Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Drottningholm Kungshatt Kungshättan 40

Utgångspris 10 650 000 kr Rum 7 rum, varav 4-5 sovrum Avgift 61 736:-/år Boarea 198 kvm + 58 kvm
Tomt 7 500 kvm Byggt 1935 Energiklass C Ring för tidbokning Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Ekerö | Drottningholm Lunda 36, Lovön

Utgångspris 5 750 000 kr Rum 6 rum, varav 4-4 sovrum Boarea 148 kvm Tomt 404 kvm Byggt 1972
Energiprestanda 90 kWh/kvm år Ring för tidbokning Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Ekerö Närlunda Trädgårdsvägen 23



 Lösviktsgodis   ICA.          

 /kg 
 59k 

 59  90  /kg 

 Grillad kyckling   Kronfågel. Ursprung 
Sverige.   935-1225 g.   Nettovikt kan variera. 
  Jfr pris 32:65–42:67/kg.   Max 2 köp/hushåll.  

 Pommes Frites, Strips   
ICA.   1 kg.   Fryst.   Jfr pris 10:00/kg.    

  

 2  för

 20k 
 Glass   SIA Glass.   0,5 liter.   
Gäller ej Sorbet.   Jfr pris 25:00/liter.    

  

 2  för

 25k 

 39  90  /st 

 Nötfärs   Ursprung Sverige.   
Storpack.   Max 12% fetthalt.   
Jfr pris 59:90/kg.   Max 2 köp/hushåll.  

Supergoda klipp!



Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Vi har mass or av frukt och grönt 
som förgyll er dina italienska 

delikatess er!
/Fann y - frukt & grönt

 Tryffelsalami   Ursprung Italien. 
      Jfr pris 399:00/kg.    

 Fänkålssalami   Italien.       Jfr pris 249:00/kg.    

 39  90  /hg  24  90  /hg 

 Basilika    Orto Novo. I kruka.         

 Selection Pasta   ICA Selection.   250 g. 
    Jfr pris 99:60/kg.    

 24  90  /st 

 Ruccola   Orto Novo. I kruka.          

Italien forever!

 Odlad här på Ekerö 

�

 Från vår Deli 

� �

  /st
 10k 

 /st 
 10k 

Rustiqo  Skinka   Ursprung Italien. 
      Jfr pris 249:00/kg.    

 24  90  /hg 

Öppet 8–22

Tappström
Priserna gäller vecka 43 t o m 28/10-18 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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KOMMUNEN | På kommunsty-
relsens arbetsutskott, KSAU i 
början av oktober, behandlades 
många av kommunens byggpla-
ner. Det handlade bland annat 
om Tappsund, Sanduddens skola, 
Brygga och Skå Edeby. 

– En planläggning för ett område i 
Tappsund, närmare bestämt mitt 
emot Gustavalund ska inledas. 
Här är det tänkt att både lägenheter 
och radhus ska kunna byggas. Men 
det planprogram som planenheten 
fått i uppdrag att ta fram är för ett 
större område längs Bryggavägen.

– Vi ska utreda både kommunala 
och privata fastigheter. Det är två 
exploatörer som har ansökt om att 
få bostadsändamål utrett, berät-
tar Emma Embretsen, planchef i 
kommunen.

Man ska även titta på placering 
av en förskola och även möjlighe-
terna till en strandpromenad till 
Jungfrusund.

– Det är en fortsättning på den 
strandpromenad som tidigare 
planlagts och det vi tittar på är hur 
man kan ansluta till den på ett bra 
sätt, förklarar Emma Emretsen. 

Det har nämnts att man även ska 
se över möjligheterna att bygga en 
ny skola i Bryggaområdet, men 

framtagning av ett planuppdrag 
för detta kommer lite senare. 

2016 beslutades att Sanduddens 
skola skulle byggas ut. Nu är man 
framme vid ett så kallat samråd 
vilket innebär att kommunen 
skickar ut planförslaget till myn-
digheter, sakägare och andra be-
rörda parter som skriftligen får 
lämna synpunkter till kommunen.

– Under hösten kommer vi att 
gå ut med ett samråd och tidspla-
nen är att vi ska ha en plan klar för 
antagande till sommaren, säger 
Emma Embretsen. 

Ett annat område som ska plan-
läggas är Skå Edeby. Här rör det sig 
om 180 bostäder i form av villor, 
kedjehus och radhus. Men det här 
ligger lite längre fram i tiden, i för-
sta skedet utreds förutsättningar-
na och målen med området.

– Vi ska utreda om området är 
lämpligt för bostadsbebyggelse. I 
samband med det vill vi också se 
hur den vägdragning som finns fö-
reslagen i översiktsplanen, ska an-
sluta till de nya bostadsområdena.

Planarbetet för Träkvista torg 
har pågått en längre tid och en de-
taljplan har varit ute på samråd. 
Många synpunkter har kommit in.

– Vi har sammanställt synpunk-
terna och vi jobbar på en omarbet-
ning av detaljplanen. Tidsplanen 
var att vi skulle kunna gå ut på 
granskning nu till hösten, men det 
kommer vi inte att hinna utan det-
ta blir nästa år. Då är det samma sak 
som ett samråd, vi kommer att visa 
vilka ändringar vi har gjort och 

man får komma in med synpunk-
ter igen, säger Emma Embretsen 
som hoppas på att man har kunnat 
arbeta in alla synpunkter och fått 
fram en bra lösning.

– Vi gör ett ganska stort omtag, 
sedan kan det komma in andra sa-
ker som styr och andra viljor. En 
planprocess kan ta lite olika lång 

tid och omfatta flera granskningar 
och samråd. Men det är min stora 
förhoppning att vi ska få till en bra 
lösning inför kommande gransk-
ning.

Vad är det då som man har änd-
rat utifrån de inkomna synpunk-
terna?

– Det är flera saker, bland annat 
höjder på byggnaderna och place-
ringar som vi ser över. Men vi har 
inte ett färdigt förslag än. Vi har 
fått in väldigt mycket synpunkter 
och dessa försöker vi nu att ta hän-
syn till, säger Emma Embretsen.

Om det inte blir ett ytterligare 
samråd efter att det nya förslaget 
presenterats och planförslaget 
inte ändrats väsentligt, är det dags 
för ett antagande. Det är då kom-
munfullmäktige som ska anta de-
taljplanen. Kommunfullmäktiges 
beslut kan dock överklagas, men 
det är bara de som senast under 
utställningstiden skriftligen fram-
fört synpunkter som inte tillgodo-
setts, som får överklaga. Överkla-
gan ska ske inom tre veckor från 
den dag beslutet anslagits på kom-
munens anslagstavla. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Många byggnadsplaner ska tas fram 

BYGGNATION ”Vi har fått in väldigt mycket synpunkter och dessa försöker vi nu att ta hänsyn till” ’’

Bilden visar ett förslag från en exploatören i en ansökan om bebyggelse vid 
Bryggavägen. Vilken utformning av bebyggelsen som är lämplig kommer att 
studeras under planprocessen.                                 ILLUSTRATION: REIERSTAM ARKITEKTUR



Varmt välkomna! 
Hälsningar Färingsö Konsumentförening 



 
Ons 2018-10-24 Adelsö kyrka 
12:00 VECKOMÄSSA Ann-Sofie Kamkar
 Efter gudstjänsten, välkommen på soppa i Adelsö Hembygdsgård.
Ons 2018-10-24 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA Hanna Holmlund, Mie Johansson  
Tors 2018-10-25 Ekebyhovskyrkan 
11:45 LUNCHMUSIK Kerstin Baldwin Sterner  
12:00 SOPPLUNCH 50 kr
Tors 2018-10-25 Klockargården, Lovö
18:30 KURA SKYMNING MED VINYL 
 Vi samlas vid öppen brasa och lyssnar och samtalar kring våra vinylskivor. 
 Dan Bekking
Lör 2018-10-27 Klockargården, Lovö 
14:00 MILJÖSEMINARIUM VEM HAR MAKTEN ÖVER MATEN? 
 Om villkoren för ekologiska jordbrukare från olika delar av världen med 
 inriktning på kvinnliga småbrukare. 
 Ett samtal mellan Elin Rydström, ekologisk bonde som brukar marken 
 intill Lovö kyrka och småbrukare från olika delar av världen.    
 Ekologisk förtäring till självkostnadspris. 
 Arrangemang: Ekerö pastorat och Afrikagrupperna
Sön 2018-10-28 Drottningholms slottskyrka 
16:00 TEMAMÄSSA FROSTENSON 
 Magnus Ehntorp, Leif Asp, 
 Rasmussons vokalensemble, dir. Incca Rasmusson
Sön 2018-10-28 Ekebyhovskyrkan 
11:00 EKEBYHOVSMÄSSA Hanna Holmlund, Helena Hansson  

Mån 2018-10-29 Ekebyhovskyrkan 
18:30 EKERÖ PASTORAT KYRKOFULLMÄKTIGE   
Ons 2018-10-31 Ekebyhovskyrkan  
19:00 VECKOMÄSSA Magnus Ehntorp, Mie Johansson  
Tors 2018-11-01 Ekebyhovskyrkan 
11:45 LUNCHBÖN    
12:00 SOPPLUNCH 50 kr

Fre 2018-11-02 Adelsö kyrka 
12-18 KAFFESERVERING I VAPENHUSET   
Fre 2018-11-02 Ekerö kyrka 
19:00 KONSERT 
 F. SCHUBERTS MÄSSA NO.2 I G DUR D.167 
 OCH ÄVEN MUSIK AV W A MOZART OCH AUGUST SÖDERMAN 
 Mårten Mårtensson, Ekerö Kyrkokör och Kammarensemble 
 med Helena Hansson, Elin Lindgren m.fl. och solister ur kören. 
 Kerstin Baldwin Sterner – orgel
 Helena Lidén Moore – dirigent
Fre 2018-11-02 Munsö kyrka 
12-18 KAFFESERVERING I VAPENHUSET    

ALLA HELGONS DAG
Lör 2018-11-03 Adelsö kyrka 
10-16 KAFFESERVERING I VAPENHUSET    
16:00 MINNESGUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING  
 SCHUBERTS MÄSSA NO.2 I G DUR Ann-Sofie Kamkar, Ekerö kyrkokör,  
 Helena Lidén Moore – körledare Instrumentalister: Helena Hansson, 
 Elin Lindgren, Anna Hansson m.fl. Anna Pihl Lindén – orgel
Lör 2018-11-03 Ekebyhovskyrkan 
11-16 LJUSTÄNDNING PÅ ALLHELGONA Välkommen att tända ljus 
 och bli bjuden på kaffe/kaka. Kyrkan är öppen för alla. Anita Lahham
Lör 2018-11-03 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA Mårten Mårtensson, Kerstin Baldwin Sterner, Ekeröensemblen 
14-17 STILLA ORGELMUSIK med Kerstin Baldwin Sterner  
15:00 LJUSANDAKT Monika Regnfors Sjörén, Kerstin Baldwin Sterner  
18:00 MINNESGUDSTJÄNST Monika Regnfors Sjörén, Kerstin Baldwin Sterner 
 Viveca Axell Hedén – sång
Lör 2018-11-03 Lovö kyrka 
13-16 KAFFE I VAPENHUSET
15-18 STILLA ORGELMUSIK med Vivi-Anne Gäfvert  
Lör 2018-11-03 Munsö kyrka 
10-19 KAFFESERVERING I VAPENHUSET    
19:00 MINNESGUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING Ann-Sofie Kamkar  
 Helena Lidén Moore – solosång, Anna Pihl Lindén – orgel

SÖNDAG EFTER ALLA HELGONS DAG
Sön 2018-11-04 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA Monika Regnfors Sjörén, Kerstin Baldwin Sterner, Helena Moore sång 
Sön 2018-11-04 Lovö kyrka 
16:00 MINNESGUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING 
 REQUIEM AV G FAURÉ OCH HEAR MY PRAYER AV F MENDELSOHN 
 Mårten Mårtensson, Lovö Kyrkas Kör och Bromma kyrkokör. Dir Leif Asp 
 och Anne-Marie Boden. Teresia Frödinger, sopran  Krister Zachrisson, 
 baryton. Orkester. Ann Wallström, konsertmästare
Sön 2018-11-04 Munsö kyrka 
16:00 ADJÖ, HERR MUFFIN - GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA 
 Ann-Sofie Kamkar, Torbjörn Gustavsson, Hasse Johnzon – gitarr
 Adelsö Munsö barnkör, Maria Nordenback Kress – körledare 
 Mona Wikborg – församlingspedagog

Tis 2018-11-06 Ekebyhovskyrkan 
16:30 GUD OCH SPAGETTI Mat serveras från kl 16.30. Efter maten blir det något
 pyssel/aktivitet. Kl 18.00 avslutar vi barnvänligt i kyrkan. 
 Kostnad: 40 kr vuxen/gratis för barn. Max 100 kr/familj.
19:00 … EFTER ME TOO …  S:T LUKASSTIFTELSENS ÖPPNA FÖRELÄSNING 
 Om hur sexuella övergrepp får konsekvenser för samhälle och individ. 
 Att bryta tystnaden är avgörande för att skapa förändring. 
 En föreläsning med Inger Björklund, socionom och leg psykoterapeut på 
 S:t Lukas mottagning i Bromma. Inger har tidigare arbetat på RFSU klinik
 och ungdomsmottagning
Ons 2018-11-07 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA Dan Bekking, Daniel Stenbaek

Med reservation för ev ändringar

                                PÅ MÄLARÖARNA          

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

EKERÖ PASTORAT 

ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

ALLHELGONAHELGEN  2018

Info från Kyrkogårdsförvaltningen Ekerö pastorat
Försäljning av gravljus och kransar
Personal från kyrkogårdsförvaltningen kommer att finnas på kyrkogårdarna, för att svara på frågor 
om gravar och gravskötsel. Det kommer även att finnas möjlighet att köpa ett gravljus eller en krans. 
Observera att antalet kransar och ljus är begränsat. 
Ekerö  fr 2 nov  14:00 – 17:00 
Ekerö lö 3 nov  10:00 – 17:00 
Adelsö, Munsö och Lovö  lö 3 nov  10:00 – 17:00

Ljuständning
Vi kommer under lördagen att på varje kyrkogård tända ljus för alla som har gravsatts under året. 
Mer information finns på plats. 

Köp ett ljus
Har du inte möjlighet att komma till kyrkogården kan du genom oss köpa ett ljus som vi tänder på din 
anhörigas grav. Beställning sker genom en swish-insättning på 50 kr till 123 396 39 15. 
Ange kyrkogård, gravnummer och gravsatts namn. 
Beställning måste swishas senast onsdag 31 oktober kl 12:00.

Hitta graven
Är du osäker på gravnummer eller var din anhöriga är gravsatt kan du söka på www.svenskagravar.se

Vid frågor ring 08-560 387 00

Välkommen att minnas

  



                                PÅ MÄLARÖARNA          

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

24 OKTOBER - 7 NOVEMBER 2018

Allhelgonahelgen i Färingsö församling
LÖRDAG 3 NOVEMBER
Öppna kyrkor
På Alla helgons dag håller vi alla våra kyrkor öppna mellan 13.00-19.00  
för ljuständning och stillhet. Kaffeservering mellan 13.00-17.00.

Minnesgudstjänst
Färentuna kyrka kl. 15.00. Vid minnesgudstjänsten läses namnen  
på alla dem som gått bort det gånga året. Vi tänder ljus och  
får lyssna till stämningsfull musik med Margareta Nilsson, harpa. 
Ligita Sneibe, orgel. Yngve Göransson, präst.

SÖNDAG 4 NOVEMBER
Gudstjänst med nattvard 
Sånga kyrka kl. 11.00. 
Yngve Göransson, präst. Joakim Wanzelius, orgel.

Allhelgonakonsert
Färentuna kyrka, kl. 18.00. 
Färingsö kyrkokör 
Birgitta Lindeke Levin, dirigent och sopransolist 
Ligita Sneibe, orgel 

Henryk Górecki: O Domina nostra 
Agneta Sköld: Requiem 
Peteris Vasks: Dona nobis pacem

GUDSTJÄNSTER 
 
Ons 2018-10-24 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Lars Brattgård, Ligita Sneibe. 

Sön 2018-10-28 Stenhamra församlingsgård
11:00 GUDSTJÄNST - DE ÄLDRES DAG 
 Lars Brattgård, Ligita Sneibe. 
 Ingegerd Nilsson, sopran, medverkar. 
 Gudstjänst med efterföljande fika. Vi hyllar de äldre  
 men alla åldrar är hjärtligt välkomna.  

Ons 2018-10-31 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Lars Brattgård, Ligita Sneibe.

GRUPPER OCH MÖTESPLATSER 
       
ÖPPET KYRKIS

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

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

MINIORER (F-KLASS - ÅK 2)  

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

  

www.facebook.com/faringsoforsamling

Entrappaned - Vår ungdomsverksamhet

En trappa ned - Vår ungomsverksamhet

Färingsö församling i sociala medier:

Prenumerera gratis på vårt månadsutskick!  
Maila eller ring vår kommunikatör Joakim Jonsson.
joakim.jonsson@svenskakyrkan.se - 08-564 209 26

Soppa med Ö-laget
På Torsdagssoppan 25 oktober 
får vi avnjuta folkmusik och 
annat när Ö-laget gästar oss. 
Soppa, bröd, kaffe och kaka, 
50 kr.  
Välkommen! 

Stenhamra församlingsgård 
Torsdag 25 oktober 12.00 

Körcafé 
FaVo-kören bjuder på en härlig 
musikmix från det ljuva 60-talet.  
Körledare: Birgitta Lindeke 
Levin.  
Caféet öppnar 14.30 och kören 
drar igång kl. 15.00. 
60 kr för fika och konsert.  

Stenhamra församlingsgård 
Lördag 27 oktober 14.30

STENHAMRA
Plattform

Tobbe Trollkarl 
Nu kan du se Tobbe Trollkarls 
jubileumsshow på Maxim- 
teatern, lördag 10/11 kl. 11.00, 
till rabatterat pris! 100kr/st. 
Begränsat antal biljetter, först till 
kvarn... 
E-posta: 
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se 

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

ALLA HELGONS DAG 
 
Lör 2018-11-03 
13.00- ÖPPNA KYRKOR I FÄRENTUNA, SÅNGA, SKÅ  

19.00 OCH HILLESHÖG. 

 Kom till våra vackra kyrkor för ljuständning    
 och stillhet.  Kaffe serveras 13.00-17.00.  

15:00 2018-11-03 Färentuna kyrka
 MINNESGUDSTJÄNST

 Vi tänder ljus för de som lämnat oss under det  
 gångna året.  
 Yngve Göransson, präst 
 Ligita Sneibe, orgel 
 Margareta Nilsson, Harpa 
 Birgitta Sommarbäck, diakon 

SÖNDAG EFTER ALLA HELGONS DAG 
 
Sön 2018-11-04 Sånga kyrka
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 

 Yngve Göransson, präst 
 Joakim Wanzelius.   

18:00 2018-11-04 Färentuna kyrka
 ALLHELGONAKONSERT

 Färingsö kyrkokör 
 Birgitta Lindeke Levin, dirigent och sopransolist 
 Ligita Sneibe, orgel 

 Henryk Górecki: O Domina nostra 
 Agneta Sköld: Requiem 
 Peteris Vasks: Dona nobis pacem

JUNIORER (ÅK 3-ÅK 5)
Tisdagar                              Färentuna församlingshem
Mer info och anmälan på hemsidan: 
svenskakyrkan.se/faringso/juniorer

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 KYRKLIGA SYFÖRENING

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

STICKA OCH SKICKA

Varannan onsdag                    Stenhamra församlingsgård
19.00-21.00
Onsdag, jämna veckor. Vi stickar kläder som vi sedan skickar till 
behövande.

KYRKOFULLMÄKTIGE          Stenhamra församlingsgård
Tisdag 6 november
19.00
Öppet för alla. Välkomna!
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KOMMUNEN | Liberalerna, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet 
och Öpartiet går in i slutförhand-
lingar om att bilda ett minori-
tetsstyre för Ekerö kommun för 
den kommande mandatperioden. 
Förutom Ö medverkade L, S, MP 
och Ekeröalliansen i MN:s radio-
program för att prata om det nya 
läget.

Efter valet fick jag och förhand-
lingsgruppen i uppgift att prata 
med alla partier utom Sverigede-
mokraterna. Uppdraget var att 
hitta en konstellation där vi har 
bäst möjligheter att få igenom de 
frågor vi har gått till val på. Under 
de samtal vi har haft, har vi sett att 
det finns störst förutsättningar att 
få igenom det i denna konstella-
tion, sa Göran Hellmalm, grupp-
ledare för Liberalerna, direkt efter 
att nyheten hade släppts.

Ekeröalliansen är förvånade över 
Liberalernas agerande.

– Att ett borgerligt parti som 
Liberalerna väljer att göra en vän-
stersväng i politiken och föra en 
socialistisk politik med oppositio-
nen är förvånande, sa Adam Reu-
terskiöld (M), kommunstyrelsens 
ordförande i radion.

Göran Hellmalm kommentera-
de:

– Begreppet borgerligheten kan 
jag gärna diskutera idéhistoriskt. 
Men alliansen skapades från bör-
jan för att få bort Socialdemokra-
terna från makten på riksnivå. 
Det var fyra partier som har vissa 
saker gemensamt, men det är ändå 
saker som skiljer. Liberalernas ide-
ologi är liberalismen, det är inte 
borgerligheten, även om vi delar 
vissa värderingar som att vi tror på 
egenmakt, på individen och vi ser 
skatt som ett nödvändigt verktyg 
och inte som  ett mål.

Också Ulrika Sandin (MP) re-
flekterade över Adam Reuterski-
ölds kommentar om vänsterstyre.

– Miljöpartiet har aldrig förhål-
lit sig till den här vänster, höger-

skalan utan har valt att ha miljö-
perspektivet som vår ledstjärna, 
men även individens frihet och att 
mångfald berikar som exempelvis 
friskolor.
Adam Reuterskiöld kommentera-
de vidare Liberalernas val:

– Det är också mycket förvånan-
de att det inte har varit några för-
handlingar över huvudtaget utan 
man har valt direkt.

Göran Hellmalm håller inte 
med och berättar att Liberalerna 
lämnat en önskelista till alliansen. 
Denna fick inte gehör och en ny 
lista lämnades från alliansen till 
Liberalerna som de i sin tur, inte 
kunde godta.

– Samtal har förts och vi har 
pratat med alla som har kontaktat 
oss. De här kravlistorna krockade 
lite med varandra och då är det 
väl dags att sätta sig ner och prata, 
vilket vi hade för avsikt att göra, sa 
Ove Wallin (C), kommunstyrel-
sens andre vice ordförande. 

MN har frågat vilka krav som 
ställts i de olika listorna, detta har 
man dock inte velat svara på.

Både Liberalerna och Socialde-
mokraterna har vänt sig till Cen-
terpartiet och Kristdemokraterna 
för att diskutera ett samarbete. 

– Det har pågått samtal partier-
na emellan hela tiden i lite olika 
former. Men jag vill haka på övriga 
alliansen när det gäller förhand-
lingarna med Liberalerna som 
inte har blivit av alls. Det tycker vi 
är tråkigt då det hade varit en bra 
början. Vi är en kommun som har 

förutsättningarna att bilda en al-
liansregering med egen majoritet 
och det är en styrka i vår kommun, 
sa Niklas Ernback (KD).

I många andra kommuner ska-
pas koalitioner över blockgrän-
serna då sakfrågor lyfts fram som 
viktigare än de ideologiska, när det 
kommer till kommunpolitik.

– Då är det väl lämpligt att man 
framför de sakskäl man har i en 
förhandlingssituation, men jag 
har ingen aning om vilka sakskäl 
det rör sig om för Liberalerna. Jag 
kan bara sluta mig till att har man 
lagt en röst på ett borgligt alter-
nativ, så är det nog borgerligheten 
man röstar på och inte en vänster-
vridning av politiken, sa Adam 
Reuterskiöld.

Göran Hellmalm tog upp flera 
hållpunkter som till slut resulte-
rade i att man lämnade alliansen. 
Det rörde sig om att Ekerö kom-
mun skulle vara första kommunen 
som gick ut med flyktingpaus och 
frågan om en försäljning av San-
duddens skola, där Liberalerna i 
ett tidigt skede sa att de inte kunde 
ställa sig bakom detta. 

– Vi försökte att resonera om 
detta inom alliansen. När man 
fortsatte att driva frågan, då valde 
vi att kliva av och vara självstän-
diga. Man kan inte både stå upp 
för en politik och vara emot den. 
Då är det ärligare både mot med-
lemmarna, de andra partierna och 
väljarna att stå som självständiga, 
kommenterade Göran Hellmalm.

Men nu har partiet valt att gå in i 
ett samarbete då partiet har landat 
i att de tillsammans med S, MP och 
Ö kommer att ha goda möjlighe-
ter att få igenom sina prioriterade 
frågor. 

Hanna Svensson (S), Ulrika 
Sandin (MP) och Desirée Björk 
(Ö) kommenterar samarbetet: 

– För oss som oppositionsparti 
har det funnits en frustration över 
att den styrande majoriteten inte 
velat bjuda in till bredare politiska 
samtal för Ekerös bästa. Vi har sett 

flera områden där vi kommer att 
behöva fatta tuffa beslut för kom-
munens långsiktiga utveckling 
och vi tror att förutsättningarna 
för detta finns i detta samarbete, 
säger Hanna Svensson och tilläg-
ger:

– När man hamnar i en kommun 
finns det så många närmare frågor 
som inte bygger så mycket på ide-
ologi.  

Ulrika Sandin:
– Att Ekerö ska utvecklas till en 

hållbar kommun är det övergri-
pande politiska målet för oss i Mil-
jöpartiet. Klimatet kan inte vänta, 
som vi sa i valrörelsen. Vi ser att 
Socialdemokraterna, Liberalerna 
och Öpartiet i hög grad förstår det-
ta. Därför tror vi att denna konstel-
lation kommer att kunna medver-
ka till att fatta nödvändiga beslut 
för klimatet.

Öpartiets gruppledare Desirée 
Björk:

– I våra förhandlingar har vi sett 
att det är många områden som vi 
tycker lika inom. Vi vill gemen-
samt arbeta för det som kan gyn-
na Ekerös utveckling. Vi ser också 
möjlighet till förändring när vi 
arbetar över blockgränserna och 
har kommuninvånarnas bästa för 
ögonen. Att förbättra medborgar-
dialogen och stärka demokratin är 
vår huvudfråga som parti.

Då denna tidning gått till tryck, 
har det första kommunfullmäkti-
gemötet sedan valet ägt rum, där 
bland annat ordförande och vice 
ordförande för kommunfullmäk-

tige skulle väljas. Hur det gick 
läggs ut på MN:s hemsida.

I november sker budgetför-
handlingarna där Ekeröalliansen 
lägger fram sin budget och den 
nya oppositionen presenterar en 
gemensam budget. 

Vilken det blir är i dagsläget är 
omöjligt att sia om. L, S, MP som 
troligt även får stöd av Vänsterpar-
tiet, har då två mandats övertag 
gentemot alliansen. Avgörandet 
kommer att ligga hos Sverigede-
mokraterna (SD) som har fem 
mandat.

Hur ställer de sig till den nya op-
positionen?

– Att just de partierna gått ihop 
lägger jag ingen större vikt vid. Jag 
lägger större vikt i våra mandat 
och de som röstade på oss. Det 
förtroende vi fått av mälaröborna 
kommer vi förvalta på bästa sätt. 
Båda sidorna är väl medvetna om 
läget och det är svårt att ta beslut 
i sandlådan, då jag själv inte befin-
ner mig där, kommenterar Jimmy 
Fors (SD).

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

L, S, MP och Ö bildar koalition 

POLITIK ”När man hamnar i en kommun finns det så många närmare frågor som inte bygger så mycket på ideologi” ’’

Politikerna intervjuades i radions radioprigram. T.v: Göran Hellmalm (L), Hanna Svensson (S) och Ulrika Sandin (MP). T.h: Niklas Ernback (KD), Ove Wallin (C) och Adam Reuterskiöld (M). 
FOTO: JOAKIM JONSSON

RADIO LYSSNA

>>  Hör intervju-
erna via QR-
koderna eller 
via tidningens 
hemsida 
www.malaroar-
nasnyheter.se.                                   
Första koden: 
intervju med 
alliansen. 
Andra koden: 
intervju med nya 
oppositionen                                                                                                                                     

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

”Att ett borgerligt parti
som Liberalerna väljer
att göra en vänstersväng
i politiken och föra 
en socialistisk politik 
medoppositionen är 
förvånande”

”Liberalernas ideologi 
ärliberalismen, det är 
inte borgerligheten, 
även om vi delar vissa 
värderingar som att 
vi tror på egenmakt”
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VERKSTAD

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

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

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

www.gusondack.se
Besök websida för bästa pris

Bryggavägen 106, 17831 Ekerö, Tel: 08-56032610

Fälgpriser från 695:- 
Dina däck lagrar vi i vårt DäckhotellW429

GUSON DÄCK 10 år på EKERÖ!
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SVARTSJÖ | Hyresgäster i 
Ekerö bostäders fastigheter på 
Kumlavägen i Svartsjö har fått 
information om att husen ska 
rivas och hyresgästerna har 
blivit uppsagda. Avsikten är att 
bygga nytt och förtäta områ-
det, men varken rivnings- eller 
bygglov finns. En ny detaljplan 
måste upprättas och dessutom 
är området klassat som riksin-
tresse.

”Vi tycker det är häpnadsväckan-
de att ens komma på tanken att 
riva dessa vackra och fullt fung-
erande hus. De uppfördes under 
tidigt 1900-tal som personalbo-
städer för dem som arbetade vid 
Svartsjö slott, som då var fängelse 
med jordbruk. Att riva fastigheter 
som i sitt sammanhang utgör en 
historisk helhet i en by med stort 
kulturhistoriskt värde rimmar illa 
med kommunens devis – Kultu-
rens övärld.” Så skriver de boende 
i området i ett brev till kommun-
styrelsen. 

De fastigheter som Ekerö bo-
städer äger är ett av de röda trähu-
sen i ”Trekanten”, en och en halv 
parkvilla samt stamfastigheten på 
”Björndal”. Flera hyresgäster är 
uppsagda och ska vara utflyttade 
före årsskiftet. En utvecklings-
plan ska utarbetas som innefattar 
rivning av nämnda hus för att er-
sätta dessa med nya samt en för-
tätning av området.

Enligt Ekerö bostäder är ”samtliga 
byggnadskomponenter i ytterst 
dåligt skick, bostäderna har bris-
tande tillgänglighet samt är kost-
samma att värma upp och drifta”.

Ekerö bostäder förvärvade hy-
resrätterna från kommunen 2011 
och underhållet av bostäderna var 
redan då eftersatt. 

”Avseende våra hyresrätter 
på Kumlavägen har tidigare be-
siktningar påvisat att behovet av 
renovering och erforderlig om-
byggnad är mycket omfattande 
och kostnaderna det skulle inne-
bära är inte försvarbara”, skriver 
Ingemar Hertz, styrelseordföran-
de i Ekerö bostäder i ett svar till de 
boende i området. 

När MN frågar efter besikt-
ningsprotokoll finns inga sådana. 
Svaret vi får är att det har gjorts en 
”okulär  byggnadsteknisk inspek-
tion”, det vill säga en besiktning 
med hjälp av syn och lukt.  

– Något besiktningsprotokoll 
har inte varit aktuellt att upprätta 
och preliminära kostnadsberäk-
ningar är vårt arbetsmaterial som 
inte är en allmän handling, svarar 
Timo Siikaluoma, verkställande 
direktör för Ekerö bostäder. 

De fyra Parkvillorna som tidigare 
var personalbostäder till anställ-
da på Svartsjöanstalten, består 
vardera av två lägenheter. Tre är 
Ekerö bostäders  hyresrätter och 
fem är privatägda. 

Pia Nilsson och Johan Irebjer äger 
sina lägenheter. De har renoverat 
dem varsamt och även installerat 
bergvärme. 

– Det är ett vedertaget faktum 
att kommunen och också Ekerö 
bostäder har misskött behovet av 
underhåll gravt i sina egna fastig-
heter. Nu försöker man att pådyv-
la en bild av att de här husen har 
förbrukat sin ekonomiska livs-
längd, vilket är dumheter. Det här 
är genuina stenhus som kan stå 
hur länge som helst. I våra öron 
låter det helt absurt att man dö-
mer ut husen, säger Johan Irebjer.

När han köpte sin bostad för 14 
år sedan, lät han först besiktiga 
huset. Besiktningsmannen kon-
staterade att husets grundkon-
struktion var stabil och att det 
inte fanns någon anledning till 
oro. 

– Jag skulle vilja säga att efter-
sattheten framförallt handlar om 
ytskikten och fönsterna, kom-
menterar Pia Nilsson.

Hennes bostad ligger i samma 
hus som Ekerö bostäders ena hy-
resrätt och den halvan kan också 
bli föremål för rivning. Det i sig 
borde vara ett kostsamt ingrepp 
då lägenheterna har gemensam 
skorstensstock, vatten och av-
lopp med mera. En rivning av 
halva huset skulle dessutom för-
störa karaktären på resterande 
husdel.

– Vi ser inte det som en omöjlig 
tanke att riva halva huset och an-
passa nytt till den del som kvar-
står. Skorsten med flera tekniska 
detaljer samt ekonomin kommer 
att utredas senare för beslut, sä-
ger Timo Siikaluoma.

Rivnings- och bygglov planeras 
redan till första halvåret 2019. 
Men varken rivningslov eller 
bygglov finns. Ekerö bostäders 
hyresgäster som överrumplats av 
nyheten, ska redan vara utflytta-
de före årsskiftet. 

– Enligt hyreslagen är upp-
sägningstiden tre månader men 
hyresgästerna behöver inte flytta 
innan likvärdig ersättningsbo-
stad har kunnat erbjudas. Vi räk-
nar med att detta kan ta mer än 
tre månader. Sedan så har vi nu 
tillfället att erbjuda förslag till er-
sättningsbostäder tack vare om-
flyttningar i och med uthyrning 
av nyproduktionen på Wrangels 
väg. Vi kommer inte att ha denna 
möjlighet efter januari.  Således 

är uppsägningar lägliga för alla 
parter, kommenterar Timo Siika-
luoma. 

Frågan är om det kan bli möjligt 
att få både rivnings- och bygglov 
redan 2019. I Ekerö bostäders 
delårsredovisning står att ”Den 
planerade förtätningen av fast-
igheterna med nya bostäder för-
utsätter även en ny detaljplan för 
området”. Dessutom räknas fast-
igheterna och hela området som 
riksintresse, vilket ställer extra 
krav när det kommer till föränd-
ringar. Mer om detta i artikeln på 
nästa sida.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

BYGGNATION

Rivningsplaner i Svartsjö oroar
”Det här är genuina 
stenhus som kan stå 
hur länge som helst.      
I våra öron låter det helt 
absurt att man dömer 
ut husen”

”Att riva fastigheter 
som i sitt samman-
hang utgör en historisk 
helhet i en by med 
stort kulturhistoriskt 
värde rimmar illa med 
kommunens devis – 
Kulturens övärld”

Av de fyra Parkvillorna i Svartsjö äger Ekerö bostäder en och en halv villa, resten ägs av privatpersoner. På bilden ses Johan Irebjer och Pia Nilsson framför den villa där Ekerö bostäder har en 
halva och Pia Nilsson den andra.  Ekerö bostäder kan komma att riva sin halva och ersätta denna med en ny byggnation. Den delen med blå fönsterkarmar är Pia Nilssons, denna är varsamt 
renoverad. Den högra delen med de grå fönsterkarmarna är Ekerö bostäders, denna del har ett eftersatt underhåll.                                        FOTO: EWA LINNROS
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2 betala för 1!

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

Passa
på!

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet frånVi bjuder alltid på kaffe!

BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. 
Inget köptvång. Gäller för glasögon (ej linser, intyg, 
recept etc). Erbjudandet gäller t.o.m. 2018-11-03.

Min bokade tid:
Namn..................................... Datum....../......kl..........

Butik.............................................................................

VÄRDECHECK 
synundersökning

50 %
RABATT
(ordinarie pris 350:-)
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ng. Gäller för glasögon (ej lin

Erbjudandet gäller t.o.m. 2018

......................... Datum.....

...............................

A REDAN I
os våra legitimerade optik
g. Gäller för glasögon (ej l
rbjudandet gäller t.o.m. 20

Min bokade tid
....................... Datum...

ra le
äller

E
våra leg
Gäller fö

im
r g

erade op
asögon 

udande
Mi

t gälle
n boka
........

r t.o.m.
de tid:
Datum

DA

Välj 
2 par
betala 
för 1

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

  

Hemtjänst med hjärta och omtanke

Våra ledord är 

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

Är du osäker på 
vilken hemtjänst du ska välja

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

Ring gärna och 
vi berättar mer! 
Verksamhetschef 
Helle Bruhn

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

info@malaroomsorg.se
www.malaroomsorg.se

Godkänd att utföra hemtjänst 
i Ekerö kommun sedan 2010

SVARTSJÖ | Det finns 
inget pågående planä-
rende för fastigheterna 
vi skriver om i föregå-
ende artikel. Området i 
Svartsjö och de berörda 
byggnaderna ingår i 
Riksantikvarieämbetets 
riksintressen för kultur-
vården och sådana ska 
skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada deras 
värden. Allt detta måste 
kommunen ta hänsyn till i 
lovhanteringen.

Riksintressen för kultur-
miljövården ska enligt mil-
jöbalken avspegla landets 
historia. Dessa riksintres-
sen pekas ut av Riksantikva-
rieämbetet i en process där 
länsstyrelse och kommun 
är delaktiga. De utpekade 
riksintressena ska hanteras 
i kommunernas översikts-
planering och i det arbetet är 
det länsstyrelsen som före-
träder de statliga intressena 
i dialog med kommunen.

Området och de hus som 
är berörda av Ekerö bostä-
ders byggplaner, är ett riks-
intresse och också utmärkt 
som ett sådant i kommu-
nens översiktsplan. 

Riksintressen får inte 
permanent förstöras utan 
starka skäl. Kommunen 
måste ta hänsyn till detta i 
sin lovhantering.

– Länsstyrelsens ingång i 
riksintressefrågor är när det 
blir ett planärende. Då får 
vi en prövningsgrund och 
ingång i ärendet och gran-
skar om kommunen har 
tillgodosett riksintressets 
värden. I rivningslov och 
bygglovsärende är vi över-
prövande myndighet om 
dessa överklagas, förklarar 
Johan Aspfors på länssty-
relsen.

Det finns inget planären-
de som rör fastigheterna i 
Svartsjö och området är inte 
heller detaljplanelagt.

– Ekerö bostäder har inte 
kommit in med någon an-

sökan ännu, så kontoret har 
inte tagit ställning till hur 
ärendet ska hanteras. Ut-
anför detaljplan krävs inget 
rivningslov utan bara en an-
mälan. Ny bebyggelse kan 
hanteras genom förhands-
besked, bygglovsprövning 
eller detaljplan. Vilket som 
blir aktuellt i detta fall är 
som sagt ännu oklart. Riks-
intresset blir förstås en vik-
tigt aspekt att ta i beaktande, 
förklarar Annika Ratzinger, 
planarkitekt i Ekerö kom-
mun. Hon tillägger:

– Det är omfattningen 
på åtgärden som avgör om 
ärendet ska hanteras med 
detaljplan eller inte. En 
bedömning av om riksin-
tresset kan komma att på-
verkas ska dock göras även 
vid bygglovprövning och 
förhandsbesked. 

Timo Siikaluoma, verkstäl-
lande direktör för Ekerö bo-
städer, säger att man är med-
veten om att området är ett 
riksintresse.

– Området med perso-
nalbostäder med anknyt-
ning till tidigare fängel-
severksamhet är allmänt 
omnämnt. Det är inte på 
något sätt absolut förbud 
att göra ändringar i området 
och översiktsplanen anger 
området som lämpligt för 
förtätning. Generellt gäller 
att åtgärder i området inte 
får påtagligt skada den be-
fintliga kulturmiljön, vilket 
inte heller är vår avsikt med 
utveckling av våra fastighe-
ter på Kumlavägen. Tvärt-
om vill vi lyfta området och 
anpassa vår planering av hus 
och gårdsmiljöer till om-
rådets kulturhistoriska ka-
raktär, kommentarer Timo 
Siikaluoma.

– Vad jag kan se så har 
Kumlavägen genomgått 
en del förändringar sedan 
1930 då parkvillorna bygg-
des. Med god planering 
tror jag starkt att områdets 
karaktär kan bibehållas och 
sammanhållenhet förbätt-
ras enligt ursprunglig pla-
nering. Det är ju så att också 
kulturhistoriska miljöer 
behöver förnyas för ökade 
funktionskrav och när delar 
av miljön, exempelvis bygg-
nader och växtlighet uppnår 
stadier av förnyelsebehov. 
Vad som gäller är att förny-
else görs med hänsyn till 
och anpassad till områdets 
kulturhistoriska värden. 
            

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Riksintressen får inte 
förstöras permanent

”Riksintresset blir 
förstås en viktigt 
aspekt att ta i 
beaktande”

FAKTA UTDRAG UT RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN – SVARTSJÖ

>> ”Uttryck för riksintresset: Svartsjö slott med det centrala partiet uppfört 1735-39 
efter ritningar av C Hårleman och tillbyggda, raka flyglar av C F Adelcrantz från 1770-talet. 
Den stora parken med delar av barockträdgården från 1630-talet och lämningarna av 
1500-talsborgen. Till slottet och jordbruksverksamheten hörande byggnader och anlägg-
ningar, med torp-miljöer som legat under Svartsjö. Alléer och det av godsdriften präglade 
landskapet. Olika byggnader och anläggningar som hör samman med verksamheten 
under fängelsetiden från 1891 och framåt, som personalbostäder, lantbruksbyggnader 
och stenbrottet. Kungsgården som i bebyggelsen huvudsakligen präglas av det tidiga 
1900-talet.”
                                                  

 Källa: Riksantikvarieämbetet

”Med god planering 
tror jag starkt att 
områdets karaktär 
kan bibehållas och 
sammanhållenhet 
förbättras enligt 
ursprunglig plane-
ring”

TIMO SIIKALUOMA, 
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
FÖR EKERÖ BOSTÄDER
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EKERÖ | På Bryggavägen vid 
Brygga industriområde har nu 
arbetet startat med att bygga 
ett lägenhetshotell. Första hus-
kroppen väntas komma på plats 
redan i december i år.

– Det rör sig om en form av lägen-
hetshotell som består av två hus 
med 30 hotellägenheter vardera. 

Husen som arkitekten Jan Sifvert 
står bakom, är ritade med indu-
strikaraktär. 

De två husen blir identiska 
byggnader i två plan. Lägenheter-
na kommer att vara på två till tre 
rum och ha en boarea på 30 res-
pektive 45 kvadratmeter.

– Husen byggs i kontrollerade 
former och vi har valt ut en svensk 

modultillverkare som tillver-
kar husen i en fabrik i Småland. 
Då kommer husen färdiga vilket 
innebär att byggnationen inte tar 
så lång tid. Det är lite som lego, 
berättar Fredrik Löwenhielm från 
Life time group som är bolaget 
bakom lägenhetshotellet.

Den andra huskroppen väntas 
komma upp i januari, februari 

nästa år och planen är att allt ska 
stå klart i mars, april 2019. 

Konceptet innebär att det inte är 
avsett för dygnshyra utan för läng-
re perioder från ett par veckor till 
några månader.

– Det som sker sedan är att hu-
sen kommer att hyras ut till en 
hotelloperatör. Främst kommer 
de att rikta sig till de som nu byg-

ger Förbifart Stockholm. Sedan 
när förbifarten är klar, då är Ekerö 
kommun positionerat väldigt väl i 
Stockholm med ett betydligt cen-
tralare läge än vad det är idag, sä-
ger Fredrik Löwenhielm. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Lägenhetshotell klart till våren 2019

BYGGNATION

På Bryggavägen är det nu full aktivitet på den tomt där ett lägenhetshotell ska byggas. Nu utförs markarbeten, första huskroppen beräknas komma på plats i december. Uthyrning ska inte ske dygnsvis 
utan för längre perioder. Närmast tror man att flera av de som arbetar med Förbifart Stockholm, kommer att hyra in sig här.                                                            FOTO: EWA LINNROS, ILLUSTRATION: JAN SIFVERT
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Öppet: Vardagar 9-18. Lördag-Söndag 10-14 
08-560 313 40 • www.coloramaekero.seKan ej kombineras med andra rabatter eller avtal och gäller t o m 2018-10-28 

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/coloramaekero
Följ oss på Instagram!
coloramaekero

EKERÖ      TRÄKVISTA TORG •

Öppet 
7 dagar i veckan

*

Ge ett helt nytt liv åt dina rum genom 
att måla tak, väggar och lister med 
färger framtagna för att passa ihop och 
lyfta varandra. Just nu har Colorama 
kampanj på all vägg- och snickerifärg 
från Alcro.

**Gäller Alcro Silke, ord. pris fr 544:-, och Alcro Pashmina, ord. pris fr 703:-. Gäller 3L, 10L och alla baser.  
Gäller även Alcro Servalack Finess, 0,75L, 3L och alla baser. Ord. pris fr 384:-. Gäller 12/10 – 28/10 2018.
Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning. 

JUST NU

25%
ALCRO VÄGG- &
SNICKERIFÄRG**

Äkta ekgolv med smalare planka som skapar en 
vacker och behaglig yta. Golven är extra lättlagda 
klickgolv med den senaste 5G-tekniken.

VI HJÄLPER DIG KOMMA IGÅNG
DAGS ATT GÖRA FINT

*Gäller Colorama Holmö, Sunbyholm och Tärnö. Ord. pris per m2. Ord. pris fr 499:-. Gäller  
12/10 – 28/10 2018.  Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.

JUST NU

RABATT/M2

100:-
COLORAMA 

155 MM TRÄGOLV* GOLV- 
KAMPANJ  
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Din lokala Hemtjänst 
och Boendestödjare
AdeoCare verkar efter 
en filosofi som bygger 
på små, lokala arbets-
grupper där vi an-
passar vårt stöd efter 
dina unika behov och 
situation. Det är troligt-
vis hemligheten bakom 
våra goda resultat     
och kvalitet.

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

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

  

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

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

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

MÄLARÖARNA | För sextonde 
gången i ordningen utser kom-
munen ”Årets Ekeröföretagare” 
under Näringslivsdagen den 14 
november. I år består startfältet 
av tre klassiska mälaröentrepre-
nörer.

– Det är roligt att det är en sådan 
spridning på årets finalister, juryn 
har gjort ett jättefint jobb. I år har 
vi ett litet familjeföretag, ett mel-
lanstort stabilt bolag och ett gediget 
aktiebolag som funnits i många år, 
konstaterar kommunens närings-
livschef Stefan Pellén som precis 
åkt runt och berättat för finalisterna 
att det är just de som har chansen 
att bli Årets Ekeröföretag 2018.

De tre företag som går till final 
i år är ”Ekerögrillen”, ”Ekerö städ 
och entreprenad” samt ”Drott-
ningholms entreprenad”. Alla 
uppfyller kriterierna som till ex-
empel handlar om att ha stabil eko-
nomi.

– Men det viktigaste är att man 
bli nominerad av någon, blir man 
inte det kan man inte bli Årets före-
tagare. I år fick vi in ungefär 25 för-
slag, men vi hoppas på att få ännu 
fler till nästa år, säger Stefan Pellén.

Vem som vinner utmärkelsen 
avslöjas under kommunens nä-
ringslivsdag som äger rum den 14 
november på Sånga Säby konfe-
rensanläggning.

– Vi är stolta över att artisten 
John Lundvik tar sig ut hit, trots 
att han är väldigt uppbokad. Vi 
har också den duktiga föreläsaren 
Joakim Thörn som jobbar väldigt 
interaktiv och dessutom Sveriges 
roligaste kvinna Ann Westin som 
uppträder.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

De kan bli årets företagare

NÄRINGSLIV

I år består startfältet till 
”Årets Ekeröföretagare” av tre 

välkända mälaröforetag som 
alla uppfyller kriterierna för 

utmärkelsen. Peter Fridh del-
ägare i Ekerögrillen ovan, Peter 

Faerden som är vd och ägare 
av Drottningholms entreprenad 

tillsammans med ekonomi-
chef Camilla Jansson t.h. och 

Tommy Adolfsson, ägare av 
Ekerö städ och entreprenad 

understa bilden. 

 FOTO: EKERÖ KOMMUN
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Ekerö kommun har ansvar för ungdomar 
i åldern 16 år och upp till 20 år som inte går 
i gymnasiet eller som inte har slutfört 
gymnasiet med examensbevis. Detta kallas 
”det kommunala aktivitetsansvaret” (KAA)

Är du mellan 16 och 20 år och 
saknar en avslutad gymnasie-
utbildning, söker arbete 
eller praktik, har tankar på 
studier eller behöver vägledning?                                                         
Kom till oss!

Kontakta kommunens  KAA-ansvarig: E-post: kaa@ekero.sek k

Vi vill 
komma 

i kontakt 
med dig!

Har du hoppat av gymnasiet  
eller gått ut med studiebevis?   

Vi erbjuder kostnadsfri vaccination för dig 
som tillhör en riskgrupp eller är född 1953 
eller tidigare. Vi vaccinerar 

på drop in fram till 18 december.

 
på resevaccinationsmottagningen  

Vaccination på Munsö sker på
 

 samt  

För dig som bor på Munsö erbjuder  
vi vaccination i vår lokal i Ladan Munsö 
Väsby (ingång från kortsidan).

TELEFON: 08-560-375-00        WEBB: www.ptj.se/ekero-vardcentral
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Tel: 08-560 248 42  |  www.danielssonsbil.se
Hammarkvarnsvägen 9, 179 75 Skå (Skå industriområde)

DanielssonsBilservice

Specialisten på 
Amerikanska bilar.

Jeep, Dodge, Chrysler, Chevrolet, Ford

ADELSÖ | Runt om på Mälar-
öarna satsar Trafikverket på att 
rusta upp ett flertal alléer som 
ansluter till de allmänna vägar-
na. En av dem finns på Adelsö 
och där blir även en flera hundra 
år gammal stenmur restaurerad 
samtidigt.

Under några höstmånader jobbar 
utemiljöföretaget Green lands-
caping med att bygga upp ett par 
hundra meter stenmur på Adelsö. 
På vissa ställen har muren rasat helt 
och på andra  är den i stort sett in-
takt. Jobbet är ett led i Trafikverkets 
satsning i kommunen på att rusta 
upp flera olika alléer.

På Adelsö  handlar arbetet om att 
återställa den allé som under ett par 
hundra år har tjänat som stånds-
mässig entré till öns södra delar.

– Det har varit en lång process 
med att komma så här långt, bland 
annat genom att vi har haft dis-
kussioner kring biotopskydd och 
annat med länsstyrelsen och fast-
ighetsägaren. Vi har också gjort en 
besiktning av alla träd i allén och 
fått dispens att ta ned vissa, för att 
ersätta med nya, berättar Ove Er-
iksson, Trafikverket.

Allén kommer att få 28 nya träd 
och man har valt att plantera lönn 
istället för asp som lätt råkar ut för 
sjukdomar. I projektet ingår också 
att plantera träd även på den östra 
sidan av Adelsö ringväg, vilket ur-
sprungligen fanns här.

Renoveringen av muren är ett 
tidsödande arbete som måste göras 
noggrant.

– Man lägger tillbaka den sten 
som har rasat och fyller hålrum-
men mellan de större stenarna 
med mindre sten. Vissa partier har 
klarat sig ganska bra, men andra 
har rasat helt och hållet, förklarar 
Ove Eriksson.

Det enda han vet om murens 
ursprung är att den förmodligen är 
mellan 100 och 150 år och att den 
troligtvis har hägnat in hagmarken 
en gång i tiden. Han tror att den kan 
ha byggts i liten skala till en början 
och sedan utökats allt eftersom.

Förhoppningen är att den första 
etappen av allén på Adelsö ska bli 
färdig under hösten, men allt beror 
på hur vädret artar sig.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Trafikverket satsar miljoner

KULTURVÅRD

FAKTA ALLÉUPPRUSTNING

>> Trafikverkets arbete med 
att rusta upp alléer i kommunen 
finansieras genom ett riktat 
kultur- och miljöpaket för Mälar-
öarna.

>> Kostnaden för året räknas bli 
3,3 miljoner kronor.

>> I satsningen ingår bland 
annat att  Trafikverket under 2018 
arbetar med:

• Murarbete, besiktning, beskär-
ning och återplantering av träd 
utmed Adelsö ringväg.

• Renovering och dikning vid 
fruktallén Asknäs gård.

•Trädsäkring, beskärning och 
återplantering av träd vid Lovö 
kyrkallé, Svartsjöanstalten, Kag-
geholm och Rörby.

Att bygga upp den gamla muren är ett tidsödande arbete som kräver stor nog-
grannhet för att konstruktionen ska bli stabil.                FOTO: LO BÄCKLINDER

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

www.mgrental.se
info@mgrental.se
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Händiga pensionärer sökes
Jobba så mycket eller så lite du vill, själv eller 

tillsammans med andra på Ekerö och i Västerort. 

Varmt välkommen att höra av dig till Alltjänstpoolen!

08-410 417 70
www.alltjanstpoolen.se

Adelsö Ringväg 278

NYA ÖPPETTIDER
Lördagar & söndagar 11-16

Övriga tider ring 070-440 41 63

Besök Adelsö

Rastaholms Allé 27, 17890 Ekerö
Telefon: 08-556 269 70
E-post: info@gronlandsresor.se
www.gronlandsresor.se

- Det naturliga valet för resor  
  till Arktis och Antarktis

FLYGET PÅ KÖPET!

Boka Bergen-Kirkenes eller Kirkenes-Bergen 
med avresa i april-september 2019 eller hela 
sträckan t/r under hela 2019 så bjuder vi på 

 från Stockholm, Oslo eller Köpenhamn t/r!  
Du som är snabb att boka kan dessutom 
spara upp till 25% på kryssningen. Kontakta 
oss därför redan idag!

Vi erbjuder även 2200 SEK i rabatt per per-

hela 2019, till exempel Bergen-Kirkenes, 
Kirkenes-Bergen eller Trondheim-Kirkenes-
Trondheim. Detta erbjudande kan inte  

Bokas hos Grönlandsresor senast 31/10 2018!

helgen  PÅ
RESTAURANG JUNGFRUSUND

..........................

0 8 - 5 6 0 3 5 0 0 0  B R Y G G A V Ä G E N  1 3 3  E K E R Ö

CLASSIC CHEESE BURGER 
BACON CHILI BURGER
HALLOUMI BURGER                

Burger bonanza

K L A S S I S K  T O A S T  S K A G E N   14 0 / 2 6 5

G R A T I N E R A D  C H E V R É  1 8 5  
R ö d b e t a ,  f ä n k å l ,  h o n u n g s r o s t a d e  v a l n ö t t e r
R o s t a d  t o m a t ,  f r i t e r a d  f ä r s k p o t a t i s ,  s a l l a d

J U N G F R U S U N D S  F I S K G R Y T A  1 9 5
H e m k o k t  h u m m e r  o c h  f i s k f o n d ,  s e j

l a x ,  r ä k o r ,  a i o l i

K Ö T T B U L L A R  1 5 5
G r ä d d s å s ,  p o t a t i s p u r é  

l i n g o n ,  i n l a g d  g u r k a

F L Ä S K S C H N I T Z E L  1 5 5
R ö d v i n s s å s ,  c i t r o n  o c h  v i t l ö k s s m ö r ,  k a p r i s  

a n s j o v i s ,  h a r i c o t s  v e r t s ,  p o m m e s  f r i t e s

Al lt i d  på  j u n g f r u s u n d

V a r j e  f r e d a g s k v ä l l  f r å n  1 7 : 0 0  s a m t  h e l a  l ö r d a g e n  

k ö r  v i  b r a  p r i s e r  p å  v å r a  b u r g a r e  
s a m t  n å g r a  u t v a l d a  d r y c k e r

..........................

SERVERAS POMMES, COLESLAW, CHILIMAYO

V I  H A R  S J Ä L V K L A R T  B A R N M E N Y  S A M T  A L A C A R T E M E N Y  O C K S Å

155:-

.

SE VÅRAN HEMSIDA FÖR HELA MENYN SAMT ANDRA 
SAKER SOM HÄNDER PÅ RESTAURANGEN I VINTER
SE VÅR HEMSIDA FÖR HELA MENYN SAMT ANDRA 
SAKER SOM HÄNDER PÅ RESTAURANGEN I VINTER
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Har du en fråga till 
kommunens infor-
mationschef? 
Maila din fråga till: 
radio@malaroar-
nasnyheter.se
och få svar direkt 
i tidningens radio-
program torsdagar 
kl 17-19  i Radio 
Viking, 101,4

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

Vid den nyanlagda parkeringen 
vid Jungfrusunds färjeläge finns 
en massa belysning redan där, men 
varför är det inte tänt? Det är kol-
mörkt och tjuvvänligt nu.

– Som alla kan se nere vid färjeläget 
så har man i samband med det nya om-
rådet, asfalterat nya infartsgator, gång- 
och cykelbanor samt satt upp en hel 
del ny belysning. Men det pågår också 
flera anläggningsarbeten i området vil-
ket kan vara en orsak till att man inte 
har tänt upp. Det är ledbelysning man 
har satt upp och vi har haft tidigare 
erfarenheter när det har grävts, att det 
kan bli störningar eller kortslutningar. 
Då blir det väldigt dyrt att byta ut ifall 
just den här typen av ledbelysning går 
sönder. Sedan är det också så att det 
kan dröja på grund av samarbetet  med 
elleverantören.

Varför är kommunfullmäktigemö-
tena så få. Behövs det inte fler mö-
ten för alla beslut som ska tas?

– Totalt sett har kommunen sju sam-
manträden per år. Åtta läggs alltid in i 
sammanträdesplanen så att det finns 
ett tillfälle i reserv. Man har gjort den  
bedömningen att det ska räcka för att 

hantera den politiska processen med 
olika beslut som ska tas. Detta börjar 
ofta i de olika nämnderna och även be-
redning hos tjänstemännen. Sedan går 
det upp till diskussioner med kommu-
nalrådet och vissa frågor går vidare till 
arbetsutskottet i kommunstyrelsen. 
Sedan kanske vidare till kommunsty-
relsen för att till sist komma till full-
mäktige. Så det är rätt långa processer 
innan man kommer dit. Men man har 
också haft den situationen att man 

ställer in ett fullmäktigemöte då det 
har varit för få ärenden.

Läser om Silviahemmets bygglov 
som inte gäller längre. Då vill jag 
veta vad kommunen kommer att 
göra eftersom om det hade varit en 
vanlig privatperson, hade man fått 
riva/bygga om och så vidare.

– Det gäller oavsett om du är en pri-
vatperson eller om det är ett företag 
eller en organisation att förhålla sig 

till ett domslut. I det här fallet är det 
Mark- och miljööverdomstolen som 
fattat beslutet. Följer man inte domen, 
då kan man få ett föreläggande om 
rivning såvida man inte söker ett nytt 
bygglov och anpassar sig till domen.

Det är väl kommunen som gjort fel 
genom att ge bygglovet. Får kom-
munen något slags böter då?

– Nej, absolut inte. Kommunen har 
fattat ett korrekt beslut enligt lagens 
mening och man har gjort bedömning-
en utifrån lagstiftningen om att bevilja 
bygglovet. Sedan har Mark- och mil-
jööverdomstolen dit bygglovet över-
klagats, gjort en annan bedömning. 
Och det är bra att det prövas, det är det 
som är hela poängen med systemet 
ur det juridiska perspektivet, att man 
prövar olika bedömningar. Då kan det 
också få prejudicerande effekt för kom-
mande bedömningar.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Blir det böter för bygglovet? 

Silviahemmets bygglov för ”Silviabo” har avslagits av Mark- och miljööverdomstolen. En 
av våra läsare undrar om kommunen som godkänt bygglovet, nu får böter för detta. 
                                                                                                                             Foto: Ewa Linnros

RADIO LYSSNA
>  Hör intervjun via qr-koden nedan 
eller på www.malaroarnasnyheter.se 

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

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

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

T R Ä D G Å R D
ANLÄGGNING  & SKÖTSEL

info@bergochlandskap.se
073-508 36 30

APELVÄGEN, STENHAMRA 

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

Bokföring 
på dina villkor!

Just nu söker vi nya uppdrag! 

Din lokala
redovisnings

byrå!

Föreläsning för Selma nätverk - affärsnätverket för kvinnor
på Mälaröarna. Är du inte medlem? Passa på att bli

medlem nu. Mer information hittar du på
www.selmanatverk.se. Hjärtligt välkommen!

Datum: Onsdag den 24 oktober 
Plats: Ekebyhovs slott 
Tid: kl. 08:00 - 10:00  
Kostnad: Frukost til l  självkostnadspris 125kr  
Anmälan: www.selmanatverk.se

Välkommen till  vårt frukostmöte där
Annika Engström som driver
Harmony at Work kommer att hålla
föreläsning kring byggande av
varumärken. Hon delar med sig av
praktiska tips som du kan använda i
ditt budskapsbyggande. 

Välkomna till föreningen 
RÄDDA LOVÖS ÅRSMÖTE

Måndag 19 november kl 18.15 
i Klockargården på Lovö
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KÖPER DINA PRYLAR 
Stora som små partier, Även dödsbon.  

Röjning och grovstädning, Allt efter behov! 

Tel: 072-922 92 54  

Mail: malaroantik@gmail.com 

 Instagram: @malaroantik

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

Gör pappa lycklig med en

Fars dag lunch 
på Skytteholm Hotell 

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

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 

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!

NÄRINGSLIVSDAGEN 14 NOVEMBER  
VÄLKOMMEN TILL SÅNGA-SÄBY

Ann Westin John Lundvik Joakim Thörn

Påminnelse! Du har väl anmält dig?

Fo
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m

Vill ditt företag vara utställare? 
Utställarplats från: 1500:- 

Mer information hittar du på www.ekero.se/naringsliv 

Boka din plats redan nu - vi ses!

Lunch 79:-
HUSMANSKOST 

Vardagar kl 10-14
Tennishallen Ekebyhov 

ekerömat.se

NYHET tennis! 

Juniorverksamhet med hämtning från 

skolorna i Närlunda, Ekebyhov, Sandudden 

samt Birkaskolan för barn som tränar 

kl 14-15, 15-16. Efter träning 

umgås kamrater i hallen 

tills ni föräldrar kan hämta. 

Intresserad? Hör av dig till:

marcus@ekerotk.se
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Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4 

eller via webben www.radioviking.se

Tidningens eget 
radioprogram

Med Ewa Linnros 
och Jocke Jonsson 

torsdagar 17-19  på 
Radio Viking 101,4

Nyheter, trafikrapport, väder, spännande 
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  nyheterMÄLARÖARNAS

01,4444444444444444444444444444444444444444444444  

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

 GOD KVÄLL Mälaröarna

560 340 00

Fler och fler åker 
med Ekerö Taxi

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

ADELSÖ | Nästan 150 år efter 
att den framstående adelsö-
bon och riksdagsmannen Erik 
Andersson dog 99 år gammal, 
har hans livshistoria fått ny 
spridning. Genom en satsning 
från kyrkan och hembygdslaget 
har man också säkrat att hans 
gravsten får stå kvar ytterligare 
en tid.

– Jag är imponerad av den här man-
nen. Han framstår som en ytterligt 
handlingskraftig person och jag 
undrar var han fick sitt stora själv-
förtroende ifrån, säger Lars Ske-
dinger, ordförande i Adelsö hem-
bygdslag, som tillsammans med 
kyrkan finansierat upprustningen 
av Erik Anderssons gravsten på 
Adelsö kyrkogård.

Han visar upp den memoarbok 
där Erik Andersson själv beskrivit 
sitt liv på ett dramatiskt och fas-
cinerande sätt. Där kan man läsa 
historien om en man som föddes 
in i knappa omständigheter 1772 
på Björkö. Han blev faderlös redan 
i unga år och gifte sig så småning-
om med sin kusin Anna Chatarina 
Jansdotter som han växt upp till-
sammans med. De båda och deras 

dotter Anna Chatarina Ersdot-
ter bosatte sig så småningom på 
Grindby gård på Adelsö. Där levde 
de sedan tillsammans tills hustrun 
dog 1857. Erik själv dog 99 år gam-
mal 1871 och slutligen dottern som 
hela sitt liv var svårt sjuk, dog 88 
år gammal 1891. Med henne tog 
familjen slut och hela hennes för-
mögenhet på 12 000 kronor gick, 
med undantag av några hundra 
kronor avsatt för tjänstefolket, till 
Adelsö kommun.

Men innan dess hade mycket 
hänt.

– Det var en mycket drama-
tisk tid i början på 1800-talet och 
många stora historiska händelser 
ägde rum, bland annat en stats-
kupp där Gustav IV Adolf fängsla-
des, berättar Lars Skedinger.

I en av dessa händelser kunde 
Erik Andersson ha spelat en av-
görande roll, men slumpen ville 
annorlunda. Tillsammans med sin 
bror hade han planerat ett fritag-
ningsförsök av kungen som skulle 
transporteras över Mälaröarna till 
ett fängelse i Gripsholm. Han var 
personligen bekant med kungen 
och tyckte mycket om honom, så 

tanken var att de skulle frita kung-
en när fångtransporten bytte häs-
tar på Björkö. På grund av en trasig 
vagn blev dock fritagningen inte 
av, men Erik Andersson blev ihåg-
kommen av andra anledningar.

– Han ordnade bland annat en 
finansiering för att gräva en kanal 
på Munsö och när pengarna tog 
slut organiserade han bönder som 

slutförde arbetet, berättar Lars Ske-
dinger.

Som riksdagman för bonde-
ståndet i Färentuna härad, gjorde 
Erik Andersson också många upp-
märksammade inlägg i riksdagen. 
Han motionerade bland annat 
utan framgång om lika arvsrätt för 
kvinnor och män och han höll ett 
flammande tal där han ifrågasatte 

bakgrunden till kungens avsägelse 
av tronen. I sin roll som kyrkvärd 
var han också en del i ett betydande 
renoveringsarbete av Adelsö kyr-
ka, där både en dödsolycka skedde 
och en lönnkrogsverksamhet tog 
dramatiska turer.

I samband med en sockenstämma 
gällande organiserande av en stor 
styrka med män, häktades också 
Erik Andersson, anklagad för att 
inte ha deltagit i stämman. Han 
dömdes till 14 dagars fängelse på 
vatten och bröd.

I hans memoarer finns också 
mycket annat berättat som visar 
att Erik Andersson var en betydan-
de man i bygden, som både väckte 
engagemang och upprorskänslor 
bland sina medmänniskor. Så är 
också hans familjegrav den pam-
pigaste på Adelsö kyrkogård. Och 
nu när den gröna texten återigen är 
läsbar, är det tydligt för alla och en-
var att det är en betydelsefull man 
som vilar där. Vill man läsa hans 
egna ord om det, finns memoarer-
na att köpa på Ekerö bibliotek.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Eriks historia får nytt liv 

HISTORIA ”Jag är imponerad av den här mannen” ’’

Lars Skedinger, ordförande i Adelsö hembygdslag, kan berätta mycket om Erik 
Anderssons liv.                    FOTO: LO BÄCKLINDER

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

Utvecklare inom Java och C#
FRA söker nu en initiativtagande och driven problemlösare till vår tekniska avdelning. 
Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en innovativ IT-miljö. 
På FRA arbetar vi med unika uppgifter – för Sveriges säkerhet och integritet.

 

Kan du lägga
pussel utan bitar?



Må bra Allt för dig & ditt 

Färentuna 
Hälsoträdgård

Minska stress – nå balans och personlig utveckling

med Tid för din Hälsa och ditt Välmående!

Kontakt: eva@forhalsa.se   076-771 29 00

Troxhammar Butiksby. 

Telefon: 08-654 88 44 

www.salongl.se

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

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

Kur om 3 Dermapen-behandlingar .... 3995:- (ord.4995:-)

(Erbjudandet gäller under oktober och november 2018)

Hösterbjudande på Salong L

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

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

Tandvård för hela familjen!
08-560 250 22  smedjan@malarotandvard.se

SalongN 
Nära dig

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

Följ SalongN för de senaste trenderna & erbjudanden!
Instagram: SalongN16

Facebook: SalongNSexton

Boka in dig på nätet på Bokadirekt.se

Vi hjälper dig att komma i balans 
Unikt utbud av österländska tekniker

Shiatsu Ayurvedisk yogamassage 
Traditionell thaimassage
Koppning Chi nei tsang

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

Cert. Med. Massageterapeuter 
Johanna & Lottie 

Generösa öppettider. 
Boka via Bokadirekt.se 

Djupgående, 
avslappnande, 

holistiskt
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EKERÖ | Under hösten får 
alla mälaröbor chansen att 
besöka de stora operascener-
na i världen – på hemmaplan. 
Erskinesalen fylls av arior och 
publikljud när Ölsta folkpark 
arrangerar livesändningar av 
kända föreställningar. 

Under flera år har stora operafö-
reställningar med kända artister 
visats, oftast i direktsändning, i 
Erskinesalen. Emellanåt har även 
familjeföreställningar, konste-
vent och museibesök också fil-
mats och visats. Utsändningarna 
sköts av Folkets hus och parkers 
eventfilmsdistributör ”Live på 
bio” och på Mälaröarna är det Öl-
sta folkpark som står för arrange-
manget.

Under hösten är temat italienskt 
och redan ett par föreställningar 
har redan visats, bland annat Aida 
som sändes den 6 oktober. Härnäst 
visas ”Flickan från Vilda västern” 
av Puccini med Jonas Kaufmann 
och Eva-Maria Westbroek i en di-
rektsändning från Metropolitan i 
New York den 27 oktober. 

– Jonas Kaufmann, som är en 
stor idol för många, spelar ban-
dit i den föreställningen, berättar 

Ingrid Röisning Bergman, Ölsta 
folkpark.

Hon beskriver den speciella 
upplevelse det är att se föreställ-
ningarna i realtid.

– Man kommer väldigt nära 
sångarna och får vara med och se 
när de ändrar scenografi i pauserna 
och höra intervjuer med artister-
na.

De två sista föreställningarna 

sänds den 1 och 15 december och då 
visas två operor av Verdi. 

– Rigoletto sänds från Kungliga 
Operan i Stockholm och vi får se 
flera stora svenska solister framföra 
kända arior. Sist ut är La Traviata i 
en ny uppsättning med en sceno-
grafi som ändras efter årstiderna.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Italiensk operahöst

LIVEOPERA

Tenoren Jonas Kaufmann, som är en idol för många, spelar bandit i ”Flickan från 
Vilda västern” av Puccini.          FOTO: GREGOR HOHENBERG

JUNGFRUSUND | Riktigt ruski-
ga händelser i mälarömiljö kan 
ljudbokslyssnare uppleva i spän-
ningsromanen ”Spårlöst”. Den är 
skriven av Lotta Luxenburg och 
ligger nu på Storytels topplista.

I augusti släppte Lotta Luxenburg 
sin senaste ljudboksdeckare där 
lyssnarna får följa kriminalkom-
missarie Nick Johansson och hans 
kollega Klara Pil i deras rafflande 
jakt för att hitta en kvinna som för-
svunnit från sitt hem vid Jungfru-
sund.

– Då jag själv bor på Kungs-
holmstorg, men har sommarhus på 
ön Toftaholmar vid Adelsö, föll det 
sig naturligt att förlägga en del av 
handlingen till Ekerö då jag passe-

rar här under hela sommarhalvåret, 
berättar Lotta Luxenburg.

”Spårlöst” är en fristående fort-
sättning på hennes förra bok ”För-
svunnen” som låg på Storytels 
topplista förra våren. Inläsare är 
Maria Lyckow.

Deckare i mälarömiljö

MÄLARÖARNA | Under oktober 
går det att uppleva konst med 
mälaröanknytning, både i och 
utanför kommunen. Skulpturer, 
oljemålningar och träsnittsbän-
kar varvas med nyhetsteckningar 
som tidigare varit illustrationer i 
Aktuellt.

Från den 20 oktober och till den 
4 november är det Gotlands-
utställning i Ekebyhovs slotts-
galleri. Under namnet ”Gotland i 
färg och form” visar Sanny Laurin 
skulpturer och teckningar tillsam-
mans med Leif Qvist som ställer 

ut oljemålningar samt några trä-
snittsbänkar.

Mellan den 27 oktober och 8 
november ställer ekeröbon Hans-
Olof Dahlgren ut på Galleraget 
i Alvik. Han visar bland annat 
nyhetsteckningar som han gjort 
under sina 40 år som illustratör 
och grafisk formgivare på bland 
annat Aktuellt. Dessutom visar 
han sin passion för modellteck-
ning och måleri i olika manér.

Oljemålningar som gjorts av 
Ekerökonstnären Marie Engström 
visas också på Galleri Jungfrusund 
till den 28 oktober.                              

Späckat med konst i oktober

DAGS ATT SÖKA STIPENDIER UR 
ANNA CHRISTINA SANDBERGS FOND

Barn- och utbildningsnämnden fördelar fondmedel 
ur Anna Christina Sandbergs fond

Vem kan söka? 

Sista ansökningsdag är den 22 november 2018. 

Box 205 

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

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

P
å 

g
ån

g
! UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slottsgalleri
”Gotland i färg och form”, skulptu-
rer och teckningar – Sanny Laurin. 
Oljemålningar samt några träsittbän-
kar – Leif Qvist. Utställningen pågår 
t.o.m. 4/11. Lör och sön kl 12-16.

Galleri Jungfrusund
Oljemålningar – Marie Engström. 
Utställningen pågår t.o.m. 28/10. 
Fre-sön kl 11-16. 

 EVENEMANG

Ekerö bio
24/10 kl 19: ”Goliat”, fr 15 år. 
28/10 kl 15: ”Halvdan Viking”, fr. 7 år, 
kl 19: ”Girl in the spiders web”, fr 15 år.
31/10 kl 19: ”Girl in the spiders web”, 
fr 15 år.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Ekerö bio

Jazzkonsert
Lars Gullins 90-årsjubileum upp-
märksammas av oktetten ”Lars 8” 
som spelar svensk jazz av legenda-
riska kompositörer. Mat serveras 
17.30-19. Biljettpris 200 kr.
När: 25/10 kl 19
Var: Ekebyhovs slott
Arr: Jazz på Mälaröarna i samverkan 
med Ekebyhovs slotts konferensverk-
samhet, Studieförbundet vuxensko-
lan och Ekerö kulturnämnd

Loppis
Loppis och kaffeservering.
När: 27/10 kl 10-15

Var: Husby skola, Munsö
Arr: Husby skola kommittén

Ekebyhovs slott
27/10 kl 14: Musik med Anders, Erik 
och Ulla. Arr: Friluftsfrämjandet på 
Mälaröarna.
28/10 kl 14: Musik med familjen Kni-
berg och co. Arr: Friluftsfrämjandet 
på Mälaröarna.
3-4/11: Kafé och galleri är stängda.

Liveopera
”Flickan från vilda västern” av Puccini 
med Jonas Kaufmann och Eva-Maria 
Westbroek live från Metropolitan i 
New York.
När: 27/10 kl 15
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Ölsta Folkets hus och park, Live 
på bio

”God kväll Mälaröarna” 
Nyheter, trafikrapport, väder, kom-
munens kommunikationsschef sva-
rar på frågor, spännande gäster och 
allt handlar om Mälaröarna! Dess-
utom – vinn fina vinster i tidningens 
eget radioprogram.
När: 1/11 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och 
kultur på Mälaröarna, Radio Viking

Film
”Under sanden”. Regi: Martin 
Zandvliet, Danmark/Tyskland 2015. 
Medlemskort i Filmstudion berättigar 
till höstens samtliga filmer. Enstaka 
biljetter får ej säljas.
När: 1/11 kl 19.30
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum.
Arr: Ekerö filmstudio

Poesiafton
”No hate poesi” – läs egna och an-
dras dikter.
När: 5/11 kl 18
Var: Biblioteket Ekerö centrum
Arr: Ekerö kultur

Författarträff
”Minnesfragment från mitt hörn 
av Ekerö” – Jan Byström berättar 
Mälaröminnen från idrott, politik och 
skola ur sin nya bok.
När: 6/11 kl 19
Var: Biblioteket Ekerö centrum
Arr: Ekerö kultur och Ekerö–Munsö 
hembygdsförening

 BARN OCH UNGA

Dockteater
Dockteater Tummeliten spelar ”Sa-
gan om pannkakan” – en saga med 
både sång och lek. Fr. 3 år. Gratisbil-
jetter hämtas på biblioteket i Ekerö 
centrum. Sagopyssel hela dagen.
När: 27/10 kl 13
Var: Biblioteket i Ekerö centrum
Arr: Ekerö kultur

Skrivarläger
Skrivövningar görs tillsammans med 
författaren Niklas Krog. Kostnadsfritt. 
10-16 år. Begränsat antal platser. 
Föranmälan.
När: 29/10-31/10 kl 9-12
Var: Biblioteket Ekerö centrum
Arr: Ekerö kultur

Spökhistorier
Hiskeliga hemskheter berättas på 
höstlovet i Skräckkabinettet av Peter 

Hagberg från Fabula Storytelling.   
Begränsat antal gratisbiljetter häm-
tas på biblioteket i Ekerö centrum.
Datum: 30/10 kl 9.30 och kl 13
Plats: Galleri Utkiken, Kulturhuset, 
Ekerö centrum
Arrangör: Ekerö kultur

Läskollo
Läs, pyssla, boktips och fika. Träff 
med författaren Annika Widholm. 
Kostnadsfritt. Begränsat antal plat-
ser. Föranmälan.
När: 30/10-31/10 kl 13-16, 1/11 kl 
14-19
Var: Barnens eget bibliotek, 
Stenhamra
Arr: Ekerö kultur

Barnteater
”Räven i den kolsvarta natten” – Tea-
ter Peros varma och pyttelite otäcka 
saga om att få skydd hos skogens 
snälla kanin. 2,5-5 år. Begränsat antal 
gratisbiljetter hämtas på biblioteket i 
Ekerö centrum.
När: 31/10 kl 9.30 och kl 13
Var: Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö 
centrum
Arr: Ekerö kultur

Workshop
Serietecknarworkshop med illus-
tratören och serietecknaren Per 
Demervall. Kostnadsfritt. 12-16 år. 
Begränsat antal platser. Föranmälan. 
Lätt lunch ingår.
När: 2/11 kl 10-14
Var: Barnens eget bibliotek, 
Stenhamra
Arr: Ekerö kultur

Bildjakt kl. 10.00–16.00
Gå på egen upptäcktsfärd i slottets salar! Låna en bildjaktskarta och 

spana in lejon, leta efter blommor och växter eller upptäck slottets guld.

Familjevisningar kl. 10.30 och kl. 14.30
Följ med på en familjevisning på temat drottningar. Tillsammans 

vandrar vi genom salarna och hör om drottningarna som levt på slottet.

Slottsvisningar för vuxna kl. 11.30 och kl. 13.30
En visning för vuxna om slottets historia.

Pop up-visningar för barn kl. 12.00 och kl. 12.30
Lyssna till guidens korta, fördjupande nedslag om slottets detaljer.

Öppet
dagligen 

27 okt–4 nov
10.00–16.00

Drottningholms Slott
höstlovstema drottningar

För mer information kontakta:
Öppenvården Omtanken 08-124 572 38, 08-124 573 73 

• Råd och stöd (fyra samtal utan registrering och biståndsbedömning)
• Anhörigstöd (fem samtal utan registrering och biståndsbedömning)
• Motivationsprogram
• Kurs i återfallsprevention
• Individuella samtal/behandlingsprogram

Är någon orolig för dig eller känns det som att du har fastnat 
och skulle behöva råd och stöd för att komma vidare?

Är du beroende av alkohol/droger/tabletter/spel eller kanske 
anhörig till någon med ett beroende? Ekerö kommun erbjuder 
kommunens invånare över 18 år öppenvård i form av:

Önskar du en förändring 
i din livssituation? 

3 
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OTHELLO | Den 9 till 12 okto-
ber deltog de två mälaröborna 
Veronica Stenberg och Emma 
Löfroth i VM i othello i Prag. 

Det var åttonde gången som Ve-
ronica Stenberg deltog i VM, men 
för Emma Löfroth som bara tränat 
i fyra månader, var det första gång-
en. Ingen av dem placerade sig på 
pallplats den här gången, men Ve-
ronica har både vunnit damklassen 
en gång tidigare och kommit tvåa 
vid flera tillfällen.

– Jag hade otur med lottningen i
sista ronden, vilket påverkade re-
sultaten. I grundomgången vann 
jag stort mot både den som kom 
tvåa och den som kom trea i fina-
len. Jag är inte missnöjd med min 
prestation, men inte heller jät-
tenöjd, berättar hon.

Hon började spela 2002 och 
upptäckte att hon hade talang för 
spelet vilket ledde till framgångs-
rikt tävlingsspel. Nu har hon rest 
jorden runt och spelat både i Japan 
och Thailand samt i många euro-
peiska länder.

Tioåriga Emma Löfroth fick möj-
lighet att spela en ungdomsturne-
ring för barn och ungdomar för ett 
par månader sedan och i samband 
med det bestämde sig Svenska 
othelloförbundet för att sponsra 
hennes plats i VM. Där fick hon 
spela mot 20 olika nationaliteter, 
både barn och vuxna, eftersom alla 
tävlar mot varandra.

– Det var jättekul att få komma
till Tjeckien och spela. Jag spelade 
tretton matcher och vann fyra av 

dem, det är jag nöjd med eftersom 
jag inte har spelat så länge. Innan 
jag började tävla hade jag bara spe-
lat lite på fritids, säger hon.

Att ålder inte är en avgörande 
faktor i spelet visar sig i det faktum 
att den som vann hela VM var den 
elvaårige japanske othellospelaren 
Keisuke Fukuchi. Han är den yngs-
te vinnaren i spelets historia.

Sista helgen i oktober tävlar Ve-
ronica Stenberg i Sandsborgs och 
även Emma Löfroth laddar för att 
tävla mer framöver. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

 INNEBANDY | Herrar div 5 B: 3/11 kl 13:30 Tappströms Bollhall: Adelsö IF - Hässelby SK IBK (C) • 3/11 kl 15:00 Tappströms Bollhall: Ekerö IK (B) - Lokomotiv Kista IBF

ISHOCKEY | Hockeytrean östra B: 26/10 kl 19:00 Vikingahallen: Ekerö/Skå IK - Kista HC • 6/11 kl 19:00 Vikingahallen: Ekerö/Skå IK - Spånga IS IK

ISHOCKEY | Anders Falk tillträd-
de 1 oktober som sportchef för 
Ekerö IK:s ishockeysektionen. 
Han har tidigare varit tränare i 
i Luleå, Leksand och Falun och 
senast arbetade han i Örebro som 
sport- och utvecklingsansvarig 
för årskullarna U11 till U16. 

Vilka är dina starkaste intryck 
av Ekerö IK så här långt?
– Att det finns jättebra förutsätt-
ningar för att bygga vidare på det
som finns. Jag ser stor utveckling-
spotential.

Ekerö IK och Skå IK har inlett 
ett samarbete inom ishockey 
under namnet Ekerö/Skå IK 
och avtalet löper i två säsonger 
till att börja med. Hur brett är 
samarbetet?
– Det är från de som är födda 07 och 
upp till A-laget. Under det finns
det ett så pass stort underlag att vi

kan ha lag i de respektive hallarna. 

A-laget ligger i hockeytraean
östra. Hur ser du på lagets chan-
ser inför säsongen?
– Jag har inte hunnit se dem spela
ännu, så det kan jag inte svara på i
dagsläget. Jag har sett U15 och U13
spela match hitintills. Det är klart
att det finns en del att göra, men jag 
är imponerad av mycket.

Vad innebär ditt arbete som 
sportchef? 
– Jag ska utbilda både spelare och
ledare och jag kommer att vara så
mycket som möjligt på isen. 

Vilka är de största utmaningar-
na inom ishockeyn?
– Vi ska absolut försöka öka antalet 
spelare, det ser jag som det vikti-
gaste. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

BASKET
Damer div 2 n
Djurgården Basket 2 2 0 190 - 96 4
KFUM Gävle 2 2 0 108 - 90 4
KFUM Fryshuset 1 1 0 67 - 21 2
Västerås Basket 2 1 1 113 - 138 2
Telge Stars 0 0 0 0 - 0 0
KFUM Ekerö 2 0 2 84 - 120 0
Hammarby Basket 2 0 2 70 - 118 0
Visby BBK 1 0 1 46 - 95 0

INNEBANDY 
Herrar div 2 
Ekerö IK 5 4 1 0 53 - 24 13
Åkersberga IBF 5 3 1 1 37 - 23 10
Balrog B/S IK 4 3 0 1 27 - 18 9
Hammarbyh. IBK 5 3 0 2 36 - 30 9
Nacka Wall. IBK 4 3 0 1 21 - 17 9
Grimsta AIK 5 3 0 2 30 - 29 9
Ingarö IF 5 2 2 1 29 - 28 8
IBF Off.Lidingö 4 2 0 2 35 - 26 6
Råsunda IS 4 2 0 2 25 - 32 6
Värmdö IF (B 4 1 0 3 21 - 21 3
Huddinge IBS 5 1 0 4 27 - 30 3
Runby IBK 5 1 0 4 31 - 63 3
Tumba GoIF 5 0 0 5 19 - 50 0

INNEBANDY
Herrar div 5 B
Järfälla IBK (B) 3 3 0 0 29 - 10 9
IBF Off. Lidingö (B) 3 3 0 0 27 - 10 9
Jakobsb. IBF (B) 3 2 1 0 29 - 16 7
Vällingby BK 3 1 1 1 18 - 19 4
Ekerö IK (B) 3 1 0 2 22 - 15 3
Ängby IF (B) 2 1 0 1 11 - 12 3
Lokom. Kista IBF 3 1 0 2 14 - 23 3
Stäkets IF 2 0 0 2 9 - 16 0
Häss. SK IBK (C) 2 0 0 2 7 - 16 0
Adelsö IF 2 0 0 2 4 - 33 0

ISHOCKEY
Hockeytrean östra B
Gnesta IK 7 7 0 0 64 - 19 21
Södert. Pojk. AIF 7 5 0 2 45 - 35 15
Spånga IS IK 6 4 0 2 23 - 20 12
Ekerö/Skå IK 7 3 0 4 30 - 28 9
Lid.Vik. HC 6 3 0 3 17 - 18 9
Älta IF 7 2 1 4 23 - 33 7
KTH IF 5 2 0 3 18 - 23 6
Solna SK 7 1 1 5 18 - 44 5
Kista HC 6 1 0 5 28 - 46 3

Sporten ’’
”Jag hade otur med lottningen i sista ronden, 
vilket påverkade resultaten”  Veronica Stenberg, othellospelare

Matcher & tabeller

EIK hockeys 
nye sportchef

LÄGET 22 OKT

HEMMAMATCHER TILL DEN 6 NOV

KORT OM SPORT

HÄSTHOPPNING | Rastaborgs ridklubb (RARK) vann alla tre omgång-
arna i Ponnyallsvenskan i hoppning division 2.

– Jag vet inte om detta har hänt tidigare, säger en stolt Daniella Lundh
Egenäs, ordförande RARK och fortsätter: 

– Ponnyallsvenskan division 2 rids i två olika grupper som vardera rider 
två omgångar. De bästa lagen från 
båda grupperna möts sedan i fina-
len. Rastaborg vann båda omgång-
arna och även den slutliga finalen.

Laget bestod av Linnea Ståhlberg, 
William Bender, Ester Ekengren, 
Elsa Åhlin, Nathalie Wennerhorn, 
Molly Andersson och lagledaren 
Tilda Ekengren. 

Ekeröbor i VM

FOTO: PRIVAT

Svenska Othellolandslaget bestod 
i år av två mälaröbor: (fr.v.) Niklas 

Wettergren, Veroncia Stenberg 
(Färingsö), Emma Löfroth 

(Färingsö), Marcus Frönmark, 
och Oskar Eklund  

 FOTO: KRISTYNA MOULISOVA OCH 
SVENSKA OTHELLOFÖRBUNDET

FAKTA OTHELLO

>> Det sägs att Othello är en 
utveckling av spelet reversi, vars 
regler först publicerades i London 
på 1880-talet och att det moder-
na spelets regler skapades 1971 
av japanen Goro Hasegawa.

>> Spelet spelas växelvis av 
två spelare med svarta och vita 
marker som kan vändas för att 
byta färg. 
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Bränsleförbrukning blandad körning 5.7 l/ 100 km, CO2 150 g / km. Miljöklass EU6. Kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

ŠKODA 
CONNECT

APPLE 
CARPLAY

PRIVATLEASING  
FR. 4 649 KR / MÅN

Inkl. serviceavtal

BUSINESSPAKET 
INKL. 7-SITS

+ 14 800 kr

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

beställa din nya KODIAQ SPORTLINE med kortare leveranstid.  

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

Välkommen in och lär känna en helt ny SUV!

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

 AdBlue  Alcantaraklädsel med silversöm  Baklucka med elektrisk öppning / stängning 

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

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

Läs mer om aktuella erbjudanden  
på skodastockholm.se

Detta är en annons från GUSON DÄCK

De billigaste däcken, bästa ut-
rustningen 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 Stockholmsom-
rådet 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 So-
lum.

Hos dem kan en bilägare få hela sitt 

däckbytararbete skött – allt från förva-
ring 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 livs-
långt kunnande från branschen, liksom 
många av deras anställda.

Snart stundar en av årets två inten-
sivaste arbetsperioder i verkstaden på 
Bryggavägen 106.

– Nu väntar vi på att våra förva-
ringskunder ska boka sina däckbyten och 
snart ringlar sig kön runt huset igen, säger 
Robin som är redo att ta sig an anstorm-
ningen.

wwww.gusondack.se

Billigaste däcken

EKERÖ BIO

Erskinesalen 27 oktober kl 19 - 23
Introduktion kl 18.40. Biljetter 265 kr finns  
på Mälaröarnas Bokhandel & olstafolkpark.se 

Flickan från 
vilda västern

Puccini

Eva-Maria Westbroek
Jonas Kaufmann
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Förtydliganden om Silviabo

REPLIK

Ne,j Karusellplan är inte 
en outnyttjad, sällsynt 
väl tilltagen parkerings-
plats.  Där idkade Gustaf III:s 
hov ringränning, en slags 
ryttarpolo, där  ryttaren  i 
full galopp med fälld lans 
fångade upphängda ringar. 
Karusellplan är en del av 
världsarvet Drottningholm, 
ett av Stockholms mest 
besökta turistmål. Idag 
utnyttjas den som parkering 
för besökande turister och de 
många som vandrar i parken 
med eller utan hundar.

Självklart lockar planen 
jäktade bilister som har 
att lämna barn och handla 
på vägen –  men det 
finns inga affärer på 
Lovö. Nu vill man därtill 
använda  Drottningholm- 
skolans fotbollsplan för 
parkering. Avser man att på 
motsvarande sätt utnyttja 
Ekerö skolors fotbollsplaner 
för infartsparkering? 

Infartsparkering på 

Lovö  är dessutom  kontra-
produktivt då bilarna  och 
bussen kör parallellt från 
Ekerö till Karusellplan, för 
att  man där stiger på bussen.  

Som tidigare aktiv Ekerö-
politiker vet jag att trafiken 
planeras fungera genom att 
bilarna lämnas på anslu-
tande infartsparkeringar 
och  att man stiger på bussar 
och vattenbussar som tar 
dem  till stan. Att detta inte 
fungerar  beror på att  sådana 
infartsparkeringar saknas, 
då våra politikerna ogärna 
använder marken  för denna 
mindre lönsamma  verk-
samhet. Ska skattebetalarna, 
som flyttat ut till  de härliga 
öarna, leva ett gott liv  måste 
dessa infartsparkeringar 
anläggas. Karusellplan 
är till för besökare  och 
låt Drottningholms- 
barnen också fortsättnings-
vis spela fotboll intill sin 
skola.

– Gunnel Bergström, 
Lovö

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott behandlade 
driftbudget för 2019 med 
inriktning för 2020 till 
2021 i veckan som var. Det 
är en hemsk läsning.

Budgeten ska senare 
upp på kommunstyrelsen 
för hantering. Vi förut-
sätter då att samtliga poli-
tiker besinnar sig och tar 
dessa ekonomiska frågor 
på allvar. Upplysningsvis 
omsätter kommunen 1,7 
miljarder kronor.

Vi har noga läst igenom 
materialet och ser att 
kommunen går en kata-
strofal ekonomisk situa-
tion tillmötes. Redan 2019 
avser kommunen frångå 
sitt eget regelverk om god 
ekonomisk hushållning, 
då tjänstemännen föreslår 
en budget som inte lever 
upp till 1-procentsmålet. 
Utöver det ser vi i under-
lagen för 2020 till 2021 att 
det kommer bli än värre, 
där visar underlagen på 
knappt ett nollresultat.

Tjänstemännen pekar på 
behovet av kraftiga kost-
nadsreduceringar och/
eller kraftiga intäkts-
ökningar för att uppnå 
målet om god ekonomisk 
hushållning. Detta har vi 
i tidigare insändare lyft 
fram sedan 2017. Detta 
utifrån den oberoende och 
fristående rapporten som 
togs fram av PwC, vilken 
slog fast att kommunen 
succesivt måste höja skat-
ten med 4,29 kronor jäm-
fört med utgångsåret och/
eller i kombination med 
årliga effektiviseringar 
med i genomsnitt 1,2 pro-
cent. Det är sålunda kraft-
fulla åtgärder som krävs 
de kommande åren!

Vi har pekat på effek-
tiviseringsmöjligheter i 
linje med att städa trap-
pan uppifrån, men det 
kommer inte att räcka! En 
skattehöjning kommer 
med största sannolikhet 
krävas under mandatpe-
rioden om inte kvalitén i 

kommunens verksamhet 
ska urholkas.

Det är sålunda ett kon-
kursbo som den M-ledda 
alliansen och kommun- 
direktören lämnar efter 
sig.

I detta läge föreslår 
majoriteten av partierna i 
arvodeskommittén, som 
ska ta fram ersättningar 
till förtroendevalda och 
politiska organisationer, 
höjda ersättningar! Vi har 
förespråkat och yrkat på 
sänkta ersättningar och/
eller omfördelningar 
inom befintlig ram. Även 
här måste samtliga politi-
ker besinna sig!

Skattemedel ska gå till 
verksamhet inte till byrå-
krati och politiker!

– Johan Sundqvist,
Sandudden

– Anna Voltaire,
Närlunda

Till samtliga politiker – besinna er! Hej Lasse Carlsson!

ty
ck

!

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

I slutet av september uppmärk-
sammade Mälaröarnas nyheter 
Mark- och miljööverdomsto-
lens beslut att upphäva bygglo-
vet för Silviabo.

Silviahemmet, som grundades på 
H.M. Drottning Silvias initiativ, 
bedriver sedan år 1996 en viktig 
verksamhet inom demensvården 
med vård, forskning och utbildning.  
Detta är en verksamhet som är viktig 
för kommunens medborgare såväl 
som för Sverige i stort och även 

internationellt. När Silviahemmet 
skickade in en bygglovsansökan och 
en önskan om att utöka verksam-
heten i kommunen var det för oss 
en självklarhet att erbjuda dem ett 
professionellt bemötande och bistå 
dem på ett så bra sätt som möjligt. 
Den servicen erbjuder vi alla företag 
som visar intresse för att etablera 
sig i kommunen. Under ärende-
hanteringen togs även hänsyn till 
Drottningholmsmalmens kultur- 
och miljöhistoriska värden. 

I januari 2017 beslutade byggnads-

nämndens ordförande tillsammans 
med en enig byggnadsnämnd att 
godkänna bygglovsansökan. Det 
ligger därmed inte någon som helst 
sanning i att tidigare ordförande i 
byggnadsnämnden skulle fått lämna 
sin post som följd av oenigheter 
kring detta beslut. Nämnden var 
enig i sitt beslut och att dåvarande 
ordförande skulle lämna över ordfö-
randeklubban, efter 16 år som ordfö-
rande, hade vi fört samtal om sedan 
lång tid tillbaka. Beslutet överkla-
gades till länsstyrelsen som ansåg 

att byggnadsnämndens beslut var 
i enlighet med gällande regelverk 
och inom ramen för detaljplanen. 
Vi blev därför förvånade över Mark- 
och miljööverdomstolens beslut att 
upphäva bygglovet. Silviahemmet 
har tillsammans med byggföretaget 
inkommit med en förnyad ansökan 
som vi kommer att handlägga uti-
från de riktlinjer som finns i Mark- 
och miljööverdomstolens beslut.

– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens ordförande

Jag, Michael Kierkegaard, 
vill berätta varför jag 
är besviken, bedrövad 
och heligt förbannad.
Det hela började med att 
Länsstyrelsen i Stockholm, 
Lst Sthlm, gav sig på Ewa, 
kvinnan i mitt liv, för fem 
till sex år sedan. Ewa för-
lorade alla sina djur och 
tvingades betala 125 000 
SEK i kostnader förutom 
juristhjälp. Inga djur led 
eller var vanvårdade. I årets 
regleringsbrev för läns-
styrelserna står det att ”en 
god förvaltningskultur 
skall genomsyra verksam-
heten på Länsstyrelserna”.
Vad detta betyder kan man 
läsa om på Statskontorets 
hemsida. En hörnsten 
i beskrivningen är den 
statliga värdegrunden. Där 
kan man läsa bland mycket 
annat: att en anställd i 
staten inte tummar på de 
mänskliga fri- och rät-
tigheterna. När man vet 
att verkligheten är någon 
helt annan inställer sig 
ovan nämnda känslor.När 
djurskyddet förstatliga-
des 2009 01 01 lyckades 

djurskyddet med benäget 
bistånd av en arbetsgrupp 
på Jordbruksverket eta-
blera en praxis som gjorde 
det möjligt för djurskyd-
det att helt internt uttolka 
djurskyddslagen med 
bihang. Detta medför 
bland annat att djurägaren 
nekas en rättvis rättegång 
genom att alla överkla-
ganden gäller beslutet 
och aldrig underlaget till 
detsamma. Detta sker i 
förvaltningsdomstolarna 
där Länsstyrelserna vinner 
i 98 - 99 fall av 100. Denna 
totala frihet att uttolka 
djurskyddslagen med 
bihang återspeglas i ett 
återkommande argument i 
förvaltningsrätten; ”djur-
skyddslagen är en minimi-
lag, det skall vara bättre”.
När 1988 års djurskyddslag 
kom deklarerades att den 
skulle ha en förebyggande 
påverkan genom en för-
bättrad djurhållning. Detta 
har i dagens myndighets-
kultur förvandlats till det 
ultimata godtycket genom 
så kallade skaderisker. 
Dessa består av påståenden 

om att något skulle kunna 
tänkas hända i framtiden. 
I djurskyddslagen finns 
en paragraf, 24 § b, som 
enligt JO utgör en skyl-
dighet att beivra påstådda 
överträdelser av djur-
skyddslagen med bihang. 
Om länsstyrelserna hade 
fullgjort denna skyldighet 
från början hade djurä-
garna fått försvara sig i en 
rättvis rättegång, försetts 
med ett försvar, egendom 
visserligen lös men fort-
farande egendom (djuren) 
hade åtnjutit ett skydd. 
Allt enligt Europeiska 
Konventionen Mänskliga 
Rättigheterna.Hur kan 
det komma sig att våra 
myndigheter inte tvingas 
följa lagen, inklusive rätts-
statens grundstenar?Inte 
ens våra domstolar går 
emot kollegerna i statens 
tjänst i denna fråga. Jag vet 
jag har prövat.Vilka som 
trampar på oss med de 
blankaste stövlarna kan jag 
inte avgöra, men trampar 
gör dom.

– Michael Kierkegaard

De trampar på våra mänskliga rättigheter

REPLIK

Jag bara måste instämma 
i  kommentaren från kungs-
bergabo i inlägget ”Alla vill 
inte ha en småstad”. Även 
jag är en av Moderaternas  
tidigare väljare, som nu inte 
såg något annat alternativ 
än Liberalerna. Hade de inte 
brutit sig loss vet jag inte hur 
min röst skulle ha landat.

Att Moderaterna hänvisar 
sitt usla valresultat lokalt till 
att de inte tillräcklig tydligt 
redogjort för sin politik, 
stämmer ju absolut inte.

Är det något man varit så är 

det tydliga! ”Från landsbygd 
till småstad...” kan man vara 
mer tydlig? När man därtill 
sjösätter det ena bostadbyg-
get eller detaljplanen efter 
den andra så visar man inte 
bara tydligt utan även  kon-
kret vad man vill. 

Förstår partiet inte att 
deras väljare valt Mälar-
öarna på grund av den unika 
kombinationen, landsbygd 
med varsamt bebyggda villa- 
tätorter. Inte en förort och 
definitivt inte en småstad.

– Tacka vet jag 
Liberalerna

Med allt tydlighet har 
vi förstått (M):s plan

REPLIK

Lars Braun bosatt på Munsö 
skrev att Sveriges radio 
Stockholm inte går att höra 
längre, han får bara in Radio 
Sörmland. Detta beror inte 
på att Radio Stockholm 
inte sänder på Mälaröarna. 
Men frekvenserna för såväl 

Radio Sörmland som Radio 
Uppland ligger nära och 
ibland hoppar kanalen över 
till annan frekvens. Jag 
brukar, byta kanal och sedan 
återgå till Radio Stockholm 
och då ”kommer man till-
baka” till dem.

– En annan radiolyssnare

Till ”Skandal Sveriges Radio”

Moderaternas
bygghets 
blev deras fall
När Adam Reuterskiöld (M) 
tillträdde som kommunal-
råd och kommunstyrelsen 
ordförande 2015 ökade byg-
gandet, ingen hänsyn har 
tagits till de olika platserna 
i tätorten. På minsta lilla 
grönområde vill man bygga, 
man struntar helt i de boen-
des tyckande, medborgar-
dialogen är obefintlig, man 
kör över både kommunin-
vånarna och kommunens 
målvision och strategiska 
frågor. Dessa säger att 
expansion ska ske på ett 
sätt så att varken natur- och 
kulturmiljövärden eller 
framtida utveckling även-
tyras, detta görs bäst genom 
varsam utbyggnad. Efter att 
ha tagit del av MN-artikel 
10 oktober gällande 
”Namninsamling mot skol-
planering” uppstår frågan, 
av vilken anledning väljer 
man bort en detaljplanerad 
plats i Enlunda och istället 
föredrar en så stor utma-
ning som att bygga intill 
Uggleberget, där allt emot-
säger kommunens egna mål 
och vision? Ekerö har aldrig 
tidigare byggt ett så stort 
projekt som skola i ett gam-
malt bebyggt villaområde 
sedan 50 år. När Träkvista 
skola, Närlundaskolan och 
Ekebyhovskolan byggdes 
har bebyggelsen tillkommit 
efteråt. Har kommunen till-
räcklig framförhållning när 
det gäller att bygga skolor?

– Mia, boende på 
Åkerstigen



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

Bolagsbildning 
Bokföring
Kund- & leverantörsfaktura-  

    hantering

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

Vi välkomnar nya kunder!

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer 

för ALLA bolagsformer och verksamheter

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

VERKSTAD

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

Vi söker en bilmekaniker – däckmontör som har fordonsteknisk
utbildning, samt några års yrkesvana. Noggrannhet och kvalitet,
samt intresse av att arbeta både självständigt och i grupp,
med felsökningar, service och reparationer är en förutsättning. 

B-körkort är ett måste.

Arbetet kan ibland vara mycket fysiskt krävande, så du får inte
vara rädd för att ta i när det behövs, speciellt vid sommar &
vinterhjulskiftningar. 

Datorvana samt att kunna flytande svenska och engelska i både
skrift och tal är ett krav, eftersom mycket av arbetet handlar
om att arbeta i branschtypiska system.

Tror du att du är den vi söker, är du välkommen med referenser
till info@svanhagensbil.se

Är du bilmekaniker och har tröttnat
på bilköerna till och från Ekerö ??

VERKSTAD

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

Däckskiftare  
EXTRAPERSONAL
Vi söker en noggrann däckskiftare/däckmontör som 
kan hjälpa oss under novembermånad.

Arbetet är fysiskt krävande, så du får inte vara rädd 
att ta i när det behövs.

B-körkort är ett måste.

Om du tror att du är den vi söker, är du välkommen 
att höra av dig!

info@svanhagensbil.se. 08-560 240 00
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Efter valdagen har vi försökt 
samtala med Liberalerna 
i syfte att inleda förhand-
lingar om en politisk majo-
ritet bestående av de fyra 
allianspartierna. Vi anser 
att det hade varit det bästa 
alternativet för kommu-
nens medborgare då det 
hade inneburit att Ekerö 
kommun får en politiskt 
styrande majoritet och det 
hade skapat bättre möjlig-
heter att genomföra den 
borgerliga politik som vi 
fyra partier var för sig gick 
till val på.

Den 16 oktober med-
delade Liberalerna att de 
inte vill förhandla med 
Ekeröalliansen. Istället 
väljer partiet att göra en 
politisk vänstersväng 
och samarbeta med 
Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Öpartiet. 
Det är givetvis oerhört 
förvånande att Liberalerna, 
som gick till val som ett bor-
gerligt parti, väljer att sam-
arbeta med vänsterorien-

terade partier istället för att 
genomföra borgerlig politik 
i majoritet. Vi tror inte att 
de väljare som röstade på 
Liberalerna gjorde det med 
avsikten att Liberalerna 
skulle driva en vänster-
orienterad kommunpolitik. 
Det är även djupt beklagligt 
att de genom sitt agerande 
sätter Sverigedemokraterna 
i en vågmästarposition. 
Då deras val att inleda 
samarbete för ett vänster-
orienterat minoritetsstyre, 
istället för ett alliansstyre 
i majoritet, innebär att 
inget alternativ kan få 
egen majoritet blir tyvärr 
resultatet att båda alter-
nativen måste förlita sig 
på Sverigedemokraternas 
röster. Det är djupt beklag-
ligt och inte i linje med det 
löfte partiet gav sina väljare 
nationellt eller kommunalt.

 Vi kommer nu fortsätta 
vårt arbete för att bilda en 
Ekeröallians bestående av 
Moderaterna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna. 

Vi kommer presentera en 
ansvarsfull, borgerlig poli-
tik som utgår från Ekerö 
kommuns medborgares 
bästa och som vi vet även 
kommer representera 
Liberalernas politik. Detta 
eftersom vi ligger betydligt 
närmare varandra politiskt 
än Liberalerna och kom-
munens vänsteroriente-
rade partier. Liberalerna är 
välkomna tillbaka när de är 
intresserade av att diskutera 
hur vi på bästa sätt genom-
för en borgerlig politik 
som gynnar kommunens 
utveckling och medborgare.

– Adam Reuterskiöld 
(M), kommunstyrelsens 
ordförande
 
– Ove Wallin (C),
kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande 

– Sivert Åkerljung (KD),
gruppledare för 
Kristdemokraterna

Kommentar utifrån Liberalernas besked

Kommunens arkivarie efterlyser bilder som 
är tagna inne i kommunhuset på 50-talet.       
I kommunens arkiv finns tygprover, rit-
ningar med mera från den tiden då kom-
munhuset byggdes, men dessvärre finns 
inga bilder bevarade. Bland annat låg en 

kommunfullmäktigesal i huset från början. 
Om du har bilder från kommunhusets inte-
riör från 1950-talet, kontakta kommunarki-
varie Anneli Brattgård på kommunhuset.

– Red

Efterlysning

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

MÄLARÖARNA | En nedlagd 
poststation behöver inte 
innebära försämrad service, 
det får munsöborna erfara 
under hösten 1968. Istället 
får de möjlighet att göra 
sina postärenden i det egna 
hemmet.

I oktober 1968 mister mun-
söborna sitt postkontor. 
Därmed försvinner en av 
dåtidens fyra poststationer 
i Ekerö kommun och en-
dast Drottningholm, Ekerö 
och Adelsö får behålla sina. 
Färingsö, som var en egen 
kommun 1968, hade dock fle-
ra stationer som inte berörs 
av nedläggning.

Trots nedläggningen lovar 
herr Arne Hammarlund, som 
förestått Munsöstationen 
under flera år, att servicen 
inte kommer att försämras. 
Istället för att ha en fast lokal 
kommer Arne Hammarlund 
förestå ett rullande postkon-
tor, som gör det möjligt för 
munsöborna att ta ut pengar 
på sin postbanksbok, göra 
skatteinbetalningar eller an-
dra postärenden. De boende 
har rätt att kalla postbilen till 
sitt hem, en eller två gång-
er i veckan, beroende på hur 

långt från ordinarie brevbär-
ningslinje man bor. Kallar på 
bilen gör man genom ett sig-
nalsystem kopplat till brev-
lådorna i området. Postbilen 
medför stämplar och allt 
annat som hör till ett post-
kontor på den tiden och ska 
kunna hantera alla ärenden 
som man tidigare gjorde på 
stationen. I samband med att 
Mälaröarnas nyheter skriver 
om den nya ordningen kring 
posthanteringen, passar man 
också på att berätta att man 
planerar att börja köra den 
populära postbilen ”Tjor-
ven” på någon av de övriga 
Ekeröturerna. 

En annan aktuell händelse 
som uppmärksammas i Mä-
laröarnas nyheter för femtio 
år sedan är inbördeskriget i 
Biafra som rasar för fullt. Be-
folkningen svälter och många 
välgörenhetsorganisationer 
försöker sända hjälp till lan-
det. Rädda barnen ordnar 
bland annat en stor basar i 
Tappströmsskolan och datu-
met är väl valt i slutet av, då 
man räknar med att mälarö-
borna har som mest pengar 
i plånboken. ”…att spendera 
en rejäl slant av lönepengarna 

på Biafra är en god investe-
ring för framtiden i den värld 
som krymper för varje dag 
och gör folken och raserna 
allt mer beroende av varan-
dra” poängterar Rädda bar-
nens styrelse. 

Under basaren, som för-
väntas dra in stora summor 

pengar, säljs lotter, pynt och 
handarbeten. Dessutom be-
rättar ”den kända Färingsö-
damen Hälsingestintan” ro-
liga historier på bygdemål. 
Ett annat dragplåster är den 
ungdomliga och nybildade 
sånggruppen ”Svartsjölän-
ningarna” eller ”The Black 

Sea Islanders”, som sjunger 
Bellman, negro spirituals och 
svenska folkvisor till gitar-
rackompanjemang under Karl 
Gustaf Sundmans och Bernt 
Rickloows ledning.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Munsöposten läggs ned

Arne Hammarlund är poststationsföreståndare på Munsö 1968 och efter oktober blir han en slags ”rull-
lande post-allt-i-allo”. 

  

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

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

Program & värdar
Sändningstider: www.radioviking.se

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking
Sweden

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

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

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



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

Njut av ett traditionellt

Julbord
på Skytteholm Hotell 

Ett äkta traditionellt julbord i vår vackra 
Herrgård. Börja kvällen i salongen vid brasans 
sken med en varm glögg i handen innan ni 

förflyttar er till herrgårdsmatsalen och vårt 
hemlagade julbord. När ni är ”lagom” mätta 

så väntar ett dignande gottebord  
på er i våra salonger.

Julbord  
650 kr per person

Julbordsweekend 
2 995 kr  för två personer

Boka på:  
tel: 08-560 236 00, 

 mail: welcome@skytteholm.se
för mer information se  

www.skytteholm.se

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

ell & Konferens

23 nov - 21 dec   18.00-21.00

345kr

Drop in i  
mån av plats

Upplev julstämning när 
det är som bäst och njut 
av traditionell julmat 
av högsta kvalitet!
  
Våra mest populära sittningar:

Sö 9/12 Familjesittning 

Lö 15/12 Kvällssittning 

Välkommen med din bokning. 
Mer info om våra sittningar och vad som 
serveras www.ekero.se/ekebyhovsslott 
eller 08-12457201

JULBORD 2018
VARMT VÄLKOMMEN TILL EKEBYHOVS SLOTTSVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVVAVAAARMRMRMRMRMRMRMRMRMMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRMRRMRRMTTTTTTTTTTTTTTTTTTT MMMMMMMMMMMMMMMMEMMMMMMMMMMMMMM NNNNNNN NNNN TITTITITITITTITTITITITTITILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL EKEKKKKK BYBYYYYYBYYBYBYBYYBYYYYYYYYYBYBB HOHHHHOHOHOHOHOHOHOHOHOOOVSSVSSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVVSVSVSVSV SSSSSSSSSSSSLOLLLOLOLOLLOLOLOLOLOLOOOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTSSSSSSSSSSSSSVAVAVAVAVAVAAAAVAVARRRRRRMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMEMEMEMEMEMEEEEEEEEMEMMM NNNNNNNNNNN EEEEEEEEEEEKKKKEKEKEKEKEEKEKEKEKEKEKEKEKEKEKEBBBBYYYBYBBBBB OOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMRMRMTTRMMMMTTTTTMM MMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEENNNNN N TTTTTIIIIIILLLLLLLLLLL EEEEEEKKKKKKKEKEKEKEKEKEKKKEBBBBBYBYBYBYBYYYYBB HHHHHHOOOOOOVVVVVVVVV SSSSSSSSSSS OOOOOOOOOOOOOOOVSVSVVVVOOVVSSVSSVSVSVSVSV SSSSSSLLLLLOLOOOOOTTOOOOOTTTTTTTOOOTTTTTTTSTTTTTTTSSSSSSTTSSSSVARMT VÄLKOMMEN TILL EKEBYHOVS SLOTTS

                  Välkommen 

 Julbordet                                

I vår stämningsfulla miljö på 
Svartsjö Slott serverar vi 

julbord med mat och dryck 
från noga utvalda leverantörer,

de bästa inom respektive område. 

Julbordet serveras torsdag till lördag 
från den /11 till den 2 /12

kl. 18.00 - 21.00
495:-/person (exkl. dryck)  

Varmt välkomna! 

Bokning 08- 12 13 11 00 
info@svartsjoslott.com 
www.svartsjoslott.com

till
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Lite personligare – lite bättre

Vi hjälper dig med ditt projekt!

Bara 5 minuter 
från Tappström

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.

Thomas Ove Stefan Martin Emil

Konstruktör Lars Fjellström

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

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

Bilden: Rörby marknads- och hembygdsdag på Lovö.       
FOTO: OVE WESTERBERG

Vi gratulerar Marianne Svärd Häggvik, Ekerö, till förra 
numrets vinst där korsordet hade nedanstående lösning. 
Tor-Erik Lundberg var vinnare till korsordet före dess.
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E k e r ö 
C i v i l f ö r s v a r s f ö r e n i n g

Vi bjuder 

på fika 

till alla som 

deltar! 

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

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!
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

560 340 00

Ekerö Taxi 
har en egen app!
Ladda ner till din mobil 

och boka din resa 
direkt i  appen!

Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

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

Funderar du på att byta 
fönster eller ytterdörr?

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

t



Auktoriserad av SBF

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Sandviksvägen 4, tidsbokning 
på telefon 08 - 560 310 65

Med lång tradition och 
gedigen kunskap hjälper 

www.ignis.se

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

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

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

Binärdata AB
Support & Försäljning 

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

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

Ekerö Skog & Trädgård

  Trädfällning 
 Tomtröjning
 Skogsröjning

072-246 99 86    ekeroskogotradgard@outlook.com

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

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

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

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

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

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

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

0728-488 081 – Jacobsson

DÖDA

• Ingalill Margareta Kvarnälv, Stenhamra, avled den 12 oktober i en ålder av 79 år.

Gamla Huset Butik

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.sePRIVATA ANNONSMARKNADEN

BILAR 
KÖPES                       
Allt är intressant 

även defekta                                    
0700-61 73 96

Med sorg och med vackra
minnen tar vi avsked från

Dr. Dieter Orth
läkare på Mälaröarna

* 2 augusti 1931
✝ 15 augusti 2018

med kärlek. 

R E N A T E

STEPHAN
Carl-Sebastian, Tobias

IRENE och KARL  HANS
Katharina, Karl-Fredrik, Marie

Släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Hilleshögs kyrka fredagen
den 2 november kl 14.00. Efter

akten inbjudes till minnesstund.
Svar om deltagande göres till

info@malarobegravning.se senast
den 29 oktober. 

SÄLJES
4 stycken vinterdäck odub-
bade Good Year 195/55 R16 
på stålfälg. Pris 500 kr, 
070-607 68 00.

KÖPES

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 
0730-37 10 36.

UTHYRES

Lägenhet centralt på Ekerö 
uthyres från 1/11 -18 till 
30/4 -19. 3 rum och kök på 
68 kvm. Omöblerad men 
kan möbleras efter önske-
mål. Alt. uthyres ett litet 
sommarhus nära strand, 
men ändå centralt på Ekerö 
under samma tidsperiod. 
Uthyres till skötsam person 
/personer med goda refe-
renser. Inga rökare  eller 
husdjur. Kontakta maria.
kvarnheden@gmail.com 
och berätta vem du/ni är 
så kontaktar jag er.

BORTSKÄNKES

Kakel och klinker bort-
skänkes. Vita 40x25 cm 15 
stycken. Vita Bisselado 

10x20 cm 40 stycken, 
Brunmelerad klinker 10x10 
cm ca 150 stycken. Finns att 
hämta i Närlunda. 070-222 
41 59, 070-220 15 25.

EFTERLYSNING

Du som tog min lilla grön-
blommiga frysväska med 
ståltermos i, som jag glöm-
de på buss 342  söndagen 
den 9 september kvällstid, 
lämna tillbaka den. Den är 
min! Tack! 070-735 48 88.

När möjligheten kom 1999 
att starta en hantverksplats, 
butik och galleri, var Catha-
rina en självklar person att 
vara med i det arbetet. Plat-
sen blev Hantverksstallet. 
Några av oss kände henne 
sedan tidigare, för några blev 
Hantverksstallet första be-
kantskapen med Catharina.

Hon var en bestämd och 
drivande person, sjukskö-
terska i grunden och en 
mycket färg- och formsäker 
vävare. Stickning var också 
ett av hennes arbetsområden 

och hon gjorde en speciell 
typ av basker som var åter-
kommande i sortimentet.

Under alla de år som vi 
hade glädjen att känna Ca-
tharina, var hon en stor till-
gång. Med sina hantverks-
alster, som alltid höll hög 
kvalitet, goda kontak-
ter med andra konstnärer 
och hantverkare och en 
sant kulturell intention, 
tillförde hon inspiration, 
engagemang och konti-
nuitet till verksamheten.

Även sedan hon blev sjuk, 

höll hon modet uppe genom 
att fortsätta att skapa texti-
lier av olika slag och delta i 
vår verksamhet. Det kändes 
också som att hon i gengäld 
hade ett positivt och me-
ningsfyllt sammanhang av 
att vara aktiv med oss.

Vi saknar Catharina, en 
konstälskande person som 
önskade föra vidare konst-
kulturarvet.

MEDLEMMARNA
 I HANTVERKSSTALLET

Till minne av Catharina Wahlsten

Min kära Livskamrat
Vår kära Mor

Mormor   Svärmor

Monica

Thunström

Gunnerstad
* 28 juli 1940

har i dag lämnat oss efter en
kort tids sjukdom

 i stor sorg och saknad

den 17 oktober 2018

I N G V A R
CHRISTL och RONNIE

INGELA
Elin

Begravningen sker i stillhet
 inom familjekretsen

Tänk gärna på Cancerfonden
Tel: 020-59 59 59

alfa/IGNIS Ekerö Begr. byrå

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpg-bild. 
• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se eller MN, Box 100, 
   178 22 Ekerö
• Publicering sker i nästkommande nummer,  i turordning  samt 
   i mån av plats
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Storbesök Genom det tvååriga Erasmusprojektet ”Let’s be a 
rainbow” fick Birkaskolan besök från Portugal, Turkiet, Rumänien 
och Italien i början av oktober. Drygt ett tjugotal lärare och elever 
besökte skolans niondeklassare  under en vecka.

 FOTO: JORGE REIS

Liveopera  Den 6 oktober visades Verdis opera Aida från 
Metropolitan i New York i Erskinesalen för ett hundratal åskådare.
Här ses personalen under ledning av Ingrid Röising Bergman (två 
fr.v.) tidsenligt klädda. 

 FOTO: INGRID SANDBERG

Kolmilan på Adelsö tändes inför storpublik den 13 oktober då 
Stefan Qviberg byggde och antände sin mila i Hundskog för tredje 
gången. Efter drygt en veckas dygnetruntvak blir det förhoppnings-
vis närmare tio kubikmeter träkol. Trubaduren Staffan Eriksson 
spelade även låtar av Dan Andersson.             FOTO: OVE WESTERBERG

Långritt  I början av oktober samlades för tredje året i rad 
Färentuna hästsällskap för att göra en långritt till förmån för barn-
cancerfonden. Detta år gav ritten, som gick till veterinär Gunella 
Ljunggren och Karin Rydberg på Wentholmens kungsgård, 3 500 
kronor.                      FOTO: GREG RAGSDALE

DNA-föreläsning  En välbesökt föreläsning om släktforskning 
med hjälp av DNA hölls i Stenhamra bibliotek den 11 oktober. 
Drygt 50 åhörare dök upp och av dem gjorde ett femtontal  eget 
DNA-test som de nu väntar på resultaten från. 

 FOTO: PRIVAT

 

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

Entreprenör

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

LEDIGA LOKALER 
EKEBYHOV BUSINESS CENTER 

Bryggavägen 110

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

Kontaktperson för OD Tvätten: Ronnie 073-937 79 68
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SOTNING, BESIKTNING, 

VENTILATIONSRENSNING

REPARATIONER,

FÖRSÄLJNING, MONTERING

 UbbeSotare
                    – Ny regi sedan 1 juni 2015 –

070-878 10 26 www.ubbesotare.se

Välja 
behörig sotare? 
Jag hjälper dig 
med ansökan

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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

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

HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se
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Adept i Sveriges TapetserarmästarefruJanssouFri hämtning och lämning för mälaröbor på fredagsförmiddagar

           @frujanssons
www.frujansson.se

– Ge dina möbler nytt liv –

MÄLARÖARNAS TAPETSERARVERKSTAD

Möbeltapetsering - Platsbyggda möbler - Gardiner

070-753 64 44 

Vi tar hand om dig under & efter din graviditet 

Gravidmassage Gravidshiatsu

Gravidyoga Löpande kursstart

Mamma/babyyoga Löpande kursstart

Spädbarnsmassageage

Välkommen till oss 

 Johanna & Lottie

Boka via Bokadirekt.se 

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

     Salong Nataly & Alisa
Försäljning av:

ÖGONFRANSAR & NAGLAR
Classic och advanced

100 olika färger gellack
Agent för Didier professionella gellacker

Tidsbokning: 076-709 00 40. Bryggavägen 121

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

Kvalitet är ofta inte mer 
komplicerat än så.

www.ekesioo.se

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

ALLT INOM BYGGNATION
Från små till stora projekt

Behåll stommarna, byt luckorna!

www.ingwallkoket.se

 

Vi söker visningskök i vissa  
områden och erbjuder 30% rabatt  

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

Vi har 4,6  
i snittbetyg  
hos Reco.

Service och reparationer

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

HUSBILAR 
HUSVAGNAR 

SLÄP
4-HJULSMÄTNING

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

MÄLARÖARNA | När höst-
mörkret sänker sig passar 
tjuvarna på, det är ett 
välkänt faktum. Men även 
om Mälaröarna är förhål-
landevis förskonat, så ökar 
riskerna även här.

– Det börjar bli säsong för
villainbrott, det vet vi sedan
gammalt. Det börjar vid den
här tiden och håller på ett tag 
in i november. Kanske är det
mörkret som hjälper till, gis-
sar Håkan Thor, kommun-
polis och fortsätter:

– Vi har haft en del inbrott 
på Mälaröarna, bland annat 
flera stycken vid samma 
tillfälle på Liljedalsvägen i 
Sundby. Det är tre eller fyra 
fastighetsägare som råkat illa 
ut där, troligtvis under hel-
gen den 13 och 14 oktober.

På sociala medier har man 
kunnat läsa om att Gräs-
åkersområdet på Ekerö ska 
ha varit drabbat av bland an-
nat ett stort antal cykelstöl-
der och inbrott i förråd, men 
det är inget som Håkan Thor 
kan bekräfta.

– Det har bara kommit

in en anmälan om en stu-
len cykel från det området, 
men det kan bero på att alla 
inte väljer att anmäla när de 
haft den här typen av in-
brott.

När det gäller att skydda 

sig från ovälkommen på-
hälsning under tiden man 
är bortrest, tipsar han också 
om att lura tjuvarna att tro 
att någon är hemma.

– Tänd lite lampor och be
någon granne titta till ditt 

hus om du reser bort, före-
slår han som några exempel 
på hur man kan undvika in-
brott .

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ökning av inbrott
Höstens mörker lockar inbrottstjuvar

Polisen reko menderar att man lämnar någon lampa tänd och pratar ihop sig med en granne om 
att titta till huset, om man är bortrest.          FOTO: ARKIV



FASTIGHETSSERVICEDATA

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

FÄRGHANDEL

FÄRG   TAPET 
GOLV

Ekerö • Träkvista Torg

Tel: 08-560 313 40

www.coloramaekero.se

Följ oss på Facebook!

FÖNSTER

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

F’SONS
ALLSERVICE AB

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

www.fsons.se 
Tel: 560 47 111

Vi har ansvarsförsäkring och 
F-skattesedel

TOMT & TRÄDGÅRD

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador

Framvagnsinställningar

Bilglas

Lackering

Vi samarbetar med  

samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCHEN
S

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

 

 

Tel 560 425 80 
 

TAXI

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

Mattläggning
 Heltäckande mattor
 Plast/linoleum mattor
 Måttbeställda 

   textilmattor

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering •
avloppsanläggningar • •

grönyteskötsel • vinterväghållning

LÄTTA ATT LEJA – ÅRET RUNT.

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruk-tio-

ner. Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av 
köksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

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

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

560 340 00

Ditt taxibolag
på hemmaplan

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48



Koll på läget sedan 1937

Gaveltrea i markplan

Soligt sydvästläge

Bekvämt boende

Tegelbruksvägen 3D, Ekerö
3 rok, ca 79 m² UTGÅNGSPRIS 2 475 000 kr AVGIFT 5

765 kr/mån HISS Ja VISAS Ring för tidsbokning

BYGGÅR 1988 EP 84 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn

Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Pågående nyproduktion

Högsta standard

Pool med pooltak

Knosterstigen 2B, Stenhamra
6 rok, 146 m² UTGÅNGSPRIS 6 750 000 kr VISAS Ring

för tidsbokning BYGGÅR 2018/2019 TOMT 1305 m² EP

IU MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Attraktivt sjönära läge

Solig uteplats med sjöutsikt

Pool

Lundhagsvägen 9, Ekerö
7 rok, ca 125 + 125 m² UTGÅNGSPRIS 5 575 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1963 TOMT 785 m²

EP 114 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund

TELEFON 070-826 83 00

Nyproducerad & inflyttningsklar

8 rok om 202 kvm!

Unik etagelägenhet

Domherrevägen 4A, Ekerö
8 rok, ca 202 m² UTGÅNGSPRIS 5 995 000 kr VISAS

Ring för tidsbokning AVGIFT 5 432 kr/mån HISS Nej

BYGGÅR 2016 EP IU MÄKLARE Jenny Näslund

TELEFON 070-826 83 00

Tomten är delbar

Detaljplanerat område

Kommunalt VA

Knosterstigen 24, Stenhamra
VILLATOMT UTGÅNGSPRIS 3 690 000 kr VISAS Ring för

tidsbokning TOMT 2692 m² EP IU MÄKLARE Jenny

Näslund TELEFON 070-826 83 00

Underbar gård med ostört läge

Två hus - ett nytt om 208 kvm

Stall samt flera ekonomibyggnader

Tingstadens Gård, Svartsjö
UTGÅNGSPRIS 19 500 000 kr VISAS Ring för

tidsbokning EP 42 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin

Larsson TELEFON 0708-30 01 61
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Koll på läget sedan 1937

Bygglov finns för rymlig villa

Detaljplanerat område

Kommunalt VA

Kungsljusvägen 14B, Munsö
VILLATOMT UTGÅNGSPRIS 1 950 000 kr VISAS Ring för

tidsbokning TOMT 2688 m² EP IU MÄKLARE Martin

Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Generös familjevilla

Rofyllt och barnvänligt område

Garage i huset

Koltrastvägen 28, Ekerö
6 rok, ca 137 m² UTGÅNGSPRIS 5 995 000 kr VISAS

Ring för tidsbokning BYGGÅR 1994 TOMT 652 m² EP 73

kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 070-

826 83 00

Välplanerad och nyproducerad

Fönster åt tre håll

Bli först att flytta in

Clas Horns väg 13, Ekerö
3 rok, ca 86 m² UTGÅNGSPRIS 3 895 000 kr AVGIFT 4

872 kr/mån HISS Ja VISAS Ring för tidsbokning

BYGGÅR 2018 VÅNING 3 av 4 EP IU MÄKLARE Jenny

Näslund TELEFON 0708-26 83 00

Soligt sydvästläge

Villakänsla

Inrett förråd med fönster

Björkuddsvägen 32A, Ekerö
2 rok, ca 64,8 m² UTGÅNGSPRIS 2 995 000 kr VISAS

Ring för tidsbokning AVGIFT 3 183 kr/mån BYGGÅR

1977/1978 EP 107 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn

Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Renoverat till nybyggnadsskick

Ny pool med pooltak

Uthyrningsdel samt Attefallshus 

Vallviksvägen 3, Stenhamra
6 rok, ca 130 + 70 m² + lägenhet 3 rok, ca 60 kvm +

Attefallshus UTGÅNGSPRIS 7 500 000 kr VISAS Ring

för tidsbokning BYGGÅR 1966 TOMT 1374 m² EP IU

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Trevligt läge 

Välskött och ombonat

Lantliga omgivningar

Barnbyn Skå 14, Skå
5 rok, ca 94 + 94 m² UTGÅNGSPRIS 4 250 000 kr VISAS

Ring för tidsbokning BYGGÅR 1967 TOMT 912 m² EP 60

kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 0708-

26 83 00
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