
Träkvista
08-560 300 96

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

Ring Camilla 070-635 73 34 

Kontorshotellet 
som passar alla

Lokal redovisningsbyrå 
med helhetsansvar

08- 505 934 30
www.admit.se

Val av KF:s 
presidium
Vid första fullmäktigemötet valdes presidiet, alla 
poster gick till alliansen. Adam Reuterskiöld (M), 
vågmästarpolitiker Jimmy Fors (SD) och Mälarö-
koalitionens Göran Hellmalm (L), kommenterar 
mötets utgång.  | 8-9

Dagmammor försvinner
Dagmammor blir en allt ovanligare barnomsorgsform. 
Idag finns endast två stycken kvar på Mälaröarna. | 10 

Långa köer till färjan
När en av tre färjor inte trafikerade mellan Jungfru-
sund och Slagsta, blev köerna så långa att många blev 
försenade samt att bussarna inte kom fram.  | 12

Utökad medborgardialog
Öpartiet föreslår en utökad medborgardialog som ska 
läggas i samband med fullmäktiges möte.  | 14

Julie räddade huset
Genom att agera precis som hon skulle, räddade 
10-åriga Julie Parucca familjens hus från att brinna  
ner. | 18

” Dessa streck blir vansinnigt hala när det 
regnar eller snöar och ligger i en kurva, det 
är alltså bara en tidsfråga innan någon åker 
omkull i den här kurvan.”  |  tyck 30

De hjälper där det behövs
Anna och Tuva Sjöberg i Ekebyhov har hjälpt mängder 
av nyanlända och ensamstående med kläder, cyklar 
och annat de behöver. | 22 

Kryptisk annons 1968
En jobbannons i MN från 1968 gör oss nyfikna på vad 
det var för arbete som var ledigt. Kanske någon av våra 
läsare kan hjälpa oss med svaret? Läs mer i artikeln 
”För 50 år sedan”.  | 32 
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Klimatmanifestation
Utanför kommunhuset den 2 november samlades för första gången ”Fridays for future på Ekerö” för 
att uppmärksamma klimatkrisen.

Teresa Soler, längst till höger på bilden, beslutade bara två dagar före manifestationen att den skulle bli av. Med 
det korta varslet hann kanske inte så många få informationen om att den skulle bli av. Men några kom, på bilden 
ses bland annat oppositionsrådet Hanna Svensson (S), Miljöpartiets Ulrika Sandin och Björn Osberg. Planschen 
målad av Lena Ignestam, föreställer 15-åriga Greta Thunberg som skolstrejkade utanför riksdagen för klimatets 
skull. | 6  FOTO:  EWA LINNROS

Vad tycker du om 
bilköer? 

Vi finns i Ekerö C

Bidra med dina idéer om Kaggeholms 
framtid på kaggeholm@sisyfos.se
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Din lokala Hemtjänst 
och Boendestödjare
AdeoCare verkar efter 
en filosofi som bygger 
på små, lokala arbets-
grupper där vi an-
passar vårt stöd efter 
dina unika behov och 
situation. Det är troligt-
vis hemligheten bakom 
våra goda resultat     
och kvalitet.

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

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

2 betala för 1!

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

Passa
på!

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

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. 2018-12-31.

Min bokade tid:
Namn..................................... Datum....../......kl..........
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Vid köp av kompletta glasögon 
från ordinarie sortiment, bjuder vi på 
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(Gäller utvalda bågar, lagerglas +-6/2, 

värde upp till 2990:-) 
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Under säsongen packas 28 000 tulpaner på 
Alverbäcks blommor.  Sid 24.   
                   FOTO: LO BÄCKLINDER                  

”Sjöstadskajen” med kontor, restaurang, torg 
med mera byggs i Jungfrusund. Sid 16.                                         
                              BILD: NORDBLICK

REDAKTÖRER
Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 358 00
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ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö
 

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

TRYCK Pressgrannar 2018

ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12 en vecka före 
 utgivningsdagen.

Tidningen ansvarar ej för icke 
beställt material samt för fel med 
annonser mer än till annonspriset. 

HEMSIDA 
www.malaroarnasnyheter.se

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden

Etablerad: 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB

R E D A K T I O N E N                                                     A N N O N S B O K N I N G E N

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

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting” brukar man säga och nog stämmer detta 
bra. I detta nummer möter du bland annat Anna som samlar in kläder, cyklar och annat som 
nyanlända och ensamstående kan behöva.

Du får också läsa omTeresa som tänkt att alla kan göra någonting. Sagt och gjort, hon ord-
nade en manifestation för klimatets skull och med den hoppas hon att flera hakar på kampen 
mot klimatkrisen. Hon hoppas också att få en igång en dialog med kommunpolitikerna för att 
öka klimatarbetet i kommunen. 

När det kommer till dialogen mellan politiker och medborgare, har Öpartiet en önskan om 
en utökad sådan. Läs mer om förslaget och vad de övriga partierna tycker om detta på sidan 14.

I vår artikelserie ”För 50 år sedan” skriver vi om en jobbannons som förmedlar att alla kan 
utföra arbetet. Vad det rör sig om för ett arbete framgår dock inte och vi på redaktionen hoppas 
på att någon av våra läsare vet. Det händer nämligen ofta att vi kontaktas av någon läsare som 
var med på den tiden och har mer information att ge. Den dialogen är så rolig och givande. 

Vi följer också upp det senaste inom politiken och som alltid också inom kulturen och spor-
ten. 

Nästa nummer utkommer den 28 november, men dessemellan sänder vi vårt radioprogram 
torsdagar klockan 17 till 19 i Radio Viking, 101,4.

                                EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Alla kan göra någonting
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Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Gratt is all a Papp or!
/Stina & Filipp a

 Paté   Belgien.     Från vår Deli. 
  Jfr pris 149:00/kg.    

 Muss lor + aioli + pomm es = super 

�

 Cambozola   Engelmanns. 
    Bitpackad.      

 Entrecote   Ursprung Sverige. 
Smak av Gotland.     Bitpackad.      

 /kg 
 199k 

 Tappströms Bea   ICA Tappströms kök. 
    Lagad av våra kockar.   Jfr pris 100:00/kg.    

 Tappströms ailoli   ICA Tappströms kök. 
  200 g.   Lagad av våra egna kockar.   Jfr pris 100:00/kg.    

 /st 
 20k 

 Wienerbröd  
 Bonjour.     Butiksbakad.      

 Färska musslor   Sjömat. 
  500 g.   I nät.   Jfr pris 79:80/kg.    

 39  90  /st 

 Pommes frites 
och Pommes strips  
 ICA.   1 kg.     Jfr pris 10:00/kg.    

 /st 
 10k 

 /st 
 5k 

 /kg 
 199k 

 14  90  /hg 

Öppet 8–22

Tappström
Priserna gäller vecka 45 t o m 11/11-18 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

FASTIGHETSBYRAN.SE

Här erbjuds en alldeles särskild möjlighet att förvärva ditt drömboende i Brf Malmen 8 på

Drottningholm - Nybyggt gårdshus om 1 1/2 plan med solig trädgård i pittoresk miljö.

Utgångspris 7 675 000 kr Rum 3 rum Avgift 2 090:-/mån Boarea 74 kvm Golvyta 89 kvm
Energiprestanda 81 kWh/kvm år Visas Sön 11/11 14.15-15.15 Tis 13/11
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Ekerö | Drottningholm
Gustav III:s väg 5

Nu finns tillfälle att förvärva fantastiska Torslundavägen 37. Genom Thorslunda gård och välkända

Svegro nås detta vackra hus som är beläget invid Mälarens glittrande vatten i soligt västerläge med

en vy och sjöutsikt utöver det vanliga.

Utgångspris 6 975 000 kr Rum 4 rum, varav 2-3 sovrum Boarea 97 kvm Tomt 3 050 kvm Byggt 1909
Visas Sön 11/11 14.15-15.00 Mån 12/11 16.00-16.30 Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö | Färingsö
Torslundavägen 37

Utgångspris 4 975 000 kr Rum 9 rum, varav 5-6 sovrum Boarea 337 kvm + 93 kvm Tomt 1 871 kvm
Byggt 1912 Visas Sön 11/11 15.30-16.15 Mån 12/11 13.00-14.00
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö | Färingsö Hammarlotten 5

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

Ekerö | Ekerö Tätort Hästhagsvägen 10B

PÅ GÅNG

Rum 6 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 144 kvm Tomt 2 031 kvm Byggt 2018
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Färingsö Ilända gårds väg 4

NYPRODUKTION

Utgångspris 6 750 000 kr Rum 7 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 187 kvm Tomt 1 768 kvm Byggt 2018
Energiprestanda 49 kWh/kvm år Visas Sön 11/11 12.45-13.30 Mån 12/11
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Ekerö | Färingsö Nibblenäsvägen 7



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

FASTIGHETSBYRAN.SE

Unikt tillfälle att förvärva denna otroliga lantbruksfastighet på nästan 21 hektar. Fastigheten som

delvis har Mälaren som granne är sammanhållen och ligger avskilt och lugnt beläget på Munsö med

naturen och djuren runt knuten.

Rum 9 rum, varav 6-7 sovrum Boarea 240 kvm + 130 kvm Tomt 206 340 kvm Byggt 2004
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Ekerö Munsö
Draknäsvägen 43

PÅ GÅNG

Välkommen till ett av de populära kedjehusen i Närlunda! Välplanerade ytor med tre sovrum och

två allrum samt möjlighet till fler sovrum om så önskas.

Utgångspris 5 175 000 kr Rum 5 rum, varav 3-5 sovrum Boarea 127 kvm Tomt 345 kvm Byggt 1963
Energiprestanda 155 kWh/kvm år Visas Tor 8/11 17.00-17.30 Sön 11/11 11.30-12.15
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö | Ekerö Närlunda
Växthusvägen 18

Utgångspris 3 290 000 kr Rum 3 rum, varav 2-2 sovrum Boarea 50 kvm Tomt 2 213 kvm Byggt 1965
Visas Sön 11/11 12.45-13.30 Tis 13/11 Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Ekerö Helgö Fornbyvägen 1A

Utgångspris 5 775 000 kr Rum 6 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 168 kvm + 6 kvm Tomt 2 505 kvm
Byggt 1959 Energiklass E Visas Sön 11/11 13.00-13.45 Mån 12/11 17.30-18.00
Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö Klyvarestigen 30

Rum 3 rum, varav 2-2 sovrum Boarea 60 kvm + 60 kvm Tomt 2 937 kvm Byggt 1967
Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Färingsö Skogsvändan 6

PÅ GÅNG

Utgångspris 3 850 000 kr Avgift 5 657:-/mån Boarea 110 kvm Energiprestanda 99 kWh/kvm år
Visas Sön 11/11 11.30-12.15 Mån 12/11 Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

4:a Ekerö | Färingsö Stenhamra Vallviksvägen 13
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EKERÖ | Den 2 november genom-
fördes en fredlig manifestation 
framför kommunhuset för att 
uppmärksamma klimatkrisen.

I augusti gick 15-åriga Greta Thun-
berg i skolstrejk för klimatets skull. 
I 15 dagar satt hon utanför riks-
dagen och hennes aktion har gett 
ringar på vattnet. Flera politiker, 
skolelever och andra vuxna har 
visat sitt stöd och flera har anslutit 
sig till initiativet ”Fridays for futu-
re”.

Den 2 november arrangerades 
manifestationer för att uppmärk-
samma klimatkrisen på flera plat-
ser i Sverige och en av dessa var 
utanför kommunhuset på Ekerö.

– Vi har tio år på oss enligt den 
senaste klimatrapporten. Det är 
mycket bråttom och vi ser inte att 
det händer någonting. Vi är många 
som vill agera och Fridays for futu-
re sprider sig nu över hela Sverige 
och hela världen, säger Teresa Soler 
som beslutade sig så sent som ett 
par dagar före manifestationen, att 
ordna densamma.

Hennes dotter Elsa känner kli-
matångest.

– Det går inte en dag utan att jag 
tänker på det och jag mår verkligen 
dåligt. Det är tid för förändring. 

Det är de yngres framtid som står 
på spel. Man kan inte välja att vara 
egoistisk utan man måste verkli-
gen kämpa för att det här ska lyck-
as, det är hela världen det handlar 
om, säger Elsa. Hennes kompis 
Jenny Appelquist instämmer och 
tycker att det är dags att vi bryter 
gamla vanor.

– Många bryr sig om miljön och 
är medvetna om vad som händer, 
men ändå flyger man utomlands 
och äter kött varje dag, säger Jenny.

Manifestationen på Ekerö är den 
första, men intentionen är att den 
ska ske kontinuerligt.

– Vi ska strejka så ofta vi kan 
utanför Ekerö kommunhus tills 
Sverige befinner sig i linje med Pa-
risavtalet och tills vi vet att Sverige 
är på väg mot ett mål under två gra-
der, säger Teresa och fortsätter:

– Jag skulle vilja se att politiker-
na agerar i den här frågan. Jag har 
kollat upp om de har en klimat-
plan, men har inte uppfattat att 
de har en klar sådan som går i linje 
med Parisavtalet. Det är inte så att 
det ska ske någon annanstans utan 
vi måste också som kommun, satsa 
på det här.

Jennys mamma Johanna Appel-
quist håller med.

– Jag tror att det är viktigt att poli-
tikerna ser att det finns invånare i 
kommunen som bryr sig på allvar. 
Man går från ord till handling och 
den första handlingen är ju att vara 
med i ett sådant här sammanhang, 
även om det börjar i ett mindre for-
mat, säger Johanna.

När det gäller kommunens mil-
jöplan, beslutade kommunstyrel-
sen i december 2014 att ge stads-
arkitektkontoret i uppdrag att 
utarbeta en ny miljöstrategi för 
kommunen, då den senaste miljö-
strategin avsåg åren 2006 till 2010. 
På kommunfullmäktige i maj i år, 
frågade Miljöpartiet om Modera-
terna eller Ekeröalliansen har anta-
git en miljöstrategi under mandat-
perioden. Adam Reuterskiöld (M), 
kommunstyrelsens ordförande, 
svarade att uppdraget fortfarande 
är pågående, men också att detta 
inte betyder att kommunen inte 
har en miljöstrategi. MN följer upp 
detta i nästa nummer.

Det var inte många som kom till 
denna första manifestation, men 
förberedelsetiden var knapp för 
att få ut informationen om den. Då 
det dessutom var allhelgonahelg 
i antågande, stängde kommun-
huset redan klockan 13, samma 

tid som manifestationen startade 
och många arbetade halvdag. Att 
det inte kom flera från kommu-
nen, berodde kanske också på den 
lapp som oppositionsrådet Hanna 
Svensson (S) berättade om som 
satt på insidan av kommunhusets 
entrédörr. Texten löd: ”Manifesta-
tion utanför entrédörren, vänligen 
passera ut via personalutgången. 
Denna dörr är stängd”. 

Men Hanna Svensson valde 
ändå att gå ut denna väg och prata 
med de manifesterande.

– Det är jättebra att de uppmärk-
sammar detta och faktiskt väcker 
oss andra, säger Hanna Svensson.

Miljöpartiets Ulrika Sandin, 
Björn Osberg och Carl Ståhle kom 
till manifestationen liksom Sivert 
Åkerljung (KD).

Nästa tillfälle för ”Fridays for 
future” på Ekerö blir den 30 no-
vember.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Manifestation för klimatet 

KLIMAT ”Vi har tio år på oss enligt den senaste klimatrapporten” ’’

FAKTA KLIMATARBETE

>> Initiativet ”Fridays for future 
på Ekerö” har intentionen att 
manifestera tills Sverige befinner 
sig i linje med Parisavtalet. På 
deras Facebooksida annonseras 
när manifestationer kommer att 
äga rum i kommunen.

>> Parisavtalet är en global 
överenskommelse om klimat-
förändringarna som nåddes 
2015 i Paris. Avtalet innehåller en 
handlingsplan för hur den globa-
la uppvärmningen ska begränsas 
till väl under 2 °C. Handlingspla-
nen gäller från och med 2020 
och framåt. 
                   Källa: Europeiska unionens råd

Bilden: 
Manifestation för klimatet                              

utanför kommunhuset 
2 november. 

FOTO: EWA LINNROS



Ons 2018-11-07 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA Dan Bekking, Daniel Stenbaek  

Tors 2018-11-08 Ekebyhovskyrkan 
11:45 LUNCHMUSIK Kerstin Baldwin Sterner  
12:00 SOPPLUNCH 50 kr

Sön 2018-11-11 Ekebyhovskyrkan  
11:00 MÄSSA MED SMÅ OCH STORA 
 Hanna Holmlund
 Ekerö barnkör under ledning av Helena Hansson och Marie Björnvad

Sön 2018-11-11 Lovö kyrka 
11:00 TEMAGUDSTJÄNST SKAPELSEN 
 Dan Bekking, Leif Asp, Anne-Li och Göran Lomaeus

Mån 2018-11-12 Ekebyhovskyrkan 
18:30 TEOLOGI FÖR NYFIKNA Samtal om intressanta teologiska och 
 existentiella frågor. Börjar med kaffe/te och avslutas med en kort andakt.  
 Ingen kostnad. Ingen anmälan. Hanna Holmlund och Anita Lahham 

Ons 2018-11-14 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA Magnus Ehntorp, Daniel Stenbaek   
  
Lör 2018-11-17 Klockargården, Lovö 
10:00 RETREAT Andas in, andas ut. En dag i stillhet. 
 Ekologisk soppa, massage, enskilda samtal. 
 Läsa, måla eller bara vila vid den öppna brasan. 
 Kostnad 200 kr, betalas på plats. 
 Anmälan senast 9/11 till Dan Bekking, 
 08-560 387 06, dan.bekking@svenskakyrkan.se

Sön 2018-11-18 Ekerö kyrka 
11:00 ORGELFOKUS: ORGELMÄSSA 
 Mårten Mårtensson
 Jonas Lundblad, orgel  

                                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

7 – 28/11  2018

FÖR MER INFO    

KYRKLUREN med söndagens gudstjänster, 08-560 387 60     
KYRKRADION på Radio Viking 101,4 sö 09.00-10.00 med Barbro och Lennart Arlinger och 
Marianne Abrahamsson.       
MÅNADSBLAD prenumerera gratis på Det händer-programmet. 
Ring 08-560 387 00 eller skicka ett meddelande till ekero.pastorat@svenskakyrkan.se 
så skickar vi hem programmet till dig, antingen i papper eller digitalt.      

Sön 2018-11-18 Adelsö kyrka 
16:00 ORD, MUSIK OCH STILLHET 
 Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén, sångsolist Oskar Olofson

Ons 2018-11-21 Munsö kyrka 
12:00 VECKOMÄSSA Ann-Sofie Kamkar
 Efter gudstjänsten, välkommen på soppa i Munsö församlingsgård.

Ons 2018-11-21 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA Hanna Holmlund, Mie Johansson  

Tors 2018-11-22 Ekebyhovskyrkan 
11:45 LUNCHMUSIK Mie Johansson  
12:00 SOPPLUNCH 50 kr

Lör 2018-11-24 Drottningholms slottskyrka 
19:00 MUSIKGUDSTJÄNST 
 GOLDBERGVARIATIONERNA 
 Bengt Tribukait, cembalo, Leif Asp 

Sön 2018-11-25 Ekebyhovskyrkan 
11:00 EKEBYHOVSMÄSSA 
 Hanna Holmlund, Torbjörn Gustavsson  

Sön 2018-11-25 Drottningholms slottskyrka 
16:00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST 
 Mårten Mårtensson, Leif Asp  
 Sankta Birgitta Kyrkokör under ledning av Carina Olofson

Ons 2018-11-28 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA Magnus Ehntorp, Daniel Stenbaek 

Med reservation för ev ändringar

VERKSAMHETSKATALOG för barn, ung och vuxen. Delades ut till alla hushåll 22 augusti. 
Katalogen finns även i kyrkorna. Ring 08-560 387 00 eller skicka ett meddelande till  
ekero.pastorat@svenskakyrkan.se så skickar vi hem katalogen till dig.      
APPEN Kyrkguiden med kalender, gratis nedladdning till mobil.     
WEBB www.svenskakyrkan.se/ekero      
FB/Instagram ekeropastorat 
Instagram Ungdom Ekerö     
FB Kyrkans Öppna förskola Ekerö Lovö Adelsö-Munsö 

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN 
OM LJUSTÄNDNING OCH SWISH
35 personer valde att swisha in pengar för att få ett ljus tänt på graven. 
Detta var andra året som just den här tjänsten erbjöds. 
Tack för förtroendet!
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FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 
 

GUDSTJÄNSTER 
 
Ons 2018-11-07 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Lars Brattgård, Joakim Wanzelius.

Sön 2018-11-11 Färentuna kyrka
11:00 GUDSTJÄNST 
 Jeanette Frenkman, Ligita Sneibe.  
 
Sön 2018-11-18 Skå kyrka
18:00 TAIZÉMÄSSA
 Lars Brattgård, Birgitta Lindeke Levin. 
 Körsångare från FaVo- och Kyrkokören medverkar. 
 Jannike Edlund, oboe. 

www.facebook.com/faringsoforsamling

Entrappaned - Vår ungdomsverksamhet

En trappa ned - Vår ungomsverksamhet

Färingsö församling i sociala medier:

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

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

Ons 2018-11-21 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Yngve Göransson, Ligita Sneibe.

Sön 2018-11-25 Hilleshögs kyrka
11:00 GUDSTJÄNST
 Yngve Göransson, Joakim Wanzelius.

Ons 2018-11-28 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 

 Yngve Göransson, Joakim Wanzelius.

GRUPPER OCH MÖTESPLATSER        

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

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

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. 

KYRKOFULLMÄKTIGE      Stenhamra församlingsgård
Onsdag 7 november
19.00
Öppet för alla. Välkomna!

Ekumenisk kväll
Dennis Mukwege fick Nobels 
fredspris. Kyrkornas Second Hand 
har stöttat Panzisjukhuset, där han 
jobbar, under många år. Kom till 
en kväll med filmvisning och  
samtal, där vi även möter 
människor som jobbat med honom 

Mälarökyrkan, Ekerö C
Onsdag 14 november 19.00 

Soppa med föredrag 
Njut av god soppa med bröd, 
kaffe och kaka, 50 kr.  
Hör sedan historien om Skå 
skola från Siv Ljungberg och 
Christina Palmqvist som skrivit 
boken om denna historiska pärla 
i hjärtat av Färingsö. 

Stenhamra församlingsgård 
Torsdag 22 november 12.00

Religionsdialog 
Yngve Göransson bjuder in gäster 
till Stenhamra församlingsgård för 
samtal och diskussion.   
Denna gång är temat:  
Politik, religion och Svenska 
kyrkan.  

Stenhamra församlingsgård 
Onsdag 28 november 19.00 
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KOMMUNEN | På kommunfull-
mäktiges första möte efter valet 
valdes precidiet. Det blev även 
votering om Mälarkoalitionens 
förslag om att en ny kommun-
styrelse (KS) skulle väljas fram. 
Ekeröalliansen, med stöd av SD:s 
röster, fick igenom sina förslag 
både för presidiet och avslag för 
nyval av KS. Adam Reuterskiöld 
(M), intervjuades i tidningens 
radioprogram om mötet.

Till ordförande föreslog Ekeröalli-
ansen bestående av M, C och KD, 
Peter Carpelan (M). 

Mälarkoalitionen bestående av 
L, S, MP med stöd av Ö, föreslog 
Lars Holmström (S).  Peter Carpe-
lan röstades igenom med 22 röster 
mot 19. 

Ekeröalliansen har 17 mandat, 
SD 5 mandat, L, S, MP, Ö 18 mandat 
och V 1 mandat. Det innebär att SD 
röstade med alliansen och V rösta-
de med Mälarökoalitionen.

Mälarkoalitionen begärde även 
att entlediga kommunstyrelsen 

med påföljande nyval. Ekeröalli-
ansen och SD:s röster blev 22 mot 
19 röster från Mälarökoalitonen 
och V.

Nuvarande kommunstyrelse sit-
ter därmed kvar till årsskiftet. På 
mötet sa Adam Reuterskiöld att 
Ekeröalliansen fortfarande har en 
majoritet i kommunfullmäktige, 
något som dock inte stämmer.

– Det jag menade var att vi kunde 
se att omröstningen skedde till al-
liansens favör. Det var en majoritet 
som röstade för våra förslag, säger 
Adam Reuterskiöld.

SD är vågmästare. Var du säker 
på att ni skulle få deras röster?

– Absolut inte. Men däremot 
var vi rätt säkra på att kommunens 
invånare i valet hade gjort ett över-
väldigande val för den borgerliga 
alliansen som finns på riksplanet, 
det vill säga Liberalerna, Krist-
demokraterna, Centern och Mo-
deraterna. Så vi tror ändå att vi i 
grunden är en borgerlig kommun, 
svarar Adam Reuterskiöld.

Har ni fört samtal med Sveri-
gedemokraterna?

– Ja, under den här perioden förs 
det samtal med många av partierna 
och även med Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Liberalerna. 

Moderaterna har backat rejält 
i kommunvalet, vad tror ni att 
det kan bero på?

– Vi tar det på stort allvar och vi 
vill göra en djuplodande analys. Vi 
vill föra en bra politik för så många 
som möjligt.

På insändarsidorna är det påtag-
ligt att ett stort missnöje finns 
kring visionen ”från landsbygd 
till småstad”.

– Vad vi menar är att vi inte vill 
bli en förort, vi vill behålla särarten 
av Ekerö. Samtidigt ser vi en ut-
veckling med förbifarten och fjärde 
filen som gör det möjligt till bättre 
kommunikationer och vi vill ock-
så ha en lagom, varsam utveckling 
av kommunen med fler butiker, 
restauranger och det serviceutbud 

som jag tror att många efterfrågar.

Men den form av exploatering 
som vi sett på Wrangels väg och 
planer för Träkvista torg med 
höga hus, är något som invånar-
na tydligt säger nej till. 

– De som bor närmast och påver-
kas mest, måste vi ta hänsyn till. 
Men det är en svår balansgång då vi 
också måste ta ansvar för den fort-
satta utvecklingen, svarar Adam 
Reuterskiöld och fortsätter:

– Varje utveckling för naturligt-
vis med sig många tankar och det 
ska vi ta till oss. Satt i ett perspek-
tiv kan vi se tillbaka på när Ekerö 
centrum skulle byggas. Då gick dis-
kussionerna om att det var alldeles 
för stort och för mycket.

Nu senast har kommuninvåna-
re reagerat på byggnationspla-
ner i Svartsjö, ett område som är 
riksintresse och har landsbygd-
skaraktär.

– Förtätning var nog inte me-
ningen, men detta kommer att 

komma upp till kommunfullmäk-
tige i sinom tid. Vi vill ha en för-
tätning i tätorterna för att behålla 
landsbygden, det är också väldigt 
viktigt för oss.

Allt fler kommuner bildar ko-
alitioner över partigränserna. 
Är det ett möjligt alternativ för 
Ekeröalliansen?

– Jag tror att väldigt många av 
våra väljare valde ett borgerligt al-
ternativ. Sedan att Liberalerna val-
de att gå till vänster tror jag blev en 
överraskning för många. 

Tror du inte att man röstade för 
sakfrågorna mer än för en ideo-
logi?

– Jag tror att man tittar på sakfrå-
gor men även på förmågan att driva 
igenom dem. En majoritet är myck-
et bättre på att föra igenom sin po-
litik. Vi ser naturligtvis positivt på 
en så bred lösning som möjligt.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

POLITIK

Balansgång på första fullmäktige

KOMMUNEN | Sverigedemo-
kraterna är med sina fem 
mandat vågmästare i kommun-
fullmäktige. På deras första full-
mäktigemöte valde SD att rösta 
till Ekeröalliansens favör. Jimmy 
Fors, SD:s gruppledare kommu-
nen, intervjuades i tidningens 
radioprogram.

SD röstade för Ekeröalliansens 
förslag till presidiet, vilket innebar 
att samtliga poster gick till allian-
sen.

SD röstade också, liksom 
Ekeröalliansen, mot Mälarökoa-
litionens förslag om att entlediga 
kommunstyrelsen med påföljan-
de nyval.

Idag har ni ingen plats i nuva-
rande kommunstyrelse, men 
om ni hade röstat för en ny 
kommunstyrelse hade ni ock-

så fått platser i och med att ert 
parti nu har flera mandat. Var-
för röstade ni då emot försla-
get?

– Det valet kommer i december 
och då kommer vi med i kom-
munstyrelsen av egen kraft. Att 
det togs upp på det här mötet, var 
mer en panikgrej. Kanske på grund 
av besvikelsen över hur resultatet 
blev i valet av presidiet.

Ni är vågmästare och på mötet 
röstade ni på alliansen förslag. 
Kommer ni att göra det genom-
gående framöver?

– Vi är här för mälaröborna och 
en majoritet av dem ville inte ha 
ett socialistiskt styre. Det är myck-
et av det som vi följer. Sedan hur vi 
kommer att rösta i fortsättningen 
beror på. Vi är väl det enda parti-
et som inte stängt dörren till att 
diskutera och samtala med övriga 

partier. Jag ser ingen anledning till 
varför vi skulle göra det nu heller. 
Allting kan leda till någonting bara 
genom att inleda ett samtal. 

Så det kan handla om sakfrågor 
och inte bara ideologi i alla lä-
gen?

– Vi är pragmatiska och vi är här 
först och främst för att föra sakpo-
litiska frågor och driva vår politik. 

Ni säger att ni inte vill ha en 
socialistisk inriktning. När jag 
intervjuade dig inför valet, sa 
du bland annat att ni ville för-
statliga skolan igen. Det är ju 
en socialistisk tanke. 

– Ja. Nu är inte det en kommu-
nal fråga som vi beslutar om här i 
kommunen. Men vi är här för det 
sakpolitiska och då spelar det ing-
en roll varifrån förslagen kommer. 
Är det ett bra förslag, har det ingen 

betydelse vilket parti det kommer 
från. Vi håller oss varken till höger 
eller vänster utan vi är ett mitten-
konservativt parti. 

En fråga som engagerar många 
kommuninvånarna är exploa-
teringen och den form och takt 
den görs i kommunen. Hur ser 
ni på exploateringen?

– Vi är ett konservativt parti och 
så är det även när det gäller bebyg-
gelse. Vi vill att man bygger så att 
det passar in i miljön runt om-
kring och att det inte går så snabbt 
framåt. Vi har så mycket kulturarv 
att ta hänsyn till och ibland tycker 
jag att man ruckar på gränserna lite 
väl mycket när man planerar för 
byggnationer. 

I slutet på november är det dags 
för budgetförhandlingar. Hur 
tänker ni inför det?

– Det här året har vi inget eget för-
slag, det hade varit helt annorlun-
da ifall vi hade haft representation 
från förra mandatperioden. 

Ni har uttryckt att ni inte vill 
vara någons dörrmatta. Kan du 
utveckla detta?

– Ja, vi är med för att förändra 
och driva Sverigedemokraternas 
politik. Men det sagt innebär det 
inte att vi inte kan kompromissa. 
Men så länge som övriga partier 
har beröringsskräck för oss och 
inte vill samtala, då blir det svårt 
att förvänta sig vårt stöd för nå-
gonting som vi inte vet något om 
utan får reda på live i kammaren. 
Men börjar man samtala med oss, 
finns det fullt med frågor som vi 
säkert kan komma överens om.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Hur kommer SD använda sin vågmästarroll?

”Jag tror att väldigt många av våra väljare valde ett borgerligt alternativ” ’’

Kommunfullmäktiges första möte efter valet var välbesökt av både ledamöter och åhörare. Fullmäktiges presidium valdes till Ekeröalliansens fördel. Oppositionen föreslog 
även nyval av kommunstyrelsen, men fick inte igenom detta.                                                                                                                                                FOTO: EWA LINNROS
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Hemtjänst med hjärta och omtanke

Våra ledord är 

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

Är du osäker på 
vilken hemtjänst du ska välja

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

Ring gärna och 
vi berättar mer! 
Verksamhetschef 
Helle Bruhn

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

info@malaroomsorg.se
www.malaroomsorg.se

Godkänd att utföra hemtjänst 
i Ekerö kommun sedan 2010

KOMMUNEN | Adam 
Reuterskiöld (M), kom-
munstyrelsens ordfö-
rande, sa i radiointer-
vju i tidningens eget 
radioprogram, att han 
tror att kommunen i 
grunden är borgerlig och 
att Liberalernas val att 
gå till vänster blev en 
överraskning för många. 
Göran Hellmalm (L), 
intervjuades i radiopro-
grammet. Han förde även 
Mälarökoalitionens talan.

– Det som har varit fascine-
rande är att Moderaterna, 
Centerpartiet och Kristde-
mokraterna lägger ned otro-
ligt mycket kraft på att prata 
om vad Liberalernas väljare 
egentligen tycker och väl-
digt lite tid på att prata om 
vad de själva vill göra med 
kommunen i form av kon-
kreta, politiska förslag, 
kommenterade Göran Hell-
malm.

Den kritik som kommit 
från Ekeröalliansen är att 
Liberalerna i kommunen 
utgett sig för att vara ett 
borgerligt oppositions-
parti och ändå gå till vän-
sterblocket.

– Vi är inne i ett nytt poli-
tiskt landskap där de tidiga-
re dominerande partierna, 
Socialdemokraterna res-
pektive  Moderaterna, har 
kraftigt försvagats. Det är 
både en nationell och euro-
peisk trend. Det här är bara 
en början, vi kommer att se 
betydligt flera alternativa 
konstellationer i kommu-
nerna. Skalan med vänster, 
höger är inte lika relevant i 
dagens politiska landskap, 
säger Göran Hellmalm och 
fortsätter:

– Från början var borger-
ligheten en ganska radikal 
rörelse där stadsborna re-
volterade mot lantadeln och 
godsägarna, men så är det 

kanske inte idag. För oss Li-
beraler är borgerlighet bland 
annat att företräda egen-
makt, äganderätten och vik-
ten av att kunna ha rätten 
till utkomsten av sitt arbete.

Till årsskiftet kom-
mer både nämndeposter 
och kommunstyrelse att 
väljas om. SD har en våg-
mästarroll och Jimmy 
Fors SD:s gruppledare, 
säger att pratar man inte 
med dem blir det också 
svårt för dem att ge sitt 
stöd.

– Det är självklart en så-
dan inställning som man 
ska ha som vågmästarpar-
ti. Men vi ska inte glömma 
att Mälarökoalitonen är en 
större minoritet än Ekeröal-
liansen. Ändå väljer de att gå 
fram och säga att de är styret 
och vi är oppositionen. Där 
kan man fråga sig om det 
finns tillräckligt med garan-
tier från vågmästarpartiet, 
för att Ekeröalliansen med 
fog ska kunna säga så.

Den 22 november är det 
dags för budgetförhand-
lingarna i kommunen. 
Ni i Mälarkoalitionen har 
tillsammans arbetat fram 
en budget.

– Anledningen till att vi 
har valt att samarbeta är för 
att vi ser att det finns många 
områden där vi måste börja 
planera nu och ta höjd för 
den utveckling som kom-
mer. Vi vill framförallt satsa 
på långsiktiga insatser, till 
exempel inom psykosoci-
al och fysisk hälsa i skolan. 
Det får man igen sedan med 
gladare och tryggare barn 
och bättre resultat, säger 
Göran Hellmalm och fort-
sätter:

– Vi vill också inrätta ett 
demokrati- och hållbarhets-
utskott och som utgår från 
FN:s millenniemål agenda 
2030. Det fokuserar på 17 

olika punkter som exem-
pelvis demokrati, miljö, 
hållbarhet och utbildning. 
Det är bra mål och det finns 
material och stöd att få 
från Sveriges kommuner 
och landsting för att kunna 
omsätta detta i kommunala 
praktiken.

Hur ser ni på exploate-
ringstakten i kommu-
nen?

– Det finns en ryckighet, 
plottrighet och en brist på 
långsiktighet i samhällspla-
neringen. Därför föreslår vi 
att man ska inrätta en sam-
hällsbyggnadsnämnd som 
får ansvar för ett helhets-
grepp för planeringen, allt 
från detaljplan till hur man 
ska utveckla byggnationen 
vidare, säger Göran Hell-
malm.

Hur styret blir i kommu-
nen lär klarna när om-
röstning sker i december 
av posterna i kommun-
styrelsen och de olika 
nämnderna.

– Jag hoppas att vi kan 
börja prata sakfrågor igen, 
för det finns många viktiga 
sådana som vi måste han-
tera i kommunen. Att hålla 
på och fastna i politiska tek-
nikaliteter och bolla Svarte 
Petter mellan sig, det är inte 
hållbart i längden.  

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Sakfrågor i fokus 
för Mälarökoalitionen 

”Att hålla på och 
fastna i politiska 
teknikaliteter och 
bolla Svarte Petter 
mellan sig, det är 
inte hållbart i läng-
den”

Två slutna val ägde rum på fullmäktiges möte. Den gamla valurnan, som 
användes kommer från kommunarkivet. På bilden ses oppositionsrådet 
Hanna Svensson (S), Petra Hammar (S), Solveig Brunstedt (C) och Dick 
Ullgren (M).                       FOTO: EWA LINNROS

helgen  PÅ
RESTAURANG JUNGFRUSUND
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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
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.

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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MÄLARÖARNA | En gång i tiden 
var dagmammor eller familje-
daghem, en av de vanligaste 
barnomsorgsformerna, men idag 
finns bara två stycken kvar i hela 
Ekerö kommun. Trots att många 
föräldrar föredrar att deras barn 
får barnomsorg i hemmiljö, är 
det svårt för familjedaghemmen 
att marknadsföra sig och få barn 
till sina verksamheter.

Att ”dagmamman” håller på att 
bli ett allt ovanligare yrke rappor-
teras från många platser runt om 
i landet. Denna trend märks även 
på Mälaröarna där det idag bara 
finns två verksamheter kvar inom 
det som numera kallas ”pedago-
gisk omsorg”. Den ena finns på 
Färingsö och den andra driver Ca-
rina Bergstrand i sitt hem i Nyck-
elby, där hon för närvarande har en 
barngrupp på sex barn.

– Ett av problemen är att man 
har bytt namn på vår verksamhet, 
så att ingen längre vet vad som 
menas. På kommunens hemsida 
står vi som pedagogisk omsorg 
och det säger inte mycket om det vi 
gör. Många vet inte heller att vi gör 
samma saker som en förskola när 

det kommer till själva verksam-
heten och att vi har samma tillgång 
till försäkringar och resursteam till 
exempel, säger hon och berättar att 
hon under de senaste åren blivit av 
med sina två sista kollegor i när-
området.

Historiskt sett har familjedag-
hemmen, som är ett annat namn, 
ofta arbetat tillsammans med kol-
legor för att täcka upp för varandra 
om någon blir sjuk, dela erfaren-
heter och kunna träffas för att göra 
saker tillsammans med sina barn-
grupper. Men i takt med att verk-
samheter läggs ner, blir arbetet mer 
och mer ensamt och Carina Berg-
strand konstaterar att hon nu mås-
te klara sig på egen hand.

– Som tur är har jag sluppit bli 
sjuk sedan jag blev ensam, men 
händer det hjälps föräldrarna själva 
åt med att ta hand om barnen.

Att nå ut med att hon finns är 
en stor svårighet menar Carina 
Bergstrand, som provat både att 
annonsera och att informera på 
BVC. Hon skulle gärna vilja ha 
mer stöttning av kommunen, både 
med att sprida informationen om 
att hon finns och att verka för att 

fler väljer att starta familjedaghem. 
Hon vet dock att bara hon når ut, är 
det många som vill ha sina barn i 
familjedaghem.

– Mitt senaste tillskott i barn-
gruppen kommer från Stenhamra 
och det är fler som kontaktat mig 
både därifrån och från centrala 

Ekerö, men tyckt att det varit för 
långt att åka. Dock vet jag att flera 
kollegor har lagt ner för att de har 
svårt att få ihop tillräckligt stora 
barngrupper.

Louise Fröhagen har haft alla sina 
barn hos Carina Bergstrand och 
just nu är det yngste sonen på fyra 

år som går där. Hon har bara gott att 
säga om barnomsorgsformen.

– Det finns så många fördelar 
med att ha barnen hos en dagmam-
ma. Bland annat är det en liten 
trygg grupp med en vuxen som de 
känner väl. De får också vara i hem-
miljö plus att de är ute en stor del 
av dagarna. För oss har det varit jät-
teskönt att inte behöva ha barnen i 
stora barngrupper i förskolan, be-
rättar hon.

Från kommunens sida menar man 
att inga förutsättningar har för-
ändrats som gjort det svårare för 
familjedaghemmen att klara sig, 
utan tror att det svikande under-
laget beror på att föräldrarna söker 
andra former av barnomsorg för 
sina barn. 

– Jag känner inte till den här as-
pekten att de har svårt att nå ut 
genom våra kanaler. Den informa-
tionen tar vi till oss och ska se över 
hur man kan göra för att alternati-
vet ska vara lättare att se, säger Jo-
hannes Pålsson, chef för barn- och 
utbildningsförvaltningen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Dagmammorna försvinner

BARNOMSORG ”Ett av problemen är att man har bytt namn på vår verksamhet...” ’’

I takt med att familjedaghemmen försvinner minskar också möjligheten att få  
barnomsorg i hemmiljö.               FOTO: PRIVAT



Provhandla och använd koden 

SMONLINE så får du 20% rabatt 

Nu kan du 
handla i vår 

butik på nätet!

HANDLA I VÅR BUTIK ONLINEICA.SE/TAPPSTROM

Tappström

/Ulrika, Fredrik & Ciss i
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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.

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

JUNGFRUSUND | I morgon-
rusningen den 22 oktober var 
köerna till Jungfrusundsfärjan 
så långa att buss 303 och 342 
inte stannade vid Gällstaö, 
Jungfrusund och Jungfrusunds 
varv då de inte kom fram. 

Orsaken till de långa köerna var att 
endast två av tre färjor var i trafik. 
Trafikverkets färjerederi hade 
skickat färjan Pluto på varv för pla-

nerat underhåll, men tidtabellen 
skulle inte påverkas då färjan skul-
le ersättas. 

Trafikverket flaggade för att er-
sättningsfärjan hade något färre 
platser vilket kunde medföra en 
del köer.

Men det som skedde var att Fär-
jerederiet blev tvungna att låna ut 
ersättningsfärjan under en dag. 
Enligt avtalet kan de göra så om det 

är en sjönödssituation eller ett mo-
torhaveri på en annan färjeled.

– Det som var olyckligt i plane-
ringen var att den ersättningsfärjan 
som skulle komma tillbaka, hade 
blivit försenad och kom inte åter 
på några dagar, bland annat över 
en helg. Men då är det inte lika pro-
blematiskt, den kritiska punkten 
blev måndag och tisdag påföljande 
vecka där det drog på sig enorma 
köer, berättar kommunens kom-

munikationschef Johan Elfver. 
Han tillägger:

– Jag vet att distriktschefen gjor-
de allt för att skynda på för att bå-
ten skulle komma tillbaka tidigare, 
men det gick inte. Från kommu-
nens sida är vi olyckliga över att det 
drabbar våra resenärer.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

TRAFIK

Färjerederiets ena färja var på reparation och ersättningsfärjan var utlånad på annat håll. Detta skapade extremt långa köer.                          FOTO: EWA LINNROS

Bygglov för 
parkering avslås

LOVÖ | Byggnadsnämnden bevil-
jar inte bygglov för provisorisk 
parkering på grusfotbollsplanen 
vid Drottningholms skola.

En ny parkering med plats för 175 
bilar skulle iordningsställas på 
grusfotbollsplanen vid Drott-
ningholmskolan. Men vid bygg-
nadsnämndens sammanträde 
den 24 oktober beslutade en enig 
nämnd att inte bevilja bygglov 
för en provisorisk parkering vid 
Drottningholmskolan. Byggnads-
nämnden meddelar i sitt beslut 
att sökanden inte kunnat påvisa 
att behovet är av tillfällig karaktär. 
Generellt gäller att byggnads-
nämnden får bevilja en ansökan 
om tidsbegränsat bygglov för 
en åtgärd som är avsedd att pågå 
under en begränsad tid. Åtgär-
den måste ha en tillfällig karak-
tär och ansökan måste gälla ett 
tidsbegränsat bygglov. Den sökta 
åtgärden behöver också uppfylla 
något eller några, men inte alla, 
förutsättningar som krävs för per-
manent bygglov. Marken ägs av 
Statens fastighetsverk och slotts-
förvaltningen har dispositionsrätt 
till området. Det är därför slotts-
förvaltningen som kan komma 
in med en ny ansökan med ett 
förtydligande om att parkeringen 
verkligen är tillfällig.      

    
                                        

  EWA LINNROS
                         ewa@malaroarnasnyheter.se

Utebliven färja gav kökaos 



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

Lite personligare – lite bättre Bara 5 minuter 
från Tappström

HITACHI 
DS18DBSL

2995:-

FARS DAG!
Borrskruvdragare 

på 18V med kolborstfri 
motor, integrerat LED-ljus 

och 13 mm snabbchuck. 
Vridmoment på 70Nm med varvtal 

upp till 1800 i minuten. 
2 stycken 5,0Ah 

batterier och laddare

NU BLIR FAR GLAD :-)

Snö-
skyffel 

A3

179:-

Star trading

Ljusstake Konstsmide, gråm 699:-

Ljusstake 229:-
Jarve, vit

  199:- 
Färg: Multi Färg: Varmvit

Färg: Daylight. 100 LED                        
379:- 

      
  

Stjärna    129:- Katabo, 43 cm
Stjärna   189:-Katabo, 70 cm

Ved 
A-kvalitet

179:-
3 säckar

2595:-
1 pall (48 st)

BOCSH 
SLIPMUS HP

695:-

Star trading   

Snö-
skyffel 

Majster

 369:-

Snart Advent!
Snösläde 

Snöflingan 870x680 cm

529:-
Lillflingan 700x530 cm

429:-
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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

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

www.mgrental.se
info@mgrental.se

KOMMUNEN | Öpartiet har i 
en motion föreslagit en utökad 
medborgardialog. I motionssva-
ret anser kommunstyrelsens ord-
förande Adam Reuterskiöld (M) 
att motionen ska avslås. 

När denna tidning ligger i tryck-
pressarna, pågår kommunfullmäk-
tiges möte där bland annat Öpar-
tiets motion tas upp. Förslaget är 
att allmänhetens frågestund ska 
införas till varje kommunfullmäk-
tigemöte, med möjlighet att ställa 
frågor under en timme.

I motionen står bland annat: 
”Vid allmänhetens frågestund i ok-
tober 2017 visades ett enormt stort 
intresse från våra kommunmed-
borgare i byggfrågor för boende, 
skola och samhällsplanering. Det 
framgick tydligt att många kom-
munmedborgare vill vara mer del-
aktiga i styrningen av kommunen 
och efterlyste en mer omfattande 
medborgardialog under ärendenas 
process. Ett sätt att tillgodose den 
efterfrågade delaktigheten i kom-
munens styrning är en mer frek-
vent medborgardialog.”

I motionssvaret skriver Adam 
Reuterskiöld bland annat:

”Ett verktyg som vi arbetat med 
för att nå demokratimålet är med-
borgardialoger.”...”Den dialog som 

motionärerna refererar till var en 
utav våra mest besökta kvällar och 
den låg inte i anslutning till ett 
kommunfullmäktigesammanträ-
de. Med anledning av att fler med-
borgare besöker våra medborgar-
dialoger när vi ägnar en separat 
kväll åt detta anser vi inte att behov 
finns att ändra nuvarande rutiner. 
Med anledning av ovanstående yr-
kar jag på avslag på motionen.”

– Vi har inte en avvikande me-
ning i denna motion. Hur vi kan 
hålla dialog med våra medborgare 
kan vi däremot utveckla i annat 
sammanhang, säger Ove Wallin 
(C), förste vice ordförande i kom-
munstyrelsen.

KD har heller ingen annan uppfatt-
ning i just denna motions attsats. 

– Vi tycker dock att man kan 
utveckla medborgardialogen i vår 
kommun och vi tittar på flera bra 
exempel i kommuner där det lyck-
ats rätt hyfsat. Vi kommer att åter-
komma till detta. Just Öpartiets 
motion att ha allmän frågestund en 
timma innan varje fullmäktige, där 
stöder vi dock liggande förslag från 
kommunstyrelsen, kommenterar 
Sivert Åkerljung (KD).

Så här ställer sig övriga politiker 
till förslaget.

– Mälarökoalitionen är positiva 
till Öpartiets motion om allmän-

hetens frågestund på kommun-
fullmäktige med intentionen att 
öka möjligheten för dialog mellan 
förtroendevalda och medborgare. 
Vi ser dock att det krävs mer ge-
nomgripande förändringar i hela 
den politiska och kommunala or-
ganisationen för att uppnå motio-
närens intention. Vi behöver jobba 
mer uppsökande för att bygga en 
bra grund för inflytande och dia-
log. Vi vill utforma bra rutiner för 
att även nå dem som inte känner 
sig bekväma med att komma till 
kommunfullmäktige och ställa 
sina frågor publikt och i forum där 
vi kan få till stånd en förtroendefull 
dialog, säger Ulrika Sandin (MP), 
för Mälarökoalitionen.

– Det förtroende vi fått av väl-
jarna innebär att vi ska lyssna till 
och försöka uppfylla invånarnas 
önskemål. Öpartiets motion är i 
rätt riktning, dock ser vi möjliga 
förbättringar av förslaget såsom 
effektiviseringsförslag för att höja 
kvaliten på samtalen. Dessa förslag 
återkommer vi med, kommenterar 
Jimmy Fors, Sverigedemokraterna.

MN har även sökt Mikke Lillman 
från Vänsterpartiet, men har inte 
fått svar.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Förslag om utökad medborgardialog 
Mottagande av
ensamkommande
KOMMUNEN | Till och med au-
gusti har Ekerö kommun tagit 
emot 63 av de 116 nyanlända som 
kommunen kommer att ta emot 
under året. Bedömningen är att 
Ekerö kommuns uppdrag om 
mottagande kommer att fullföljas 
under året. Ekerös andel nästa år 
är 1,38 procent och bedöms idag 
till 72 personer. Samverkan sker 
med socialnämnden gällande an-
visningsboende och förlängt an-
visningsboende. Avtal med orga-
nisationer har träffats om stöd för 
ensamkommande asylsökande 
ungdomar som fyllt 18 år för att 
möjliggöra kvarboende i kommu-
nen under skoltiden. Tillström-
ning av antal ensamkommande 
barn har i stort upphört. Kommu-
nens eget HVB-hem i Stenhamra 
avvecklas till årsskiftet och samt-
liga ungdomar har en individuell 
plan.                                                            

Låg arbetslöshet
KOMMUNEN | Den öppna arbets-
lösheten bland mälaröborna är låg 
jämfört med många andra kom-
muner. I augusti var arbetslöshe-
ten i Ekerö kommun 1,8 procent – 
lägst bland länets kommuner - att 
jämföra med 2 procent vid mot-
svarande period ett år tidigare. 

Arbetslösheten är 3,9 procent i 
både riket och i Stockholms län.   

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

Öpartiet vill utöka medborgardialogen. Bilden är från en välbesökt  medborgar-
dialog 2017.                                                                FOTO: EWA LINNROS



Prisfest i delidisken, fredag 9/11 

Dessutom finfina priser i frukt & gröntavdelningen torsdag - söndag:
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VI SÖKER ARBETSLEDARE 
FÖR ANLÄGGNINGSUPPDRAG   

LEJA 08-707 33 00  •   lejagruppen.se

LEJA ENTREPRENAD AB utför anläggningsentreprenader samt drift- och 
skötseluppdrag åt samfällighetsföreningar, företag och kommuner i Stockholm.
Vi sitter i moderna lokaler på Ekerö.

Tillsammans med våra projektledare/arbetsledare kommer du att
ansvara för drift av arbetsplatser och ansvara för planering, personal 
och underentreprenörer. Projektens storlek varierar. Praktisk och 
teknisk erfarenhet från anläggningsbranschen är en merit.

Du kommer att ha mycket kontakt med kunder, personal och 

leverantörer varför vi gärna ser att du är/har:
•  God branschvana 
• Serviceinriktad, målinriktad och gillar direkt kundkontakt
•  Erfarenhet av planering, logistik, kalkylarbeten och personal
•  Stresstålig och gillar att ha många bollar i luften
•  PC-vana (ett krav)
•  Minst B-körkort

Din ansökan med bifogat CV skickar du till:

Leja Entreprenad AB

Peter Nyman
peter.nyman@lejagruppen.se

VI SÖKER YRKESARBETARE 
FÖR ANLÄGGNINGSARBETEN 

LEJA 08-707 33 00  •   lejagruppen.se

LEJA ENTREPRENAD AB utför anläggningsentreprenader samt drift- och 
skötseluppdrag åt samfällighetsföreningar, företag och kommuner i Stockholm.
Vi sitter i moderna lokaler på Ekerö.

Tillsammans med våra projektledare/arbetsledare kommer du att 
utföra varierande arbeten inom anläggning, även driftuppdrag och 
reparationer kan förekomma. Projektens storlek varierar. Praktisk 
och teknisk erfarenhet från anläggningsbranschen är en merit. 

Du kommer att ha mycket kontakt med kunder, personal och leverantörer 

varför vi gärna ser att du är/har:
•  God branschvana 
•  Serviceinriktad, samarbetsvillig och gillar att lösa problem
•  Trivs att jobba i grupp
•  Utbildning i anläggning eller styrkt kompetens från referenser
•  Minst B-körkort, övriga körkort en merit

Din ansökan med bifogat CV skickar du till:

Leja Entreprenad AB

Peter Nyman
peter.nyman@lejagruppen.se

”Det kommer att bli Ekerös nya mötesplats helt enkelt” ’’

JUNGFRUSUND | I Jungfrusunds 
sjöstad är planeringen i full 
gång för ”Sjöstadskajen”. Här 
blir det kontor, restaurang, torg, 
boulebana och brygga med båt-
platser.

Intill Jungfrusunds färjeläge allde-
les vid vattnet, ska ”Sjöstadskajen” 
etableras med målet att första in-
flyttning ska ske i december 2019.

– Byggnaden som ska uppföras 
är ett fyravåningshus som ligger 
på en fantastisk hörntomt i Jung-
frusunds sjöstad med utsikt mot 
vattnet. Det kommer att uppföras 
i cortenplåt som är ett naturligt 
material och har en rostig karaktär 
kan man säga, berättar Maria Styf 
Borowiec, marknadschef på Nord-
blick som är företaget som ligger 
bakom ”Sjöstadskajen”.

I byggnaden kommer det att fin-
nas cirka tio kontor från tio kva-
dratmeter upp till 370 kvadratme-
ter om man så önskar.

– Det är flexibla ytor så man kan 
utforma dem så att det passar det 
man jobbar med, förklarar Maria 
Styf Borowiec.

På taket blir det en takterass som 
är utformad som ett orangerie. På 

nedre botten blir det restaurang 
som även kommer att ha en del av 
takterassen.

– Till det här huset hör också 
ett mysigt torg för allmänheten 
där vi kommer att ha två stycken 
boulebanor. Det kommer också 
att finnas två små bodar. I den ena 
blir det som en glasservering tän-

ker vi oss. I boden bredvid blir det 
mer säsongsbetonad verksamhet 
som exempelvis glöggservering på 
vintern. Det kommer att bli Ekerös 
nya mötesplats helt enkelt, säger 
Maria Styf Borowiec.

Intill huset och torget byggs ock-
så bryggor där båtburna gäster kan 
lägga till.

– Tanken är att det ska bli liv och 
rörelse i detta jättefina område.

Första inflyttningen i ”Sjöstads-
kajen” är tänkt till december 2019. 
Nordblick har även fler planer för 
området. På ritbordet ligger ”Sjö-
stadsrecidensen”, som ska bli bo-
städer och ”Sjöstadsmagasinnet” 

som Nordblick har varit med och 
ritat. 

– Där blir det kontor och butiker 
och man kan också tänka sig att det 
eventuellt kan bli en mataffär där. 
Men det ligger längre fram i tiden. 
 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Sjöstadskajen” i Jungfrusund

BYGGNATION

”Sjöstadskajen” kommer att ha kontor, restaurang, torg, boulebana och brygga med båtplatser. Byggnadens översta våning är utformad som ett orangerie med 
utsikt över Mälaren. Första inflyttning är beräknad till december 2019.                                                                          BILDER: NORDBLICK
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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
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STENHAMRA | I början av augus-
ti började det brinna i mikrovåg-
sugnen i en bostad i Stenhamra. 
Trots den stressade situationen 
agerade 10-åriga Julie Parucca 
helt enligt boken och lyckades 
stoppa branden från att sprida 
sig.

– Jag var ensam hemma och skulle 
värma mat i microvågsugnen. Helt 
plötsligt började det brinna i den, 
brandlarmet tjöt och det kom ut en 
massa gul rök. Då ringde jag mam-
ma som sa att jag skulle stänga av 
strömbrytaren. Det gjorde jag och 
sedan sprang jag ut och kallade på 
hjälp, berättar Julie Parucca.
Några grannar hörde hennes rop 
och kunde konstatera att branden 
var släckt och kunde bära ut mi-
cron ur det rökiga köket i väntan på 
att brandförsvaret skulle komma 
till platsen.

I slutet av oktober uppmärksam-
mades Julie av Södertörns brand-
försvar på Ekerö brandstation. Där 
bjöds hon och mamma Phuong 
Chau på tårta tillsammans med 
brandmännen och Julie fick en stor 
bukett med blommor. 

Enligt brandförsvaret gjorde Ju-

lie alla rätt när hon agerade i den 
stressade situationen.

– När vi kom till platsen kunde vi 
helt enkelt konstaterar att faran var 
över och huset var räddat. Det enda 
som återstod för oss var att ventile-
ra ut brandröken. Det finns tre po-
sitiva faktorer i den här händelsen. 
Först och främst att brandvarnare 
fanns så att man tidig kunde upp-
täcka branden, sedan att strömmen 
till mikrougn bröts och slutligen 
att andra uppmärksammades på 
vad som hände och 112 larmades, 
säger Magnus Carderos, styrkele-
dare på Ekerö brandstation.

Han passar också på att påminna 
om att den tid som kommer ökar 
andelen bränder i hemmet bland 
annat beroende på eldstäder som 
inte är ordentligt sotade och att 
många tänder stearinljus för att 
fördriva mörkret.

– Det är viktigt att hålla koll på de 
levande ljus man tänder hemma. 
Att man glömmer bort de ljus man 
tänt är en vanlig orsak till bränder i 
hemmet, säger han.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Julie räddade familjens hus

BRANDSÄKERHET ”Brandlarmet tjöt och det kom ut en massa gul rök...” ’’

För att uppmärksamma Julies rådiga ingripande fick hon komma till brandstationen på Ekerö där hon blev firad med tårta 
och blommor av personalen.                  FOTO: PRIVAT

Adelsö Ringväg 278

NYA ÖPPETTIDER
Lördagar & söndagar 11-16

Övriga tider ring 070-440 41 63

Besök Adelsö
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 ??
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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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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”.

Cykelvägen längs Ekebyhovsallén 
är trafikfarlig för våra barn när de 
cyklar till och från skolan. Jag pra-
tade med kommunalrådet före va-
let på torget och frågade om detta. 
Han sa då att en cykelväg ska läg-
gas parallellt med Ekebyhovsallén. 
Hur ska denna dras där stallet lig-
ger samt där det ligger ett litet bo-
stadshus och när ska denna cykel-
väg byggas? 

– Detta har diskuterats men det är 
ingenting som pågår  i nuläget att den 
ska anläggas. Men det som gäller för 
den här vägen är att biltrafik är förbjud-
en mellan klockan sju och nio på morg-
narna. Det har till och med diskuterats 
om man ska sätta upp en bom, men nu 
har vi ingen teknisk lösning för detta. 
Kommunen kommer även att prata 
med trafikpolisen om att utöva trafi-
kövervakning på den här sträckan. 

Det ser ut som att man fixar belys-
ning längs cykelbanan på Färentu-
navägen vid Lullehov. Jag förstår 
inte varför kommunen priorite-
rar belysning vid cykelvägen före 
belysning intill bilvägen. Det är 
samma sak på Stenhamravägen. 

Fin belysning på cykelvägen men 
becksvart på bilbanan. Cykeltrafi-
ken är ju ändå begränsad under den 
mörka årstiden, bilar kör jämt. Var-
för gör kommunen så här och när 
får vi belysning längs Färentunavä-
gen och Stenhamravägen?

– Det är Ekerö kommun som äger 
gång- och cykelvägen och det stäm-
mer att vi har satt upp belysning där. 
Men bilvägen är det Trafikverket som 
är väghållare och kommunen kan inte 

gå in och sätta upp belysning där och 
dessutom har vi inte budget för det. 
När vi har pratat med Trafikverket har 
de sagt att de inte  har prioriterat detta 
och har inte med det i sin budget. Men 
man är alltid välkommen att kontakta 
Trafikverket och framföra synpunkter 
till dem. 

Jag tycker att kommunens hemsida 
är krånglig och rörig. Dessutom har 
jag ingen dator utan surfar på mo-

bilen och då fungerar sidan ännu 
sämre. Vad kan kommunen göra åt 
detta?

– Vi ska bygga en ny hemsida som 
ska vara anpassad även för mobiler. 
Men det är inte ekonomiskt försvarbart 
i nuläget att anpassa den gamla hemis-
dan. Därför satsar vi på en ny webbsi-
da och det projektet har rullat igång. 
Målbilden är att få den klar till nästa år, 
sedan beror det på upphandlingstider 
och alla saker som ska in. Som det är 
nu har vi 5 000 sidor och vi ska banta 
ned det till 800 sidor. Vi har också fått 
in många synpunkter och dessa kom-
mer vi att använda oss av för att få en 
hemsida som är mycket mer inriktad 
på service och funktioner så att man 
snabbare hittar det man söker.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Kommunens hemsida krånglig  

Kommunens hemsida är inte användarvänlig för mobilen tycker en av frågeställarna och 
undrar om man kommer att göra något åt 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!

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

Välkommen till Klockargården och föreningen

RÄDDA LOVÖS ÅRSMÖTE
Måndagen den 19/11 2018 kl 18.15



 

  
 

1.0 T-GDi 120 HK ADVANCE 1.4 T-GDi 140 HK ADVANCE

 

Ceed SW 5,6-5,8 l/100 km; CO2

kia.com

BARKARBY 

nya Kia-

Stockholmsvägen 24, Upplands Väsby
Veddestavägen 1, Barkarby

WEEKEND
BLACK
SUPER SALE

23-25
NOVEMBER

Alla erbjudanden i detta blad gäller för alla personbilar och lätta lastbilar/husbilar, givetvis kan du lämna bil av ett annat
märke till oss och få dessa erbjudanden även på det fordonet.

Vår BDS-verkstad servar alla bilar!

Öppettider Black Weekend: Fredag 7-20, Lördag 10-16, Söndag 10-16

Gratis
varmkorv

från 17,00-20,00
Fredag

Alla erbjudandena gäller 23-25/11

Nu även möjlighet att boka service på nätet
med samma generösa erbjudanden denna helg!
www.turebergsbilcenter.se

25% rabatt på DEFA

motorvärmare.

Monterat och Klart!

Vi byter vindrutor
på alla bilar och åt

alla försäkringsbolag!Gratis

torkarblad
vid

vindrutebyte
Värde ca 500 kr 

Vi bjuder på motoroljan

vid bokning av service

gäller även nätbokning!

värde upp till 2000 kr

Förbokaservicenupp till 1åri förväg

Turebergs Bilcenter Väsby är auktoriserade för: Turebergs Bilcenter Barkarby är auktoriserade för:

Köp 4 däckbetala för 3omläggning ingår
värde ca 1000 kr

Däckhotellfrån 895 krsäsongen

Lackskydd
från 3995 kr
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MÄLARÖARNA | Det började 
med att Anna Sjöberg i Ekebyhov 
kom över ett antal fotbollsskor 
som hon förmedlade vidare till 
några nyanlända killar. Det ena 
gav det andra och nu har hon och 
dottern Tuva hjälpt många både 
nyanlända och ensamstående 
med kläder, cyklar och annat de 
behöver.

Längst in i vardagsrummet i radhu-
set i Ekebyhov står ett gäng flyttkar-
tonger staplade. I dem finns kläder i 
alla möjliga storlekar och variatio-
ner som Anna fått till skänks för 
att förmedla vidare till behövande. 
Hennes tioåriga dotter Tuva hjälper 
ofta till med att sortera, packa samt 
leka och prata med barnen som de 
träffar när de åker hem till familjer 
med sådant de behöver. 

– Många som har hört att jag för-
medlar kläder och cyklar hör av sig 
och frågar om jag vill ha mer, berät-
tar Anna.

När sakerna är på plats, sorterade 
och genomgångna tar arbetet med 
att hitta rätt mottagare vid. Mycket 
av det som Anna förmedlar hittar 
rätt genom att hon gör inlägg på so-
ciala medier och sedan levererar till 

den som vill. Men ofta jobbar hon 
mer rationellt än så.

– Vid ett antal tillfällen har jag 
packat min lilla bil full och åkt till 
platser där det bor många nyan-
lända. Sedan låter jag alla som vill 
komma och ta vad de behöver. Jag 
har också kommit i kontakt med ett 
nätverk för ensamstående föräldrar 
och varit runt i Storstockholm och 
lämnat både kläder och cyklar.

Det går åt mycket tid till det ide-
ella engagemanget, samtidigt som 
både Anna och Tuva har jobb och 
skolarbete som ska hinnas med. 
Men Anna tycker att den glädjen 
som de sprider med sina insatser 
är belöning nog. Hon poängte-
rar att Tuvas engagemang i andra 
människor är en viktig drivkraft för 
dem båda.

– Det är hennes gåva att se den 
som behöver bli sedd, som får mig 
att lyfta blicken och se det hon ser. 
Det känns skönt att göra det vi kan 
och få betalt i leenden. Det vi gör är 
att ge hjälp till att sen kunna söka ef-
ter egen hjälp för att nyanlända ska 
få in en fot som de sedan styr själva.

Anna samarbetar med nätverket 
Öar utan gränser, som driver både 

en ”freeshop” (gratisaffär där ny-
anlända kan hämta husgeråd som 
skänkts av mälaröbor, reds. anm.) 
och flera integrationsinitiativ. Hon 
tar själv hand om de kläder och 
cyklar som skänks och förmedlar 
husgeråd och en del annat till fre-
eshopen.

För tillfället är behovet stort av 
verktyg för att kunna reparera 
cyklar som inte är i funktionellt 
skick. Cykelpumpar, symaskiner 
och handarbeten är annat som ef-
terfrågas av nyanlända. Det största 
behovet som Anna ser är dock so-
cialt. Många nyanlända blir väldigt 
isolerade, helt utan nätverk i det 
nya landet. Hon berättar hur väl 
mottagen hon blir överallt hon och 
hur många gärna vill att hon ska äta 
en bit mat eller stanna och umgås 
en stund. Ofta känner hon sig otill-
räcklig, men försöker fokusera på 
att det hon gör är gott nog.

– Om jag kan visa att någon är 
välkommen och hjälpa denne när 
den behöver hjälp, så kommer det 
att sprida sig så att denne person 
också vill hjälpa någon annan.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Vi får betalt i leenden”

VOLONTÄRARBETE

Anna Sjöberg tycker att de leenden som hon och Tuva får igen när de åker runt 
och lämnar kläder och cyklar, är belöning nog för allt arbete som de lägger ner.

 FOTO: LO BÄCKLINDER

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
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Världsdiabetesdagen är en FN-dag som sätter fokus på alla de 
miljoner människor som lever med, eller riskerar att insjukna i, 
diabetes. Bara i Sverige misstänker man att minst 150 000 personer 

lever med diabetes utan att veta om det!

Ekerö Vårdcentral har onsdagen den 14 november en drop-in-

mottagning, där du är välkommen att kostnadsfritt göra en  

risktest och blodsockermätning, kl 14 – 17 på plan 2. 

bestående av både sköterskor och läkare.

Uppmärksammmar 
Världsdiabetesdagen 
den 14 november

TELEFON: 08-560 375 00        WEBB: www.ptj.se/ekero-vardcentral

Är du över 40 år?

Är du överviktig? (BMI > 25)

Har du stort midjeomfång?  
Mätt under revbenen, vid naveln  
(Män > 94 cm/ Kvinnor > 80cm)

Motionerar du mindre än 30 min per dag?

Äter du lite frukt, grönsaker eller bär?

Använder du mediciner mot högt blodtryck?

Har du haft förhöjt blodsocker (t.ex. vid 
hälsokontroller, sjukdom, graviditet)?

Har någon i familjen eller släkting till dig  
fått diagnosen diabetes?

Om du svarar Ja på minst 2 frågor kan  
det vara bra att mäta ditt blodsocker.

Är du i riskzonen  
att få typ 2-diabetes?

Fredagen 23 november
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AKTUELL SÄSONG * REA TIDIGARE
KOLLEKTIONER * PROVPLAGG

Destination Ekerö
Ekerövägen 51

Välkomna!
Vi tar gärna kort

T A U P 
Låt småfåglar äta
ifred, tryggade från
katter och stora 
rövarfåglar. Köp
Sättra småfågel-
krog för 1300:-. Kan
fås måttbeställd och
hemlevererad.

Sättra småfågelkrog

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m 
Köp Sättra planteringsbord för 1400:-. 

Kan fås måttbeställd och hemlevererad.

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Planteringsbord

D
en fuktiga luften 
är tung av av 
jord- och kloro-
fylldoft. Håkan 
Alverbäck och 
dottern Amanda 
Alverbäck visar 

runt i de 30 000 kvadratmeter stora 
lokalerna, där odlingen och skör-
dandet av allt från säsongens tulpa-
ner till den kommande vårens 
påskliljor, pågår i olika stadier, i oli-
ka temperaturer och i olika rum.

– De här små hattarna plockar vi 

av för hand, konstaterar Håkan och 
lyfter med vant handlag av en liten 
torr rest av en blomlök, för att låta 
den gröna spetsen på tulpanen få 
fritt spelrum.

De går raskt igenom kylrummen 
där mängder av lökar står och vän-
tar på att få spränga sig fram och bli 
till fylliga blomsterknoppar som 
sedan hittar vägen ut till landets 
butiker. 

I odlingsrummen skördas tulpa-
ner i flygande fläng och de packas 
sedan i gnisslande buntar i pack-

ningsrummen. Här och var står 
vagnar med amaryllisar i varieran-
de stadier av knopp och väntar in 
att julen ska komma lite närmare.

– Vi förändrar sortimentet allt 
eftersom och försöker ha någon 
nyhet varje år, men fortfarande 
står tulpanerna för 60 procent av 
vår försäljningen. Vi försöker ta 
hänsyn till miljön så mycket som 
det går och komposterar all jord 
och alla lökar hos ett lokalt företag, 
uppvärmning av växthusen sker 
med biobränsle och vi använder 
recirkulering av gödningsvatten. 
Det som vi inte kan återanvända, 
klimatkompenserar vi för, säger 
Amanda. 

Det som idag är en verksamhet 
som omsätter 85 miljoner kro-
nor och som mest sysselsätter ett 
80-tal personer, började som ett 
mycket mindre odlingsprojekt för 
precis 50 år sedan.

Det var lusten att odla mer än 
vad de gjort tidigare som fick Sven 
och Birgitta Alverbäck att flytta till 

Ekerö från Hässelby-Skälby, med 
sina tre barn 1968. De hade köpt en 
fruktodlingen mellan Bryggavä-
gen och Mälaren för att börja odla 
blommor.

– Det var ett väldigt bra växtkli-
mat här och man fick bra vatten 
från Mälaren, så det var gynnsam-
ma förutsättningar för att odla. 
Mamma och pappa tog med gamla 
växthus från Vällingby och monte-
rade upp här. Det var vid den tiden 
som tulpanerna gjorde ett genom-
brott i Sverige också och då kunde 
man till och med sälja trepack med 
tulpaner, berättar Håkan.

Själv gick han trädgårdsskola 
direkt efter sin militärtjänst och 
började sedan arbeta i familjeföre-
taget. 

Hans egna barn Amanda och 
Anders har haft växthusen som 
lekplats som barn, jobbade här un-
der skolledigheterna och idag arbe-
tar de, liksom en av Håkans systrar 
och en svåger, i företaget.

– Jag har så många härliga min-
nen från när kusinerna, syskonen, 

Anders och jag åkte runt här på 
sparkcyklar under loven och ren-
sade pelargonerna från utslagna 
blommor, säger Amanda, som idag 
arbetar med HR-frågor i företaget. 
Anders arbetar med inköp och pla-
nering.

Håkan tycker att det är roligt att 
två av hans fyra barn bestämt sig 
för att satsa på familjeföretaget, 
efter att de tidigare provat på andra 
vägar i livet.

– Jag förbereder så smått för att 
lämna över till nästa generation, 
men jag vill att de ska få en möjlig-
het att lära sig företaget från grun-
den.

I samband med jubileet ansikts-
lyfter Alverbäcks företagets logga 
och en del av lokalerna blir upp-
fräschade. Ett nytt växthus är också 
på projektstadiet. Och säkert är det 
nog också några nya lökar på väg in 
i sortimentet.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

50 år av tulpanodling
För 50 år sedan började Sven och Birgitta 
Alverbäck att odla sommarblommor i liten 
skala i Bryggaområdet. Idag producerar 
företaget 28 miljoner klimatkompenserade 
tulpaner om året och sortimentet växer för 
varje år. Lusten att odla är lika stor som 
någonsin hos familjen Alverbäck.

Anders, Håkan och Amanda Alverbäck är några av dem som förvaltar odlingsarvet hos Alverbäcks blommor idag. Till sin hjälp har de både Håkans ena syster och en svåger samt 80-talet anställda under 
högsäsong.                                               FOTO: LO BÄCKLINDER

”...det var gynnsamma förutsättningar för att odla” ’’



25 MÄLARÖARNAS NYHETER • 7 NOVEMBER 2018 

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 

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

Julklappsinsamling!

Välkomna till 

JUL
MARKNAD

i Ekerö Centrum 
Lördagen 

1 december
kl. 10-15

Kom och träffa
TOMTEN! 
Vi bjuder på 
GLÖGG & PEPPARKAKOR

JULKLAPPSINSAMLING 
till behövande barn och 
ungdomar i kommunen 
i samarbete med Rädda 
Barnen och Mälarökyrkan
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EKEBYHOV | ”Oriongruppen” 
ställer ut på Ekebyhovs slotts-
galleris sista utställning för 
höstsäsongen. Det bjuds på stor 
bredd, både vad gäller tekniker 
och konstnärer.

– Amanda Cardell, Anders Hallin, 
Magdalena Engel Fischer, Agne-
ta Wallman, Birger Svanteson, 
Maud Probst Rönnbom, Olof 
Näslund och Ulrika Moberg är 
de åtta konstnärer från Södertälje 
konstnärskrets som ställer ut i gal-
leriet, med start den 10 november. 

Konstnärskretsen har sina lokaler 
i en före detta flickskola intill Sö-
dertälje kanal och uppe på en kulle 
mitt i stan, som heter Orionkull-
en. Därav namnet Oriongruppen. 

– I lokalerna har vi Galleri Kret-
sen och en grafikverkstad. Konst-
närskretsen består av cirka 80 
invalda medlemmar. Flera av oss 
delar ateljéer och vi är ett väl sam-
mansvetsat gäng, berättar Olof 
Näslund

– Oriongruppen kallar vi oss 
när vi är på turné. Nu är vi åtta 
stycken utvalda, som kommer till 
Ekebyhovs slott, var och en med 
sin kollektion utan något speciellt 
gemensamt tema, fortsätter Olof 
Näslund.

Det sker också ett litet utby-
te då två konstnärer från Ekerö 
ställer ut hos Södertälje konst-

närskrets på Galleri Kretsen. Det 
är Ane Svenheden och Veronica 
Cornils Berg.

– Trevligt utbyte med andra ord, 
kommenterar Olof Näslund.

Utställningen på Ekebyhovs 

slott pågår till och med den 25 no-
vember.

EWA LINNROS

Konstutställning med stor bredd   

UTSTÄLLNING

Amanda Cardell, Anders Hallin, Magdalena Engel Fischer, Agneta Wallman, Birger Svanteson, Maud Probst Rönnbom, Olof Näslund och Ulrika Moberg från 
Södertälje konstnärskrets ställer ut på Ekebyhovs slott under november.

•  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
”Oriongruppen” – Åtta utställare från 
Södertäljes konstnärskrets. Utställ-
ningen pågår 10/11 till  25/11. Lör och 
sön kl 12-16.

Galleri Utkiken
Skrämmande varelser trängs i 
Skräckkabinettet skapat av konstnä-
ren Stig Holm och utställningsprodu-
cent Maud Edvardsson. Utställningen 
pågår t.o.m. 25/11.

Galleri Jungfrusund
Ruth Formin Persson. Utställningen 
pågår 9/11 till 18/11. Fre-sön kl 11-16. 

 EVENEMANG

”God kväll Mälaröarna”
Nyheter, trafikrapport, väder, kom-
munens kommunikationschef svarar 
på frågor, spännande gäster och allt 
handlar om Mälaröarna! Dessutom 
– vinn fina vinster i tidningens eget 
radioprogram.
När: 8/11 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och 
kultur på Mälaröarna, Radio Viking

Ekebyhovs slott
10/11 kl 14: Sture Nordmark – före-
drag om moss- och lavavandring. 
Arr: Mälaröarnas naturskyddsför.
11/11 kl 14: Nytt från KMHC:s 
skolhem i Nepal och skönsång av 
kvartetten ”Kvinns”. Arr: Mälaröarnas 
konstförening.

16/11 kl 19: Lars Grundberg berättar 
om kyrkorna och kyrkogårdarna på 
Ekerö och Munsö. Arr: Ekerö Munsö 
hembygdsförening.
17/11 och 18/11 kl 14: Musikmedver-
kan av föräldrar och lärare. 
Arr: Kristofferskolan klass 9B.
24/11 kl 14: Ensembler ur Mälaröar-
nas musiksällskap underhåller. 
Arr: Sundby skola klass 4.
25/11 kl 14: Jazzgruppen ”Maybe 
Tuesday”. Arr: Sundby skola klass 4.

Musik och sång
”Bara få va mig själv” – Ekerö kultur-
skolas kör ”Echo” och sångensemble 
”Ekerö Glee” samt ”Slagverksensem-
blen” bjuder på sång och musik av 
Robyn och Laleh. Fri entré. Biljetter 
hämtas på biblioteket i Ekerö cen-
trum.
När: 10/11 kl 15
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kulturskola

Fågelskådning
Fågelvandring med chans att få se 
dubbeltrast och misteltrast.
När: 11/11 kl 10
Var: Samling vid naturreservatets 
parkering, Eldgarnsö
Arr: Mälaröarnas ornitologiska 
förening

Författarbesök
Ekeröbon och läkaren Anna Voltaire 
berättar om sin upplyftande bok 
”Innan väggen” som handlar om 
utmattning.
När: 13/11 kl 19
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kultur och S:t Lukas Mä-
laröarna

Filmkväll
”Landet som inte längre är” –  en 
hyllning till det hårda arbetet i det 
småländska stenriket. Entré 30 kr
När: 15/11 kl 19
Var: Munsö församlingsgård
Arr: Munsö hembygdsförening Bertil 
Ifwers museum

Film
”Den andra mamman”. Regi: Anna 
Muylaert, Brasilien 2015. Medlems-
kort i Filmstudion berättigar till hös-
tens samtliga filmer. Enstaka biljetter 
får ej säljas.
När: 15/11 kl 19.30
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum.
Arr: Ekerö filmstudio

Föredrag
”Gamla Uppsala” – Arkeologen 
Kristina Ekero Eriksson berättar om 
människor och makter i högarnas 
skugga.
När: 20/11 kl 19
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kultur och Fornminnessäll-
skapet Mälaröarna

Föredrag
”Kända och okända varelser i 
Mälarens vatten” – vattenforskarna  
Magnus Fürst, Thomas Lyrholm och 
Stefan Lundberg berättar om Mä-
laröarnas viktigaste vatten och dess 
invånare. 
När: 21/11 kl 19
Var: Ekebyhovs slott
Arr: Mälaröarnas naturskyddsfören-
ing

Fågelskådning
Upplev det rika fågellivet i området 

där det bland annat finns göktytor 
och brandkronad kungsfågel.
När: 25/11 kl 8
Var: Väsby hage, samling vid ICA 
Nyckelby
Arr: Mälaröarnas ornitologiska 
förening

 BARN OCH UNGA

Babyteater
Föreställningen ”Nära dig”, ett musik-
äventyr med Ensemble Yria, för de 
minsta barnen, 0-18 månader. Alla 
får sjunga, dansa och gunga med. 
Biljetter hämtas på biblioteket.
När: 7/11 kl 10 och 11.15
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek och Länsmusiken 
i Stockholm

Barnteater
Dockteater Tummeliten spelar den 
klassiska sagan om Guldlock och 
de tre björnarna. En saga med både 
musik, sång och rörelse. För barn 
från 3 år. Gratis.
När: 11/11 kl 14
Var: Barnens eget bibliotek, 
Stenhamra
Arr: Ekerö kultur

Sagostund
”Bland drakar och dragqueens” 
bjuder på en sagostund utöver det 
vanliga. 3-7 år. Gratisbiljetter hämtas 
på biblioteket. Begränsat antal.
När: 24/11 kl 13 och 14
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek



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 SLOTTSVAVAVAVAVAVAVAARMRMRMRMRMRMRMRMRMTTTTTT MMMMMMMMMMMMMMM NNNNNNN TTTTTT LLLLLLLLLL KKKKK BYBYBYBYBYYYBYB HOHHOHOOVSVSVSVSVSVSVS SSSSSSSLOLOLOLOLOOTTTTTTTTTSSSSSSVAVARRMTRMMTM MMMMEMEEEMEM NNNNNN EEEEEEKKKEKEKEKEKEBBBYBYBBB OOOOOOMMMEEN TILL EKKEK BYBYB HOVVVV SSSS OOOOOOVSOVVSVSVS SLOOTOOTOTTSTTTSTSVARMT 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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Den 28 oktober var det dags för den årliga Hubertusjakten på Färingsö hos Färentuna hästsällskap. Dagen bjöd på såväl sol som snö och en utmanande hinderbana hos Kenneth och Susanne Ljung på 
Vendeludd och hos Lena Ansari på Lövhagen. Årets vinnare var Linn Lagerqvist på islandshästen Ima från Lyckebo gård. De långbenta, stora hästarna nådde, eller snarare passerade ”räven” först, men Linn 
var listigare och lyckades knipa svansen på Lövhagens äng där upploppet gick.                                                                                               FOTO: GITTE RAGSDALE

INNEBANDY | EIK:s A-lag her-
rar är nykomlingar i division 2 
i är. Sektionen har haft en god 
tillväxt de senaste åren, men 
begränsas i dagsläget av tillgång 
till utrymme och hallar. 

– Det vi tittar på och jobbar myck-
et med, är att stärka upp vår flick- 
och damsektion som har blivit lite 
eftersatt, berättar Nicklas Jons-
son, en av EIK-innebandyns tre 
sportchefer för junior- och seni-
orverksamheten.

EIK har ett starkt JAS-lag (junio-
rallsvenskan). Där spelar Melker 
Klingström.

– EIK är min moderklubb, men 
jag var borta förra säsongen i Far-
sta. Så det här är mitt första år med 
Ekerö i JAS, säger Melker som 
började med innebandy i sexårsål-
dern.

Han är också vice kapten för 
A-laget. Vad innebär din roll 
som vice kapten?
– Det innebär att ha en kommuni-

kation med spelarna och ledarna. 
I A-laget där jag är vice kapten, är 
det många juniorer som fyller på. 
Då kanske man inte vågar gå till 
den riktiga kaptenen som är lite 
äldre. Då kan man gå till mig så 
för jag vidare till tränarna, berättar 
Melker.

EIK ligger i division 2. Vad är 
anledningen till att det har gått 
så bra?
– Vi har kul och är en bra grupp 
och det är många som har kommit 

tillbaka, säger Melker.

Hur ser det ut för tjejlagen?
– De som kommer nu är födda 

03, 04 och 05 som är de äldsta kul-
larna. Tyvärr har vi inget damlag i 
år, vi har haft ett glapp med påfyll-
ning underifrån. Men nu börjar vi 
jobba mer över åldersgränserna 
för att dels få större kullar, dels för 
att ta bort barriärer mellan lagen 
så att man får en samhörighet, be-
rättar Nicklas.

A-laget är nykomlingar i divi-

sion 2 i år. 
– I år har ambitionen varit och är 
fortfarande att hålla sig kvar och 
etablera sig i divisionen. Det är ett 
otroligt ungt lag, vi har väl kanske 
sex, sju seniorspelare på pappret 
och då har några precis blivit seni-
orer. Så framtiden ser väldigt ljus 
ut, säger Nicklas. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Sporten ’’
Vi har kul och är en bra grupp och det är många 
som har kommit tillbaka Melker Klingström, vice kapten EIK innebandy

Årets Hubertusjakt hos Färentuna hästsällskap

God tillväxt i Ekerö IK:s innebandysektion

basket | Damer div 2: 25/11 kl 18:15 Grimsta sporthall:  KFUM Ekerö - Djurgården Basket
 INNEBANDY | Herrar div 2: 10/11 kl 14:00 Mälaröhallen: Ekerö IK - Värmdö IF (B • 24/11 kl 13:45 Mälaröhallen: Ekerö IK - Nacka Wallenstam IBK • Herrar div 5 B: 24/11 kl 15:45 Mälaröhallen: Ekerö IK (B) - 
Vällingby BK • 24/11 kl 17:15 Mälaröhallen: Adelsö IF - Jakobsbergs IBF (B)
ISHOCKEY | Hockeytrean östra B: 11/11 kl 19:00 Vikingahallen: Ekerö/Skå IK - KTH IF •16/11 kl 19:00 Vikingahallen: Ekerö/Skå IK - Solna SK

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 
Åkersberga IBF 7 5 1 1 46 - 30 16
Balrog B/S IK 6 5 0 1 47 - 25 15
Ekerö IK 6 4 1 1 56 - 31 13
Hammarby. IBK 6 4 0 2 45 - 35 12
Grimsta AIK 7 4 0 3 40 - 36 12
Råsunda IS 6 4 0 2 38 - 40 12
Ingarö IF 7 3 2 2 47 - 40 11
Nacka Wall. IBK 6 3 0 3 24 - 28 9
IBF Off. Lidingö 6 2 1 3 45 - 39 7
Huddinge IBS 7 2 0 5 42 - 44 6
Runby IBK 7 2 0 5 48 - 85 6
Värmdö IF (B 6 1 1 4 30 - 34 4
Tumba GoIF 7 0 0 7 29 - 70 0

INNEBANDY
Herrar div 5 B
IBF Off. Lidingö (B) 5 5 0 0 47 - 19 15
Järfälla IBK (B) 4 4 0 0 37 - 13 12
Lokom. Kista IBF 5 3 0 2 39 - 29 9
Jakobsb.s IBF (B) 4 2 1 1 32 - 24 7
Ängby IF (B) 4 2 0 2 25 - 28 6
Stäkets IF 4 2 0 2 23 - 26 6
Vällingby BK 5 1 1 3 27 - 37 4
Ekerö IK (B) 5 1 0 4 29 - 29 3
Häss.SK IBK (C) 4 1 0 3 23 - 32 3
Adelsö IF 4 0 0 4 13 - 58 0

ISHOCKEY
Hockeytrean östra B
Gnesta IK 11 11 0 0 107 - 34 33
Södert.Pojk. AIF 11 7 0 4 67 - 59 21
Lidingö Vik. HC 11 5 2 4 41 - 31 19
Spånga IS IK 10 6 1 3 45 - 36 19
Älta IF 11 4 2 5 38 - 54 14
KTH IF 9 3 2 4 35 - 41 12
Ekerö/Skå IK 10 3 0 7 42 - 50 9
Kista HC 11 3 0 8 48 - 76 9
Solna SK 12 1 3 8 28 - 70 8

Matcher & tabeller

LÄGET 5 NOV

HEMMAMATCHER TILL DEN 28 NOV
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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

NÄRINGSLIVSDAGEN 2018 
Har du inte bokat din plats än? Gör det nu!

14 november
kl 13.00- 21.30  

Sånga-Säby
350 kr

 

 
middag & show

Mer information och biljetter via 
Ekerö kommuns hemsida:
www.ekero.se/naringsliv

Välkommen med  
din anmälan!

Först till kvarn gäller-begränsat antal platser!

Mingel | Minimässa | Fika | Föreläsningar | Middag | Show

Näringslivsdagen är en dag för företagare i Ekerö kommun, stora som små!
Vill ditt företag vara utställare? Utställarplats från: 1500:- 

Ann Westin 
Korad till Sveriges roligaste 

kvinna 3 gånger!

John Lundvik 
En av Sveriges i särklass 

bästa röster!

Joakim Thörn
Få mer betalt och gör skillnad 

med arbetsglädje!

Näringslivsdagen arrangeras årligen av näringslivsenheten, Ekerö kommun
Fo
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Kommunen gillar inte cyklister

När jag läste om planerna 
på att riva gamla gedigna 
hus i Svartsjö blev jag rejält 
upprörd och förbannad. Än 
en gång visar det sig att det 
inte finns något intresse för 
de kulturhistoriska miljöer 
som finns i kommunen. 
Området runt Svartsjö är av 
riksintresse, underhåll av 
husen borde vara priorite-
rat.  Man hävdar att det upp-
rättats besiktningsprotokoll 
för att sedan påstå att det 
inte behövs. Skamligt!

Runt om på öarna finns 
det eftersatt underhåll av 
kommunens och Ekerö 
bostäders fastigheter. Ett 
hus nära Ekebyhovs slott 
har stått tomt och förfal-
lit i säkert fem år. Först 

nu har reparationer satts 
igång och huset är natur-
ligtvis i mycket sämre 
skick än för fem år sedan. 
Reparationerna blir onödigt 
dyra och till detta kan man 
räkna uteblivna hyresin-
täkter under nästan fem år. 
Vilket slöseri med skatte-
medel!

Vem bär ansvaret för 
detta slöseri? Politikerna 
verkar inte vara intresse-
rade av att fastigheterna är 
i bra skick.  Att vilja bygga 
simhall ger mer uppmärk-
samhet och kanske någon 
väljare, men uppförande, 
drift och underhåll för 
sådana  kostar många miljo-
ner kronor. Gärna simhall, 
men först ska alla kommu-

nens och Ekerö bostäders 
fastigheter ha ett fullgott 
underhåll. Skolor, förskolor, 
bostäder och andra fastighe-
ter måste vara viktigare.  Det 
är god ekonomi att under-

hålla och det ökar trivseln 
när man vistas i lokaler som 
fungerar bra. Dessutom kan 
det orsaka hälsoproblem 
om brister inte åtgärdas i tid. 
Att underhålla byggnader 

vittnar om en omtanke om 
dem som vistas där. Den 
omtanken saknas tyvärr i 
kommunen. Alla hus måste 
underhållas, det måste 
finnas någon planering för 
detta i kommunen.

Ekerö bostäders vd har 
en mycket hög lön i förhål-
lande till antalet bostäder 
och kommundirektören 
som avskedats får drygt två 
miljoner i avgångsvederlag 
utan att göra ett enda dugg. 
Vem bestämmer dessa höga 
chefslöner och avgångsve-
derlag?  Lägg våra pengar på 
förnuftiga saker för invånar-
nas bästa i stället för att kasta 
pengar i sjön.

– Se om era hus

Rivningsplanerna i Svartsjö

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.

Stort tack!
Ett stort tack till er två 

killar som både häm-
tade mig och en man till 
hjälp när min man fallit 
ur sin permobil här i 
Stenhamra. Och ett lika 
stort tack till er båda män 
som hjälpte oss att lyfta 
tillbaka honom igen.

– Gunnar och 
Maud Åman,
Gudmundvägen

Tacksam!
Tack till den unga 

pojke som sprang ut efter 
mig när jag glömt mitt 
kontokort i automaten 
på Konsum Stenhamra 
i förra veckan. Tänk så 
mycket oro och besvär 
jag nu slapp tack vare dig.

– Tania

rosor 
& tack

Någon i kommunhuset gillar 
uppenbarligen inte att det 
finns de som cykelpendlar. Vad 
menar jag nu med det? Ute vid 
Edeby där man bygger för för-
bifarten har Trafikverket gjort 
en del åtgärder för att öka tra-
fiksäkerheten för cyklister och 
gångtrafikanter.

Men tyvärr har man misslyckats 
fatalt. Då undrar ni säkert hur kom-
munen är inblandad, kommunen är 
den som har godkänt Trafikverkets 
idiotiska plan, dessutom i efter-
hand och med absolut största san-
nolikhet utan att ge Trafikverket 

något vitesföreläggande, för så kan 
man ju inte agera mot en statlig 
myndighet. Att Trafikverket inte 
känner till trafikgruppen cyklis-
ter vet alla cyklister om. Nu visar 
dessutom kommunen sin dåliga 
eller snarare obefintliga kunskap 
på området. Vad är det då man har 
gjort? I juni, juli någon gång ökade 
man först säkerheten genom att 
sätta upp stoppskyltar för all bygg-
trafik som korsar gång- och cykel-
banan och måla ett övergångsställe. 
Sedan satte då okunskapen in, 
man bestämde sig för att måla 46 
stycken så kallade rumble stripes. 
På en sträcka av 100 meter finns nu 

ett övergångsställe och 46 rumble 
stripes. En rumble stripe består av 
tre upphöjda målade streck, det 
innebär alltså ett övergångsställe 
och 138 fartgupp, säg den bilist 
som skulle acceptera 138 fartgupp 
på en sträcka av 100 meter. Detta 
gjordes i juni/juli, kommunen 
fick in detta och godkände detta i 
augusti, alltså efter att Trafikverket 
redan genomfört det. Dessa streck 
blir vansinnigt hala när det regnar 
eller snöar och ligger i en kurva, 
det är alltså bara en tidsfråga innan 
någon åker omkull i den här 
kurvan. Trafikverkets svar på detta 
är att hänvisa till en blankett man 

kan fylla i om man skadar sig för 
att begära ersättning. Trafikverket 
bryr sig inte ett dugg om att cyklis-
ter klagar eller skriver till dem 
om betydligt smartare och bättre 
lösningar. Ekerö kommun kan ju 
faktiskt göra något åt saken och visa 
att ni bryr er om de som cyklar. Ni 
kan gå tillbaka till Trafikverket och 
meddela att ni kommer riva upp ert 
godkännande och be dem hitta en 
bättre lösning som ni istället kan 
godkänna, frågan är om ni vågar 
göra det mot en statlig myndighet.

– Åke i Närlunda

REPLIK

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Adam Reuterskiöld 
försvarar kommunens han-
tering av Silviabo i en insän-
dare i senaste MN. Den är 
så fylld av felaktigheter att 
man inte vet var man ska 
börja. Så här ser vi sakägare 
på ärendet.

Byggnadsnämnden 
och länsstyrelsen som 
har politiska överrockar 
har troligtvis påverkats av 
den politiska ledningen 
och höga tjänstemän 
i Ekerö kommun och 
godkänt ett bygglov som 
uppenbart strider mot 
Drottningholmsmalmens 

detaljplan. Detta borde 
undersökas av grävande 
journalister.

Mark- och miljödom-
stolen och Mark- och 
miljööverdomstolen som 
uteslutande består av juris-
ter har båda klart och tydligt 
dömt att sökta bygglov 
strider mot detaljplanen. 
Byggnaderna bryter mot 
bebyggelsemönstret genom 
för stor byggvolym, för svag 
arkitektonisk utformning 
och för många lägenheter. 
Alla dessa avvikelser är 
stora och skulle var och 
en för sig ogiltigförklara 
bygglovet. Om man ska 
vara raljant så kan man säga 
att ett minimikrav på kom-

munen bör vara att kunna 
räkna till fyra (detaljplanen 
tillåter max tre lägenheter, 
bygglovet söker för fyra  
exakt identiska lägenheter 
per fastighet). I detta fall 
verkar omdömet grumlats 
av en vilja att tillfredsställa 
potentater och man har 
till och med kört över sitt 
eget stadsarkitektkontors 
bedömning utan motive-
ring. Detta kan ingalunda 
beskrivas som ett korrekt 
och professionellt hante-
rande.

Genom sin undfallenhet 
och servilitet har kommu-
nen gjort Silviahemmet 
en björntjänst. De står nu 
med två svartbyggen som 

svårligen kan anpassas till 
befintlig kulturmiljö. Vi 
som sakägare vill egent-
ligen inte lägga oss i våra 
grannars utformning av 
byggnader. Vi deltog aktivt 
i elva år med våra synpunk-
ter på utformningen av 
Drottningholmsmalmens 
nya detaljplan. Sedan den är 
lagakraftvunnen i oktober 
2015 är det kommunens 
uppgift att se till att den 
efterlevs. 

Klädsamt vore om kom-
munstyrelsens ordförande 
erkände de misstag som 
gjorts i denna process och 
bad oss och ekeröborna 
om ursäkt för den opro-
fessionella hanteringen. 

Hjälp även Silviahemmet 
att hitta en acceptabel lös-
ning på sina svartbyggen 
som inte inskränker på 
Drottningholmsmalmens 
kulturmiljö. Det är mycket 
möjligt att Boklokhusen 
bör flyttas till annan ort och 
nya anpassade byggnader 
uppförs för att undvika en 
ny tidsödande överkla-
gandeprocess. Detta för att 
Silviahemmets lovvärda 
satsning inom demensbo-
ende kan komma igång så 
snart som möjligt.

– Kerstin och 
Torsten Frey
– Kate och Alexander 
Lind af Hageby

Förtydligande kring ett otydligt förtydligande

REPLIK

I förra numret av MN skrev 
kommunalrådet vad han 
kallade ett förtydligande av 
bygglovet för Silviabo, en 
insändare som jag förstår 
som svar på mitt uttalande 
i tidningen när Mark- och 
miljööverdomstolen avslog 
bygglovet för Silviabo. Min 
bedömning är att byggnads-
nämnden från början gjorde 
en korrekt bedömning av 
svårigheten att anpassa sökt 

byggnation till gällande 
detaljplan. 

Att kommunalrådet valde 
att skriva det och inte bygg-
nadsnämndens ordförande 
är i linje med hanteringen 
av hela det ärendet. Det 
bygglovet har lidit av yttre 
påverkan igenom hela 
hanteringen till nackdel för 
ärendets utgång.

Byggnadsnämnden 
blev på ett tidigt stadium 
i processen kontaktat av 
representanter för bygglovs-

sökande och där de beskrev 
vad som skulle byggas 
och även att tidsramen 
var snäv. Vårt budskap var 
att nämnden kommer att 
behandla ärendet så snart 
alla handlingar finns och att 
en förutsättning för att klara 
den snäva tidplanen var att 
följa detaljplanen strikt. 
Under hösten 2016 önskade 
kommunalrådet diskutera 
bygglovets hantering, mitt 
svar var att nämnden alltid 
gör sitt yttersta för att få 

fram allt i tid. Det framgick 
då också att kommunalrå-
det träffat en representant 
för Silviahemmet och där 
diskuterat bygglovsärendet 
hantering. Viktigt att notera 
att ingen utanför byggnads-
nämnden får lägga sig i dess 
arbete i myndighetsutöv-
ning. Under hösten bjöds 
också ett antal personer in 
på tebjudning hemma hos 
en representant för bygg-
projektet för att diskutera 
bygglovet, en handling som 

inte heller den ligger i linje 
med vad som kan anses som 
helt korrekt hantering av ett 
myndighetsärende.

I insändaren nämndes att 
allt detta inte hade något 
samband med att jag fick 
sluta som ordförande i 
byggnadsnämnden, det får 
var och en själv bilda sig en 
uppfattning om, min bild 
är klar.

– Lennart Nilsson, fd 
ordf i byggnadsnämnden

Förtydligande av tidigare insändare om Silviabo
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Håller med om att det måste 
finnas parkeringsplatser för 
boende i närheten där de bor 
inom hela Ekerö kommun. 
Men så länge det inte finns 
så är det snålt och girigt att 
låta Karusellplan  stå öde 
och tom. Som lovöbo kan 
man köpa p-tillstånd för en 
månad. När jag frågade om 
endagstillstånd fick jag rådet 
att parkera vid Brommaplan! 
Som lovöbo skäms jag över 
att barnens fotbollsplan ska 
användas till parkering, när 
Karusellplan enkelt kunde 
användas på vardagar av de 
som arbetar och på helger av 
turister.

– Lovöbon Anita

Karusellplan 
23 oktober kl 15.30.

Karusellplan är öde på vardagarna

Sällan om än aldrig har jag 
bevittnat en sådan total 
politisk kollaps som den 
som skedde på kommun-
fullmäktiges möte den 23 
oktober. Företrädarna för 
den illustra regnbågskoa-
litionen (S, MP, Ö, L) hade 
bombastiskt gått ut i lokal-
media och profilerat sig som 
det nya politiska alternativet 
på Ekerö och att de skulle 
styra Ekerö i minoritet!?

Någon färdig politisk 
plattform, gemensam idé 

om en samlad budget eller 
ens en idé om hur makt-
övertagandet skulle gå till 
fanns det inte utan endast 
en from förhoppning om att 
ta makten ifrån alliansen.

Denna amatörmässiga 
hållning fick ett brutalt slut 
på kommunfullmäktiges 
möte den 23 oktober. Ingen 
av platserna i kommun-
fullmäktiges presidium, 
motsvarigheten till talmän 
i riksdagen, tillföll regn-
bågskoalitionen. Ingen! 

Detta innebär att alliansen 
helt självständigt sätter 
dagordningen för kommun-
fullmäktige de närmaste 
fyra åren! Adjö regnbågsko-
alitionen!

Jag har haft en annan syn 
på hur Öpartiet borde agerat 
varför jag lämnar partiet och 
detta ”amatörernas para-
dis”. Det som oroar mig är 
dock att Öpartiet inte agerar 
utifrån det man kritiserat 
alliansens för  –  maktfull-
komlighet. Jag har internt 

lyft upp det direkt olämpliga 
i att en och samma person 
upprätthåller ordförande-
skap, gruppledarskap, poli-
tisk sekreterare och diverse 
andra förtroendeuppdrag. 
För detta har jag betecknats 
som illojal. Det jag framför 
allt vänt mig emot har varit 
att denne person också kan 
teckna firman enskilt! Jag 
engagerade mig i Öpartiet 
för att jag såg behovet av 
att utveckla demokratin på 
Ekerö likväl som att städa 

trappan uppifrån, när jag nu 
ser att det är Öpartiet som 
behöver utveckla sin interna 
demokrati och städa trappan 
uppifrån kan jag inte vara en 
del av partiet. 

Jag ber alla de som per-
sonvalsröstade på mig om 
ursäkt men till mitt försvar 
så visste jag inte om allt 
detta när jag gick med par-
tiet.

– Johan Sundqvist,
Sandudden

Ekeröpolitiken har blivit ”amatörernas paradis”

För lite mer än ett och 
ett halvt  år sedan valde 
Liberalerna att lämna den 
Moderatledda alliansen. 
Detta avsteg var för dem 
ett stort och modigt steg 
att ta. Med tanke på den 
långa period av samverkan 
de haft med Ekeröalliansen 
var det naturligtvis inte 
ett lätt beslut att ta. Men 
för alla oss som var med i 
politiken var det uppen-
bart att Liberalerna inte 
stod bakom beslutet om 
”flyktingpausen” eller den 

föreslagna försäljningen 
av Sanduddens skola. De 
valde helt enkelt att vara 
trogna sin liberala ideo-
logi snarare än att vara 
trogna en samverkan som 
de inte längre trodde på. 
Under hela detta år har 
de fortsatt att ha fokus på 
just detta, nämligen sin 
egen politik. Att då från 
nuvarande Ekeröallians 
efter valet lägga över ansva-
ret på Liberalerna, att de 
bär ansvaret för att SD är 
vågmästare, istället för 

att se sin egen del i detta 
är för oss obegripligt.Vi 
kan bara konstatera att det 
Liberalerna gjort genom 
att sätta ner foten och lyfta 
blicken framåt kommer 
gynna mälaröborna.

– Hanna Svensson,
gruppledare (S)

– Ulrika Sandin, 
gruppledare (MP)

– Desiree Björk, 
gruppledare (Ö)

Liberalerna satte ner foten och lyfte blicken

I Radio Viking den 24 
oktober  med Ewa Linnros, 
Mälaröarnas nyheter, påstår 
du Adam Reuterskiöld  (M) 
att du bjudit in till samtal 
med många partier. Oss har 
du aldrig hört av dig till! Det 
är helt uppenbart att du valt 
att samtala med SD framför 
Öpartiet. 

Det är bedrövligt när du 
säger att Ekeröalliansen är 
det största blocket med 17 
mandat av två minoritets-

block när det andra blocket 
har 19 mandat i KF. Det 
är ganska uppenbart att 
Mälarökoalitionen S, L, Ö 
och MP är det större mino-
ritetsblocket.Valresultatet 
visar väldigt tydligt att 
kommuninvånarna vill ha 
en förändring och det är 
Mälarökoalitionen villiga 
att genomföra i dialog med 
kommuninvånarna.

– Öpartiets styrelse

Koalitionen det större 
minoritetsblocket

Liberalerna i Ekerö gick ur 
alliansen för snart två år 
sedan. Det som fick bägaren 
att rinna över var beslutet 
om flyktingpaus, planerna 
på att sälja ut Ekerö bostä-
der och den ideologiskt 
drivna utförsäljningen 
av Sanduddenskolan. 
Relationen med främst M 
hade dock knakat i fogarna 
länge eftersom samarbetet 
inte karaktäriserades av 
öppenhet, förtroende och 
likvärdighet. Vi Liberaler 
vill mer med vår politik. Vi 
vill ha ett annat ledarskap i 
kommunen. 

Sverige står mitt uppe i en 

förändring av det politiska 
landskapet, där de partier 
som traditionellt varit domi-
nerande påtagligt försvagats. 
Detta gör att mer mitten-
orienterade partier som L, C 
och MP kommer att ha goda 
möjligheter att söka nya 
koalitioner där de har bättre 
möjligheter att få igenom 
sin politik. Det är just det vi 
i L Ekerö gjort. Liberalerna 
har gjort precis det vi lovade 
väljarna i valrörelsen:

- Vi har gått till val som ett 
självständigt borgerligt parti

- Vi har samtalat med alla 
partier utom SD

- Vi har undersökt vilka 

samarbeten som ger oss bäst 
möjligheter att få igenom vår 
politik

- Vi har stått upp för att vi 
tror att Ekerö kan bättre och 
behöver ett nytt ledarskap

L har alltså varit väldigt 
konsekventa i att stå upp 
för det vi lovat väljarna. Det 
är inte vi som svajar och är 
otydliga i den här processen. 
I valet belönades L av ekerö-
borna med 50 procent fler 
röster än valet innan och två 
ytterligare mandat i kom-
munfullmäktige. 

Efter valet har M lagt ner 
betydligt mycket mer energi 
på att tala om L än att tala om 

vilken politik de själva vill 
bedriva samt hur och om 
de vill förändra och förnya 
ledarskapet i kommunen. 
Därför borde det inte vara 
särskilt förvånande att L inte 
går tillbaka till alliansen. 
Tillsammans med övriga 
partier i Mälarökoalitionen 
ser L däremot goda möjlig-
heter att driva igenom de 
sakfrågor vi gick till val på. 
Där ligger vårt fokus nu. 

Mälarökoalitionen har 
fler mandat än alliansen. 
Ekeröalliansen kan dock 
med aktivt stöd av SD få en 
majoritet i kommunfull-
mäktige, vilket också skedde 

på senaste kommunfull-
mäktige. Ekeröalliansen 
kommer i varje enskild fråga 
att behöva aktivt stöd av SD 
under mandatperioden. Det 
anser L är olyckligt. Vi skulle 
därför välkomna att andra 
borgerliga partier anslöt sig 
till Mälarökoalitionen så att 
den får en tydlig majoritet 
i kommunfullmäktige och 
med kraft kan ta sig an upp-
draget att med dialog och 
långsiktighet förnya Ekerö 
för framtiden.

– Göran Hellmalm, 
gruppledare Liberalerna 
Ekerö

Ekerö kan bättre!

| tyck 

Att M fick så
många röster 
förvånar mig

REPLIK

Läser i sista MN nummer 
16 de tre partiledarnas 
(M,C och KD) gemen-
samma insändare gällande 
Liberalernas beslut att 
istället välja ”vänster-
orienterade” partier som 
samarbetspartner. Hela 
insändaren känns som en 
insändare från tre partier 
som agerar dåliga förlo-
rare. Fyra gånger pratar 
man om ”vänsterorien-
terade”, ungefär som att 
man vill skriva ”kommu-
nistiska” egentligen, men 
inte riktigt vågar för att 
det nog skulle se dåligt ut i 
lokalpressen. 

Tror att kommunen 
behöver en pressekrete-
rare som läser igenom de 
insändare man skickar 
in så man inte stöter sig 
med kommunens invå-
nare. Det är den här typen 
av insändare som skapar 
politikerförakt. Vill man 
vinna tillbaka väljare som 
valt andra partier så gör 
man inte det med den här 
typen av insändare. Mest 
förvånad blir jag av att alla 
tre valt att sätta sina namn 
under den här insändaren 
utan att man riktigt tänkte 
till innan. Använder man 
sig av ordet ”vänsterorien-
terade” bör man väl även 
i rimlighetens namn säga 
att Moderaterna för en 
”högerorienterad” poli-
tik. Med den här attityden 
blir jag inte förvånad att 
Moderaterna fick 27 pro-
cent av rösterna, jag blir 
istället förvånad av att det 
faktiskt fanns 27 procent 
av de röstberättigade som 
ville ha Moderaterna och 
Adam kvar här på Ekerö.

– Åke i Närlunda

Då och då åker jag med buss 315. Att tidtabellen är så 
planerad att bussarna på denna linje  åt respektive håll 
riskeras att mötas på den så smala vägen förbi Sånga Säby 
är inte vettigt. Vägen tillåter omöjligt möten, knappt 
ens för personbilar och den buss jag satt på fick i mörkret 
backa minst 100 meter. Chauffören var visserligen mycket 
skicklig, men detta kan inte anses som trafiksäkert.

Låt bussarna ha som standard att de måste vänta in var-
andra vid Färentuna kyrkas väl tilltagna busshållplats.

– Maria Ohlsson

Lägg om tidtabellen

Är det fritt fram att sätta upp sina alster på offentlig plats? 
Jag har  inget i sig att invända mot själva motiven på  de 
”tavlor” och målade stenar  som ”pryder” Närlunda till 
och från, men det stör mig att  man som enskild person tar 
sig friheten att ”dekorera” det ”offentliga rummet” helt 
på eget bevåg. Det blir inte bara  rörigt utan det  förstör det 
utsprungliga utseendet på  bullerplank eller rondell. Det blir 
också mycket märkligt om dessa tavlor och stenar tillåts bara 
för att de är målade på egen bakgrund. Att de borrars upp 
eller ställs dit är väl i sig ett ”intrång”?

– E Bergman

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

MÄLARÖARNA | I MN 1968 
kan man läsa om en ”ung-
domsriksdag”, arrangerade 
skolbaler och så en märklig 
jobbannons. Vi på redaktio-
nen hoppas att någon av er 
läsare vet mer om den.

Det är ett  tiotal ungdomar från 
Bromma och Ekerö som deltar 
i KFUK:s och KFUM:s Triang-
elförbunds trettonde ”ung-
domsriksdag” på Helgeands-
holmen i Allhelgonahelgen 
1968.  ”Riksdagsman” Björn 
Littmark från Ekerö, tillhör 
en av landets mest KFUK- och 
KFUM-engagerade famil-
jer. ”Pappa Tore är rörelsens 
generalsekreterare, mamma 
Kari är vargungsledare och 
Björns syskon är med i olika 
ungdomsgrupper. Redan 1968 
är miljöförstöring på tapeten 
och på ungdomsriksdagen 
kåserar Naturvårdsverkets 
generaldirektör om engångs-
förpackningar, Vindelälven 
och luftföroreningar på temat 
”Dödar vi oss själva?”

Ungdomarna på Mälaröarna 
roar sig naturligtvis också och 
tillfällen till skolbaler ges för 
dem. ”Den synnerligen aktiva 
fritidsnämnden skall nu ock-
så upptaga skoldanser på sitt 
program, sedan föräldraorga-
nisationer har uttalat önsk-

värdheten att sådana ordnas 
regelbundet i kommunen.”

Första balen ska gå av 
stapeln 7 december i Tapp-
strömsskolan kan MN rappor-
tera, vilken orkester som ska 
spela är dock inte klart men 
fritidsnämnden garanterar 
att det blir dansmusik av god 
klass.”Man har anslagit en tu-
senlapp till gaget och för den 
summan kan man engagera 
ett band med gott namn.”

För den som söker jobb, finns 
en annons som riktar sig till en 
bred krets. Vad det är för arbe-
te framgår inte av jobbannon-
sen som är mycket kryptisk:

”Man, kvinna, yrkesar-
betande, ej yrkesarbetande, 
gammal, ung – det spelar ing-
en betydelse men en sak har 
roll, nämligen, du ska vilja 
tjäna pengar på ett ärligt och 
roligt sätt! Hur mycket? 200 
kronor per månad – ?? Tja, du 
tror mig i alla fall inte…”

För närmare information, 
ska ingenjör Jan.W.Carlsson 
kontaktas. Nu undrar vi på 
MN:s redaktion i nutid, om 
någon av er läsare kontaktade 
ingenjören och i så fall, kan 
berätta för oss vad det hand-
lade om.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ungdomsriksdag och märklig annons

”Riksdagsman” Björn Littmark (t.v) från Ekerö vid KFUK:S och KFUM:s Triangelförbunds trettonde ”ung-
domsriksdag”, resonerar med ”talman” Anders Söderman.

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.
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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

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

Selma är ett kvinnligt nätverk för företagare på 
Ekerö som bor eller driver verksamhet på 

Mälaröarna. Nätverkets syfte är att inspirera, 
stödja och motivera medlemmarna i deras 

respektive verksamhet. Vi tror på kraften i att 
vara del av ett bra nätverk. 

 
Mer information om oss hittar du på 

www.selmanatverk.se.

Foto: Lo Varg

EKERÖ BIO

Erskinesalen 1 december kl 15 - 17.30
Introduktion kl 14.40. Biljetter 265 kr finns  
på Mälaröarnas Bokhandel & olstafolkpark.se 

Rigoletto
Verdi
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Jazz på slottet Oktetten ”Lars8” hyllade kompositören Lars 
Gullins 90-årsjubileum på ett fullsatt  Ekebyhovs slott den 25 
oktober. Föreningen Jazz på Mälaröarna, Ekebyhovs slotts konfe-
rensverksamhet, Studieförbundet Vuxenskolan och Ekerö kultur- 
och fritidsnämnd arrangerade.      FOTO: KURT ÖSTERBERG

Författarmöte 2 Författaren Lena Andersson berättade om sin 
bok ”Sveas son” om  Ragnar och hans familj som växte upp i 
folkhemmets Sverige på bibliotek i Ekerö centrum den 9 oktober. 
Lokalen var full av intresserade åhörare.            

FOTO: ÅSA SJÖBERG

Författarmöte 1 Författaren Ingemar Lindahl samlade delar av 
Thora Dardels släkt från Stafsund, när han föreläste om sin bok 
”Flickan som reste ensam” på biblioteket i Ekerö centrum den 16 
oktober. T.h. om författaren ses släktingarna Adam Reuterskiöld 
och Elvira Ekwall.                         FOTO: ÅSA SJÖBERG

Skördegudstjänst Den 14 oktober var det skördeauktion och eko-
logisk soppa efter gudstjänsten i Lovö prästgård. Sylt, saft, frukt, 
blomster och hembakat fanns till försäljning och alla pengar gick 
till kyrkans projekt ”Från ko till kalv” i Tanzania” och även till ett 
miljöprojekt för barn.     FOTO: LEIF ASP

Dockteater Den 27 oktober spelade Agneta Malmén Danielsson 
från Dockteater Tummeliten den klassiska sagan ”Sagan om 
pannkakan” som inte alls ville bli uppäten, utan begav sig ut i värl-
den. Många barn och föräldrar såg föreställningen och fick vara 
delaktiga i både sång och rörelser.          FOTO: KERSTIN LIDMAN

 

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

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: Cyklister på träningsrunda.       
FOTO: LO BÄCKLINDER

Vi gratulerar Maria Ohlsson, Ekerö, till förra numrets vinst 
där korsordet hade nedanstående lösning. 



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

• Maud Elin Monica Thun-
ström Gunnerstad, Ekerö, 
avled 17 oktober i en ålder 
av 78  år.

• Rune Gustaf Torbjörn 
Carlsson, Ekerö, avled 18 
oktober i en ålder av 79 år.

• Yvonne Birgitta Lundgren, 
Svartsjö, avled 19 oktober i 
en ålder av 63 år.

• Karl Axel Ingvar Hjärtsjö, 
Stenhamra avled 21 oktober 
i en ålder av 81 år.

• Ulla Maria Wistrand Ekerö, 
avled 22 oktober i en ålder 
av 85, 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

Grattis till vår söta prinsessa 
Nova Hagström som blir 3 
år den 9/11. Kram mummi, 
Tomas och farbror Jim.

SÄLJES

Överkast i mycket bra skick, 
från djurfritt och barnfritt 
hem 270x260 cm. 300 kr. 
Skål, Ulrica Hydman-Vallien 
”Tulip” höjd 15, bredd 22 
cm. 300 kr. Tyskt porslin 
VEB R i mycket bra skick, 
12 tallrikar, 11 assietter, 9 
mindre assietter, 12 djupa 
tallrikar, 6 uppl.fat olika strl, 
1 såskanna, 2 skålar olika 
strl. 600 kr. Marja 073-975 
69 56.

UTHYRES

Charmigt hus på Ekerös 
bästa läge långuthyres från 
1/1. Lugnt, naturnära sjölä-

ge idealiskt för småbarnsfa-
milj – 100 m till badstrand/
egen båt, 200 m till buss, 
300 m till förskolor. 5 rok 
alla moderniteter. Ring för 
mer info 070-204 37 52.

Du som längtar efter sol och 
värme i höst eller i vinter! Åk 
till Malta och hyr någon av 
våra lägenheter i Marsasca-
la. 1 el 3 sovrum, för 4 el 
6 personer. Eller res flera 
familjer tillsammans och bo 
var för sig.  Härlig sjöutsikt 
och bara några minuters 
gångväg till bad, pool, 
 restauranger och strand-
promenaden. Direktflyg 
med SAS el Ryanair. 
Ring  070-695 12 50 el 

08-560 212 34.

Vinter i fjällen, Funäsdalen. 
Sugen på skidåkning på 
längden eller i backen? 
Hyr vår fina fjällstuga på 
Röstberget i Funäsdalen. 
Stugan har 8 bäddar i 2 
sovhytter, kök med stor
stuga, bastu och öppen 
spis. Tel 070-695  12 50  
eller 08-560 212 34.

BORTSKÄNKES

5 fina 3-glasfönster och 
2 balkongdörrar med 
lås skänkes för avhämt-
ning.  Vänligen ring: 
076-252 86 00.

Min älskade Make
Vår älskade Pappa
Vår älskade Morfar

Rune Carlsson
* 6 december 1938

har lämnat oss i stor sorg och
saknad

den 18 oktober 2018

S Y N N Ö V E
ANNIKA och FREDRIK

Alexander  Linnea
BODIL och DENNIS

Bastian  Adrian

Släkt och vänner   

Vi viskar så tyst de orden
Du var det käraste på jorden

Begravningen äger rum fredagen
den 16 november Kl. 11.00 i

 Ekerö Kyrka
Efter akten inbjudes till

minnesstund.
Osa till alfa/IGNIS Ekerö

Begr.byrå tel. 08-560 310 65
senast fredagen den 9/11

Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden
 tel: 0200-88 24 00

Vår innerligt älskade

Ulla Wistrand
* 5 juni 1933

har lämnat oss i stor 
sorg och saknad

✝ 22 oktober 2018

ANETTE och ELEMÉR
ANDREAS och SOFIA

JONATHAN och JOHANNA

Övrig släkt och vänner

Bred dina vida vingar
o Jesu över mig . . .

Begravningen äger rum fredagen
den 7 december kl 14.00 i Ekerö

kyrka. Efter akten inbjudes till
minnesstund i Hembygdsgården.

Svar om deltagande till
Klockarebolagets begr.byrå 

tel 26 81 10 senast den 30/11.
Tänk gärna på Röda Korset 

tel 020-50 70 70.

Vår käre Bror och Farbror

Arne Johansson
* 2 december 1933

har idag stilla insomnat

Kumla by 28 oktober 2018

STURE
Tina och Jimmy

Anders
Cassandra  Alexander

Mie
Släkt och vänner

När höstlöven fallit
och mot vintern vi går
Med saknad och sorg

Vi står vid Din bår
Vi anade ej att vi
Dig skulle mista

Att sommaren som gått
skulle bliva den sista

Begravningen äger rum fredagen
den 23 november kl 11.00

i Skå kyrka. Valfri klädsel. Efter
akten inbjudes till minnesstund

i Färentuna församlingshem.
Anmälan till Klockarebolagets

begravningsbyrå tel 08-26 81 10
senast den 16 november.

Vår älskade

Kerstin Haglund
* 12 mars 1970

har lämnat oss i stor sorg och
saknad

den 23 oktober 2018

N I L S - G U N N A R

MARIANNE och BENGT
ROGER och ÅSE

ANNA

Syskonbarnen
Släkt och vänner

Begravningen äger rum torsdagen
den 22 november kl 14.00 i

Munsö Kyrka.
Efter akten inbjudes till

minnesstund.
Osa. till alfa/IGNIS Begr.byrå

tel 08-560 310 65
Senast fred. den 16 november

Tänk gärna på Diabetesfonden 
Pg 90 09 01-0

Min älskade Make
Vår Pappa, Morfar och

Gammelmorfar

Arne Johansson
* 24 juni 1934

✝ 2 november 2018

A N I T A
SOLWEIG och KRISTER

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Nu slut är smärtan
Du funnit frid

Men lämnat hjärtan
som saknar Dig

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Sånga kyrka fredagen den
30 november kl. 14.00. Efteråt

inbjudes till minnesstund i
Färentuna församlingshem. Svar
om deltagande senast 23 nov. till
Mälarö Begr.byrå tel. 08 211 144.

Tänk gärna på Prostatacancer-
förbundet Pg 900101-7. 

Se minnessida
www.malarobegravning.se



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
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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

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.................................................................................................

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 

     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

    SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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

Vi hjälper dig vid smärta, skador & stress 

Massageterapi 
Idrottsmassage

Laserterapi 
Koppning m.m.

Cert. Med. Massageterapeuter Johanna & Lottie 

Generösa öppettider. Boka via Bokadirekt.se 

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

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 | Mycket 
av polisens arbete är års-
tidsbundet. Viltolyckor, 
båtmotorstölder och villa-
inbrott är till exempel 
ofta återkommande bland 
anmälningarna under 
hösten.

Under senaste tiden har po-
lisen fått in ett flertal anmäl-
ningar om båtmotorstölder. 
Bland annat genomfördes 
ett inbrott på en båtklubb på 
Färingsö i månadsskiftet och 
minst tre båtmotorer stals 
vid samma tidpunkt.

– Vi har också fått in en 
anmälan om att det stulits 
en vattenscooter som stod 
på en trailer på Munsö, i slu-
tet av oktober, berättar kom-
munpolis Håkan Thor.

När han går igenom de anmälningar som kommit 
in från Mälaröarna kan han 
även konstatera att vilt-
olyckorna ökat markant, 
särskilt när det kommer till 
rådjur.

– Det har varit i genom-
snitt en anmäld viltolycka 
varje dag under de senaste 
två veckorna. Det är viktigt 
att vara extra försiktig i gry-
ning och skymning, då dju-

ren rör på sig som mest.
Håkan Thor berättar också 

att polisen ännu inte kun-
nat se något av den befarade 
ökningen av bostadsinbrott 
som brukar inträffa vid den-
na tid på året.

– Vi kan se en viss ökning 
på fastlandssidan, men 
Mälaröarna är än så länge 
förskonade. Om man vill 
motverka inbrott är dock 

grannsamverkan en av de 
metoder som funkar väl-
digt bra enligt forskningen. 
Vill man starta en sådan 
samverkan i sitt område 
kan man kontakta oss. Vi 
har en person anställd som 
till största delen arbetar 
med det området, säger Hå-
kan Thor.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Viltolyckorna ökar

”Det har varit i 
genomsnitt en 
anmäld viltolycka 
varje dag under 
de senaste två 
veckorna”

Rådjur är de 
vilda djur 

som oftast 
blir påkörda i 

viltolyckor.

FOTO: ARKIV



Koll på läget sedan 1937

1-plans atriumhus

Garage i länga

Populärt område

Bollgränd 14, Ekerö
5 rok, ca 111 m² UTGÅNGSPRIS 4 175 000 kr BYGGÅR

1967 TOMT 235 m² EP 133 kWh/kvm/år MÄKLARE

Jenny Näslund TELEFON 070-826 83 00

Strålande sjöutsikt!

Totalt hela 322 kvm

Läcker etagevilla

Smultronvägen 17, Ekerö
12 rok, 240 + 82 m² UTGÅNGSPRIS 8 500 000 kr VISAS

Sö 11/11 BYGGÅR 1975 TOMT 1208 m² EP 79 kWh/kvm/

år MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 070-760 46 63

Bygg ditt drömhus

Äldre garage och uteplats

Detaljplanerat område

Vallviksvägen 100C, Stenhamra
VILLATOMT UTGÅNGSPRIS 2 300 000 kr VISAS Sö 11/

11 kl 12:15-13:30, Må 12/11 Ring för tidsbokning TOMT

1167 m² EP IU MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON

070-510-65 69

Soligt fint läge

I gamla delen av Stenhamra

Detaljplanerat område

Vallviksvägen 100B, Stenhamra
VILLATOMT UTGÅNGSPRIS 2 200 000 kr  VISAS Sö 11/

11 kl 12:15-13:30, Må 12/11 Ring för tidsbokning TOMT

1236 m² EP IU MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON

070-510 65 69

Lantlig miljö

Välskött permanentboende

Natursköna omgivningar

Stenstorpsvägen 36, Adelsö
4 rok, ca 91 m² UTGÅNGSPRIS 2 950 000 kr VISAS Ring

för tidsbokning BYGGÅR 1982 TOMT 2327 m² EP 110

kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 070-

826 83 00

Vacker miljö invid Mälaren

Renovera eller bygg nytt

Nära bad, buss, skolor o förskolor

Vallviksvägen 100A, Stenhamra
3 rok, ca 41 + 26 m² UTGÅNGSPRIS 2 575 000 kr VISAS

Sö 11/11 kl 12:15-13:30, Må 12/11 Ring för tid BYGGÅR

Början av 1900-talet TOMT 1364 m² EP 149 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69
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Koll på läget sedan 1937

Välplanerad villa

Barnvänligt område

Lugn återvändsgränd

Nävergränd 6, Stenhamra
7 rok, 134 + 27 m² UTGÅNGSPRIS 3 600 000 kr VISAS

Sö 11/11 kl 13:00-13:45 BYGGÅR 1976 TOMT 847 m² EP

99 kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON

070-760 46 63

Fritt gavelläge

Sol hela dagen

Härligt uterum

Rapsvägen 18, Ekerö
5 rok, ca 125 m² UTGÅNGSPRIS 3 925 000 kr VISAS Sö

18/11 kl 13:00-13:45, Må 19/11 Ring för tidsbokning

BYGGÅR 1969 TOMT 197 m² EP IU MÄKLARE Linn

Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Nyrenoverad villa

Garage i huset

Möjlig företagsdel/uthyrningsdel

Färentunavägen 311, Svartsjö
3 rok, ca 80 + 75 m² UTGÅNGSPRIS 3 675 000 kr VISAS

Sö 18/11 kl 11:30-12:15, Må 19/11 Ring för tidsbokning

BYGGÅR 1952 TOMT 2656 m² EP IU MÄKLARE Jenny

Näslund TELEFON 070-826 83 00

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

Charmig sjönära villa från 1920

Kakelugnar & vedspis

Högt syd-/västläge

Vallviksvägen 102, Stenhamra
6 rok, ca 157 m² UTGÅNGSPRIS 3 975 000 kr  VISAS Sö

11/11 kl 12:15-13:30, Må 12/11 Ring för tidsbokning

BYGGÅR 1920 TOMT 1605 m² EP 146 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Totalt ca 178 kvm

Allt i absolut toppskick

Högt fritt läge i Älvnäs

Domherrevägen 4G, Ekerö
BR-parhus 6 rok, 150 + 28 m² UTGÅNGSPRIS 5 295 000

kr VISAS Sö 18/11 kl 13.00-13.45 AVGIFT 4 851 kr/mån

BYGGÅR 2016 EP IU MÄKLARE Martin Larsson

TELEFON 0708-30 01 61
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