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Ekerö backar 
i skolranking
I Lärarförbundets skolranking ”Bästa skolkom-
mun 2018”, backar Ekerö med 23 placeringar 
jämfört med året innan.  | 8-9

Post till KS går inte till KS
E-postadressen till kommunstyrelsen går inte som 
man kan tro, till de förtroendevalda i kommunstyrelsen. 
All inkommen post registreras dessutom inte. | 10 

Ingen miljöplan
Kommunen har ingen framtagen miljöplan, trots att  
ett uppdrag om att upprätta en sådan gavs 2014.              
”Vi har haft mycket annat att göra som också har inne-
burit miljöarbete”, svarar Adam Reuterskiöld (M).  | 12

” Vi föreslår att de hyresgäster som vill ska få 
köpa sina bostäder, som ägarlägenheter eller 
bostadsrätter. På så vis får dels Ekerö bostä-
der kapital till att genomföra de renoveringar 
som krävs...”  |  tyck 30

Skolprojekt mot självmord
Flera av kommunens skolor deltar i ett forskningspro-
jekt för att minska den psykiska ohälsan och självmor-
den bland ungdomar.  | 22 

Minskar dödlighet
Charlotta och Eric Boström kom nyligen hem efter 
en volontärresa till Kenya. Där levererade de motor-        
cykelambulanser som ska användas för att trans-   
portera födande kvinnor till sjukhus. | 18

Segling i Kina
Stefan Persson, Ekerö och Peter Westh, Helgö deltog 
båda i besättningen ombord på en av de deltagande 
segelbåtarna i China Cup.  | 22 

Futsallag i division 3
Skå IK futsalsektion växer, nu har de ett lag med i 
division 3.  | 32 
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Budget antagen
Den 22 november antogs kommunens budget för kommande år. Två förslag lades fram, Ekeröalliansens 
och Mälarökoalitionens.

Det blev Ekeröalliansens budget som antogs efter det närmare nio timmar långa budgetfullmäktigemötet. ” Vårt 
mål har varit att ta fram en väl genomarbetad budget som bygger på långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande”, 
skrev Ekeröalliansen i ett pressmeddelande. Oppositionsrådet Hanna Svensson (S), ansåg bland annat att 250 
miljoner kronor för ett badhus var en alldeles för hög summa. | 6  

Lokalproblem 
på särskolan
Ekebyhovs särskola evakuerades för att en mögel-
utredning skulle göras. Verksamheten trängs nu i 
skolans personalrum, en närapå ohållbar situation 
för elever och personal. Ekebyhovskolans mögelpro-
blem är dock inget nytt, personal har larmat om pro-
blemen långt bak i tiden. | 10              FOTO:  EWA LINNROS  

2018 års          
Ekeröföretag
Peter Faerden, vd för Drottningholms entreprenad, 
tog emot priset för Årets Ekeröföretag under Nä-
ringslivsdagen den 14 november. Under 31 år har 
han byggt upp ett företag som idag omsätter 230 
miljoner kronor, har en stark ”vi-känsla” och har 
”satt Ekerö på kartan” | 10              FOTO:  MÄLARÖ FOTO                                     

Vi gillar bokföring!
Gör du?

Vill ni vara med och skapa Kaggeholms framtid? 
Kontakta oss på Kaggeholm@sisyfos.se 

för att dela era idéer!
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Specialvisning!

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

Just 
nu!

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

  

30 % 
rabatt 
under dagen 
på glasen!

Onsdagen  
28 november
kl 11-18.30 
Tobias visar 
Vasuma.  
Ta chansen och 
prova hela 
kollektionen! 

    
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

Mejas rådiga ingripande räddade hennes 
mamma när hon föll av hästen. Sid 18.  
                  FOTO: LO BÄCKLINDER

MASK gjorde en lyckad säsongsstart i slalom-
tävlingar i Kåbdalis. Sid 28.             
                                         FOTO: STEFAN HANSSON
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PRENUMERATIONER
Boende utanför kommunen 
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ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
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annons@malaroarnasnyheter.se
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beställt material samt för fel med 
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Dec 12 19

Barnen är vår framtid och skolan är en viktig del av satsningen på dem. Lärarförbundets årliga 
ranking av bästa skolkommun presenterar siffror som inte är helt tillfredsställande för kom-
munens skolverksamhet. 

När det kommer till skolornas arbetsmiljö är denna inte optimal för Ekebyhovskolans 
grundsärskola just nu. Verksamheten har evakuerats från de ordinarie lokalerna då en utred-
ning kring mögel måste göras. Larmet om besvärande lukt från personalen är ingenting nytt, 
redan på 70-talet klagade personalen på skolan över detta. På sidan 8 kan du läsa mer om sär-
skolans situation nu samt om en lång rad exempel på mögellarm genom åren.

Barn som har gjort viktiga insatser finns det däremot gott om på våra öar. I förra numret 
kunde ni läsa om rådiga Julia tio år, som räddade familjens hus från att brinna ner. I detta num-
mer möter ni nioåriga Meja, vars agerande räddade hennes mamma. På Träkvista skola har 
elever för tredje gången vunnit regionsfinalen i First Lego League. Nu får de resa till den skan-
dinaviska finalen i Oslo i december. Mer om detta på sidan 34.

På sportsidorna kan du läsa om ungas segrar inom både konståkning, alpint och basket och 
även i vår artikelserie ”För 50 år sedan” handlar det om barn. På det politiska planet har nu 
kommunens budget antagits. Detta kan du läsa mer om på sidan 6.

Hur ser då framtiden ut för barnen? Klimatfrågan är en viktig del av detta. I dagsläget har 
kommunen inte en färdig miljöplan och vi på MN har tittat närmare på detta i denna tidning. 

                                
                               EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Det handlar om barnen

Nyheter..................................................sid 6-22
På gång ...................................................... sid 24
Sporten ............................................... sid 26-28
Insändare .............................................sid 30-31
50 år sedan ................................................sid 32
Öarna runt  .............................................  sid 34 
Mälarökrysset ..........................................sid 35 
Familjesidan ............................................ sid 36 
Privata annonsmarknaden .................. sid 36 
Larmet går .................................................sid 38

100 % MÄLARÖARNA!  
MN  håller koll på Mälaröarna åt dig! 

Gjord för mälaröbor, av mälaröbor 
på Mälaröarna.

MN delas ut av Bring Citymail

Mälaröarnas nyheter startades av 
Svenska Dagbladet 1949

 nyheterMÄLARÖARNAS



Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

FASTIGHETSBYRAN.SE

Välkomna till Domherrevägen och detta smakfulla hus som är högt beläget i populära och
barnvänliga Älvnäs med en strålande utsikt över området och Mälarens vatten.

Utgångspris 9 175 000 kr Rum 5 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 165 kvm Tomt 1 001 kvm Byggt 2012
Visas Sön 2/12 13.00-13.45 Ons 5/12 18.00-18.30 Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö | Ekerö Älvnäs
Domherrevägen 39A

Välkommen till denna solgula villadröm belägen längs lugn gata i omtyckta Älvnäs. På gångavstånd
från huset når du tillhörande båtplats till fastigheten.

Utgångspris 5 695 000 kr Rum 6 rum, varav 4 sovrum Boarea 137 kvm + 20 kvm Tomt 652 kvm
Byggt 1994 Energiprestanda 73 kWh/kvm år Visas Sön 2/12 11.30-12.15
Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Ekerö | Ekerö Älvnäs
Koltrastvägen 28

Utgångspris 2 495 000 kr Avgift 3 251:-/mån (ink. värme och kallvatten) Boarea 53 kvm
Visas Sön 2/12 11.00-11.30 Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

2:a Ekerö | Ekerö Tätort Clas Horns väg 5

Utgångspris 4 850 000 kr Rum 6 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 144 kvm Tomt 2 031 kvm Byggt 2018
Ring för tidbokning Mäklare Sandra Selander 070-796 83 80

Ekerö | Färingsö Ilända gårds väg 4

Utgångspris 3 575 000 kr Avgift 5 657:-/mån Boarea 110 kvm Energiprestanda 99 kWh/kvm år
Visas Sön 2/12 14.00-14.45 Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

4:a Ekerö | Färingsö Stenhamra Vallviksvägen 13

Vill du inte sälja din 
bostad? Förbered dig då 
på att sälja din bostad.

Boka vår kostnadsfria tjänst På gång.  
Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

FASTIGHETSBYRÅN.SE



 Torskfi le   Norge.          

 /kg 
 129k 

 Leverpastej   Sverige 
Stommens gård.     Bästa pastejen från 
vår Deli.   Jfr pris 69:00/kg.    

 Sankt Agur   Engelsmanns. 
    Packad i dessertostdisken. 
  Jfr pris 249:00/kg.    

 Lussekatt   Bonjour. 
    Butiksbakad.   Jfr pris 5:00/st.    

 6  90  /hg 24 90  /hg 
 /st 

 5k 

 Julskinka i skivor   Sverige Mor Matilda. 
    I skivor från vår Deli.   Jfr pris 179:00/kg.    

 17  90  /hg 

 Prinskorv i lösvikt   Stommen 
lång Gård Sverige.     Från manuella 
köttdisken.   Jfr pris 99:00/kg.    

 /kg 
 99k 

 Vi fi rar advent! 

Vi bjuder på liten jultall rik, provsmak på glögg  och Blomsterboden binder julkransar på torget. I butiken fi nn s det pepp arkaksbak för barnen och miss a inte skinklott eriet. Välkomm en!

Julmarknad på lördag1 dec kl.11–15



 Rostas av nöt   Smak av Gotland. 
Ursprung Sverige.          

 /kg 
 189k 

 Apelsiner   Spanien.          

 /kg 
 15k 

 6  90  /hg 

 Spetspaprika  
 Spanien/Holland.     Packad.      

Julstjärna      3-4 grenad röd i 10,5 cm kruka. 
Höjd ca 26 cm.  

 /st 
 25k 

 Potatisgratäng   
Alhambra.          Jfr pris 69:00/kg.

 /st 
 10k 

Öppet 8–22

Tappström
Priserna gäller vecka 48 t o m 2/12-18 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Ekeröalliansens budget antogs
KOMMUNEN | Två budget-
förslag, Ekeröalliansens och 
Mälarökoallitonens, lades fram 
vid årets budgetförhandlingar. 
Ekeröalliansens röstades igenom 
med stöd av SD.

– Den 22 november samman-
trädde kommunfullmäktige där 
Ekeröalliansens budget röstades 
fram. Det blev ingen större debatt 
kring investeringsbudgeten, inga 
voteringar och SD yrkade bifall 
till kommunstyrelsens förslag, det 
vill säga Ekeröalliansens.

Adam Reuterskiöld (M), kom-
munstyrelsens ordförande, kom-
menterade Mälarökoallitionens 
budget.

– Ekeröalliansen har på ett an-
svarsfullt och långsiktigt vis lagt 
en budget som går ihop. Däremot 
har vi inte sett hur vänsteropposi-
tionen får ihop sin budget, den är 
helt baserad på luft, sa Adam Reu-
terskiöld och relaterade till bidrag 
”som inte finns idag” från staten 
och landstinget. 

–  Vår budget bygger inte på luft, 
den bygger på ett långsiktigt an-
svar. Vi vet att vår budget går ihop. 
Vi är också övertygade om att vi 

som kommun har en förmåga och 
en viss tyngd när vi kräver att få 
ersättning för arbete som vi utför, 
vilket vi har gjort sedan 2013 utan 
att få betalt. Det har ni tyst accep-
terat och jag är helt övertygad att 
vi kan ställa det kravet gentemot 
landstinget, sa Hanna Svensson 
(S), oppositionsråd.

Det handlar om pengar från lands-
tinget för vård som har givits på 
delegation för arbete som andra 
kommuner har fått ersättning för 
och som Ekerö kommun har rätt 
till.

Adam Reuterskiöld kommen-
terade:

– Det är inte ett ansvarsfullt sätt 
att bedriva en ekonomisk politik 
genom att säga att vi kommer att 
få ett par tio miljoner kronor från 
landstinget, bara vi förhandlar. 
Det är inte seriöst.

– Jag tycker inte att det är seriöst 
att säga att vi som kommun inte 
ska kräva ersättning för ett arbe-
te vi utför. Dessutom bygger inte 
vår budget på dessa pengar, den 
bygger på en omfördelning och på 
att vi tar ett långsiktigt ansvar, till 
exempel genom att upphandlingar 
inte ska gå över budget med 100 

procent, svarade Hanna Svensson 
och Adam Reuterskiöld replike-
rade:

– Du har rätt, den bygger inte 
bara på luftpengar från landsting-
et, det finns också oförklarliga be-
sparingar och att man använder re-
surser till tre olika saker samtidigt. 

– Vi har inga besparingar i vår 
budget, vi har satsningar på fram-
tiden. Vi tror exempelvis inte 
att ett badhus behöver kosta 250 
miljoner kronor utan betydligt 
mindre, om vi bygger det invå-
narna faktiskt vill ha, det vill säga 
en simhall som är en lite enklare 
variant än det ni verkar budgetera 
för. Jag tycker inte heller att det är 
särskilt visionärt att lägga hundra-
tals miljoner kronor på att bygga 
en ny skola, på grund av eftersatt 
underhåll på Ekebyhovskolan som 
då behöver rivas, svarade Hanna 
Svensson.

Mälarökoalitionen ser ett behov av 
ett nytt långsiktigt hållbart synsätt 
på samhällsbyggnadsfrågor och 
föreslog därför en mer omfattan-
de samhällsbyggnadsnämnd som 
ska ersätta tekniska nämnden. 
Den nya nämnden ska ha helhets-
ansvaret och större rådighet i det 
långsiktiga samhällsbygget.

– Idag blandas ofta politiken in 
i byggnadsnämndens och miljö-
nämndens arbete. Vi anser därför 
att det här bör bli en myndighets-
nämnd som tar hand om dessa frå-
gor, utan politisk klåfingrighet, sa 
Carl Ståhle (MP).

Kjell-Erik Börjesson (C), svara-
de kort och koncist:

– Vi har prövat en gemensam 
myndighetsnämnd tidigare och 
det var inget bra.

De olika nämndernas taxor de-
batterades och när det var dags för 
byggnadsnämnden, överraskade 
Fredrik Sirberg (S).

– Det vi ser i Ekeröalliansens 
budget är att man faktiskt har till-
godosett en del av det byggnads-
nämnden yrkat på i sitt budgetbe-
slut, det tackar jag för. Sedan vill 
jag tacka kontoret och personalen, 
men jag vill också tacka moderater, 

centerpartister och kristdemokra-
ter för ett gott samarbete och även 
Mälarökoallitionens ledamöter. 
Jag yrkar bifall till kommunsty-
relsens förslag för Mälarökoalli-
tionens räkning, sa Fredrik Sir-
berg. En liten tystnad, efterföljt av 
skratt infann sig och fullmäktiges 
ordförande Peter Carpelan (M), 
kommenterade:

– Fredrik, du får inte chocka 
dina medmänniskor.

Under det nästan nio timmar 
långa mötet, avhandlades mycket 
mer än detta ovan. Om man öns-
kar höra hela budgetfullmäktige, 
kan man beställa ljudfilerna via 
kommunens hemsida. 

Mer om budgetsatsningarna i 
nästa nummer.

EWA LINNROS
   ewa@malaroarnasnyheter.se 

EKONOMI

”Däremot har vi inte sett 
hur vänsteroppositionen 
får ihop sin budget, den 
är helt baserad på luft”

”Vår budget bygger inte 
på luft, den bygger på 
ett långsiktigt ansvar. 
Vi vet att vår budget går 
ihop.”



Ons 2018-11-28 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA Magnus Ehntorp, Daniel Stenbaek
Tors 2018-11-29 Ekebyhovskyrkan 
12:00 JULGRÖT MED KORT ANDAKT OCH MUSIKUNDERHÅLLNING 50 kr
Tors 2018-11-29 Munsö församlingsgård 
14:15 TEXT OCH TANKE Tema: Ett nådens år Ann-Sofie Kamkar
Tors 2018-11-29 Munsö församlingsgård 
18:00 FÖRÄLDRAKVÄLL, ADVENTSPYSSEL 
 Vi träffas och binder adventskransar. Ingen anmälan. Ingen kostnad.
 Vid frågor kontakta Mona Wikborg, mona.wikborg@svenskakyrkan.se
Lör 2018-12-01 Ekebyhovskyrkan 
16:00 ADVENTSKONSERT ADVENT- OCH JULSÅNGER  
 Sonorakören, Mälarstråk och damkören Tonvisa/Järfälla. 
 Alexander Klimentov-Löfstrand och Gudrun Pettersson. Diakon Åsa Nilsson
Sön 2018-12-02 Lovö kyrka 
11:00 ADVENTSGUDSTJÄNST 
 Dan Bekking, Bengt Tribukait, Lovö kyrkas kör, Leif Asp. 
 Kyrkkaffe i Klockargården efter gudstjänsten.
Sön 2018-12-02 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA 
 Monika Regnfors Sjörén, Kerstin Baldwin Sterner, Ekerö kyrkokör
  under ledning av Helena Moore. Emil Strandberg trumpet
Sön 2018-12-02 Munsö kyrka 
11:00 ADVENTSGUDSTJÄNST I FOLKTON 
 Musikgruppen ”Tona” från Rättvik;
 Ove Långström, Berit Zetterqvist dragspel, Kerstin Forslund, gitarr och sång,  
 Maud Norman fiol och Anders Westin, bas 
 Thomas Norqvist, trumpet Anna Pihl Lindén, orgel 
 Ann-Sofie Kamkar, Anita Lahham. Adventskaffe i kyrkan.
Sön 2018-12-02 Ekebyhovskyrkan 
16:00 ADVENTSGUDSTJÄNST 
 Monika Regnfors Sjörén, Helena Hansson, Lena Stämmor
Sön 2018-12-02 Drottningholms slottskyrka 
16:00 LJUSTÅG MED ANDAKT 
 Dan Bekking, Leif Asp, Lovö Barnkör, Klara Valkare
 Ulrika Björkman, flöjt och Thomas Erlandsson, bas

Ons 2018-12-05 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA Dan Bekking Daniel Stenbaek  
Tors 2018-12-06 Munsö församlingsgård 
12:00 JULGRÖT MED KORT ANDAKT OCH MUSIKUNDERHÅLLNING 50 kr

                                PÅ MÄLARÖARNA          

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

EKERÖ PASTORAT 
ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

28/11 – 12/12  2018

Lör 2018-12-08 Drottningholms slottskyrka 
11:00 MUSIKGUDSTJÄNST 
 Dan Bekking, Leif Asp, Chorus Stockholmia, dir Eva Boström.
13:00 JULENS SÅNGER 
 Julkonserter med sångkvartetten Vox regalis; Leif Asp, Marcus Josephson,  
 Charlotta Hedberg och Alexandra Ullsten. Dan Bekking.
14:00 JULENS SÅNGER se ovan
15:00 JULENS SÅNGER se ovan
Lör 2018-12-08 Ekebyhovskyrkan 
16:00 LUCIAGUDSTJÄNST Ekerö Barnkörer, Tonfiskarna och Grönsångarna. 
 Mie Johansson, Mona Wikborg, Marie Björnvad, Helena Hansson   
 Mårten Mårtensson
Lör 2018-12-08 Adelsö kyrka 
16:00 BIRKAKÖRENS JULKONSERT Magnus Ehntorp, Torbjörn Gustavsson 
Sön 2018-12-09 Sigtuna 
09-16  JULMARKNAD  100 kr inkl. buss och fika. Bussen stannar: Munsö kyrka kl.  
 9.15, Ekebyhovskyrkan kl. 9.45, Drottningholm Pressbyrån kl. 10,10. 
 Anmälan senast 30/11 till exp. i Ekebyhovskyrkan, 08-560 387 00. 
 Vid frågor kontakta Anita Lahham, 08-560 387 29.
Sön 2018-12-09 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA Dan Bekking, Helena Hansson, Ensemble ur Mämus
Sön 2018-12-09 Drottningholms slottskyrka 
11:00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST Mårten Mårtensson, Leif Asp, Lovö kyrkas kör 
13:00 JULSÅNGER MED LOVÖ KYRKAS KÖR  
 Mårten Mårtensson, Leif Asp, Vivi-Anne Gäfvert, orgel
14:00 JULSÅNGER MED LOVÖ KYRKAS KÖR se ovan
15:00 LUCIATÅG MED S:TA BIRGITTAS UNGDOMSKÖR 
 Mårten Mårtensson, Leif Asp, Dir. Carina Olofsson
Sön 2018-12-09 Ekerö kyrka 
18:00 JULKONSERT 
 B Brittens "Ceremony of  Carols" för kör och harpa och annan julmusik
 Ekeröensemblen, Ingegerd Fredlund, harpa, Kerstin Baldwin Sterner, dirigent,  
 Magnus Ehntorp, präst

Mån 2018-12-10 Ekebyhovskyrkan 
18:30 TEOLOGI FÖR NYFIKNA Samtal om intressanta teologiska och existentiella  
 frågor. Börjar med kaffe/te och avslutas med en kort andakt. 
 Ingen kostnad. Ingen anmälan. Hanna Holmlund, Anita Lahham
Tis 2018-12-11 Ekebyhovskyrkan 
16:30 GUD OCH SPAGETTI Mat serveras från kl. 16.30. Efter maten blir det  
 något pyssel/aktivitet. Kl. 18.00 avslutar vi barnvänligt i kyrkan. 
 Kostnad: 40 kr vuxen/ gratis för barn. Max 100 kr/familj. 
Ons 2018-12-12 Ekebyhovskyrkan 
19:00 MUSIKGUDSTJÄNST MED LUCIATÅG  
 Blue Voices och Lena Stämmor sjunger under ledning av Helena Hansson  
 och Marie Björnvad. Magnus Ehntorp, präst
 

Med reservation för ev ändringar

GLAD 
ADVENT!

  

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 
 

GUDSTJÄNSTER 
 
Ons 2018-28-11 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Yngve Göransson, Joakim Wanzelius.

Sön 2018-12-02 Sånga kyrka
11:00 ADVENTSGUDSTJÄNST 
 Lars Brattgård, Ligita Sneibe, Birgitta Lindeke Levin. 
 Färingsö kyrkokör medverkar. 

Ons 2018-12-05 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Lars Brattgård, Ligita Sneibe.. 

www.facebook.com/faringsoforsamling

Entrappaned - Vår ungdomsverksamhet

En trappa ned - Vår ungomsverksamhet

Följ oss också i sociala medier:

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

Sön 2018-12-09 Färentuna kyrka
18:00 ADVENTSGUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
 Med barn och ungdomar från församlingens  
 verksamheter. Yngve Göransson, Joakim Wanzelius,  
 Annika Becker, Daniel Lindstam.  
 Göran Ronsten, trombon. 

Ons 2018-12-12 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Yngve Göransson, Joakim Wanzelius.

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

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

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

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

Adventskonsert
FaVo-kören med gäster sjunger 
in julen under ledning av  
Birgitta Lindeke Levin.  
Olle Stenholtz, bas. 
Erik Sunnderstam, flöjt.
Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
Lars Brattgård, präst. 

Skå kyrka 
Lördag 1 december 18.00 

Måndagssnack 
Med Lena Törnblom Löfquist från 
Färentuna föräldraförening. Lena, 
före detta kommunpolis, arbetar 
numera med bl. a. ungdomsfrågor  
på Ekerö kommun.  
Vi inleder med att äta soppa till-
sammans, 50kr/vuxen, barn gratis.  

Färentuna församlingshem 
Måndag 3 december 17.30

Bachs Juloratorium 
Njut av en riktig julklassiker: 
Bachs Juloratorium, del 1-3.
Med Rebaroque, Färingsö kyrko- 
kör och solister.
Biljetter säljs på församlings- 
expeditionen och vid dörren. 
Pris: 100kr. 

Stenhamra församlingsgård 
Lördag 8 december 18.00 

Barn, ungdomar  

& sociala medier 

Allt som händer i Färingsö församling i advent 
och jul hittar du här: 
svenskakyrkan.se/faringso/adventochjul
Och i vår julkatalog som landar i  
Färingsös brevlådor denna vecka. 
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EKEBYHOV | Ekebyhovskolans 
grundsärskolas lokaler har eva-
kuerats då en mögelutredning 
måste göras. Nu trängs barn och 
personal i skolans personalrum, 
en närapå ohållbar situation för 
dem.

I skolans personalrum vistas idag 
18 elever från grundsärskolan, på 
eftermiddagarna kommer ytterli-
gare tio elever till fritidsverksam-
heten. 

– Innan vi flyttade in i personal-
rummet fick vi vara i fritidsklub-
bens lokaler i två veckors tid vilket 
blev kaotiskt då lokalerna inte är 
anpassade till våra elevers behov. 
Vi var tvungna att sluta halv två 
om dagarna för att plocka ihop ma-
terial och möblera om, berättar en i 
personalen. 

En av särskolans elever får vara 
i biblioteket på skolan, då eleven 
inte klarar av förhållandena i ett 
rum med många barn. För särsko-
lans elever är miljön ytterst viktig, 
då dessa barn är extra känsliga och 
kräver trygghet och fasta rutiner.

– Elever far illa i de nuvarande 
lokalerna. För elever med autism 
som behöver avskildhet går det 
inte. Personalen kämpar för att få 
det att fungera men förutsättning-
arna saknas. Båda lärarna på hög-
stadiet slutar på grund av detta, 
berättar Semir Susic, lokalombud 
för lärarförbundet och lärare på 
skolan.

– Det är korrekt att situationen 
nu är långt ifrån optimal. Persona-
len på skolan gör sitt yttersta för 
att skapa en så bra situation som 
möjligt. Fastighetskontoret har 
påbörjat en fördjupad studie av 
särskolans ordinarie lokaler. Detta 
utifrån att personal upplevde obe-
hag under hösten, kommenterar 
Johannes Pålsson, chef för barn och 
utbildning.

Efter den varma sommaren i år 
blev mycket riktigt problemen 
med inomhusmiljön påtagliga.

– Vi hade väldigt varmt och då-
lig luft. Elever och personal hade 
rethosta, nästäppa, linser hoppade 
ut, migrän, utslag och  astmabe-
svär. Historiskt sett har byggnaden 
haft den här problematiken, men 

många av oss upplever att det var 
mer påtagligt efter sommaren, be-
rättar Semir Susic.

Personalen visste att en under-
sökning utförts 2017 och efterfrå-
gade en rapport, men fick inte ut 
någon. 

– Sedan begärde vi ut rapporten 
från fackligt håll. Då visade det sig 
att resultatet kom redan i februari 
men ingen hade delgivit oss det-
ta.  I rapporten framkom också 
att det fanns möjlig asbest och att 
en särskild utredning för detta re-
kommenderades. Många är oroliga 
att möglet påverkat inte bara deras 
hälsa på arbetsplatsen utan också 
långsiktigt, säger Semir Susic.

Den studie som redovisades i 
februari redogjorde för status på 
lokalerna som underlag för ställ-
ningstagande inför renovering och 
ombyggnation, förklarar Johannes 
Pålsson och fortsätter:

– Inget av redovisningen i stu-
dien innebar att vi behövde ge-
nomföra akuta åtgärder. Den för-
djupade studien som genomförs 
nu behöver vi som underlag för att 
kunna ta ställning till åtgärd, det 
vill säga mindre renovering alter-
nativt en paviljong.

Men Semir Susic understryker att 
det är brådskande.

– Situationen är ohållbar. Under 
hela processen har vi önskat en 
egen paviljong på särskolans skol-
gård men detta har gång på gång 
avfärdats. Vi behöver en paviljong 
nu där vi kan arbeta långsiktigt 
med våra rutiner och samarbeten. I 
nuläget vill kommunen inte bekos-
ta en paviljong förrän hösten 2019 
då fler paviljonger ska uppföras för 
att härbärgera grundskolans elever. 
Det har varit en oerhört turbulent 
höst på grundsärskolan och det har 
drabbat elever och personal som 
mår dåligt. Men värst av allt upple-
ver många är sveket från kommu-
nen, säger Semir Susic.

Det är inte första gången som 
personalen larmat om mögellukt, 
det började redan under 80- och 
90-talet. Mer om detta i nästa ar-
tikel.

EWA LINNROS
   ewa@malaroarnasnyheter.se 

Kaotisk arbetsmiljö för särskolan

SKOLA

EKEBYHOV | Larm om mögellukt 
i Ekebyhovs grundsärskola är 
ingen nyhet. Skadeanmälningar 
om detta har skickats flera 
gånger till kommunen, bland 
annat upptäcktes svartmögel i 
golvet på 90-talets början.

– Mögellukten har funnits ända 
sedan jag började 1976 och fortsatt 
på 80- och 90-talet. Under alla 
dessa år har vi i skolan påtalat att 
det finns mögel i huset, men de 
som konsulterats i frågan har vid-
hållit att det inte finns, berättar en 
före detta lärare på skolan. 

Läraren, som vill vara anonym, 
kan berätta om flera tillfällen då 
mögelproblemen uppmärksam-
mats av personalen. Bland annat 
arbetade hon i samma lokaler som 
grundsärskolan ligger i idag. 

– På 80-talet pratade vi med kom-
munen och påtalade att vi var fle-
ra som hade rinnande ögon och 
besvär med långvarig hosta. Det 
svaret vi fick från tekniska kon-
toret var att vi vädrade för dåligt. 
Vi ansågs väl bara som tanter som 
gnällde och togs inte på allvar, be-
rättar läraren.

I början av 90-talet när hon och 
kollegorna upplevde en stark mö-
gellukt i lokalerna, påtalade de 
detta men det viftades bort. Vid 
ett annat tillfälle då golven bo-
nades, skulle läraren flytta på en 
skärm i grupprummet.

– Då var det rödbrunt mögel, 
ungefär 40, 50 centimeter upp på 
väggen bakom skärmen. Det fanns 
även mögel bakom ett skåp i mitt 
klassrum. När jag påpekade detta 

fick jag till svar att det blir så när 
man bonar och tvättar golven, be-
rättar hon.

När en heltäckningsmatta skulle 
bytas i ett klassrum en tid senare, 
var det alldeles svart under mattan.

– Då frågade jag mattläggen om 
det blir så när man bonar och tvät-
tar golven. ”Nej, så här ser det ut i 
alla golven här”, blev hans svar. Det 
var antagligen svartmögel, men jag 
tror att inget gjordes mer än att 
mattan byttes ut, berättar läraren.

Skolan har byggts om senare, men 
om något gjordes åt svartmöglet 
står oklart.

Sedan början av 80-talet besvä-
rades läraren av långvariga hostpe-
rioder och uppsökte till slut läkare. 
Hon fick diagnosen begynnande 

astma och år 2000 lämnade hon in 
en skadeanmälan till kommunen, 
men ingenting hände.

Under alla år har det varit över-
svämningar i källaren under 
grundsärskolan. Dräneringen runt 
huset var felaktig och åtgärdades 
på 80-talet. Men trots detta blev 
källaren vattenfylld så fort det reg-
nade. Stuprännorna har också varit 
trasiga i åratal, vilket gör att vattnet 
rinner längs väggarna istället för ut 
i stuprören när det regnar.

– Det är absolut ingenting nytt 
att det luktar mögel. Jag har även 
känt mögellukt i den nyare delen av 
skolan. När den byggdes och taket 
inte kommit upp ännu, regnade det 
mycket. Jag såg hur vattnet forsade 
på betongplattan, berättar läraren. 

Rusmir Redzepagic, fastighets-
förvaltare, svarar att då en inom-

husmiljöutredning utfördes 2015, 
fanns det inte någon indikation på 
fukt eller mögelskador som kunde 
påverka innemiljön negativt. 

– Därför har vi inte gjort någon 
åtgärd, svarar Rusmir Redzepagic.

Vilka åtgärder som vidtagits tidi-
gare år har man ännu inte lyckats få 
fram i kommunens arkiv, men sök-
andet pågår och MN följer upp om 
kommunen får fram något.

Skolan behöver rustas och man 
är idag trångbodd. Den 14 novem-
ber tog barn- och utbildnings-
nämnden ett inriktningsbeslut 
avseende att ersätta befintliga skol-
lokaler med att bygga en helt ny 
Ekebyhovskola i Bryggamrådet. 
Detta alternativ ska nu utredas.

EWA LINNROS
   ewa@malaroarnasnyheter.se 

Personal har larmat om mögellukt under många år

Ekebyhovskolans 
grundsärskolas lokaler har 
evakuerats då personalen 
slagit larm om mögellukt 

och besvär med rethos-
ta, migrän och utslag. 

Verksamheten har 
flyttat in i skolans 

personalrum, lokaler 
som inte är anpassade 

för elevernas behov.                                 
                 

FOTO: EWA LINNROS

”Inget av redovisningen i studien innebar att vi behövde genomföra akuta åtgärder” ’’

”Det har varit en 
oerhört turbulent höst 
på grundsärskolan och 
det har drabbat elever 
och personal”



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

Samma priser och erbjudanden online som i vår butik!



10 | nyheter MÄLARÖARNAS NYHETER • 28 NOVEMBER 2018 

NÄRINGSLIV

SÅNG SÄBY | Ett blomstrande 
näringsliv, en mustasch med 
mening och gott om mingel 
var några av ingredienserna 
när kommunen samlade det 
lokala näringslivet för den 16:e 
Näringslivsdagen i ordningen den 
14 november. En hel del skratt 
och skönsång fanns det också 
plats för.

– När jag träffar Bisnod som gjort 
analysen av kommunens företa-
gande så säger de att det är helt out-
standing, berättade kommunens 
näringslivschef Stefan Pellén, inför 
en välfylld sal på Sånga Säby kon-
ferensanläggning.

Han visade siffror och berätta-
de om hur kommunens alla nä-
ringsidkare sammantaget håller 
näringslivet både expanderande 
och hållbart. Ungefär 70 procent 
av företagen är verksamma inom 
växande branscher och bara 6 

procent i branscher som krym-
per. Byggindustrin är störst och 
därefter kommer företagstjänster 
och båda dessa räknas som fram-
tidsbranscher. Företagstillväxten 
i kommunen ligger på 96 procent 
och kan jämföras med siffran för 
hela i landet som ligger på 46 pro-
cent. Siffrorna gör att Ekerö ligger 
bäst till i jämförelsen med nära-
liggande kommuner som bland 
annat Sundbyberg, Järfälla, Upp-
lands Bro och Sollentuna.

Att kommunens företag hävdar sig 
väl och mår bra kunde man också 

se under utställnings- och mingel-
delen av dagen.

– Nu har de verkligen lärt sig 
att mingla och våra utvärdering-
ar har visat att man vill ha mer av 
den varan, därför har vi lagt in lite 
extra tid för det. Jag tycker mig se 
att kommunens företagare har 
mognat in i sina roller under de år 
jag arbetat här, sa Stefan Pellén och 
berättade att utställningsplatser-
na tog slut i ett raskt tempo när de 
släpptes tidigare i höst.

På scenen höll Joakim Thörn, 
föreläsare och specialist på kund-
upplevelser, en interaktiv och en-
tusiastisk föreläsning om vikten 
av att bjuda sina kunder på en min-
nesvärd stund.

– Dina kunder kommer i huvud-
sak att komma ihåg hur du fick dem 
att känna sig. Skillnaden mellan 
dig och dina konkurrenter handlar 
mycket om vilken upplevelse de 
fick i kontakten, det är detta som 

knyter kunderna till företagen, sa 
han bland annat och drog välkän-
da exempel på företag som satsar 
stenhårt på upplevelsen av deras 
produkter, som till exempel IKEA 
och Apple.

Även kommunstyrelsens ordfö-
rande Adam Reuterskiöld (M), 
äntrade scenen en stund för att 
kommentera det rådande politiska 
läget såväl i landet som i kommu-
nen. Han inledde dock med att 
kommentera den mustasch han 
låtit odla.

– Den har jag bara under ”mo-
vember” för att hjälpa till med att 

öka medvetenheten om prostata-
cancer, sedan ska den bort, sa han 
och syftade till den världsomspän-
nande rörelse som under novem-
ber månad hyllar mustascher på 
olika sätt för att sätta fokus på sjuk-
domen.

Förutom mingel, information 
och matnyttiga tips fanns det 
även en hel del underhållning på 
schemat. Komikern Ann Westin 
drog ner skrattsalvor med sina 
pricksäkra betraktelser och kom-
mentarer kring de politiker och 
tjänstemän som satt på första ra-
den framför scen. Under midda-
gen bjöds det istället på skönsång 
av John Lundvik som med ett 
smittande sätt fick med sig pu-
bliken i både allsång och böljande 
rytmer.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Kommunens näringsliv
minglade på Sånga Säby
Årligt evenemang lockade många av kommunens entreprenörer

”Dina kunder kommer 
i huvudsak att komma 
ihåg hur du fick dem 
att känna sig”

”När jag träffar Bisnod 
som gjort analysen av 
kommunens företagande 
så säger de att det är 
helt outstanding”

Föreläsningar, mingel och flera olika framträdanden fyllde årets näringslivsdag. Ovan fr.v. Joakim Thörn som berättade om vikten av att ge kunderna en upplevelse och John Lundvik sjöng under 
middagen. Nedan fr.v. komikern Ann Westin som drog ner skrattsalvor och minglande mälaröföretagare.                                           FOTO: MÄLARÖ FOTO
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EKERÖ | Det började med 
en billig traktorgrävare 
från Falklandsöarna för 
31 år sedan och idag är 
Drottningholms entrepre-
nad ett företag med 75 
anställda som syns i hela 
Mälardalen. Nu kan de 
även stoltsera med titeln 
”Årets Ekeröföretagare”.

– Det var inte utan att man 
fick en liten tår i ögat när vi 
fick komma upp på scenen. 
Jag visste att vi var nomine-
rade, men hade ingen aning 
om att det skulle bli vi som 
fick priset, säger Peter Faer-
den, vd och ägare till Drott-
ningholms entreprenad.

Han fick veta att det var 
hans företag som fått den 
ärofyllda utmärkelsen under 
Näringslivsdagen den 14 no-
vember och blev glatt över-
raskad, trots att han driver 
ett av kommunens stabilaste 
och mest välkända företag. 

Så var det dock inte när 
han startade företaget 1987.

– Då jobbade jag som mu-

rare, men fick möjlighet att 
köpa en traktorgrävare från 
Falklandsöarna som an-
vänts i uppbyggnadsarbetet 
efter kriget. Om jag minns 
rätt kostade den 250 000 
kronor och det var visser-
ligen mycket pengar, men 
extremt billigt för den ma-
skinen. Efter det har det bara 
rullat på.

Så Peter Faerden lade mu-
randet på hyllan och började 
istället bygga upp ett företag 
som levererar förare, maski-
ner och entreprenadtjänster 
till många stora uppdrag och 
byggpprojekt, främst i Mä-
lardalen.

– Jag har aldrig haft någon 
idé om hur företaget ska ut-
vecklas utan det har växt till 
sig allt eftersom. Rätt vad 
det är kommer det in ett 
stort uppdrag och då får man 
kavla upp ärmarna och jobba 
på. Sedan får man sakta ner 
lite ibland för att hänga med 
ordentligt.

När det kommer till före-

tagets framgångar vill dock 
inte Peter Faerden framhål-
la sin egen roll, utan menar 
att utan sina medarbetare 
hade resan inte varit möj-
lig.

– Vi har en otroligt stark 
”vi-känsla” och det är gub-
barna och tjejerna ute i ma-
skinerna som gör jobben 
och ser till att vi är så fram-
gångsrika som vi är, konsta-
terar han.

Men även om det säkert är 
riktigt så tycks det som om 
Peter Faerden själv bidrar på 
många sätt.

– Jag är på kontoret varje 
morgon klockan sex och går 
härifrån vid fem, men där-
emellan är jag ute på fältet 
och träffar dem som jobbar 
mest hela dagarna. Jag tyck-
er fortfarande att mitt jobb 
är otroligt roligt och hoppas 
på att kunna hålla på ännu i 
många år.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Stark ”vi-känsla”
i årets företag

Peter Faerden, vd och ägare av Drottningholms entreprenad, framhåller att företagets fram-
gångar inte hade varit möjliga utan de anställda. På bilden ses han tillsammans med Camilla 
Jansson och sonen Dennis Faerden.                     FOTO: MÄLARÖ FOTO

MOTIVERING ÅRETS EKERÖFÖRETAG

>> ”Priset som Årets Ekeröföretagare går i år till Drottningholms Entreprenad AB för 
deras fantastiska framgångar under hela 30 år.

Det är ett av Mälardalens mest expansiva och framgångsrika entreprenörsföretag. 
Deras kärnverksamhet är att vara underleverantör till stora bygg- och totalentreprenads-
bolag samt förse olika projekt med högkvalitativa entreprenadmaskiner och kompetenta 
förare. 

Koncernen har sin bas på Ekerö men bedriver sin verksamhet med stor framgång i 
hela Storstockholm och Mälardalen. Målsättningen har hela tiden varit att vara mark-
nadsledande inom sin bransch samt att uppfylla kundens krav och förväntningar på 
miljöanpassning, utförda tjänster och levererade produkter.

Idag har företaget 70 anställda (75 reds. anm.) och omsätter 200 miljoner kronor (230 
miljoner kronor, reds. anm.).

Några exempel på uppdrag som Drottningholms utfört de senaste åren är Norra Län-
ken, Karolinska, Citybanan, Hammarby Sjöstad och inte minst Förbifart Stockholm.

Med sitt namn och kvalité har Drottningholms Entreprenad även bidragit till att mark-
nadsföra Ekerö kommun på ett positivt sätt.”

2 betala för 1!

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

Passa
på!

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet frånVi bjuder alltid på kaffe!
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Mälarö Städservice utför alla 
typer av städuppdrag, både mot 

privatpersoner och företag. 
Vi kan hjälpa er med bland annat 

hemstädning, storstädning, 
trädgårdsarbete och fönsterputs. 

Ring eller maila oss så berättar 
vi mer och bokar in ett hembesök.

www.malarostadservice.se
08-560 243 62 
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KOMMUNEN | Den som skick-
at mail till kommunstyrelsens 
e-postadress, har troligtvis gjort 
det för att komma kontakt med 
just styrelsen. Men mailen går 
inte till ledamöterna.

MN mailade in ett par frågor till 
kommunstyrelsen. Normalt re-
gistreras mailet i kommunstyrel-
sens postlista, men så skedde inte 
den här gången. Då MN ifrågasat-
te detta, fick vi flera klargöranden 
som nog många inte känner till, 
inte ens alla politikerna som sitter 
i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens e-post-
adress ”kommunstyrelsen@ekero.
se” är inte, som man kan tro, en 
kontaktadress till den politiska 
nämnden utan det är en brevlåda 
till myndigheten med tjänstemän-
nen som heter ”kommunstyrelse-
förvaltningen”. Själva ”nämnden” 
med de förtroendevalda heter för-
visso kommunstyrelsen, men det 
betyder inte att mail till nämnda 
e-postadress kommer fram till po-
litikerna per automatik.

– Jag har aldrig fått några mail 
som skickats in till den adressen 
och har inte heller känt till den-
samma, säger oppositionsrådet 
Hanna Svensson (S) och Miljöpar-

tiets Ulrika Sandin bekräftar sam-
ma sak.

– Detta är inte första gången 
som jag märkt att mail inte har 
kommit fram till oss ledamöter. 
Miljöpartiet anser att alla mail som 
inkommer till kommunstyrelsens 
mailbox ska registreras och skickas 
till samtliga ledamöter och ersät-
tare, säger hon.

– Jag har inte koll på någon all-
män kommunstyrelsemail. Jag får 
ju den mail som är adresserad till 
mig, kommenterar Sivert Åker-
ljung (KD) och Ove Wallin (C) 
svarar:

– Det jag känner till är ett mail 
för två år sedan som borde kom-
mit mig till del. Vet dock inte hur 
det kom till kommunkansliet från 
början. Detta redde vi ut med 
tjänstemännen som ett förbiseen-
de om jag minns rätt.

Politikerna och även kommun-
invånarna kan däremot begära ut 
kommunstyrelsens postlista och 
utifrån den, be att få se inkomna 
mail eller brev i sin helhet. Men i 
och med att MN:s mail inte regist-
rerats, ”finns” det inte heller.

– Alla mail skickas inte ut till 
alla personer i politiken, adressen 
”kommunstyrelsen” är för regist-

rering i postlistan i vilken dina 
mejl ska finnas, svarar Adam Reu-
terskiöld (M).

Kommunens kanslichef Daniel 
Liljekvist, förklarar:

– Kommunstyrelsen och de öv-
riga funktionslådorna får många 
mail varje dag och allt registre-
ras inte på postlistan. Som regel 
registreras allt som bedöms som 
viktigt och som ska kunna vara 
sökbart framöver. När det är mail 
som kommer in riktade till kom-
munalrådet, brukar vi registrera 

mailet på postlistan när det finns 
ett svar till frågeställaren. Allt som 
tillhör ett ärende registreras, säger 
Daniel Liljekvist.

Det är med andra ord registra-
torn som gör bedömningen vilken 
post som är viktig eller ej.

– Det är inte någon tjänsteman 
som ska sitta och göra bedöm-
ningar av vilket som är viktigt och 
utifrån det sedan registrera, samt-
lig post måste registreras anser 
vi, kommenterar Desirée Björk, 
Öpartiet.
I kommunallagen står bland annat 
att e-post och pappershandlingar 
är en allmän handling och dessa 
ska registreras så snart de har kom-
mit in till eller upprättats hos en 
myndighet. ”Handlingar som inte 
omfattas av sekretess behöver inte 
registreras om de hålls ordnade så 
att det utan svårighet kan fastställas 
om de har kommit in eller upprät-
tats.”

I kommunens egna riktlinjer för 
hantering av dokument står bland 
annat att ”enligt Tryckfrihetsför-
ordningen är en handling allmän 
om den är inkommen till eller upp-
rättad hos kommunen. Inkorgens 
register över inkomna e-postmed-
delanden räknas också som allmän 
handling. Extern och intern e-post 
som kräver svar ska alltid besvaras 
inom två arbetsdagar”.

MN:s mail har nu registrerats i 
postlistan.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

E-post till KS går inte till styrelsen 

DOKUMENTATION ”Som regel registreras allt som bedöms som viktigt” ’’

Kommunstyrelsens e-postadress går inte till de förtroendevalda som man skul-
le kunna tro. Vill man ha sin mail registrerad som inkommen, är det däremot en 
god idé att skicka till adressen, men alla inkomna mail registreras dock inte.                         
                                          FOTO: ARKIV

”Detta är inte första 
gången som jag märkt 
att mail inte har kommit 
fram till oss ledamöter”
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KOMMUNEN | I Lärarförbundets 
skolranking ”Bästa skolkommun 
2018” har Ekerö kommun back-
at från plats 89 till plats 112 i 
landet.

– Kommunen placering på 112:e 
plats bland landets 290 kommu-
ner i 2018 års Bästa skolkommun, 
är en försämring med 23 place-
ringar jämfört med året innan. I 
Stockholms län är Ekerö rankad 
som nummer elva av 26 kommu-
ner. Danderyd placerar sig bäst i 
länet.

Lärarförbundets undersökning 
bygger på en jämförelse av 13 kri-
terier. Jämfört med året innan har 
Ekerö förbättrat sin rankning på 
bland annat lärarnas utbildnings-
nivå och andelen elever som upp-
når högskolebehörighet, medan 
kommunen i förhållande till andra 
gått bakåt på sjukfrånvaron och 
elevernas meritvärde i årskurs 9. 

I Skolverkets databas Siris fram-
går att Ekerö kommun satsar be-
tydligt mindre resurser för lärare 
jämfört med riket och med Stock-
holms län. Det finns bara två kom-
muner i landet (Haparanda och 
Simrishamn) som satsar mindre. 

– Det är inte självklart att det 

är den kommun som lägger mest 
resurser eller har högst kostnader 
för sin barn- och utbildningsverk-
samhet som får bäst resultat. Det 
handlar om hur vi effektivt an-
vänder resurserna och skapar en 
bra arbetsmiljö för elever och per-
sonal, kommenterar Lena Gerby 
(M), barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande.

– Under mandatperioden har vi 
blivit utsedda av PwC och Svenskt 
näringsliv som en av landets mest 
resurseffektiva kommuner, samti-
digt som Sveriges kommuner och 
landstings årliga rapport ”Öppna 

jämförelser” rankar oss som lan-
dets åttonde bästa skolkommun. 
Under mandatperioden har vi 
även satsat på lärarna genom ex-
empelvis kompetensutveckling, 
samarbete med universitet och vi 
har sänkt kostnaderna på peda-
gogiska måltider. I medarbetar-
undersökningar framgår att vi har 
nöjda medarbetare i skolorna som 
anser att deras kunskap tas tillva-
ra, att de utvecklas i sin yrkesroll 
och har stor frihet att forma sin 
arbetsdag. Att vi har nöjda lärare, 
en bra arbetsmiljö och elever som 
får möjlighet att uppnå sin fulla 

potential, anser jag är viktigare än 
exakt hur mycket vi spenderar i 
förhållande till andra kommuner, 
säger Lena Gerby.

Lärarnas välmående i kommunen 
har däremot försämrats med 85 
platser i Lärarförbundets ranking. 
I kriteriet ”friska lärare” har Ekerö 
kommun fallit från plats 33 till 
plats 118. Av 290 kommuner har 
kommunen plats 283 när det gäl-
ler lärartäthet, plats 236 i kriteriet 
”utbildade lärare” och för ”resur-
ser” hamnar kommunen på plats 
234. Kommunen ligger på plats 

193 när det gäller att eleverna kla-
rar gymnasiet på tre år.
– Läraruppdraget blir allt tyngre 
ute på skolorna och resurserna 
minskar. Man säger att det det ska 
lösa sig med digitalisering och ef-
fektivisering, men det tror inte vi 
som jobbar i skolan är möjligt, vi 
kan inte bli mer effektiva än vad 
vi redan är och det är en hög sjuk-
skrivningsstatistik bland lärare, 
säger Åsa Lindqvist Rodell, Lärar-
nas riksförbund.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Kommunen backar i skolranking

SKOLA

Skolverkets kostnadsstatistik för kostnad per elev i kronor, de heldragna linjerna visar Ekerö kommuns statistik.                                           KÄLLA:SKOLVERKETS DATABAS SIRIS

”...vi kan inte bli mer effektiva än vad vi redan är” ’’

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



 Detta är en annons från FÄRINGSÖ TRÄ

Fönsterstjärnor, ljus-
slingor eller dörrkransar
 – hos Färingsö trä finns 
alla ljuspunkter och de-
korationer som hör julen 
till, oavsett om man vill 
skapa en klassisk stäm-
ning eller gå åt det mer 
moderna hållet. Vill man 
ha smakråd får man det 
på köpet.

På Färingsö träs jultorg strax 
innanför entrén, råder full jul-
stämning. Här har Anne-Li Dolk 
och kollegorna fyllt upp med 
allt som hör julen till och även 
lagt till några egna favoriter som 
man inte visste fanns. Oavsett 
om man vill ha klassiska stäm-
ningshöjare eller mer moderna 
dekorationer, så finns de här. Alla 
elektriska ljus är också upphäng-
da för att man ska kunna se hur 
de ser ut när de lyser. Här finns 
strålande pappstjärnor, ledsling-
or för utom- och inomhusbruk i 
olika färgställningar samt förra 
årets storsäljare LED-block-
ljus som ger en varm känsla av 
levande ljus, utan risk för olyckor 
och brand.

– Vissa av dem har timer ock-
så, så man kan ha dem brinnan-
de under de tider man vill. Dess-
utom har vi LED-ljus i form av 
vanliga, långa stearinljus, berät-
tar Anne-Li som själv gillar julen 
och den möjlighet som den ger 
att skapa stämning med hjälp av 
ljuspunkter i hemmet. Det som 
hon inte vet om produkterna de 
säljer är inte värt att veta.

Inne som ute
Det är dock inte bara inomhus 
som lampor och ljus kan skapa 
stämning, allt fler dekorerar 
också sina hem utvändigt med 
ljusslingor för att jaga bort 
mörkret.

– Vi har både enstaka slingor 
och sådana som man kan bygga 
ihop till större system. När man 
köper LED-slingor kan man 
numera också välja på ”daylight” 
och ”warm white”, vilket gör att 
man kan få antingen varmt eller 
kallt ljus, beroende på vad man 
föredrar.

Hon visar också upp det stora 
sortimentet med fönsterljus-
stakar och hängande julstjärnor. 
Här finns både klassiska stjärnor 
i såväl papper som metall, men 
även lite modernare i trä. 

– Om man ska titta till vilka 
trender som gäller så är det 
populärt just nu att ösa på med 
mycket av allt och blanda både 

ljusstakar, stjärnor och slingor. 
Många vill ha mycket av allt och 
gå åt det amerikanska hållet.

Årets nyhet
Hon visar upp en av årets nyhe-
ter som är ett strutformat nät 
med små ljuspunkter som man 
lätt kan trä över granen och gör 
att man inte behöver trassla 
med sladdar och annat.

Vill man göra det enkelt för sig 
själv kan man också köpa den 
täta konstgranen som redan är 
utrustad med lampor. Och för 
den som alltid längtat efter ett 
glittrigt och färgglatt flygplan 
med en ren som chaufför och 
som strålar ut ”Merry Christ-
mas” från propellern där fram, så 
finns även den att köpa här.Det 
tjänar du på i längden. 

Strålande juldekorationer

www.faringsotra.se

Anne-li Dolk och hennes kollegor erbjuder ett stämningsskapande sortiment som både innehåller klassiska julbe-
lysningar och mer moderna.

’’ ”...man kan 
få antingen 
varmt eller 
kallt ljus, 
beroende 
på vad man 
föredrar.”
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”...vi ska naturligtvis ha en miljöplan så snart som möjligt” ’’
KOMMUNEN | Kommunen har 
ännu inte utarbetat en ny miljö-
strategi trots att uppdraget om 
att göra en sådan gavs i början 
av förra mandatperioden. Adam 
Reuterskiöld (M), kommunsty-
relsens ordförande och Ulrika 
Sandin (MP), diskuterade detta i 
tidningens radioprogram.

I december 2014 beslutade kom-
munstyrelsen att ge stadsarkitekt-
kontoret i uppdrag att utarbeta en 
ny miljöstrategi för kommunen, 
då den senaste miljöstrategin av-
såg åren 2006 till 2010. Men upp-
draget är fortfarande pågående, 
vilket innebär att kommunen i 
dagsläget inte har en miljöstrate-
gi. 

– Miljön är en prioriterad frå-
ga för oss inom Ekeröalliansen, 
både lokalt och globalt. Vi har sex 
olika strategier och planer som 
innehåller miljödelar, så det inne-
bär inte att vi inte planerar för det. 
Däremot har vi inte gjort en sam-
lad miljöplan. Det ska vi göra men 
det har inte riktigt hunnits med då 
vi har haft arbetet med kommu-
nens översiktsplan, avfallsplanen, 
VA-planen och energi-, trafik- och 
dagvattensstrategin, sa Adam Re-
uterskiöld.

Miljöpartiet Ekerö har utarbetat 

en miljöplan där man utgått från 
den miljöklimatfärdplan som Mil-
jöpartiet på riksplan tagit fram för 
att lägga en strategi för hur Sverige 
ska nå Parisavtalets mål.

– Vi hade ett färdigt, gediget 
material, men det tog ett par må-
nader för oss att få den anpassad 
till Ekerönivå. Kommunen hade 
lokala miljömål mellan 2006 och 
2010, vilket är en förutsättning för 
att man ska kunna vara medlem i 
Sveriges ekokommuner. Men trots 
beslutet 2014 om att ta fram en ny 
miljöplan, har inget skett, kom-
menterade Ulrika Sandin (MP).

Hon tog också upp den trafikstra-
tegi som togs fram i kommunen 
och som hon menar var bra.

– Den hade verkligen kunnat 
göra skillnad för klimatet, men 
den valde Ekeröalliansen att dra 
tillbaka. Den var färdig och skulle 
upp till fullmäktige för antagande, 
det var en liten detalj om att få in 
mer vattenburen kollektivtrafik i 
strategin vilket vi var positiva till. 
Men vi ifrågasätter väldigt starkt 
varför strategin inte kommit till-
baka för antagande, sa Ulrika San-
din.

Adam Reuterskiöld kommen-
terade:
– Jag tror inte att våra uppfattning-

ar skiljer sig åt så mycket i sak, men 
ibland måste man prioritera vad 
och hur vi gör saker. Att ta fram en 
miljöstrategi kräver mycket resur-
ser och framförallt ska det hänga 
ihop med alla de andra planerna. 
Men vi jobbar med miljön konti-
nuerligt och vi ska naturligtvis ha 
en miljöplan så snart som möjligt.

Kan ni tänka er att ta råd av Mil-
jöpartiet som redan tagit fram 
en plan?

– Absolut, det finns ingen kon-
flikt här. Det är bara en prioritering 
av vad som ska göras först, svarade 
Adam Reuterskiöld.

Ulrika Sandin tyckte däremot att 
det var allvarligt att han sa att de är 
överens.

– Ni antog översiktsplanen utan 
att ha det mest grundläggande på 
plats. Om vi inte har lokala mil-
jömål och en strategi för hur vi ska 
hantera klimatet när vi planerar för 
kommunens framtid, då rimmar 
det inte särskilt väl, sa Ulrika San-
din.

– Det är inte riktigt sant, vi har 
ju med sex olika planer, svarade 
Adam Reuterskiöld och Ulrika 
Sandin replikerade:

– Men flera av de här planerna 
var inte klara när översiktsplanen 
antogs och är fortfarande inte det. 

Hur kommer det sig att några 
planer inte är klara ännu?

– Vi har haft mycket annat att 
göra som också har inneburit mil-
jöarbete. Är det viktigt att ha en 
plan på plats eller att jobba aktivt 
med mijlöarbete? Det är den prio-
riteringen som vi har gjort och hit-
intills har vi agerat så att vi har ar-
betat med konkreta miljöåtgärder. 
Men översiktsplanen är komplett, 
den kan kompletteras med ytterli-
gare planer och där är det miljöpla-
nen som vi absolut ska jobba med, 
svarade Adam Reuterskiöld.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Kommunen saknar ännu miljöplan 
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RADIO LYSSNA
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på  www.malaroarnasnyheter.se 

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

Ökat 

invånarantal 
KOMMUNEN | Under 2017 ökade 
antalet invånare i kommunen med 
nära 350 till 27 753 personer (1,3 %). 
Innevarande års befolkningsprog-
nos tar sikte på en större ökning 
om drygt 400 personer (1,5 %) 
och når då 28 161 kommuninvåna-
re. Vid halvårsskiftet hade antalet 
invånare ökat med 314 (1,1 %) och 
befolkningsutvecklingen de sista 
tolv månaderna har varit cirka 480 
personer (1,8 %). Den preliminära 
befolkningen 31 juli 2018 är 28 121 
invånare och det månatliga utfal-
let pekar mot att prognosen kan 
nås. Mer långsiktigt är att utveckla 
kommunen för att nå 35 000 invå-
nare år 2030 i enlighet med Ekerö 
kommuns översiktsplan. En god, 
men något mer måttfull, befolk-
ningsutveckling pekas ut i befolk-
ningsprognosen för kommande 
åren 2019–2021.                                                                   
  

                              
Fler äldre
KOMMUNEN | I Ekerö kom-
mun är andelen kvinnor och 
män i stort sett jämt fördelad. 
Förvärvsintensiteten är hög och 
många mälaröbor pendlar ut från 
kommunen. Fortsatt är många i 
kommunen unga. Vid halvårsskif-
tet är andelen barn och ungdomar 
till och med 19 år, 29 %. I en lång-
sam, men stadig takt, förändras 
åldersammansättningen med fler 
”äldre-äldre” i Ekerö kommun.                                                
                                                

  

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.

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



Välkomna till oss! 
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MUNSÖ | I början av november 
föll Kajsa Ottosson olyckligt av 
hästen under en ridtur på Munsö 
och slog i huvudet så att hon 
blev medvetslös. Utan att tänka 
agerade nioåriga dottern Meja 
både klokt och rätt.

Det var inget märkvärdigt med 
den dag då Kajsa och Meja Ot-
tosson lånat varsin häst i Österås 
stall på Munsö och skulle rida ut i 
det vackra höstvädret. De är båda 
hästvana sedan tidig ålder, rider 
så ofta de får tillfälle och brukar 
komma hem ett par timmar senare 
fyllda med positiv energi och gläd-
je. Men den här gången blev det 
annorlunda.

– Vi hade precis träffat på en an-
nan ryttare, hälsat glatt och skulle 
börja trava när min häst skuttade 
till för en vattenpöl. Jag minns att 
jag såg hästen underifrån, sen var 
det helt svart och jag kommer inte 
ihåg någonting mer, berättar Kajsa 
Ottosson.

Hon föll illa när hon for av häs-
ten och drabbades av både hjärn-
skakning, en liten hjärnblödning 
och blev medvetslös. Dottern 
Meja såg vad som hände och age-
rade blixtsnabbt utan att förlamas 

av pressen i den dramatiska situ-
ationen.

– Jag fångade in mammas häst 
och sedan ledde jag båda hästar-
na tillbaka till stallet och hämtade 
hjälp. Jag kände mig inte rädd då 
och det verkar som om jag visste 
vad jag skulle göra, säger Meja, 
som trots sin unga ålder lyckades 
hålla huvudet kallt.

Tillsammans med hjälpen åter-
vände hon till Kajsa som då hade 
vaknat upp. Ambulans och ambu-
lanshelikopter kom till platsen och 
Kajsa fick lyftas ombord och trans-
porteras till Karolinska sjukhuset. 

När all spänning släppt kom också 
Mejas reaktion.

– På kvällen blev jag ledsen för 
jag ville inte att mamma skulle vara 
på sjukhus, säger hon.

Efter två dygn på sjukhus fick 
Kajsa komma hem med en mör-

bultad kropp och sviter i form av 
trötthet och huvudvärk. Med facit i 
hand har hon också dragit en viktig 
lärdom.

– Något som jag verkligen har 
förstått av det här är hur viktigt det 

är med en hjälm som är godkänd 
för alla typer av stötar. Få ridhjäl-
mar idag är godkända för slag mot 
sidan av huvudet, vilket är det van-
ligaste vid ridolyckor. Hade jag haft 
en hjälm som provats ut och god-

känts för just sidoslag, så  hade mitt 
huvud nog klarat sig bättre, säger 
Kajsa som ändå är glad att det inte 
gick ännu värre.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Mejas agerande räddade mamma

RIDSPORT

”Jag kände mig inte 
rädd då och det verkar 
som om jag visste vad 
jag skulle göra”

Både Kajsa och Meja Ottosson är vana vid att handskas med hästar, men olyckan hände på en sekund utan att någon 
hann reagera på vad som höll på att ske.                     FOTO: LO BÄCKLINDER

08-560 300 15      www.ekerohalsorum.se      ekerohalsorum@gmail.com      Bryggav 131D

 JULMYS hos oss 
den 3 december kl 18-20

Vi bjuder på pepparkakor och varm dryck

Njut av klangresa kl.19

Vi har öppettider även kväll och helg
Hitta din tid på: Bokadirekt.se

Varmt välkomna!  Johanna, Lottie & Ulrica

KÖP JULKLAPPAR 
Presentkort, smycken, värmekuddar, yogaprops, té och oljor

GRATIS! 
Ingen 

anmälan 
krävs

ENDAGS-RETREAT 
9 december 

med Ulrica Boajé 
och Åsa Chaikat

Yoga, Mindfulness, 
Föreläsning, Meditation 

och raw food.
Info och anmälan till 

ekerohalsorum@gmail.com

Du kommer väl ihåg 
att använda ditt 
friskvårdsbidrag 
och ActiWay?

Boka tid idag! 
Vi har öppet för massage 
och yoga runt jul och nyår.

 28/12 Hatha Flow 

 29/12 Yin 

(se tid och boka på bokadirekt)



19 MÄLARÖARNAS NYHETER • 28 NOVEMBER 2018 

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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EKERÖ KOMMUN SÖKER NYA MEDARBETARE

HITTA DITT 
NYA JOBB 
I EKERÖ!

Metod- och kvalitetsutvecklare LSS

Enhetschef omsorgen

ARBETSBESKRIVNING
Vi söker en metod och kvalitetsutvecklare 
till vår LSS-sektion, som hjälper oss att 
vidareutveckla och skapa metoder för att 
kvalitetssäkra verksamheterna. Du kommer 
att vara vår omvärldsbevakare som har 
koll på det som sker inom våra områden 
och omvandlar det till konkreta förslag. 
Ditt arbete genomförs i samverkan 
med respektive ansvarig enhetschef.

ARBETSBESKRIVNING
Vi söker en närvarande och engagerad chef 
till våra självständiga arbetsgrupper inom 
daglig verksamhet, som vill fortsätta att 
vidareutveckla den fantastiska versamhets- 
kvalitet som hittills har skapats och som 
har stora potentialer att erövra ytterligare 
nivåer. 

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har relevant högskole-
utbildning med inriktning social omsorg, 
med kunskaper i metoder och arbetssätt 
inom LSS och kvalitetssäkringsarbete.  

Det är viktigt att du har en god pedagogisk 
förmåga, är bra på att lyssna, kan skapa 
förutsättningar för dialog och får förbätt-
ringar att bli en del av verksamheten.

KVALIFIKATIONER
Du har erfarenhet av chefs- och ledarskap 
med budgetansvar och ekonomisk uppfölj-
ning. Du har kunskap och erfarenhet av att 
leda arbetsgrupper och en bred kunskap 
om olika funktionsnedsättningar med 

kunskapsområde.

Läs mer på ekero.se/ledigajobb

MÄLARÖARNA | Under hösten 
och våren får sjunde- och åtton-
deklassarna i tre av kommunens 
högstadieskolor ta del av en 
utbildning som ska förbättra 
den psykiska hälsan och minska 
självmordshandlingar. Tidigare 
studier av metoden visar en ned-
gång i antalet självmordsförsök 
med 50 procent.

Med start i november nådde det 
omfattande forsknings- och ut-
bildningsprogrammet YAM 
(Youth Aware of Mental Health) 
flera av Ekerös skolor. Projektet 
genomförs bland tusentals ung-
domar mellan 14 och 16 år i Stock-
holms län och på Ekerö är det 
Träkvista skola, Uppgårdsskolan 
och Tappströmsskolan som har 
tackat ja till att delta.

– När vi fick frågan om vi ville 
vara med fanns det ingen tvekan. 
Det ligger helt rätt i tiden med 
tanke på den stora utmaning som 
vi har med stigande siffror kring 
ungdomars psykiska ohälsa, sä-
ger Fredrik Jarny, rektor på Tapp-
strömsskolan.

Tidigare studier bland 10 000 
elever i tio EU-länder har visat 

att antalet nya självmordsförsök 
minskat med 50 procent efter ge-
nomfört YAM-program och för-
hoppningen är att utbildningen nu 
ska bli permanent för alla skolor i 
Stockholms län.

Innan utbildningen påbörjas ge-
nomförs en enkät som ska fånga 
upp hur eleverna mår.

– Bland alla de tusentals enkä-
ter vi genomfört hittills har ett par 
hundra elever visat sig må dåligt. 
Dessa identifierar vi och kontaktar 
för att säkerställa att de får hjälp. 
Det vi sett hittills är att i stort sett 
alla redan har fått hjälp genom sko-
lan och det är positivt med tanke på 
att man ofta säger att skolan missar 
de elever som mår dåligt, berättar 
Eva Lundin, projektsamordnare 
för YAM vid Nationellt centrum 
för suicidforskning och prevention 
av psykisk ohälsa vid Karolinska 
institutet.

Bortsett från avidentifieringen av 
de elever som mår dåligt, är hela 
studien anonym och ingen skolper-
sonal finns med under utbildnings-
tillfällena som äger rum under fem 
lektionstimmar utspritt över tre 
tillfällen. Eleverna får på olika sätt 

arbeta aktivt med utbildningsma-
terial samt genomföra rollspelsöv-
ningar med tränade övningsledare, 
för att lära sig hantera stress, kriser 
och vad man gör när man själv eller 
en kompis blir deprimerad eller får 
självmordstankar.

– Innehållet i YAM ingår i sko-
lans läroplan och vi hjälper skolor-
na att genomföra de här momen-

ten, varav många kan vara svåra att 
prata om annars. Det vi går igenom 
i utbildningen ingår i ämnena sam-
hällskunskap, idrott och hälsa, bio-
logi samt hem- och konsument-
kunskap, säger Eva Lundin. 

Hon berättar att de trots att stu-
dien fortfarande pågår, redan kan 
se signaler om att insatsen har po-
sitiva effekter.

– Det viktigaste med den här ut-
bildningen är att ungdomarna får 
verktyg att både ta hand om sig 
själva och sitt mående samt att 
kunna hjälpa sina kompisar om det 
är någon som mår dåligt. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Skolprojekt mot psykisk ohälsa

SKOLA

YAM-projektet har 
visat sig vara väldigt 

effektivt för att ge 
ungdomar verktyg 

för att hantera 
psykiska besvär.

FOTO: ARKIV

SKOLVAL 201
Från den  januari – 1  februari ska du göra skolval till 
förskoleklass. 
Under januari är ni välkomna till de informationsträffar som respektive 
skola håller om sin verksamhet.

www.ekero.se 
Information om skolvalet skickas till berörda vårdnadshavare i slutet 
av november. Du kan läsa mer på www.ekero.se/skolval201

560 340 00

Ditt taxibolag
på hemmaplan

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

Vi har idag 40 fordon i trafik med välutbildade förare som 
har oslagbar lokalkännedom och kör miljövänliga fordon!
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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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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.

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!

EKERÖ | För ett par veckor 
sedan kom Charlotta och Eric 
Boström från Träkvista hem från 
sina andra volontärresa för att 
leverera ambulansmotorcyklar 
till Kenya. Ett engagemang som 
har givit dem både nya perspek-
tiv på livet och mängder av min-
nesvärda ögonblick.

Charlotta och Eric är såväl resvana 
som rutinerade mc-förare, men det 
finns ingen tvekan om att deras se-
naste motorcykelresor varit extra 
minnesvärda. Berättelserna duggar 
tätt när de berättar om vad de upp-
levt under sina resor till Kenya där 
de varit med och levererat motor-
cykelekipage som ska transportera 
födande kvinnor till sjukhus.

Men allt började för fyra år sedan 
på en helt annan kontinent.

– Jag fick förfrågan om att åka 
med en biståndsorganisation till 
Nepal efter jordbävningen där för 
några år sedan. De upplevelserna 
jag fick där var väldigt starka och 
när jag kom hem pratade jag och 
Charlotta om hur vi skulle kunna 
göra skillnad och hjälpa utifrån 
våra förutsättningar. Till slut hitta-
de vi detta projektet som vi enga-
gerade oss i, berättar Eric.

Tillsammans driver de ett företag 
som arbetar med produktutveck-
ling och tillverkning, bland annat 
inom det medicinteknisk området 
och har ett hundratal anställda. In-
ledningsvis bytte de personalens 
julklappar med en ekonomisk gåva 
till organisationen Eezer och fick 
stor positiv respons från persona-
len. Därefter har engagemanget 
ökat och de har kunnat använda 
sin egen och de anställdas kompe-
tens för att utveckla både ambu-
lansmotorcyklarna och den ideella 
verksamheten vidare. Idag stöttas 
de både praktiskt och ekonomiskt 
av såväl organisationer och företag 
som privatpersoner.

Till grund för verksamheten ligger 
FN:s utvecklingsmål som handlar 
om att minska mödradödligheten 
radikalt fram till 2030.

– Många av de afrikanska möd-
rarna är omskurna och därför får 
de ofta väldigt komplicerade för-
lossningar och dessutom är kvin-
norna många gånger för unga för 
att få barn, förklarar Charlotta.

Svårtillgängliga byar, dyrt med 
bränsle och svårt att få tag i reserv-
delar till bilar gör att lösningen 
med mc-ambulanser fungera väl 

där det är långt till förlossningsk-
liniker. 

Så här långt har Eezer levererat 
ett femtontal ekipage till Kenya 
bland annat och fler är på väg till 
andra afrikanska länder. Till exem-
pel har årets fredspristagare Denis 
Mukwege beställt två motorcyklar 
till sitt sjukhus för våldtagna kvin-
nor i Kongo.

– När vi har varit på plats har 
vi själva kört ut motorcyklarna 
till byarna och vi har haft otroligt 
fina möten på vägen. På många 
ställen har de aldrig ens sett vita 
människor och vi väcker mycket 
uppmärksamhet när vi kommer, 
säger Charlotta.

Hon och Eric berättar om de 
många gånger strapatsrika resorna 
i oländig terräng, men också hur 
mycket glädje och tacksamhet som 
de möts av när de kommer fram till 
de olika platserna.

– Vi får träffa byäldste, läkare, 
politiker och många andra viktiga 
personer, men också skolbarn och 
unga kvinnor som åkt med ambu-
lansen när de ska föda, säger Eric.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Vill minska mödradödligheten

VOLONTÄRARBETE

FAKTA MOTORCYKELAMBULANSER OCH MÖDRADÖDLIGHET

>> Mödradödligheten i världen minskar, men fortfarande dör om-
kring 800 kvinnor per dag i samband med graviditet eller förlossning.

>> Varje ekipage kostar 45 000 kronor och det finns donatorer som 
väljer att betala en hel mc-ambulans och kan då följa hur ens ”egen” 
ambulans används.

>> Alla motorcyklar är registrerade i ett trackingsystem och det förs 
noggrann bok över hur de används.

Eric och Charlotta besökte doktor Jackson Njapit, läkare på Koyiaki clinic i byn 
Talek i Massai Mara, under sin senaste resan. Längst t.v. står Eric och Charlotta 
och fyra fr.v. Jackson Njapit. I förgrunden ses en ambulansmotorcykel.   
                                   FOTO: PRIVAT

Julförsäljning!
 
 

 

OBS! vi kan endast ta emot kontant eller Swish

Söndag 
9/12

kl 11-15 

•

Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4 

eller via webben www.radioviking.se

Tidningens eget 
radioprogram

Med Ewa Linnros 
och Jocke Jonsson 

torsdagar 17-19  på 
Radio Viking 101,4

Nyheter, trafikrapport, väder, spännande 
gäster, tävlingar med fina priser och allt 
handlar om Mälaröarna! Ställ en fråga 
till kommunens informationschef, vi tar 
upp det i programmet. Maila frågan till 
radio@malaroarnasnyheter.se  nyheterMÄLARÖARNAS

01,444444444444444444444444444444444444444444444444444444 

Det går också att lyssna på www.radioviking.se I Senaste programmet finns på www.malaroarnasnyheter.se I Intervjuer och bilder läggs också ut på 

”God kväll Mälaröarnas” Facebook-sida I Arrangör: Mälaröarnas nyheter i samarbete med Föreningen kultur och musik på Mälaröarna och Radio Viking

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

Onda muskler tar väldigt mycket energi!
Vi finns här och hjälper dig gärna!

3 sorters sill
nykokt småpotatis

gräddfil , rödlök , sikrom
västerbottenost
bröd , smör

Långbakad dragen oxbringa i kryddbuljong, confiterad rotselleri 
puré på vinteräpple och havssalt samt syltade trattkantareller

Saltbakad Roscofflök, puré på rovor, löksky
rökig rotselleri, syltade trattkantareller

Ankbröst a lá orange
Serveras med apelsinsky smörstekt brysselkål, knaperstekt fläsk, råstekt potatis

Ceci a lá orange
Serveras med apelsinsky smörstekt brysselkål, ostronskivling, råstekt potatis

Tiramisu 
smaksatt med muscavadocremé och cointreau

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

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

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

485

BOKA BORD PÅ
info@restjungfrusund.se

0 8 – 5 6 0  3 5 0  0 0

Serveras from 30/11 - 22/12

Öppetider fredagar 11- 22.30 lördagar 12 – 22.30
Vid större sällskap kan vi öppna för andra dagar i veckan

Vi serverar även från våran a lá cartemeny

www.restjungfrusund.se

B R Y G G A V Ä G E N  1 3 3  E K E R Ö

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

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

.........................................................................
EKERÖ BIO

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

Rigoletto
Verdi

Adelsö Ringväg 278

NYA ÖPPETTIDER
Lördagar & söndagar 11-16

Övriga tider ring 070-440 41 63

Besök Adelsö



24 24 MÄLARÖARNAS NYHETER • 28 NOVEMBER 2018 

FOLKPARK
Ölsta

Ölsta folk parkolstafolk park .seHållplats Ölsta f olketshusSolbergavägen 1, Färentuna

Glöggsalsa
8 december 18: 30 - 0 1:00

 

Entré, glögg, soppbuffé, 195 kr.  Entré, glögg, 150 kr.

Förboka via Swish för attt vara säker på att få soppbuffé! 

 123 551 64 30 / Glöggsalsa+namn  

 Mat, vin- och ölbar – Hedin Event AB

19:00 dansutlärning, 19.30 livemusik och dans

Sollenmontunos

FOLKPARK
Ölsta

Ölsta folk parkolstafolk park .seHållplats Ölsta f olketshusSolbergavägen 1, Färentuna

Musik & mat

Biljetter & meny finns på tickster och olstafolkpark.se 

Entré + matpaket 375 kr. Endast entré 150 kr. 

med Top Dogs  
DeLuxe & kocken   

       
Fredrik Hedin

30 november 18:30-23:30

•  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

Utställning
Lena Hellström-Sparring – gouache, 
akvarell och akryl. Utställningen på-
går t.o.m. 19/12. Profydents väntrum, 
Ekebyhovsvägen 1 (vid brandstatio-
nen). Mån-tor, kl 8-17.

Galleri Utkiken
Fantasifulla Krakowkrubbor gjorda av 
skolbarn från Krakow. Utställningen 
pågår 1/12 t.o.m. 6/1.

 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: 29/11 och 6/12 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och 
kultur på Mälaröarna, Radio Viking

Film
”Cinema Paradiso”. Regi: Guiseppe 
Tornatore, Italien 1988. Medlemskort 
i Filmstudion berättigar till höstens 
samtliga filmer. Enstaka biljetter får 
ej säljas.
När: 29/11 kl 19.30
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum.
Arr: Ekerö filmstudio

Musik och mat
Bandet ”Top Dogs Deluxe” och kock-
en Fredrik Hedin bjuder på ”Musik 
och mat”.
När: 30/11 kl 18.30

Var: Ölsta Folkets hus
Arr: Ölsta folkpark, Hedin event, Live 
Music Rules

Julmarknad Ekerö centrum
Träffa tomten, julklappsinsamling i 
samarbete med Rädda Barnen och 
Mälarökyrkan, glögg och pepparka-
kor m.m.
När: 1/12 kl 10-15
Var: Ekerö centrum
Arr: Ekerö centrumförening

Julmarknad Adelsö
Hitta rätta julklappen och julmaten 
längs Adelsö ringväg. Konsthantverk 
i ”Adelsö smedja”, second hand i 
”Gammalt och nytt”, julmarknad i 
”Café Hovgården” och ”Hembygds-
gården”, ”Adelsö butik” erbjuder 
provsmakning och Toftabutiken har 
heminredningsdetaljer med julkänsla.
När: 1/12 kl 11-16
Var: Längs Adelsö ringväg
Arr: Adelsö smedja

Julmarknad Sånga Säby
Produkter från småskaliga gårdar 
och lokala producenter, matservering 
och aktiviteter för barnen.
När: 1-2/12 kl 11-16
Var: Sånga-Säby konferensanlägg-
ning
Arr: Sånga-Säby

Ekebyhovs slott
1/12 kl 14: Färingsö nya kammar-
orkester (FNYKO) – dirigent Erik 
Nordenbäck. Arr: Ekerö-Färingsö 
Röda korskrets.
2/12 kl 12-16: Hantverksjulmarknad. 
Arr: Ekerö-Färingsö Röda korskrets.

Julmarknad Hilleshög
Akvareller, stickat, trasmattor, möb-
ler, kläder, renoverat och vintage.
När: 1-2/12 kl 12-16
Var: Gamla skolan vid Hilleshögs 
kyrka

Rysk sagostund
Sagostund på ryska för barn fr 3 år. 
Efteråt blir det sagopyssel.
När: 1/12 kl 13
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kultur

Livespelning
Artisten Stefan Sundström gör en 
intim stödspelning på dansbanan till 
förmån för festplatsen.
När: 1/12 kl 16-21
Var: Skå festplats
Arr: Skå festplats

Live opera
”Rigoletto” av Verdi från Stockholms-
operan med Karl-Magnus Fredriks-
son och Ida Falk Winland.
När: 1/12 kl 15
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Ölsta folkpark, Live på bio

Julmarknad Skå
Stämningsfullt firande med tombola, 
levande musik, godsaker, julloppis 
och väl utvalda försäljare. Glögg-
bar med egenkokad glögg, levande 
musik, folkparkslekar, julmat, fika och 
dryck – allt omgärdat av eldar och 
kulörta lyktor.
När: 2/12 kl 11-16
Var: Skå festplats
Arr: Skå festplats

Film
”Den lyckligaste dagen i Olle Mäkis 
liv” . Regi: Juho Kuosmanen, Finland 
2016. Medlemskort berättigar till hös-
tens filmer.
När: 6/12 kl 19.30
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum.
Arr: Ekerö filmstudio

Glöggsalsa
Dans till 12-mannabandet ”Sollen-
montunos” och mat av kocken Fred-
rik Hedin. Soppbuffé och glögg.
När: 8/12 kl 18.30
Var: Ölsta Folkets hus
Arr: Ölsta folkpark

Julmarknad Drottningholm
Skickliga hantverkare och småskaliga 
mattillverkare säljer julens varor.
När: 8/12 kl 10-18, 9/12 kl 10-17
Var: Drottningholms slott
Arr: Svenska slottsmässor

Julmarknad Kaggeholm
Lokala producenter av konsthant-
verk, ätbara saker och presentartik-
lar. Ridning för barn. Kaggeholms 
musiklinje bjuder på Luciatåg kl 13 
och kl 14.30.
När: 9/12 kl 11-16
Var: Kaggeholms slott
Arr: Kaggeholms slott

Julkonsert
Konsert med Mälaröarnas musiksäll-
skap (MÄMUS). Solist – Tua Domi-
nique, dirigent – Erik Nordenbäck, 
konsertmäster – Helena Hansson. 
Kollekten går till Färingsö församling.
När: 9/12 kl 16
Var: Skå kyrka
Arr: MÄMUS



1 och 8 december

Gör julkort och 
pynta peppar-

kakor.

Skriv  
önskelista och 

lämna i tomtens 
brevlåda.

Julfynda i
Bryggeriets 

butiker.

SNART KOMMER 
TOMTEN!

Lördag 1 december och 8 december kl 11–16
kommer tomten på besök. Passa på att ta fina

bilder och lämna din önskelista.

1 DECEMBER OCH 8 DECEMBER.

TÄVLING! 
Vad finns i  

julklappen?  
Skaka, lyssna  

och gissa.

Baklava 
Café & Grill

Så här 
firar vi jul 
i Vällingby.
Isbana
Åk skridskor på Vällingby Torg. 
Från 1 dec om vädret tillåter. 
Vardag kl 10 –20, helg och lov kl 10–18 
(ej Julafton, Juldagen och Nyårsdagen).

Glöggbar
Ta en välbehövlig och värmande paus.
8–9, 15–16, 22–23 dec, kl 12–16.

Träffa tomten
Låt barnen träffa julens stora stjärna.
8, 15, 22 dec, kl 12–16 i k:5.

Julföreställning för alla barn
Barnteatern Vera Vällingby och Klappjakten. 
8, 15 dec, kl 11.30 och 13.30 i k:5.

Luciakonserter
Dags att komma i julstämning.
11 dec, julorkester
12 dec, klassisk luciakonsert
13 dec, julig flashmob
Kl 17.30 i k:5.

Julgransutdelning 
Handla för 500 kronor och få en gran på köpet.*
14–21 dec, butikernas öppettider.

Paketinslagning
Vi slår in dina klappar. I år har Vällingbyborna 
skapat illustrationerna på pappret.
15–16 dec, 18–23 dec. Vardag kl 13–19, 
helg kl 12–18 i k:5.

Julmarknad
En tradition i Västerort.
19–23 dec, kl 10–18.

*Erbjudandet gäller mot uppvisande av ett kvitto från Vällingby Centrum daterat december 2018 

där totalsumman överstiger 500 kronor. Totalt delas 3 500 julgranar ut och erbjudandet gäller en 

julgran per kund. Gäller ej Systembolaget och matbutiker samt tobak, spel eller alkohol.
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BASKET | Damer div 2: 9/12 kl 16:15 Mälaröhallen: KFUM Ekerö - Telge Stars

INNEBANDY | Herrar div 5 B: 8/12 kl 13:45 Mälaröhallen: Adelsö IF - IBF Offensiv Lidingö (B) • 8/12 kl 15:15 Mälaröhallen: Ekerö IK (B) - Ängby IF (B)

FUTSAL | Skå IK startade sin 
futsalsektion till hösten och nu 
spelar de i division 3.

När MN träffar Mikael Larsson, Skå 
IK futsal, hade laget hunnit spela 
tre träningsmatcher.

– Ett av lagen som vi mötte trod-
de vi var i vår klass, men vi slog 
dem ganska lätt. Sedan mötte vi 
två lag från de högsta serierna, 
här visste vi att vi skulle förlora. 
Men det gick hyggligt och vi lärde 
oss jättemycket, berättade Mikael 
Larsson.

Från start var många av spelarna 
äldre, men nu har man bara yngre 
spelare.

– Nu är det många som är i 
19-årsåldern, det förändras vartef-
ter. Men vi har också fått flera lag. 
Vi har ett som är flickor 12 år, ett 
pojklag 10 år och många lag även 
från Ekerö, har hört av sig och vill 
gärna starta upp tillsammans med 
oss. Vi har däremot inte kunnat ta 
emot alla då anmälan för säsongen 
är slut, berättar Mikael Larsson.

Till nästa säsong kan det där-
emot bli fler, om inte Ekerö själva 
vill starta en egen sektion. 

Futsal är inomhusfotboll som 
kommer från Sydamerika. La-
get består av en målvakt och fyra 
utespelare i varje lag och spelas på 
en handbollsplan. Man spelar med 
en mindre boll som inte studsar 
lika mycket som en klassisk fot-
boll.

– Inomhus blir det väldigt myck-
et studs om man skulle använda 
en vanlig fotboll. Det går väldigt 
fort när man spelar futsal och det 
blir ofta mycket fler mål än i en 
fotbollsmatch utomhus. Det är 
lite mer som en blandning mellan 
fotboll och ishockey och det är en 
rolig sport att titta på, säger Mikael 
Larsson som också rekommende-
rar alla att komma och titta.

– Det skulle vara kul om vi fick 
lite publik till matcherna.

Nästa hemmamatch äger rum 
den 15 december i Tappströms 
bollhall. Då möter de Sörskogens 
IF som ligger i botten av tabellen, 
Skå IK ligger ett par placeringar 
över vid denna tidnings tryck.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

KORT OM SPORT

BASKET | Blackeberg Ekerö P07 tog brons i B-slutspelet i Telge Open 
som spelades i Södertälje 2 till 4 november. Basketlaget mötte på tufft 
motstånd, men gav allt i varje match, vilket till slut ledde till ett brons.

Bilden, övre rad från vänster: Adrian Mattsson, Benjamin Laurén, Ludvig 
Ekelund, coach Madelene Mattsson. 
Nedre rad från vänster: Erik Berglund, Victor Hedman, Ture Bengtsson, 
Alexander Tägt Rosendahl. Saknas på bild: Otto Eriksson, Matteo Man-
nerstråle, Edvin Piaro Karlström, Anton Edin.  

                

Sporten ’’
”Det är lite mer som en blandning mellan fotboll och ishockey och 
det är en rolig sport att titta på.”                  Mikael Larsson, Skå IK futsal

Matcher & tabeller

Skå IK:s futsal i division 3

LÄGET DEN 26 NOV

HEMMAMATCHER TILL DEN 11 DEC

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

BASKET
Damer div 2 n
Djurgården Basket 4 3  1 365 - 214 6
KFUM Gävle 3 3  0 154 - 132 6
KFUM Fryshuset 3 2  1 175 - 123 4
Västerås Basket 4 2  2 213 - 231 4
Visby BBK 2 1  1 146 - 138 2
Telge Stars 1 1  0 77 - 69 2
Hammarby Basket 3 0  3 97 - 162 0
KFUM Ekerö 4 0  4 168 - 326 0

INNEBANDY 
Herrar div 2 
Åkersberga IBF 9 7 1 1 64 - 35 22
Hammarbyh. IBK 9 6 0 3 68 - 56 18
Ingarö IF 10 5 3 2 67 - 56 18
Ekerö IK 9 5 1 3 74 - 54 16
Balrog B/S IK 9 5 1 3 63 - 44 16
Grimsta AIK 10 5 1 4 57 - 46 16
Råsunda IS 9 5 0 4 54 - 66 15
Huddinge IBS 10 4 0 6 69 - 60 12
Nacka Wall.IBK 9 4 0 5 39 - 46 12
IBF Off. Lidingö 9 3 2 4 65 - 56 11
Värmdö IF (B 9 3 1 5 62 - 49 10
Runby IBK 9 3 0 6 55 - 103 9
Tumba GoIF 9 0 0 9 34 - 100 0

INNEBANDY
Herrar div 5 B
IBF Off. Lidingö (B) 7 6 1 0 73 - 23 19
Järfälla IBK (B) 6 5 1 0 49 - 21 16
Lokomo. Kista IBF 7 4 1 2 49 - 36 13
Jakobsb.s IBF (B) 6 3 2 1 48 - 31 11
Ekerö IK (B) 7 3 0 4 42 - 33 9
Vällingby BK 7 2 1 4 40 - 45 7
Häss. SK IBK (C) 6 2 0 4 38 - 46 6
Stäkets IF 6 2 0 4 30 - 40 6
Ängby IF (B) 6 2 0 4 30 - 64 6
Adelsö IF 6 0 0 6 22 - 82 0

ISHOCKEY
Hockeytrean östra B
Gnesta IK 16 15 0 1 160 - 51 45
Spånga IS IK 16 11 2 3 84 - 54 35
Södert.Pojk. AIF 16 9 2 5 96 - 77 31
Lidingö Vik. HC 16 7 5 4 64 - 48 29
Älta IF 16 7 3 6 59 - 70 24
KTH IF 16 5 2 9 60 - 87 18
Kista HC 16 4 1 11 69 - 112 14
Ekerö/Skå IK 16 4 0 12 60 - 93 12
Solna SK 16 1 3 12 41 - 101 8

Skå IK:s division 3-lag.                                                                                     FOTO: SKÅ IK
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SEGLING | Under fem intensiva
dagar har besättningen Team 
Wasa Sail Racing Sweden med 
nio svenskar, varit med och seg-
lat China Cup. Stefan Persson, 
Ekerö och Peter Westh, Helgö var 
två av deltagarna. 

På inbjudan av kinesiske affärs-
mannen Xiao Jian Sun som också 
deltar i teamet, har nio svenska 
besättningsmän och sex kinesiska, 
manövrerat båten. – Det var tred-
je gången som jag var med i täv-
lingen och det har varit en häftig 
upplevelse. Det är många erfarna 
seglare som deltar och det är tuffa 
seglingsförhållanden som kräver 
en hel del av besättningen, säger 
Stefan Persson och förklarar att då 
seglingskunnandet generellt sett 
är större i Sverige än i Kina, vill de 
flesta ha en utländsk, erfaren be-
sättning ombord.

Tävlingen startade vid Royal 
Yacht Club i Hong Kong och där-
efter distansseglades båtarna till 
Kina där tävlingen fortsatte i vatt-
nen utanför staden Schenzhen i 
sydöstra delen av landet. 

Båten som alla lagen seglar är 
entypsbåten Beneteau First 40.7 
för att ge alla samma chans ute på 
havet. Dock har många av båtarna i 
toppen proffsbesättningar som till 

exempel deltagit i Sydney Hobart 
Race, Americas Cup samt OS-seg-
lingar.

I år vanns hela racet av Stephen 
McConaghy från Australien med 
besättning och Team Wasa Sail Ra-
cing Sweden placerade sig på 9:e 
plats totalt vilket de är nöjda med, 

med tanke på den svåra konkurren-
sen.

– Då vi presterade bra blir vi för-
modligen inbjudna igen nästa år 
och det ser jag fram emot i så fall.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Tävling i Kina Framgångsrika konståkare
KONSTÅKNING | Åkarna i Ekerös 
konståkningsklubb fortsätter 
att få fina resultat i tävlingar. 
Dessutom bjuder de in till popu-
lära uppvisningar. 

Under oktober gjorde Lilly Alm-
gren-Lidman debut som minior 
B-åkare i Roslagstrofén i Täby och 
fick mycket fina poäng. Under för-
sta helgen i november tävlade hon 
även i Österskäret i Åkersberga 
och slutade på en femte plats. 

Lilly och Ester Norlander tävlade 
båda i Stjärntävlingen Sveaskäret i 
Huddinge under oktober. Båda tje-
jerna satte allt i sina program och 
Lilly kom trea i ungdom 13:1. 

Danil Yefimtsev är fortsatt hu-
vudtränare och han tränar även 

bröderna Andreas och Mika-
el Nordebäck som båda är med 
i landslaget. De tävlar för andra 
klubbar men tränar på Ekerö. An-
dreas representerade Sverige i Ju-
nior Grand Prix i Bulgarien och 
Slovenien under oktober och slu-
tade med resultat i topp 10. Mikael 
tävlade under oktober i elitserien 
Åbytrofen i Mölndal, där han vann 
i både korta och långa program-
met.

Den 25 november hade klubben 
uppvisning i Allhallen och den 9 
december har de sin årliga julupp-
visning på Träkvistavallen. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Besättningen ombord på  båten som seglades av den kinesiske affärsmannen 
Xiao Jian Sun bestod av nio svenskar och sex kineser.     FOTO: CHINA CUP 

Ester Norlander och Lilly Norlander gjorde båda bra ifrån sig under 
Stjärntävlingen Sveaskäret i Huddinge.                 FOTO: PRIVAT

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
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ALPINT | Mälaröarnas alpi-
na skidklubb (MASK) hade  
stora framgångar, när för-
sta tävlingen för säsongen 
för alpina FIS-åkare ägde 
rum med slalomtävling-
ar i Kåbdalis, norr om 
Arvidsjaur.

Det pågår en jakt på snö, 
vilket har gjort att flera täv-
lingar blivit inställda och de 
tävlingar som blir av lockar 
därmed stora startfält. Så 
var det också denna första 
tävling för säsongen helgen 
17 till 18 november, med 
väldigt många lågt rankade 

åkare från hela Europa på 
plats. Flera landslag fanns 
representerade och i denna 
premiärtävling hade MASK 
stora framgångar.

I lördagens tävling lyckades 
Lukas Karlberg med start-
nummer 28 ta en mycket fin 
3:e plats, bara 0:52 bakom 
vinnaren Emil Johansson. 
William Hansson gjorde 
också en otroligt bra täv-
ling och lyckades från sin 
startposition nummer 38 
ta sig till en 11:e plats. De 
båda killarna gjorde även på 
söndagens tävling väldigt 

fina resultat då Lukas sluta-
de 8:a och William tog en 
14:e plats. Resultaten gör 
att de kommer att få bättre 
ranking och därmed bättre 
startnummer i kommande 
slalomtävlingar. En väldigt 
bra start på denna tävlings-
säsong för Lukas och Willi-
am.

Nu åker de vidare till 
finska Levi för att köra två 
slalomtävlingar, och sedan 
tillbaka till Kåbdalis för att 
träna och även genomföra 
två till slalomtävlingar.   

                                      

MASK-framgångar
Lukas Karlberg och William Hanson från Mask, fick en bra säsongsstart.            FOTO: STEFAN HANSSON

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



Må bra Allt för dig & ditt 

Färentuna 
Hälsoträdgård

Minska stress – nå balans och personlig utveckling

med Tid för din Hälsa och ditt Välmående!

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

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

SalongN 
Nära dig

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

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

Facebook: SalongNSexton

Boka in dig på nätet på Bokadirekt.se

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

Shiatsu Ayurvedisk yogamassage 
Traditionell thaimassage
Koppning Chi nei tsang

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

Cert. Med. Massageterapeuter 
Johanna & Lottie 

Generösa öppettider. 
Boka via Bokadirekt.se 

Djupgående, 
avslappnande, 

holistiskt

Troxhammar Butiksby 

Tel: 08-654 88 44 

www.salongl.se

Boka tid via nätet!

Julerbjudande på Salong L

Ge bort PRESENTKORT på
Ansiktsbehandling 60 min

Frans- & brynfärg inkl plock
Helkroppsmassage 60 min

Hela paketet

Endast 920 kr 
Ord.pris 1845 kr

Erbjudandet gäller t.o.m. 31/12 2018) 

Osteopati
Behandling med helhetssyn 

Ekerö Centrum

www.salongcosmetae.se
Onlinebokning

800 kr

Ansluten till Actiway

Välkomna att boka tid!     Tel. 0730 82 14 12

• Rygg- och nackbesvär
• Utmattningsbesvär
• Whiplash
• Ledvärk, artros
• Sömnsvårigheter och stress
• Huvudvärk och migrän
• Cirkulations- och lymfatiska  besvär
• Idrottskador
• Andningsbesvär
• Bäckenbesvär efter förlossning  

Vanliga besvär jag behandlar

Silvio Cannava
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Låt oss boende få omvandla våra bostäder

REPLIK

Centerpartiet på Mälaröarna 
gick till val på att Ekerö fort-
satt skulle vara en bor-
gerligt styrd kommun. 
Att Liberalerna som gick 
till val som ett borgerligt 
parti väljer att gå samman 
med Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Öpartiet 
och ta stöd av Vänster-
partiet, är beklagligt. För oss 
i Centerpartiet på Mälaröarna 
är det viktigt att stå upp 
för våra väljare när de lagt 
sin röst på oss. I såväl skrift 
som möten med väljare 
har vi varit mycket tydliga 
med detta. Att Liberalerna i 
senaste Mälaröarnas nyheter 
föreslår att fler borgerliga 
partier borde ansluta sig till 
koalitionen verkar mest vara 
ett uttryck för desperation 
då det inte riktigt gått som 
Liberalerna önskat.  Att 
anföra att man lämnade 
samarbetet på grund av en 
föreslagen flyktingpaus, en 
”utförsäljning” av Ekerö 
bostäder samt Sanduddens 
skola är befängt. Vi tog ett 
beslut om att inte ta emot 
nyanlända till kommunen om 

vi saknande bostad, vilket vi 
befarade skulle uppstå. 
Alternativet hade varit att 
förlägga människor på golvet 
i någon lokal som kommu-
nen förfogar över. En sådan 
paus har dock aldrig behövt 
genomföras. Utförsäljning 
av Ekerö bostäder var aldrig 
aktuellt. Förslaget var att 
ta in en samarbetspartner 
med Ekerö bostäder med 
kommunen som majoritets-
ägare. Utredningen visade 
sig vara oförenlig med våra 
intentioner. Slutligen så var 
Liberalerna med i diskussio-
nerna om Sanduddens skola 
och deltog i besluten i början 
av processen. 

Är man en del av ett sam-
arbete borde man satt sig 
ner och berättat om sina 
funderingar. Men man valde 
istället att skicka ett SMS 
en lördagskväll om att man 
avslutade samarbetet. Jag 
och Centerpartiet vill kunna 
möta och se våra väljare i 
ögonen för att vi står för det vi 
gick till val på.

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

Alliansen på Ekerö har stolt 
pekat på att skolan på Ekerö 
är den mest resurseffektiva 
i landet. Detta innebär att 
politiken använder minst 
pengar av alla kommuner 
till undervisning men också 
att våra elever har höga 
betyg. Vi från Lärarnas riks-
förbund har tidigare skrivit 
om vår oro för betygsinfla-
tion och att våra ungdomar 
har bekymmer med att klara 
gymnasiet på tre till fyra år. 
Vi är medvetna om kom-
munens dåliga ekonomi 
men menar att eftersom 
skolan är en av landets vik-
tigaste verksamheter måste 
även Ekerös politiker ta sitt 
ansvar och prioritera skol-

verksamheten i kommande 
budgetar.

Höj skolpengen så att vi 
har råd att:
- Rekrytera legitimerade 
lärare och Syv
- Anställa speciallärare och 
specialpedagoger
- Ha max 25 elever per klass 
på lågstadiet
- Ha små undervisnings-
grupper för de elever som 
inte klarar av helklass
- Ha en skolsituation där 
lärarna hinner med att 
hjälpa och stimulera alla 
elever
- Ha en god arbetsmiljö 
där personal både hinner 
utforma fantastiska lektio-
ner och äta lunch!

- Köpa datorer så vi kan 
använda modern teknik i 
undervisningen, nu inte om 
tre år!

Vi från Lärarnas riks-
förbund menar att Ekerös 
kommunpolitiker behöver 
öka resurserna till skolan 
både på kort och på lång 
sikt. Arbetsbördan för lärare 
måste minska så att de legi-
timerade lärare vi har kvar 
stannar i kommunen och att 
de tjänster som utannon-
seras lockar legitimerade 
lärare att söka!

– För Lärarnas 
riksförbund Ekerö
Åsa Lindqvist Rodell, 
kommunombud

Till alla politiska partier i Ekerö kommun Centerpartiet står för 
ett borgerligt styrt Ekerö

ty
ck

!

Replik Silviahemmet

Vi är ett par boende på Gustava-
vägen, Ekerö bostäders radhus-
område längs med Bryggavägen 
som upplever att vårt bostads-
område lämnas att förfalla av 
hyresbolaget och politikerna.

Samtliga lägenheter och radhus har 
stora renoveringsbehov, ruttnande 
fasader, spruckna kakelplattor i kök 
och badrum och ickefungerande 
ventilation präglar mer eller mindre 
alla bostäder. När problem påpekas 
så skickar Ekerö bostäder sina i och 
för sig trevliga och duktiga bostads-
värdar att laga med silikon och 
silvertejp, det saknas helt enkelt ett 
helhetsgrepp. 

Parallellt med det så placerar kom-
munen många av de kommunmed-
borgare med så kallad social förtur 
i områdets lägenheter, det har lett 
till att i över 20 procent av områ-
dets 104 lägenheter så bor det 
människor som inte själva klarar 
av att försörja sig och har alltså inga 
resurser till att se om sitt boende. 
De här två faktorerna leder i sin 
tur till att allt fler familjer som har 
möjlighet väljer att lämna området, 
vilket med kommunens nuva-
rande policy om att 40 procent av 
de lägenheter som blir lediga ska 
fördelas inom ramen för den sociala 
förturen ytterligare förstärker den 
faktorn. 

Vi föreslår att de hyresgäster som 
vill ska få köpa sina bostäder, som 
ägarlägenheter eller bostadsrätter. 
På så vis får dels Ekerö bostäder 
kapital till att genomföra de reno-
veringar som krävs, dels garanterar 
det att mer köpstarka boende stan-
nar i området och dessutom inves-
terar i sina egna hem.

Vi har gått runt och pratat med 
våra grannar, samlat namn och 
organiserat oss, vi representerar 
nu en majoritet av de som själva 
äger sina kontrakt. Vi har flera 
gånger försökt att få stöd från, eller 
få till stånd möten med våra poli-
tiker, hittills har Miljöpartiet och 
Öpartiet velat träffas, Liberalerna 

har uttalat officiellt stöd för för-
slaget och enskilda politiska före-
trädare för ett par andra partier 
har sagt att de sympatiserar med 
förslaget. 

Vi vill ha förbättring av vår boen-
demiljö, för vår skull men också 
för hela centrala Ekerös skull. Det 
kan knappast vara politikernas vilja 
att det ska växa fram segregerade 
slumområden 500 meter från cen-
trum.  Vi tror att det här är en bra 
väg för att förhindra det och vill ha 
en dialog med våra politiker om den.

– Sam Spjuth
– Rolf Bergenstrhåle
– Mattias Hellström

REPLIK

I senaste tidningen fanns 
två repliker på mitt för-
tydligande av kommunens 
arbete kring Silviahemmet. 
Det är upprörande att per-
soner i dessa insändare 
väljer att uttrycka sig på 
ett sätt som att vi inom 
kommunen skulle ha kört 
över vårt eget kontor och 
lagt oss i myndighetsut-
övning. Det är dessutom 
i grunden helt felaktigt. I 
januari år 2017 beslutade 
en enig byggnadsnämnd 
att godkänna bygglovsan-
sökan. Om insändarnas 
påståenden stämde skulle 
det innebära att nämndens 
13 ordinarie ledamöter och 
13 ersättare blivit påver-
kade på ett otillbörligt sätt 
vilket givetvis är orimligt. 
Beslutet granskades sedan 
av länsstyrelsen som ansåg 
att byggnadsnämndens 
beslut var i enlighet med 
gällande regelverk och inom 

ramen för detaljplanen. Vi 
blev därför förvånade över 
Mark- och miljööverdom-
stolens beslut att upphäva 
bygglovet. Det stämmer 
givetvis inte heller att jag 
suttit hemma hos en repre-
sentant för Silviahemmet 
och diskuterat ett pågående 
bygglovsärende. Jag har 
däremot träffat represen-
tanter på deras kontor för 
att diskutera möjligheten 
att etablera sig i kommunen. 
Att vi träffar företag och 
organisationer för att dis-
kutera deras möjligheter att 
etablera sig i kommunen är 
en självklarhet som ingår i 
mitt uppdrag. Den servicen 
erbjuder vi alla företag som 
visar intresse för att etablera 
sig i kommunen. Påståendet 
att jag i dessa möten skulle 
lagt mig i myndighetsutöv-
ning är direkt felaktigt.

– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens 
ordförande

Sedan Karusellplan i prakti-
ken stängdes för jobbpend-
lare på Mälaröarna så verkar 
kommunens styre fumla 
efter tillfälliga lösningar. 
Samtidigt måste vi få ned 
bilpendlandet och köerna 
till och från öarna både för 
klimatets och för pendlarnas 
skull.

Parallellt med bristen på 
infartsparkeringar så råder 
stor brist på hyresbostäder på 
öarna. Jag föreslår därför att 
man på infartsparkeringen 
mellan Ekerövägen och 
Tappströmsskolan bygger 

ett parkeringsgarage på två 
till tre våningar och ovanpå 
garaget byggs lägenheter 
eller radhus i två till tre 
våningar. Lägenheterna får 
blandade upplåtelseformer, 
delvis för att hjälpa till att 
finansiera bygget med intäk-
terna för de sålda bostadsrät-
terna eller ägarlägenheterna 
och delvis för att undvika 
framtida social segregation 
som lätt kan uppstå i kvarter 
som domineras av en upplå-
telseform. Bostäderna byggs 
i trä och garagets fasad likaså 
för att agera kolsänka. Mot 

Ekerövägen så upplåter man 
förslagsvis mindre affärslo-
kaler i markplan för att skapa 
ett trevligare gaturum och 
främja lokal handel. I en 
kommun med brist på mark 
är det ett enormt resursslö-
seri att ha stora parkerings-
ytor på centrala platser och 
konceptet kan med fördel 
användas på liknande men 
mindre ytor, så som alla par-
keringar kopplade till Ekerö 
bostäders bestånd och andra 
mindre infartsparkeringar.

– Sam Spjuth

Fusionslösning för bostäder och p-platser  

Tack!  Jag vill tacka två 
snälla och hjälpsamma 
unga män som stannade 
och rådigt hjälpte  till 
att flytta min bil som 
hade fått motorstopp 
mitt i vägkorsningen i 
Svanhagen söndagen den 
18 november kl 19:30.  
Tack, fina ungdomar!

– Lilla röda bilen 
går igen

rosor 
& tack

Sopstationen 
Skärvik
Idag, tisdag 13 november, 
såg det ut så här. Dess-
utom satte jag en vurpa mitt 
i sopsamlingen. Hade en 
glasburk i handen på väg till 
glaskontainern. Burken kra-
sades och jag fick ett stort sår 
i handen. Skäms du som vet 
att det var dina sopor!

– Monica

• 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.

Ekerö kommun är en bra 
kommun att leva och bo i. 
Vi har närhet till både natur 
och storstad samtidigt som 
vi rankas högt i nationella 
mätningar kring skola, 
äldreomsorg och nöjdhet 
bland kommuninvånarna. 
Vi står dessutom inför en 
spännande utvecklingsfas 
då allt fler väljer att flytta hit. 
När fler vill bosätta sig i kom-
munen krävs fler bostäder i 
olika storlek och med olika 
upplåtelseformer. Här har vi 
i Ekerö bostäder en viktig roll 
att spela. Som ett kommu-
nalt, allmännyttigt bostads-
bolag vill vi medverka i 
utvecklingen av ett attraktivt 
Ekerö kommun och på 
affärsmässiga grunder äga, 
förvalta, bygga och hyra ut 
ett varierat utbud av bostä-

der och lokaler. I dagsläget 
har vårt bostadsbolag 901 
hyreslägenheter och radhus. 
Visionen är att bolaget år 
2020 äger och förvaltar 1 100 
lägenheter och har bland 
Sveriges nöjdaste hyres-
gäster. Det är ett ambitiöst 
mål som vi aktivt arbetar 
för att uppnå. Just nu pågår 
ett intensivt arbete för fler 
hyresrätter bland annat på 
Adelsö, vid Fårhagsplan, på 
den så kallade ICA-tomten 
och vid Svartsjö. Samtidigt är 
det viktigt att dessa nybygg-
nationer sker i en lagom takt 
och på ett sätt som bevarar 
vår landsbygdskaraktär. I 
oppositionens budget kunde 
jag med förvåning ta del av 
deras målsättning att bygga 
1500 lägenheter till år 2035. 
Detta är en investering som 

skulle kosta runt 1,5 mil-
jarder  kronor för bolaget 
att genomföra. Samtidigt 
står inte en rad i budget-
förslaget om hur detta ska 
finansieras. Som bolagets 
styrelseordförande har jag 
god insyn i Ekerö bostäders 
ekonomi, personalstyrka 
och möjlighet att genomföra 
detta i praktiken. Utifrån 
det som anges i oppositio-
nens budget kan jag inte dra 
annan slutsats än att det är ett 
oseriöst förslag som skulle 
vara omöjligt att genomföra. 
Därför ställer jag frågan till 
oppositionen: hur hade 
ni tänkt finansiera ert mål 
om 1500 fler bostäder till år 
2035?

– Ingemar Hertz (M),
ordförande i styrelsen 

Fråga till oppositionen
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Den 22 november röstade 
kommunfullmäktige om 
en ny budget för Ekerö 
kommun. Detta år stod 
valet mellan två samlade 
budgetalternativ, ett från 
Ekeröalliansen och ett från 
vänsteroppositionen. Vår 
utgångspunkt är alltid att 
föreslå en väl genomarbe-
tad budget som bygger på 
en borgerlig politik och på 
ett långsiktigt ekonomiskt 
ansvarstagande. På så vis har 
vi de senaste 13 åren kunnat 
leverera en kommunal 
service av hög kvalitet och 
ett ekonomiskt överskott. 
Överskottet har vi kunnat 
spara för sämre ekonomiska 
tider och satsa på utveck-
ling. Att vi under lång tid 

tagit för vana att spara i 
ekonomiskt goda tider har 
lett till att vi även i år kunde 
presentera en budget med 
fokus på skolan, digitalise-
ring, på effektivare arbets-
sätt och på att öka medbor-
garnas trygghet. För elev-
erna läggs ett tydligt fokus 
i budgeten på att skapa en 
bra arbetsmiljö genom nya 
lokaler för Ekebyhovsskolan 
och Sanduddens skola, vi 
satsar på elevhälsan för att 
främja elevernas psykiska 
hälsa och på digitalisering 
och utökad datortäthet för 
att skapa roligare och effek-
tivare inlärningsmetoder. 
Vi kan äntligen påbörja 
byggnationen av badhuset, 
öka tillgängligheten för 

kommunens kultur- och 
idrottsutbud i fler delar av 
kommunen och vi fortsät-
ter våra satsningar för att 
effektivisera våra arbetssätt. 
För att Ekerö även i framti-
den ska vara en av Sveriges 
tryggaste kommuner utökar 
vi säkerhetsavdelningen, 
satsar på belysning och tryg-
gare gång- och cykelvägar. 

Ekeröalliansens väl av-
vägda budget som baseras 
på att spara först och satsa 
sedan står i kontrast till vän-
steroppositionen som spen-
derar pengarna först och 
skapar ett budgetutrymme 
för detta genom bidrag från 
staten och landstingen som 
inte finns idag. Två tydliga 
exempel är att de vill finan-

siera satsningar med statsbi-
drag som ännu inte införts 
och delegeringspengar från 
landstinget som troligen 
aldrig kommer att kunna 
genomföras i praktiken. I 
bästa fall är detta inkomst-
källor vi kan få om många 
år. Att basera en budget på 
inkomstkällor som inte är 
rimliga att få i praktiken är 
ett oseriöst sätt att hantera 
medborgarnas resurser. 
Därför ställer jag frågan till 
oppositionen: hur tänkte 
ni finansiera er budget utan 
nämnda statsbidrag och 
delegeringspengar?

– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens 
ordförande

Hur tänkte oppositionen finansiera sin budget?

REPLIKER

Vi har kunnat ta del av 
insändare och artiklar 
om rivningsplanerna i 
Svartsjö. Vi delar de boen-
des oro över planerna. Vi 
har samma syn på detta 
kulturhistoriska område 
och anser precis som ni att 
hänsyn måste tas till det 
kulturhistoriska. Ekerö- 
alliansen bör förstå att tidig 
medborgardialog måste 
till om man ser den folk-
storm som uppstod både 
vid nedläggning av hög-
stadiet Ekebyhovsskolan, 
försöket till utförsäljning 
av Sanduddens skola. Inte 
att förglömma planerna 
vid Uggleberget, Träkvista 

torg och Kungsberga by. 
Inom politiken har vi gång 
på gång tagit upp behovet 
av ett fullgott underhåll av 
kommunens lokaler och 
bostäder. Det går så långt att 
skolor är tvungna att rivas 
och ”baracker”, paviljonger 
får hyras in för dyra pengar. 
Detta är verkligen inte god 
hushållning av våra gemen-
samma skattemedel.

Sedan Statens fastighets-
verk tog beslut om avgift 
vid Karusellplan har vi 
också kunnat ta del av 
insändare och artiklar om 
hur kommuninvånare ser 
på saken. Vi har förståelse 
för deras synpunkter och 
anser att kommunen och 
SFV måste få till en lösning 

vid Karusellplan. I veckorna 
är det tomt på bilar till skill-
nad mot helg. Varför inte 
tillåta infartsparkering vid 
Karusellplan måndag till 
fredag, utan avgift eller en 
parkeringsavgift som vid 
Brommaplans infartsparke-
ring. Vi vill ju att invånarna 
ska använda kollektivtra-
fiken i större utsträckning. 
Detta förfaringssätt får mot-
satt effekt.  Kom överens 
med SFV nu!

Vi läser också i Mälar-
öarnas nyheter och får 
se en artikel om att dag-
mammorna försvinner. En 
mycket bra artikel, men väl-
digt sorgligt att det blivit så 
få ”dagmammor”. En barn-
omsorg som absolut måste 

lyftas fram i valfrihetens 
spår. Det finns många som 
har haft sina barn hos fan-
tastiska ”dagmammor”. Det 
är en fantastisk möjlighet 
att kunna få vara i hemmiljö 
och en del barn behöver 
dessutom vara i mindre 
barngrupper, som vi så 
gärna förespråkar. Att ändra 
namn på verksamheten har 
försvårat för denna yrkes-
kategori, bättre att återgå till 
den tidigare benämningen 
familjedaghem. Likaså  att 
kommunen inte saluför 
denna verksamhet, vilket vi 
nu hoppas att så sker i och 
med artikeln.

– Öpartiets styrelse

Repliker från Öpartiet

REPLIK

I tre insändare kunde vi läsa 
att Liberalerna skulle ha 
lämnat alliansen efter beslut 
om flyktingstopp, Ekerö 
bostäder och Sanduddens 
skola. Det är dock tveksamt 
om det verkligen är ideologi 
som ligger bakom beslutet. 
Då Liberalerna ingick i alli-
anssamarbetet var de själva 
med och tog fram förslagen. 
De röstade dessutom för 
förslagen om Ekerö bostä-
der och Sanduddens skola i 
flera instanser. I våra interna 
diskussioner framhöll 
Liberalerna flera punkter 
som var viktiga för dem och 
de punkterna har vi tagit 
hänsyn till i besluten. När 
Liberalerna sedan valde att 
lämna allianssamarbetet 
skedde detta inte genom 
några som helst diskussio-
ner eller förhandlingar utan 
vi fick läsa om det i media. 
Så agerar inte ett seriöst 
parti som vill påverka ett 
beslut eller en politisk pro-
cess.

I insändarna förs även 
en argumentation som 
helt kretsar kring Sverige-
demokraternas roll i Ekerö 
kommun. Öpartiet menar 
att ”det är uppenbart att 
moderaterna valt att sam-
tala med SD framför 
Öpartiet”. I själva verket har 
både Sverigedemokraterna 
och vi varit tydliga med att 
det inte förekommit några 
förhandlingar. Liberalerna 
påstår att det är Ekerö-
alliansen som försätter 
Sverigedemokraterna i en 
vågmästarposition. I själva 
verket är det Liberalerna 
som valt att ingå i en vän-
steropposition bestående 
av en minoritet istället för 

en alliansmajoritet. Det 
innebär att ingen får egen 
majoritet och därmed blir 
Sverigedemokraterna våg-
mästare. Slutligen framgår 
tydligt att vänsteropposi-
tionen anser att de borde 
få igenom all sin politik då 
de är en större minoritet, 
och att Ekeröalliansen 
därmed ska lägga ner 
sina röster för att inte ge 
Sverigedemokraterna 
inflytande. Konkret innebär 
det att de förespråkar en 
kommunal decemberöver-
enskommelse. Det är inte 
ett demokratiskt agerande. 
Valresultatet visar tydligt 
att det totala väljarstödet för 
en borgerlig politik i Ekerö 
kommun ökade medan 
stödet för vänsterpolitik 
minskade.

Vänsteroppositionen 
upprepar att de vill bilda en 
politisk majoritet genom 
att samarbeta med ett utav 
partierna i Ekeröalliansen. 
Centerpartiet och Krist-
demokraterna har varit 
tydliga med att de inte likt 
Liberalerna kommer göra 
en politisk vänstersväng 
utan stå upp för den politik 
de gick till val på. 

Istället för att oroligt 
bekymra oss över hur 
andra partier väljer att rösta 
kommer vi att fortsätta 
föreslå den politik som vi 
tror är bäst för kommunens 
medborgare. Därefter får 
den demokratiska proces-
sen i kommunfullmäktige 
avgöra vilken politik som 
ska föras i Ekerö kommun.

– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens 
ordförande

Replik till oppositionen

REPLIK

Efter valet startar alltid 
den politiska diskussion 
om ”vem tar vem?”. 
Förhoppningen är alltid att 
utgångspunkten ska vara 
politisk samverkan/samar-
bete men som oftast hand-
lar det tyvärr bara om makt 
och fördelning av uppdrag i 
nämnder och styrelser. Det 
sistnämnda är direkt relate-
rat till egen ekonomisk vin-
ning för enskilda individer.

När jag var aktiv i 
Öpartiet och en del av par-
tiets så kallade förhand-
lingsgrupp var min ut-
gångspunkt, utifrån det 
låsta politiska läget, att 

Öpartiet borde agera enligt 
Vänsterpartiets modell 
på riksplanet under den 
gångna mandatperioden. 
Vänsterpartiet ingick som 
bekant inte i regeringen 
men utgjorde regerings-
underlag och fick därmed 
möjlighet att förhandla 
budget.

Min tanke med en sådan 
modell var att underlätta för 
en konstellation bestående 
av S, MP och L att då locka 
över Centerpartiet och/
eller Kristdemokraterna till 
att bilda en politisk majori-
tet. Öpartiet skulle sålunda 
inte ingå i en majoritet men 
stödja en sådan mot möjlig-
heten att förhandla budget 

samt övrigt politiskt infly-
tande. Trots att detta gick i 
stöpet så fortsatte Öpartiets 
gruppledare och övrig 
förhandlingsgrupp spåret 
som stödparti, vilket är helt 
obegripligt!

Konsekvensen har nu 
blivit att Öpartiet är ett 
stödparti till en minoritet!? 
Detta innebär sålunda att 
partiet reducerats till ett 
stödparti utan någon som 
helst fördel eller ökad möj-
lighet till politisk påverkan. 
Istället har partiet frånhänt 
sig möjligheten att agera 
fristående och istället låst 
sig till en minoritet. Frågan 
blir nu vad Öpartiet har 
för vidare politiskt exis-

tensberättigande, vilket jag 
förmodar att övriga partier 
på Ekerö jublar över. Det är 
sålunda ett praktfullt själv-
mål som partiets grupp-
ledare och förhandlings-
grupp lyckats åstadkomma.

Kommer detta att få 
några konsekvenser för de 
ansvariga inom partiet? 
Mitt svar är nej. De som 
varit emot denna utveck-
ling lämnar nu partiet och 
de som framhärdat linjen 
att utveckla Öpartiet till 
stödparti sitter kvar med 
fortsatt god egen ekono-
misk vinning.

– Johan Sundqvist
Sandudden

Öpartiets politiska haveri – stödparti åt en minoritet

| tyck 

REPLIK

Jag har precis som Johan 
Sundqvist konstaterat att 
den interna demokratin 
inom Öpartiet inte är vad 
jag hade önskat. Jag har 
till skillnad från Johan 
ännu inte lämnat partiet 
men jag överväger det. 
Hoppet att jag ska kunna 
förändra inifrån finns kvar 
om än svagt. Och hoppet 
är ju det sista som överger 
en som bekant. Jag delar 

inte gruppledarens, och 
vissa delar av styrelsens, 
uppfattning om att det är 
illojalt att lyfta fram det 
faktum att samma person 
är gruppledare, ordförande, 
politisk sekreterare, har ett 
flertal politiska förtroen-
deuppdrag och dessutom 
ensam kan teckna firman. 
Detta är snarare  odemo-
kratiskt, omoraliskt och 
oetiskt. Att inte inse detta 
när vi påpekar det tycker 
jag är märkligt om något.

Jag har inför kommande 
medlemsmöte och sty-
relsemöte valt att ställa 
ett antal frågor till sty-
relsen, hittills utan svar. 
Exempel på dessa frågor 
är: Hur det gick till när 
Ö blev till ett stödparti? 
Gruppledaren framhärdar 
i att Ö är ett jämbördigt 
parti i Mälarökoalitionen 
trots att övriga i koa-
litionen (L, MP och S) 
bestämt hävdar motsatsen. 
Socialdemokraterna skri-

ver på sin Facebooksida: 
”Mälarökoalitionen 
S, L, MP med stöd av 
Ö har tillsammans 
med Vänsterpartiet 19 
mandat...”, Öpartiet ingår 
bara i Mälarökoalitionen i 
sitt ”La la land”. 

Utanpåskriften på bud-
geten anger tydligt att 
Öpartiet är ett stödparti. 
Vad ingår i ”dealen” att bli 
stödparti åt en minoritet? 
Tydligen så har Öpartiet 
sålt ut badhusfrågan också! 

Innan valet var vi kritiska 
till badet och krävde en 
folkomröstning. Nu har 
partiet ställt sig bakom 
detta – hur gick det till? 
Frågorna är många, svaren 
frånvarande. Om jag inte 
får några vettiga svar på 
mina frågor kommer  även 
jag att lämna Öpartiet. Jag 
engagerade mig politiskt 
för att stärka den lokala 
demokratin och medbor-
garinflytandet. Öpartiet 
verkar nu i sitt arbete agera 

i helt motsatt riktning. 
Då kan inte heller jag vara 
kvar, jag måste kunna sova 
gott om natten och följa 
min moraliska kompass. 
Även jag får då be om 
ursäkt till alla som person-
röstade på mig eller valde 
Ö på grund av något jag 
sagt eller gjort.

– Anna Voltaire,
Närlunda

Tyvärr är det illa beställt med interndemokratin i Öpartiet

REPLIK

Kommentar på insändaren 
”Kommunen gillar inte 
cyklister”.  Förstår din 
irritation över alla ”gupp”,  
men tanken är givetvis, 
varken från Trafikverket 
sida eller kommunens, att 
medvetet ställa till det för 
cyklisterna. Ambitionen är 
förstås omtanke om säker-
heten även om kunskapen 
kanske brister. 

Tvärtom tycker jag 
kommunen månar om just 
cyklister. Utbyggda cykel-

banor och som nu även får 
belysning, tyder snarare 
på att kommunen  ”gillar” 
cyklister. Läste också i förra 
numret av MN att det är 
Trafikverket som ansvarar 
för eventuell belysning på 
bilvägarna intill men att det 
inte är prioriterat. Då blir 
ju kommunens satsning på 
belysning för cykelbanorna 
det kommunen kan göra 
och där något av ljuset alltid 
kommer även oss bilförare 
till del.

– Ej cyklist

Kommunen ”gillar” cyklister
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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!

TRÄKVISTA | Mycket har 
hänt med utvecklingen 
under de senaste 50 åren. 
Bland annat kan man 
genom att titta tillbaka i 
Mälaröarnas nyheters arkiv 
och se hur barnomsorgen 
har utvecklats i kommunen. 
Dock inte bara när det gäller 
själva verksamheterna, utan 
även när det kommer till 
synen på hur barnen syssel-
sätts under dagarna.

Den nyöppnade lekskolan 
i Träkvista är kommunens 
andra och fullbelagd redan 
när den öppnar i november 
1968. Många föräldrar köar 
också för att få plats för sina 
barn som inte kommit in. 
Kommunen hoppas på att 
utvidga lekskolan med fler 
avdelningar under det när-
maste året genom att frigöra 
en lägenhet på byggnadens 
ovanvåning. Tanken med 
verksamheten är att förbere-
da barnen inför skolstarten 
och ambitionerna är höga 
vilket reportern även verkar 
tycka behövas. ”I lekskolan 
fostras de små individua-
listerna till att taga hänsyn 
till kompisarna i gruppen. 
Gemensam, skapande verk-

samhet tvingar barnen att 
ta ansvar för ett deluppdrag 
och under fruktstunderna 
då flickorna och pojkarna 
plockar fram sina medhavda 
äpplen, apelsiner och bana-
ner, får lekskolans lärare ett 
osökt tillfälle att lära adep-
terna bordsskick och snygga 
umgängesformer”.

Under lekfulla former får 
barnen möjlighet till utveck-
ling. Både vattenlek som kan 
bota eventuell ”vattuskräck” 
och skapande finns på dag-
ordningen, men de pedago-
giska avsikterna går lite förlo-
rade i artikelns beskrivning. 
”Ofta plockar lekskoletanter-
na fram en säck med gamla 
kartonger och annan bråte, 
som barnen får tota till något 
av med hjälp av sax, klister 
och målarfärg” berättas det i 
Mälaröarnas nyheter.

Verksamheten omfattar två 
grupper – ”Förmiddagsgrup-
pen” som går mellan klockan 
9 och 12 och ”Eftermiddags-
gruppen” som infinner sig 
klockan 13 och bryter upp 
klockan 16. Egentligen ska 
även femåringar beredas plats, 
men då det är många som köar 
får sexåringarna företräde och 

inga femåringar finns i de för-
sta grupperna.

Det är dock inte bara små 
barn som har svårt att få plats 
i den kommunala barn- och 
skolverksamheten. I novem-
ber 1968 fattar beslut om att 
ombilda Tappströmsskolan 

från treparallelligt högstadi-
um med låg- och mellanstadi-
um till en ren högstadieskola 
med sju parallellklasser, får att 
rymma alla elever. Ombygg-
nadsarbetet beräknas kosta 
2 miljoner kronor efter att 
kostnaderna bantats ned med 

några hundratusen kronor. 
Den tänkta hissen i den del av 
skolan som har två våningar 
rationaliserades bort, liksom 
en del av källaren. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ny lekskola i Träkvista

Fru Elisabet Johansson var föreståndarinna för Träkvistas första lekskola. På bilden inspirerar hon ett gäng 
sexåringar att skapa ”trevliga ting” av äggkartonger och målarfärg.

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

Juloratorium
Johan Sebastian Bachs

Del 1-3

Rebaroque konsertmästare Maria Lindal 
Färingsö kyrkokör 
 
Solister:  
Birgitta Lindeke Levin, sopran  
Paula Hoffman, alt  
Mikael Stenbaek, tenor 
Lars Arvidson, bas 
Dirigent: Birgitta Lindeke Levin
 
Entré 100kr.  
Köp biljett på församlings- 
expeditionen eller i samband
med konserten. 

Lördag 8 december 18.00 
Stenhamra församlingsgård

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

Med Lena Törnblom Löfquist från Färentuna  
föräldraförening. Lena är före detta kommunpolis 
och arbetar numera som samordningschef med  
bl. a. ungdomsfrågor  på Ekerö kommun.

Soppa serveras, 50 kr/vuxen. Barn gratis. 
Under föreläsningen ordnar vi julpyssel för barnen. 

Måndag 3 december 17.30
Färentuna församlingshem

Måndagssnack
“Ungdomar i riskzon - Barn och sociala medier”



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 SLOTTSVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAAARMRMRMRMRMRMRMRMMRMRMRMRMRMRRRRRMRMRRMRRMTTTTTTTTTTTTTTTTTT MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM NNNNNNNNNNNNN TTTTTTTTTTTTTTTTT LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL KKKKK BYBYYYYYBYBYBYYBYBYBYYYYYYYYYB HOHHHHHHHOHOHOHOOOOVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVVSVSVSVSV SSSSSSSSSSSSSLOLLLOLLOLOLOLLOLOLLOOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTSSSSSSSSSSSSSSSVAVAVAVAVAVAAAAVAVARRRRRRMMMMRMRMTTRMMMMTTTTTMM MMMMMMMMMMEMEMEMEMEMEEEEEEEEMEMMM NNNNNNNNNNNNN EEEEEEEEEEEKKKKEKEKEKEKEKEKKEKKEKEKEKEKEKEBBBYBYBYBBBBB OOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMEEEEEEENNNNNN TTTTTIIIIIILLLLLLLLLLL EEEEEEKKKKKKKEKEKEKEKEKEKKKEBBBBBYBYBYBYYYYYBB HHHHHHOOOOOOVVVVVVVVV SSSSSSSSSS OOOOOOOOOOOOOOOOVSVVVVVOVVVSVSSVSVSVSVSVSVSVVV SSSSSSLLLLLOLOOOOOTTOOOTTTTTTOOOTTTTTTSTTTTTTTSSSSSSTTSSSVARMT 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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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

Utmärkelse Ekerö civilförsvarsförenings ordföranden Lars 
Samuelsson delade den 21 november ut 2018 års pris för ”Årets 
ekeröbo” till Stockholms kappsimningsklubbs Alwine Berggren.
Prissumman är på 5 000 kronor.      

FOTO: PRIVAT

Legotävling Den 10 november vann Träkvista skola för tredje 
gången på fyra år regionsfinalen i FLL (First Lego League). Priset 
gav dem en plats i den skandinaviska finalen i Oslo den 1 decem-
ber. Prisutdelare är Sveriges första astronaut i rymden, Christer 
Fuglesang.        FOTO: PRIVAT

Livebio  Den 27 oktober visades operaföreställningen ”Flickan från 
Vilda Västern” av Puccini i Erskinesalen direkt från Metropolitan i 
New York. Nöjda besökare diskuterade filmen i foajén efteråt.

 

FOTO: INGRID SANDBERG

Filmkväll Den 15 november ordnade Munsö hembygdsförening 
Bertil Ifwers museum ”Filmkväll med tilltugg”. Filmen ”Landet 
som inte längre är” visades liksom två kortfilmer från föreningens 
museum. 

 FOTO: ANN-BRITT JACOBSEN

Skolbio I slutet av november bjöds alla kommunens sjundeklas-
sare på biovisning i Erskinesalen. Lucas Stojilkovic och Gabriel 
Engström tyckte att filmen ”Sameblod” var lite väl blodig men bra. 

 

FOTO: LINDA BLANCKERT

Författarbesök Ekeröbon och läkaren Anna Voltaire berättade 
utifrån sin egen bok ”Innan väggen” på biblioteket i Ekerö cen-
trum den 13 november. Hon delade  med sig av egna erfarenheter 
och hur man ser upp med de symptom som kan vara utmatt-
ning.                   FOTO: ÅSA SJÖBERG

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

Välkommen till en dialogafton där vi har bjudit 
in representanter från tre nomineringsgrupper i 
Svenska kyrkan.

Vad innebär det att vara kyrka i Sverige idag? 
Och hur är kyrkan relevant i ett sekulariserat 
samhälle?  
Samtalet leds av Yngve Göransson, präst i  
Färingsö församling. 

Onsdag 28 november 19.00
Stenhamra församlingsgård

ngve Göransson

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

Entreprenör

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

LEDIGA LOKALER 
EKEBYHOV BUSINESS CENTER 

Bryggavägen 110

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

Kontaktperson för OD Tvätten: Ronnie 073-937 79 68

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: Alverbäcks firar 50 år.  
FOTO: LO BÄCKLINDER

Vi gratulerar Bengt Pettersson, 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

• Hans Bertil Grip, Svart-
sjö, avled den 25 oktober  
i en ålder av 64 år.

•  Axel Gunnar Axelsson, 
Ekerö, avled den 26 okto-
ber i en ålder av 94 år

• Per Axel Arne Johans-
son, Skå avled den 28 
oktober i en ålder av 84 år.

• Karl Torgny Nilsson, 
Munsö, avled den 31 okto-
ber i en ålder av 85 år.

• Carl Gustav Jerry Jahn, 
Skå, avled den 31 oktober 
i en ålder av 65 år.

• Sven Hampus Cornelius, 
Lovö, avled den 1 novem-
ber i en ålder av 88 år.

• Inga Olivia Brask Siönäs, 
Svartsjö, avled den 2      
november i en ålder av 
91 år.

• Arne Sven Olof Johans-
son, Svartsjö, avled den 
2 november i en ålder av 
84 år.

• Rolf Henry Palmqvist, 
Stenhamra avled den 7 
november i en ålder av 
82 år.

• Karin Lilly Jonsson, 
Stenhamra, avled den       
8 november i en ålder av 
87 år.

• Lilly Sylvia Marianne 
Holmgren Ask, Färentuna, 
avled den 11 november          
i en ålder av 94 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

SÄLJES

Seniorfåtölj Sorö, mindre 
storlek, ställbar rygg, ny-
skick. 2 000 kr. 
070-539 66 13.

2 st 
använda 
Noral 
fasad-
lampa 
modell 
Regent, 
svart, 
tillver-
kad i gjuten aluminium för 
avhämtning på Ekerö. 800 
kr för båda. Nypris 6 000 kr. 
Rune 070-754 01 40.

4st dubbdäck. 175/65R14. 
86 T. Volvo S 60. 073-980 
05 98.

Rollator Trust, liten och 
smidig. Pris 1 500 kr.
070-539 66 13.

KÖPES

Skoda pickup eller VW 
caddy köpes. 073-836 98 
66.

Frimärken, mynt, vykort. 
Gärna hela samlingar och 
partier. Bor på Ekerö, kan 
göra hembesök. Vänligt och 
kunnigt bemötande.
08-400 258 35. 

Jag köper gärna dina gamla 
LP-skivor, mindre och större 
samlingar, pop, rock, jazz, 
60- till 80-tal.  Även CD-ski-
vor kan vara av intresse. 
Kontakta mig (telefon/SMS) 
på 0730-37 10 36.

BYTES

Finnes 1:a Högdalens C, 
hyra 5 700 kr, 33 kvm, tot. 
ren 2012. Önskar lägenhet 
Ekerö. Maxhyra 7 000 kr. 
070-744 43 58.

SÖKES

Söker mark för avstyckning
Äger du mark i Ekerö 
kommun? Jag är byggnads-
ingenjör som kan bygglov, 
VA  och Ekerös översikts-
plan. Jag tar fram samtliga 
handlingar och ansökan till 
förhandsbesked. Går det 
igenom så diskuterar vi 
köp. Söker främst tomt för 
egen del, men kan även 
diskutera andra upplägg. 
Paul 070-403 21 11.

Ett stort tack till alla 
som på olika sätt hedrat

Sten Lindblad
vid hans bortgång

JOHNNY och AGNETA 
med familjer

Min älskade Make
Vår kära Pappa

Farfar och Gammelfarfar

Henry

Palmqvist
* 2 oktober 1936

har lämnat oss i  sorg 
och saknad

den 7 november 2018

I N G E R
BENGT och BIRGITTA
THOMAS och HELEN

Barnbarn  Barnbarnsbarn

En minnesstund äger rum i
familjekretsen. Vår älskade

Allan Pettersson
* 15 november 1938
✝ 1 november 2018

G I S E L A
METTE och ARILD

Oscar och Carin  Ebba
TOVE och JOHNNY

Iris och Tobbe
Lo

Gunilla
Släkt och vänner

Do not go gentle 
into that good night 

Rage, rage 
against the dying of the light

Dylan Thomas

Begravningsceremoni fredag 30
november kl 14 på Kaggeholms

slott med efterföljande
minnesstund. Valfri klädsel. 

Osa snarast till Begravningsbyrån
Humana 08-400 200 76

osa@humanabegravning.se. 
Tänk gärna på Svenska Freds.

Tack till personalen på
Stockholms sjukhem avdelning 4
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Detta är en annons från GUSON DÄCK

De billigaste däcken, bästa ut-
rustningen och stor kompetens 
– anledningarna är många för 
en bilägare att vända sig till 
Guson däck på Ekerö för att 
göra däckaffärer.

Våren står för dörren, bytet från vinter till 
sommardäck kryper allt närmare och för 
många är det dags att göra ny däckinköp.

– Vi är den verkstad i Stockholmsom-
rådet som har de bästa priserna på däck. 
Dessutom kan vi erbjuda hela kedjan av 
tjänster, från rådgivning till montering, 
säger Robin Werngren, som driver Guson 
däck tillsammans med sin pappa Dag So-
lum.

Hos dem kan en bilägare få hela sitt 

däckbytararbete skött – allt från förva-
ring av däck, till rådgivning inför köp av 
nya. Däremellan gör de såväl montering 
av däck på fälgar till däckbyten med den 
modernaste utrustningen. Både Dag och 
Robin har ett gediget och nästintill livs-
långt kunnande från branschen, liksom 
många av deras anställda.

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

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

wwww.gusondack.se

Billigaste däcken

  

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

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

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

Bolagsbildning 
Bokföring
Kund- & leverantörsfaktura-  

    hantering

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

Vi välkomnar nya kunder!

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer 

för ALLA bolagsformer och verksamheter

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

JULHANDLA
ADELSÖ RUNT!
Den 1 december kl 11-16 hittar du rätta jul-

klappen och julmaten längs Adelsö ringväg.

Adelsön
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SOTNING, BESIKTNING, 

VENTILATIONSRENSNING

REPARATIONER,

FÖRSÄLJNING, MONTERING

 UbbeSotare
                    – Ny regi sedan 1 juni 2015 –

070-878 10 26 www.ubbesotare.se

Välja 
behörig sotare? 
Jag hjälper dig 
med ansökan

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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

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

HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG................................................................................................

Adept i Sveriges TapetserarmästarefruJanssouFri hämtning och lämning för mälaröbor på fredagsförmiddagar

           @frujanssons
www.frujansson.se

– Ge dina möbler nytt liv –

MÄLARÖARNAS TAPETSERARVERKSTAD

Möbeltapetsering - Platsbyggda möbler - Gardiner

070-753 64 44 

Vi tar hand om dig under & efter din graviditet 

Gravidmassage Gravidshiatsu

Gravidyoga Löpande kursstart

Mamma/babyyoga Löpande kursstart

Spädbarnsmassageage

Välkommen till oss 

 Johanna & Lottie

Boka via Bokadirekt.se 

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

     Salong Nataly & Alisa
Försäljning av:

ÖGONFRANSAR & NAGLAR
Classic och advanced

100 olika färger gellack
Agent för Didier professionella gellacker

Tidsbokning: 076-709 00 40. Bryggavägen 121

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

Kvalitet är ofta inte mer 
komplicerat än så.

www.ekesioo.se

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

ALLT INOM BYGGNATION
Från små till stora projekt

Behåll stommarna, byt luckorna!

www.ingwallkoket.se

 

Vi söker visningskök i vissa  
områden och erbjuder 30% rabatt  

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

Vi har 4,6  
i snittbetyg  
hos Reco.

Service och reparationer

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

HUSBILAR 
HUSVAGNAR 

SLÄP
4-HJULSMÄTNING

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

MÄLARÖARNA | Natten 
mot den 23 november 
sattes flera bilar i brand 
på två platser på Ekerö. 
Polisen vill nu ha tips från 
den som gjort några iakt-
tagelser.

– Först kom ett larm om att 
flera bilar brann på parke-
ringen vid Träkvistavallen 
och knappt tio minuter se-
nare kom ytterligare ett larm 
om att fler bilar brann i Gräs-
åker, berättar Håkan Thor, 
kommunpolis.

Han berättar att bilbrän-
der är ovanliga på Mälaröar-
na, men trots allt sker någon 
gång emellanåt. Att det ska 
ha skett i så här stor om-
fattning har han dock aldrig 
hört talas om.

– Vi har inga bra uppgifter 
att gå på, men är det någon 
som gjort iakttagelser under 
natten, vill vi gärna ta del av 
dem, säger han.

Han kan också berätta att 
vid 22-tiden den 16 novem-
ber har en eller flera bilar 
setts sladda runt på parke-
ringen utanför ICA Nyckel-

by. En av bilarna har kört in i 
och skadat båset som omger 
bensinpumpen och en per-
son har klivit ur och konsta-
terat vilka skador det blivit 
och sedan gett sig av utan att 
ge sig tillkänna. Även här är 

polisen intresserad av all-
mänhetens iakttagelser.

På Munsö skedde också en 
händelse i mitten av novem-
ber som uppfattades som 
dramatisk av omgivningen. 
En person blev gripen, men 

enligt polisen ska detta en-
dast ha handlat om en privat 
situation som inte ska ha på-
verkat allmänheten.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Flera bilar utbrända 
Bilar stacks i brand på två platser på kort tid

Totalt fyra bilar blev helt utbrända och många fler blev skadade under fredagens bilbränder. 
 FOTO: LO BÄCKLINDER



FASTIGHETSSERVICEDATA

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

FÄRGHANDEL

FÄRG   TAPET 
GOLV

Ekerö • Träkvista Torg

Tel: 08-560 313 40

www.coloramaekero.se

Följ oss på Facebook!

FÖNSTER

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

F’SONS
ALLSERVICE AB

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

www.fsons.se 
Tel: 560 47 111

Vi har ansvarsförsäkring och 
F-skattesedel

TOMT & TRÄDGÅRD

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador

Framvagnsinställningar

Bilglas

Lackering

Vi samarbetar med  

samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCHEN
S

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

 

 

Tel 560 425 80 
 

TAXI

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

Mattläggning
 Heltäckande mattor
 Plast/linoleum mattor
 Måttbeställda 

   textilmattor

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering •
avloppsanläggningar • •

grönyteskötsel • vinterväghållning

LÄTTA ATT LEJA – ÅRET RUNT.

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruk-tio-

ner. Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av 
köksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

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

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

560 340 00

Ditt taxibolag
på hemmaplan

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48



Koll på läget sedan 1937

Rymlig familjevilla

Barnvänligt område

Centralt i Stenhamra

Fållvägen 10, Stenhamra
6 rok, 139 m² UTGÅNGSPRIS 3 450 000 kr VISAS Sö 2/

12 kl 12:30-13:15, Må 3/12 Ring för tidsbokning

BYGGÅR 1981 TOMT 1167 m² EP IU MÄKLARE Sophia

Åkerman TELEFON 070-760 46 63

1-plans atriumhus 

 Populärt och barnvänligt område

Garage

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

Ring för tidsbokning BYGGÅR 1967 TOMT 235 m² EP

133 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON

0708-26 83 00

Ett av de bästa lägena i området

Sol hela dagen och kvällen

Renoverat fint skick

Bandygränd 24, Ekerö
4 rok, ca 111 m² UTGÅNGSPRIS 4 295 000 kr VISAS

Ring för tidsbokning BYGGÅR 1967 TOMT 239 m² EP

118 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON

070-510 65 69

Totalt 425 kvm med ljus och rymd

Underbar altan och vacker sjöutsikt

Stor inomhuspool

Källvägen 6, Ekerö 
9 rok, ca 302 + 143 m² UTGÅNGSPRIS 9 975 000 kr

VISAS Sö 2/12 Ring för tid BYGGÅR 1981 TOMT 1695 m²

EP 92 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TELEFON

0708-30 01 61

Öppen trevlig planlösning

Stor härlig altan

Garage med elport

Björkuddsvägen 68A, Ekerö
4 rok, ca 111 m² UTGÅNGSPRIS 3 325 000 kr AVGIFT 4

880 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1978

EP IU MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65

69

Nyrenoverad 50-tals villa

Garage i huset

Möjlig företagsdel/uthyrningsdel

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

Sö 2/12 kl 11:30-12:15 BYGGÅR 1952 TOMT 2656 m² EP

120 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON

0708-26 83 00

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



CENTRUMBLADETCENTRUMBLADETCENTRRUMBBBLAADDET
Välkommen till ju

lmarknaden!

Ingen jul utan en härlig julmarknad i Ekerö Centrum! 
Lyssna på stämningsfull julmusik, prova vår goda 
glögg och fynda julklappar på torgmarknaden. 
Tomten kommer med sin säck full av spännande 
julklappar och så blir det ponnyridning för de små. 

JULKLAPPSINSAMLING 
till behövande barn och ungdomar i kommunen i samarbete 
med Rädda Barnen och Mälarökyrkan

God jul och välkommen den 1 december kl 10-15!

Arr: Ekerö Centrumförening
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    Välkomna till 

JUL
MARKNAD

i Ekerö Centrum 
Lördagen 

1 december
kl 10-15



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

Vid köp av kompletta glasögon 
från ordinarie sortiment, bjuder 
vi på ett extra par med din styrka. 
(Gäller utvalda bågar, lagerglas 
+-6/2, värde upp till 2990:-) 

2 betala 
för 1

Värde 
2900:-

Träna dygnet runt för endast 179 kr/mån eller 1995 kr/år. 
250 kr medlemsavgift tillkommer i samband med tecknande av medlem-
skap. Erbjudandet gäller t.o.m. 13/12 . Välkommen in för ett sundare liv!

Always

Fitness 24

Träningserbjudande!  
åå llll 19199595 kk //åå

179 kr/mån
1995 kr/år

Öppet
dygnet
runt!

Kan ej kombineras med andra erbj. 
Gäller t.o.m. 29/12 -18

20 % 
på all jul

Yogi  tea:  Köp 3 betala för 2

Julerbjudande 
hos oss på Life!

Köp 3 
betala för 2

Gäller vid inlämning vecka 48 & 49

20 % rabatt på allt 
som  hör till julen!
Gäller endast lördagen 
den 1 december.

Julen börjar 
hos Kingswood!

20 % rabatt
på kem- och mattvätt 

Skomakeri, kemtvätt 
och skrädderi.

Vi lagar även guld. 
Välkommen in!

Batteribyten 
och reparationer 

av alla slags klockor

EKERÖ

KEMTVÄTT

Välj 
2 par
betala 
för 1

Floris
thörna

n

Ekerö

Ekeröodlade 
julblommor!

Erbjudande!
Amaryllis 100 kr (ord. 139 kr)

Hyacinter ta 3 betala för 2
Beställ julgrupper/blommor, 

vi levererar. Gäller lör-sön 1-2/12.

 Söndags-

öppet i dec

 11-16



Information och aktuella erbjudanden från dina lokala butiker i Ekerö Centrum

Vi föredrar ö-handel!

Välkomna in 
på julklappsjakt!

(ord.pris 156.-)

Erbjudande! 20 % rabatt
handskar20 % rabatt på alla handskar.

Gäller 1 december -18.

Vi har julklappar 

till hela familjen!

Julburgare

EKE
RÖ

GRI
LLE

N

Julburgare (90 gr) 

+ julmust 50:- 
Gäller 1/12 -18

Saffransgifflar
15:-/påse

260 g. Pågen

Juleskum
5:-/st

100 g

Vi säljer ute

Vi bjuder på 

en liten jultallrik
Ica Tappström bjuder på en 
liten jultallrik på torget med 
smakprov från våra betrodda 
leverantörer.

 Pepparkaksbak för alla barn
 I butiken har vi också pepparkaksbak för barnen.

Edwars Bloms 

glögg
Ica Tappström bjuder på

provsmakning av 
Edward Bloms glögg

Blomkransar
Vår blomleverantör kommer 
och binder kransar på torget. 

Skinklotteri
I butiken har vi skinklotteri 
med gissa viktentävling.

MÄLARÖKYRKAN
EKERÖ

Har du problem med din dator 
eller din mobil? Vi hjälper till med 
det mesta. Service, installationer 
och lagningar utförs i vår butik. 
Även hembesök vid begäran.

20 %
10 %

ItCare
Ny 

butik!

på alla 
mobiltillbehör

på alla 
reparationer

Just nu:

I år har vi julklappsinsamling till barn och ungdomar i 
kommunen som har det tufft i sin vardag och kanske 
inte får någon julklapp. 

Nu har du möjlighet att hjälpa till och glädja 
ett barn eller ungdom!  Kom och lämna en 

lapp på paketen om vad det är för något. 
Julklapparna lämnas vid Mälarökyrkan. 

Julklappsinsamlingen görs i samarbete 
med Rädda Barnen, Mälarökyrkan och 
Ekerö Centrumförening.

Julklappsinsamling 



Vi har matbröd, kaffebröd, tårtor, grilltoast, smörgåsar, sallader, pajer, 
bakad potatis. Öppet: Måndag-fredag 7.00 - 18.30. Lördag 8.00 - 16.00.

Ta en paus på bageri ekerö!

Vi har det 
godaste saffrans-

brödet!

Träffa oss 
på torget!

Välkommen att träffa oss 
på torget!  

Vi bjuder på glögg 
och pepparkakor!

Glögg och pepparkakor

ÖPPETTIDER

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

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

EKERÖ
GRILLEN

EKERÖ
KEMTVÄTT

WWW.EKEROCENTRUM.SE

Årets mest stämningsfulla högtid är på ingång och vi har många dofter 
som fångar den där magiska känslan kring julen.

Välkommen in till oss! 

ÖPPETTIDER

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

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

EKERÖ
GRILLEN

KK EKKET
 K E R Ö

KKKKKKKLL EEEKKKKKKKEEEEEEEEETTTTTKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL KKKKKKKKEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ................................................. ...................................... KK EE RR ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

EKERÖ
KEMTVÄTT

WWW.EKEROCENTRUM.SE

Fodertunna 
på köpet!

Julerbjudande
Fodertunna på köpet vid köp av 
7,5-12 kg Brit Care hundfoder.  
Värde 189 kr. Gäller utvalda sorter.

Julerbjudande!

25 % rabatt på 
Yankee Candle

Floristhörnan
Ekerö


