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I Ekerö centrum kom tomten på besök under julmarknaden den 1 december. Även på många andra platser 
ordnades det stämningsskapande julmarknader som bjöd på hantverksförsäljning och juliga inslag. Se exem-
pel i vårt julmarknadssvep på ”Öarna runt”. | 31                                                                                      FOTO:  LO BÄCKLINDER  

Jul runt om på Mälaröarna

Vem får 
majoritet?
Den 13 december ska val av styrelse- och 
nämndplatser göras i kommunen. Antingen får 
Mälarökoalitionen majoritet eller Ekeröalliansen 
med stöd av SD.  | 4

Förbifarten avancerar
Tunnelbygget på Lovön har utsetts till ”Årets sämsta 
bygge”, men kritiken tillbakavisas. Läs om detta och 
hur långt tunnelbygget har kommit.  | 10 

Naturvård och förbifarten
När förbifarten byggs har Trafikverket vidtagit om-
fattande åtgärder för att skydda djur och natur från 
negativ påverkan.  | 8-9

Färre avgångar i vinter
Den 9 december infördes vintertidtabell för pendel-
båten, vilket innebär färre avgångar. | 12

” ...börja med att se till att alla kommunens 
invånare – fastlåsta på öar och omslutna 
av vatten som vi är  –  kan höra Hesa Fred-
rik..”  |  tyck 28

Ungdomssatsning
Allt fler ungdomar, i allt yngre åldrar, bedöms vara 
i riskzonen för att hamna snett. Kommunen och 
polisen satsar nu hårt på samverkan för att komma 
tillrätta med problemen. | 14 

Fin nominering till Sara
Sara Banegas, verksamhetschef och specialist i        
allmänmedicin på Ekerö vårdcentral, var en av två 
som nominerades till ”Framtidens ledare” i sjukvår-
den.  | 6

Bartozs briljerade
På 2 minuter och 20 sekunder krossade Bartosz Woj-
cikiewicz sin motståndare i Superior Challenge. Till 
vardags jobbar han med ungdomar i Tappströmssko-
lan.  | 23 
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2 betala för 1!

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00
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Monika Regnfors Sjörén vill uppmuntra till att 
göra världen lite bättre genom pastoratets jul-
kalender. Sid 18.                 FOTO: MAGNUS  ARONSON

När Förbifart Stockholm byggs, har man bland 
annat tagit hänsyn till den mindre hackspetten. 
Sid 8-9.                                                    FOTO: TRAFIKVERKET
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Det är ofta de små detaljerna som gör det, precis som Povel Ramel en gång sjöng. När Förbifart 
Stockholm byggs, har nu stora bergväggar blottats längs Ekerövägen, tunnelmynningarna vid 
Edeby är klara och efter årskiftet räknar man med att nå fram till huvudtunnlarna. Detta är Eu-
ropas största tunnelprojekt, men inom arbetet ryms både stort och smått.  För att inte påverka 
den omgivande naturen, har nämligen ett stort miljöarbete utförts. Här är det en liten individ 
som man tagit stor hänsyn till, nämligen den mindre hackspetten. Läs mer om Trafikverkets 
grundliga miljöarbete på sidorna 8 och 9. Du får också flera nyheter kring byggets framfart på 
sidan 10.

En arbetsmiljö med tillitsstyrning snarare än toppstyrning, ja skillnaden kanske inte är små 
detaljer men viktiga sådana. Sara Banegas, verksamhetschef på Ekerö vårdcentral, har genom 
sitt ledarskap lyckats vända en underbemannad vårdcentral till en tillväxtverksamhet. Om det 
och den nominering hon nyligen fick kan du läsa mer om i denna tidning. 

En annan ”detalj” som kan komma att göra stor skillnad då kommunens politiker ska välja 
styrelser och nämnder, är på vilket sätt man väljer att göra valen. Vad detta innebär finner du 
på sidan 4.

Vi skriver också om Ekerö pastorats annorlunda julkalender med 24 tänkvärda uppmaning-
ar. Ett tack, ett uppmuntrande ord, en klapp på axeln – små gester men med stor betydelse. 

                        
                               EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se
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Varför inte ringa Stockholms största mäklare?

FASTIGHETSBYRAN.SE

På lugn återvändsgata finner ni detta fina sluttningshus beläget i barnvänligt område med

gångavstånd till det mesta såsom bad i Mälarens vatten, Träkvista idrottsplats, mataffär, goda

kommunikationer samt förskola runt hörnet.

Utgångspris 4 875 000 kr Rum 6 rum, varav 3-4 sovrum Boarea 145 kvm + 34 kvm Tomt 948 kvm
Byggt 1981 Ring för tidbokning Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö | Ekerö Tätort
Brunnavägen 31

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
Energiklass D Ring för tidbokning Mäklare Per-Martin Nesselsten 070-754 54 35

Ekerö | Ekerö Älvnäs
Domherrevägen 39A

Nu finns ett unikt tillfälle att förvärva ett eget gårdshus med tillhörande trädgård i pittoresk miljö.

Det putsade korsvirkeshuset med anor från 1800-talet totalrenoveras och nyskapas till att inrymma

en vacker bostad om 3 rum och kök samt glasad matsal/veranda.

Utgångspris 7 675 000 kr Rum 3 rum Avgift 2 090:-/mån Boarea 74 kvm Energiprestanda 42 kWh/kvm år
Ring för tidbokning Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Ekerö | Drottningholm
Gustav III:s väg 5

Sjönära läge i lantlig idyll - Med ett fridfullt sydvästläge alldeles intill naturen och Mälaren

välkomnar denna nybyggda familjevilla i två plan om totalt ca 187 kvm. Här får du en unik

möjlighet att bli den första att bosätta dig i huset.

Utgångspris 6 750 000 kr Rum 7 rum, varav 4-5 sovrum Boarea 187 kvm Tomt 1 768 kvm Byggt 2018
Energiprestanda 49 kWh/kvm år Ring för tidbokning Mäklare Katarina Lind 072-718 33 89

Ekerö | Färingsö
Nibblenäsvägen 7
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KOMMUNEN | Den 13 december 
är det dags för val av platserna i 
kommunens arbetsutskott, sty-
relser samt nämndplatser. Men 
det är inte bara de valen som ska 
göras, två förslag på hur plat-
serna ska tillsättas läggs fram. 
Vilket det blir kommer att göra 
stor skillnad för utslaget.

I kommunen brukar man utgå från 
kommunstyrelsens sammansätt-
ning. Nu föreslår istället Ekeröal-
liansen att man ska utgå från 
kommunfullmäktiges samman-
sättning, vilket bland annat fråntar 
Mälarkoalitionen möjligheten till 
majoritet. 

– Hade man gjort som tidiga-
re och utgått från kommunsty-
relsen sammansättning, hade 
Ekeröalliansen och Mälarökoali-
tioen fått lika många platser och 
den sista platsen hade lottats ut 
mellan någon av dessa. Men i och 
med att Ekeröalliansen istället vill 
räkna utifrån kommunfullmäkti-
ges sammansättning, innebär det 
att de aktivt väljer att ge Sverigede-
mokraterna en plats och därmed 
vågmästarrollen på samtliga nivå-
er. Detta framför att Mälarökoali-
tionen kan få majoritet i något eller 
några arbetsutskott, i de fall den 

utlottade platsen tillfaller koali-
tionen, säger Hanna Svensson (S), 
oppositionsråd. 

Mälarkoalitionen föreslår att 
det ska vara jämnt antal platser i 
nämnder och styrelser, vilket ger 
den större minoriteten (Mälarö-
koalitionen) med hjälp av ordfö-
randerösten, möjlighet att bilda 
majoritet.

– Vi i Mälarökoalitionen tror det 
är bättre för Ekerö än ett myck-
et svagt minoritetsstyre med 
stöd av Sverigedemokraterna, så 
som Ekeröalliansen ämnar styra 
tillsammans med, säger Hanna 
Svensson.

Varför har ni i Ekeröalliansen 
beslutat att räkna utifrån kom-
munfullmäktiges sammansätt-
ning?

– Vi väljer att ändra så lite som 
möjligt i nämnder och styrelser 
medan jag tror att vänsteropposi-
tionen kommer att begära föränd-
ring i alla styrelser, nämnder och 
arbetsutskott, svarar Adam Reu-
terskiöld (M), kommunstyrelsens 
ordförande och tillägger:

– Vi väljer att skapa en politisk 
organisation som ger stabilitet 
och bästa förutsättningarna för en 

borgerlig politik, till skillnad från 
oppositionen som väljer att göra 
stora ingrepp och även flera förslag 
till utvidgning av den politiska or-
ganisationen vilket vissa partier i 
oppositionen gått till val på att inte 
göra.

Du har tidigare sagt att ni har 
svårt att tänka er ett samarbe-
te med Sverigedemokraterna 
då ni inte har samma politiska 
åsikter som de har. Nu är ni be-
roende av deras stöd, hur blir 
det då en ”politisk stabilitet”? 

– Vi väljer det upplägg som ger 
minst förändring och störst ge-
nomslag för vår politik. Oppositio-
nen väljer detsamma, fast tvärtom. 
Vårt förslag ger minst förändring. 
Frågan är varför Liberalerna väljer 
att inte vara med i en majoritet där 

man kan får genomslag för sin poli-
tik, utan istället gör Sverigedemo-
kraterna till vågmästare, frågar sig 
Adam Reuterskiöld.

– Moderaterna förlorade stort i 
valet och tillsammans med övriga 
alliansen tappade de sin majoritet. 
Ändå väljer de att regera vidare 
som om ingenting hade hänt. De 
har ägnat ett nästan osunt stort in-
tresse åt att förklara hur Liberaler-
na borde göra och betydligt min-
dre tid på att beskriva vad de vill 
driva för politik. I detta fallet är det 
ett aktivt val från deras sida att ge 
Sverigedemokraterna utrymme. I 
Mälarkoalitionens förslag har vi ett 
upplägg som gör att Sverigedemo-
kraterna inte får något utrymme. 
De har röstat med alliansen i var-
enda fråga i fullmäktige, så den här 
alliansen innefattar väl dem i och 
med det, säger Göran Hellmalm.

Sveridemokraterna är vågmästare 
och senast valde de alliansens bud-
get framför Mälarökoalitionens.

– Att välja på två andra budget-
ar är som att välja mellan pest eller 
kolera. Mycket ser bra ut, samtidigt 
som minst lika mycket ser mindre 
bra ut. Det fanns delar i Mälarkoa-
litionens budget som var bra, men 
inte i den styrkan och mängden för 

att stå sig starkare än Ekeröallian-
sens. Det jag dock kan understryka 
är att båda budgetarna visar att un-
danträngningseffekten inte endast 
visar sig på bostadsmarknaden när 
nyanlända kvoteras in, utan den 
sker även i budgeten, kommente-
rar Jimmy Fors, gruppledare för SD 
Ekerö. Han tillägger:

– Vi är här för att idka sverigede-
mokratisk politik och hoppas gi-
vetvis på stöd för den, samtidigt 
som vi är beredda att samtala med 
andra partier på daglig basis genom 
att tala, lyssna och kompromissa. 
Vi vet ställningarna på Mälaröar-
na och den position vi besitter och 
den uppgiften behandlas både öd-
mjukt och ansvarsfullt..

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Två lösningar på minoritetsstyre

POLITIK
Vad tycker du?

Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

”...ett mycket 
svagt minoritets-
styre med stöd av 
Sverigedemokraterna, 
så som Ekeröalliansen 
ämnar styra”

”Vi väljer att skapa en 
politisk organisation 
som ger stabilitet och 
bästa förutsättningarna 
för en borgerlig politik”



Vårt kök lagar god riktig mat, 
perfekt när tiden är knapp ! 

/Lill emor

 Varmrökt laxrulle   Finarp. 
    Saftig nätad lax med mycket smak.      

 59  90  /kg 

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

 Boeuf Bourgogne   ICA Tappströms 
eget kök.     Från vår Deli.   Jfr pris 99:00/ kg.    

 /kg 
 99k 

 Grillad kyckling  
 Kronfågeln.   Rå vikt ca 1224g. 
    Jfr pris 32:60/kg.    

 39  90  /st 

 Fiskgryta från Paradiset  
 ICA Tappströms eget kök.     Bara att 
värma. Från vår Deli.   Jfr pris 99:00/kg.    

 /kg 
 99k 

 Potatisgratäng  
 Alhamra.     Från vår Deli. 
  Jfr pris 99:00/kg.    

 Janssons frestelse  
 Alhamra.     Från vår Deli. 
  Jfr pris 99:00/kg.    

 /kg 
 99k 

 /kg 
 99k 

 /kg 
 299k 

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Öppet 8–22

Tappström
Priserna gäller vecka 50 t o m 16/12-18 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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KOMMUNEN | Ekeröalliansens 
budget antogs den 22 november. 
Budgeten har fokus på digitali-
sering, på effektivare arbetssätt 
och på att öka medborgarnas 
trygghet.

Skola:
– Vårt budgetförslag har ett tyd-
ligt fokus på hur vi skapar en bra 
arbetsmiljö och förbättrar förut-
sättningarna för eleverna. Bland 
annat satsar vi på elevhälsan och 
bygger om Sanduddens skola och 
Ekebyhovskolan för att förbättra 
elevernas arbetsmiljö och skapa 
förutsättningar för en ökad när-
varo med höjda studieresultat. Vi 
satsar även på digitalisering ge-
nom utökad datortäthet och för-
bättrad infrastruktur, säger Lena 
Gerby (M), ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden.

Byggnation: 
– Byggnadsnämndens budget är 
väl balanserad mellan att klara av 
kommande års ökade krav, sats-
ningar på effektivisering, digita-
lisering, värna skattepengar och 
hålla kostnaderna för bygglov på 
en rimlig nivå. Ekeröalliansens 
alternativ att skapa ett planutskott 
under kommunstyrelsen gör att 
man bättre kan fokusera på fram-
tagandet av detaljplaner och sam-
tidigt behålla de strategiska beslu-
ten i kommunstyrelsen där de hör 
hemma, säger Arnulf Langlet (M), 
ordförande i byggnadsnämnden.

Miljö:
– I miljönämndens budget fort-
sätter vi våra satsningar för en 
långsiktigt hållbar kommun. Ex-
empelvis kommer vi fortsätta vårt 
arbete för att minska utsläppen i 
Mälaren och skapa en giftfri var-
dag för våra barn och ungdomar, 
säger Kjell-Erik Börjesson (C), 
ordförande i miljönämnden.

 
Socialnämnden:
– Ekeröalliansen i socialnämnden 
föreslår i år en stark budget som 
säkerställer att Ekerö kommun 
även fortsättningsvis ska kunna 
erbjuda Sveriges bästa äldreom-
sorg och en väl fungerande social-
tjänst, säger Kjell Öhrström (M), 
ordförande i socialnämnden.

 
Kulturnämnden:
– Våra viktigaste satsningar i 
kommande budget utgår från att 
öka tillgängligheten till kultur- 
och fritidsaktiviteter. Exempelvis 
vill vi tillgängliggöra biblioteket 
för en bredare målgrupp genom 
uppsökande arbete och digitali-
sering, kulturskolan för en äldre 
del av målgruppen och förbättra 
tillgängligheten till kulturskolan 
för barn på Färingsö genom den 
nya mötesplatsen i Stenhamra. 
Vi kommer även satsa på fortsatt 
stöd till ungdomars organisering 
i föreningslivet genom verksam-
heten Idélabbet som kommer ha 
lokaler i Ekerö centrum från och 
med januari, säger Sivert Åker-

ljung (KD), ordförande i kultur- 
och fritidsnämnden.

 
Tekniska nämnden: 
– I tekniska nämndens budget fö-
reslår vi en hel del efterlängtade 
satsningar på lokaler, nya skolor 
och säkrare gång- och cykelvägar 
i kommunen. Vi kommer även 
genomföra trygghetssatsningar i 
form av att märka upp gång- och 
cykelbanorna med tydliga marke-
ringar samt bättra på belysningen 
i vissa delar av kommunen, säger 
Göran Ahlström (M), tekniska 
nämndens ordförande.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Budgetsatsningar för 2019UTNÄMNING

Tillgängligare bibliotek för en bredare 
målgrupp är en av kulturnämndens 
satsningar.                                      FOTO: ARKIV

EKERÖ | Sara Banegas verksam-
hetschef och specialist i allmän-
medicin på Ekerö vårdcentral, var 
en av två som nominerades till 
Framtidens ledare i sjukvården.

Utmärkelsen ”Framtidens ledare” 
har instiftats av stiftelsen Sjukvår-
dens ledarskapsakademi och syftar 
till att lyfta fram unga ledare som 
visat prov på ledarskap och som 
vill utveckla sjukvården.

I år gick utmärkelsen inte till 
Sara Banegas utan till Anna Alm 
Andersson från Region Norrbot-
ten. Men nomineringen i sig är en 
bekräftelse på ett gott arbete.

– Det känns otroligt hedran-
de att vara nominerad till den här 
prestigefulla utmärkelsen. Jag ut-
bildade mig till läkare för att hjälpa 
och vårda sjuka. För att kunna göra 
det krävs ett ledarskap som värnar 
både patienter och medarbetare, 
säger Sara Banegas och tillägger:

–  Hälso- och sjukvårdens med-
arbetare måste i större utsträckning 
prioriteras och ett tydligt exempel 
hos oss är individuella scheman 
och flextid. Det har bidragit till att 
skapa en god och omsorgsfull ar-
betsmiljö där medarbetare utveck-
las och tar ansvar. Principen är en-
kel, det behövs människor för att ta 
hand om patienter. Och ett alltför 

hårt tryck på vårdpersonalen går ut 
över arbetsmiljön och riskerar att 
påverka både tillgängligheten och 
kvaliteten.

På två år har Ekerö vårdcentral 
lyckats vända en underbemannad 
vårdcentral till en tillväxtverksam-
het.

– Det handlar inte enbart om re-
surser, en arbetsmiljö med tillits-
styrning snarare än toppstyrning 
driver resultat och får medarbe-
tarna att vilja arbeta kvar, sa Sara 
Banegas då MN intervjuade henne 
tidigare i år.

                                           EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Fin nominering 

Sara Banegas verksamhetschef och 
specialist i allmänmedicin på Ekerö 
vårdcentral.                   FOTO: EWA LINNROS



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
 
Sön 2018-12-16 Ekebyhovskyrkan 
11:00 EKEBYHOVSMÄSSA 
 Monika Regnfors Sjörén, Kerstin Baldwin Sterner, Alva Olsson, sång 

Sön 2018-12-16 Munsö kyrka 
11:00 GUDSTJÄNST MED LUCIATÅG 
 Magnus Ehntorp, Anna Pihl Lindén 
 Adelsö Munsö barnkör, körledare Maria Nordenback Kress
 Fackeltåg till församlingsgården efter gudstjänsten. Välkomna på julfest!

                                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

12 – 19/12  2018

Tis 2018-12-18 Ekerö kyrka 
18:30 JULKONSERT EKERÖ GOSPEL & SAMUEL LJUNGBLAHD 
 Ekerö Gospel & Samuel Ljungblahd
 Daniel Stenbaek, flygel • Magnus Ahlgren, elbas  • Oscar Eriksson Uggla,  
 slagverk • Pernilla Thörewik, dirigent • Magnus Ehntorp, präst 
 Entré: 200:- Förköp på expeditionen i Ekebyhovskyrkan/Björkuddsvägen 2,  
 Ekerö, Manickas bod, Träkvista torg eller direkt av körmedlemmarna.
20:30 JULKONSERT EKERÖ GOSPEL  & SAMUEL LJUNGBLAHD 
 Ekerö Gospel & Samuel Ljungblahd
 Daniel Stenbaek, flygel • Magnus Ahlgren, elbas  • Oscar Eriksson Uggla,  
 slagverk • Pernilla Thörewik, dirigent • Magnus Ehntorp, präst 
 Entré: 200:- Förköp på expeditionen i Ekebyhovskyrkan/Björkuddsvägen 2,  
 Ekerö, Manickas bod, Träkvista torg eller direkt av körmedlemmarna.

Ons 2018-12-19 Ekerö kyrka 
18:30 JULKONSERT EKERÖ GOSPEL & SAMUEL LJUNGBLAHD 
 Ekerö Gospel & Samuel Ljungblahd
 Daniel Stenbaek, flygel • Magnus Ahlgren, elbas  • Oscar Eriksson Uggla,  
 slagverk • Pernilla Thörewik, dirigent • Magnus Ehntorp, präst 
 Entré: 200:- Förköp på expeditionen i Ekebyhovskyrkan/Björkuddsvägen 2,  
 Ekerö, Manickas bod, Träkvista torg eller direkt av körmedlemmarna.
20:30 JULKONSERT EKERÖ GOSPEL & SAMUEL LJUNGBLAHD 
 Ekerö Gospel & Samuel Ljungblahd
 Daniel Stenbaek, flygel • Magnus Ahlgren, elbas  • Oscar Eriksson Uggla,  
 slagverk • Pernilla Thörewik, dirigent • Magnus Ehntorp, präst 
 Entré: 200:- Förköp på expeditionen i Ekebyhovskyrkan/Björkuddsvägen 2,  
 Ekerö, Manickas bod, Träkvista torg eller direkt av körmedlemmarna.

Ons 2018-12-19 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA 
 Hanna Holmlund, Mie Johansson

Med reservation för ev ändringar

FÖR MER INFO    

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

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

ONSDAGEN DEN 26 DECEMBER 2018 
ANNANDAG JUL

kl 11:00  Ekebyhovskyrkan
JULGUDSTJÄNST
Magnus Ehntorp och Helena Hansson

JULFEST FÖR ALLA I EKEBYHOVSKYRKAN 
EFTER GUDSTJÄNSTEN.
Anmälan till expeditionen: 08-560 387 00, 
ekero.pastorat@svenskakyrkan.se 
Varmt välkommen!

SA MUEL  
LJUNGBLAHD
EKERÖ GOSPEL

  

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 
 

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

Sön 2018-12-16 Skå kyrka
18:00 MUSIKGUDSTJÄNST 
 - Med invigning av julkrubbeuställningen. 
 Paula Hoffman, mezzosopran, och Ligita Sneibe, orgel/ 
 piano, framför musik om julens budskap.
 Jeanette Frenkman, präst.

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

Ons 2018-12-19 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Lars Brattgård, Ligita Sneibe. 

GRUPPER OCH MÖTESPLATSER 
       
ÖPPET KYRKIS
Måndagar & Fredagar       Färentuna församlingshem
9.30-12.00
Pyssel, lek och sång för föräldrar med barn, från nyfödda och uppåt. 
Terminsavslutning 14 december. 

UNGDOMSKVÄLL (ÅK 6 - UPPÅT)
Onsdagar - Öppet hus      Stenhamra församlingsgård
15.00-21.30
Terminsavslutning 19 december. 

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

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

Luciatåg i Färentuna
Barn och ungdomar från  
församlingen i ett stämnings-
fullt luciatåg. 
Luciakör under ledning av 
Joakim Wanzelius.  
Birgitta Lindeke Levin, piano. 
Efter luciatåget finns luciafika.   

Färentuna kyrka 
Lördag 15 december 15.00 

Musikgudstjänst och invigning av julkrubbeutställning 
Paula Hoffman, mezzosopran, och Ligita Sneibe, orgel/piano, framför 
musik om julens budskap. Jeanette Frenkman, präst.
Efter gudstjänsten invigs julkrubbeutställningen där vi ställer ut  
julkrubbor från olika delar av världen mellan den 16 december och 13 
januari. Några av Färingsös förstaklassare ställer också ut. Här kan du 
se vilka tider utställningen visas:  
www.svenskakyrkan.se/faringso/julkrubbeutstallning

Skå kyrka 
Söndag 16 december 18.00

Allt som händer i Färingsö församling i advent 
och jul hittar du här: 
svenskakyrkan.se/faringso/adventochjul
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Planeringsarbetet inför byggna-
tionen av Förbifart Stockholm 
har pågått länge och en del av det 
har varit miljöarbetet. I området 
på Lovön har man tittat på natur-
miljöinventeringar och på kul-
turmiljön, för att se hur man kan 
ta hänsyn till detta.

– En stor insats är att allting går 
i tunnel under Lovön och det är 
för att naturmiljön är skyddad 
liksom världsarvet Drottning-
holm, berättar Anna Nordqvist, 
miljöspecialist i delprojektet 
Ekerövägen.

När naturmiljöinventeringen 
gjordes hittade man olika fåge-
larter, växtarter och djur av extra 
intresse.

–  I närheten av våra arbets-
platser hittade vi två arter som är 
skyddade enligt artskyddsförord-
ningen som bygger på EU-lag-
stiftningen. Det är den mindre 
hackspetten och fiskgjusen. Man 
får inte påverka eller störa deras 
livsmiljöer, säger Anna Nord-
qvist. 

Det man framförallt är rädd 
för är att buller ska störa arterna. 
Därför har man skapat nya miljö-
er för dem som ligger längre bort 
från arbetsområdet. Fiskgjusen 
tycker om stora, höga tallar där 
den kan bygga bo.
– Då har vi gjort som en platt-
form av grangrenar som vi har 
surrat ihop. Sedan har en person 
klättrat högst upp i ett träd på en 
passande plats och lagt dit den 
här plattformen. På det viset har 
vi erbjudit fiskgjusen en bra bo-
plats, förklarar Anna Nordqvist.

För den mindre hackspetten, 
som trivs i lövskog med stora 
träd, har det gjorts stora insatser. 

– Vi har skapat ett större boen-
deområde genom att röja och ta 
fram stora lövträd. Sedan har vi 
rispat i barken på andra träd så att 
det ska komma röta in i träden. 
Då kommer insekter dit och då får 
hackspetten mat, förklarar Anna 
Nordqvist. 

Om fiskgjusen valt att bosätta 
sig i den skapade boplatsen och 
om mindre hackspetten flyttat in 
i det nya området, vet man inte 
ännu.  

– Till sommaren ska vi tillbaka 
och titta på om rötningsproces-
sen kommit igång och om det 

har kommit några insekter, säger 
Anna Nordqvist. 

Det har också förekommit att 
fåglar har byggt bon i tunnelmyn-
ningen, då har man flyttat på dem 
och sett till att de inte boar in sig 
för mycket. 

– I området finns även speciella 
skyddsvärda ekar. Då måste man 
anpassa arbetsplatsen och even-
tuellt även vägsträckningen för 
att dessa inte ska påverkas, berät-
tar Klara Gunnarsson, miljöspe-
cialist i delprojektet tunnel Lovö.

– En annan viktig del i vårt arbe-
te är dialogen med de närboende. 
Det är ju ett jättestort infrastruk-
turprojekt och då är det av stor 
vikt att vi informerar om hur 
det kommer att påverka omgiv-
ningen. Vi har också ett nystartat 
nyhetsbrev som är specifikt för 
arbetena här på Lovön. Det går att 
hitta på vår hemsida, säger Klara 
Gunnarsson. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

NATURVÅRD

LOVÖ | Byggnationen av Förbifart Stockholm är ett omfattande projekt, inte bara 
när det gäller sprängning av tunnlar och framdragning av väganslutningar. Ett stort 
miljöarbete ingår också i projektet för att se till att djur och natur inte ska ta skada.

Naturvård när förbifa

Nedre bilderna t.v:
I det nyskapade området för 
hackspetten, har man rispat 

i barken på träd för att skapa röta.
 I och med det kommer

 insekter och på så vis
får hackspetten mat.

Nedre bilden t.h: 
Mindre hackspetten finns på 
Lovön. Det är en art som  är

 skyddad enligt artskydds-
förordningen.

 

FOTO: TRAFIKVERKET

 ”I området finns även 
speciella skyddsvärda 
ekar. Då måste man 
anpassa arbetsplatsen 
och eventuellt även 
vägsträckningen för att 
dessa inte ska påverkas”
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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 

arten byggs 

För den mindre hackspetten, 
som trivs i lövskog med stora 

träd, har skog röjts för att skapa 
ett landskap där hackspetten 

kan trivas.
   FOTO: TRAFIKVERKET
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TEL 08-560 247 80EKERÖ SOLNA CITY
Mörbyvägen 2 Ingentinggatan 2 Torsgatan 8

www.mgrental.se
info@mgrental.se

LOVÖN | Idag sysselsätter 
Förbifart Stockholms arbetsplats 
på Lovön drygt 160 personer på 
heltid, en huvudentreprenör och 
50 underentreprenörer. I dagslä-
get är tunnelmynningarna klara 
och går tjugo meter in i berget, 
men under hela Lovön växer ett 
tunnelsystem fram från många 
olika håll.

Nyligen anordnade föreningen 
Rädda Lovön (läs med om dem 
nedan, reds.anm.) ett välbesökt 
möte på Lovön där allmänheten 
fick träffa Trafikverket och höra om 
hur förbifartsprojektet förlöper 
samt ställa frågor.

– Det blev många intressan-
ta samtal och diskussioner och 
några kritiska frågor som främst 
handlade om bullernivåerna från 
våra två byggarbetsplatser på Lov-
ön. Sprängningarna stör inte i lika 
stor utsträckning eftersom de sker 
långt under jord. Däremot hörs 
våra arbeten över jord när det ut-
sprängda berget krossas, trans-
porteras på transportbanden och 
därefter lastas ombord på fartyg 
för vidare transport sjövägen, kon-

staterar Lars Persson, projektledare 
för tunnelarbetena på Lovön.

På mötet informerade projekt-
ledarna om hur tunnelprojektet 
framskrider och Trafikverkets spe-
cialister inom miljö- och kultur-
miljö berättade om hur de arbetar.

– Tunnelmynningarna vid tra-
fikplats Edeby blev färdiga i slutet 
av november, vilket betyder att 
de antagit sin form enligt gestalt-
ningsprogrammet och att de mäter 
tjugo meter in i berget i vardera 
tunnel, berättar Lars Persson och 
fortsätter:

– I övriga tunneldelar fortskri-
der arbetet. Vår entreprenör Lovö 
samverkan AB arbetar på sexton 
fronter samtidigt på både norra och 
södra delen av Lovön. Totalt har de 
fem borriggar under jord. Drygt tio 
procent av tunnlarna är utsprängda 
och totalt i hela Förbifarten har 20 
000 meter tunnel sprängts. 

Han berättar också att under Mä-
laren utförs undersökningsborr-
ningar. I Fiskarfjärden är de avslu-
tade, men borrningar i den djupare 
Lambarfjärden beräknas pågå året 
ut.

På två av andra platser där tun-

nelbygget pågår har tunnelprome-
nader anordnats för allmänheten, 
vilket visat sig vara väldigt upp-
skattat. Till den senaste visningen 
i Vinsta kom cirka 4 500 personer.

– Vi strävar efter att ordna lik-
nande möjligheter även på Lovön 
framöver, men det är stora arrang-

emang som kräver mycket i form 
av parkeringar till exempel, säger 
Maja Svae, informatör på Tra-
fikverket.

Hon berättar också hur Tra-
fikverket allt mer använder sociala 
medier för att kommunicera med 
allmänheten.

– Vi gjorde nyligen en attitydun-
dersökning som visade att det 
finns ett stort intresse för att ta till 
sig information digitalt, säger Maja 
Svae.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Förbifartsbygget avancerar

INFRASTRUKTUR

Tunnelmynningarna har fått sitt utseende och mäter nu tjugo meter in i berget.                    FOTO: ISABELLA NASSAJI/LSAB

LOVÖN | I början av december 
utsågs bygget av förbifartstun-
neln under Lovön till ”Årets 
sämsta bygge” av facktidningen 
Byggnadsarbetaren. En utnäm-
ning som grundar sig i de arbets-
miljö- och säkerhetsproblem 
som präglat projektet under året 
som gått. 

”I somras stoppades jobbet i tunn-
larna, bland annat efter hot om 
miljonvite. Arbetsmiljöverket ra-
dade upp fel på fel. Osäkra flykt-
vägar belamrade med material, 
räddningskammare på för långa 
avstånd, omärkta håligheter, dålig 
koll på vilka som var nere i tunn-
larna och var de var. Det fanns ing-

et fungerande utrymningslarm.”, 
skriver tidningen Byggnadsarbeta-
ren som grund för att de väljer just 
detta byggprojekt till årets sämsta.

Från Trafikverkets sida tycker 
man att kritiken är obefogad och 
avvisar mycket av den som gam-
mal. 

– Jag beklagar utnämningen 
och den får stå för den som gjort 
den. Jag tycker att det är en fin ar-
betsplats som jag känner mig stolt 
över, säger Johan Brantmark, pro-
jektchef för Förbifart Stockholm 
och fortsätter:

– Det är framförallt två om-
råden som de lyfter fram som 
grund för sitt beslut. Det ena gäller 
skyddsanordningar på transport-

bandet som forslar massor efter 
sprängningarna och de problemen 
har rättats till. Det andra gäller 
brister i det förebyggande brand-
skyddet som upptäcktes i somras. 
Vi stoppade arbetet tillsammans 
med vår entreprenör LSAB på 
grund av det i augusti och alla an-
märkningar är åtgärdade.

I en artikel i Dagens nyheter sä-
ger också både fackrepresentanter 
och Arbetsmiljöverket att proble-
men har minskat och ingen av dem 
ställer sig bakom utnämningen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Årets sämsta bygge”
LOVÖN | Under hela Förbifart 
Stockholms projekttid har fören-
ingen Rädda Lovön arbetat för att 
stoppa bygget. Nu har man dock 
ändrat inriktning på föreningen 
för att istället jobba med att mini-
mera påverkan i omgivningarna.

För 18 år sedan bildades Rädda 
Lovön för att tillvarata lovöbornas 
intressen i samband med Förbifart 
Stockholmprojektet.

– Det var min hustru Gunilla 
Tovatt som grundade förening-
en. Hon hade framgångsrikt fört 
kampen mot Västerleden (en ti-
digare föreslagen förbifartsled, 
reds. anm.) och en morgon när vi 
åt frukost såg jag hur hon fick sto-
ra ögon när hon läste om Förbifart 
Stockholm. Dagen efter startade 

hon föreningen, berättar Krister 
Skånberg, avgående ordförande i 
föreningen.

Under de år som förflutit har för-
eningen varit en påtryckande part 
och har arbetat hårt med att på-
verka i varje skede av förbifartens 
framskridande. 

Vid det senaste årsmötet fattade 
man dock beslut om att istället för 
att försöka stoppa bygget ska man 
arbeta för att värna Lovöns natur- 
och kulturvärden samt livsmiljö. 
Anledning är att tunnelprojektet 
nu har kommit så långt att det inte 
längre är fruktbart att att försöka 
stoppa det.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Rädda Lovön” byter fokus

”Drygt tio procent av tunnlarna är utsprängda...” ’’



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

Bara 5 minuter 
från Tappström

Fönstertvätt 499:-

Kampanjen varar till 30/12 -2018

klappar för alla...

1995:-
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  Första hjälpen tavla   

339:-
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16/12

Lite personligare – lite bättre

Robotdammsugare
     3995:-
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Din lokala Hemtjänst 
och Boendestödjare
AdeoCare verkar efter 
en filosofi som bygger 
på små, lokala arbets-
grupper där vi an-
passar vårt stöd efter 
dina unika behov och 
situation. Det är troligt-
vis hemligheten bakom 
våra goda resultat     
och kvalitet.

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

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

  

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

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

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

EKERÖ | Pendelbåtslinje 89 
permanentades i höstas och fick 
utökade turer. Antalet resenärer 
har ökat kraftigt under hösten.

Sedan Stockholms läns landsting 
i augusti ökat antalet turer på linje 
89 mellan Ekerö och Klara Mälar-
strand, via Ekensberg och Lilla Es-
singen, har även antalet passagera-
re ökat.

Under augusti månad reste 7 809 
passagerare med linjen vilket kan 
jämföras med förra året då 2 998 
personer reste under samma peri-
od. Det är en ökning med 260 pro-
cent. 

I september var antalet passage-
rare 16 451. Under samma månad 
2017 var den siffran 6 132 passage-
rare. Det innebär en ökning med 
268 procent.

Även i oktober sågs en ökning.  
Antalet resenärer var 15 980 perso-
ner år 2018 och 2017 var den siffran 
5 513 personer. 

– Det innebär en ökning med 
cirka 290 procent jämfört med året 
innan, berättar Sofia Molin, press-
sekreterare på Stockholms läns 
landsting.

– Det är såklart väldigt roligt att de 
nya turerna gjort att fler och fler 
väljer att ta pendelbåten till job-
bet. Det minskar trängseln på våra 
vägar och i den övriga kollektivtra-
fiken, samtidigt som vi gör miljö-
vinster när fler väljer att ställa bilen 

hemma och åka kollektivt till ar-
betet, säger Gustav Hemming (C), 
tillväxt-, samhällsplanerings- och 
skärgårdslandstingsråd. 

Men trots den stadiga ökningen 
av resenärer, har flera turer dragits 
in då en vintertidtabell började 

gälla från  9 december. Denna tid-
tabell gäller till och med den 7 april 
och många resenärer frågar sig var-
för.

– Att antalet turer går ner över 
vintern har varit bestämt sedan 
tidigare då vi måste ta höjd för att 
det kan ligga is. Vi måste därför 
köra med isgående fartyg som går 
långsammare än ”vanliga” fartyg, 
förklarar Sofia Molin.

För att pendelbåten ska klara av att 
gå in i Tappströmskanalen om isen 
lägger sig, måste kanalen muddras. 

– Målsättningen är att muddring-
en ska starta under december, all-
deles oavsett om det blir is eller 
inte. För att underlätta arbetet, 
kommer båthållplatsen att flyttas  
till en gästhamnsbrygga som lig-
ger cirka 200 meter från den nu-
varande. Målbilden är att båten ska 
gå från den hållplatsen från den 17 
december, men allt hänger på när 
muddringsarbeten kommer igång, 
berättar Johan Elfver, kommunens 
kommunikationschef.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se 

Allt fler reser med pendelbåten

Rekrytering av ny 
kommundirektör

 KOMMUNEN | Som vi tidigare 
skrivit slutar Lars Hortlund som 
kommundirektör den sista juni. 

Christina Thunholm, HR-chef 
på Ekerö kommun, vilka ingår i 
rekryteringsarbetet?

– För närvarande är det jag och 
kommunstyrelsens arbetsutskotts 
presidie.
 
Annonseras tjänsten ut eller 
söker ni på annat vis efter en 
kandidat?

– Vi har en pågående upphand-
ling av rekryteringskonsult och 
avser söka ny kommundirektör 
genom både annons och search.
 
Finns det någon deadline för 
ansökning?

– I nuläget nej. Vi avvaktar upp-
handlingen av rekryteringskon-
sulten.
 
Nuvarande kommundirek-
tör slutar sista juni. Den som 
ska tillträda antar jag bör få en 
inkörningsperiod. När är för-
hoppningen att den nye ska 
börja sin tjänst?

– Vår förhoppning är att vi har en 
ny kommundirektör på plats runt 
halvårsskiftet 2019.

                

    EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

KOLLEKTIVTRAFIK

Men under 9 december till 7 april  dras flera turer in 

Allt fler väljer att resa med pendelbåten. Många frågar sig därför varför det blir 
färre turer under vintern.                                        FOTO: EWA LINNROS



 Detta är en annons från FÄRINGSÖ TRÄ

Funderar du på att köpa 
en skruvdragare, slipma-
skin eller något annat 
elektriskt verktyg till nå-
gon i julklapp? Då behö-
ver du inte åka längre än 
till Färingsö trä. Här finns 
både det breda sortimen-
tet och Gunnar ”Gurra” 
Törning och hans kolle-
gor som har stor kunskap 
om produkterna.

– Här finns ett jättestort sorti-
ment av elhandverktyg med allt 
från skruvdragare till sticksågar 
och polermaskiner. Vi har både 
billigare märken som passar bra 
för hemmafixaren och lite dyrare 
proffsmärken. Vissa produkter 
som vi säljer finns inte ens att 

köpa i näthandeln, berättar Gur-
ra som jobbat på Färingsö trä i 
32 år och kan verktygsmarkna-
den på sina fem fingrar.

Många av kunderna som kom-
mer till butiken känner han igen 
sedan gammalt. Vissa har han 
följt genom åren och ibland har 
han bistått med tips både när de 
har varit nybyggare, vid första 
renoveringen och när det är dags 
att göra den andra uppfräsch-
ningen av huset. 

– Det är viktigt att verkligen 
veta vad man köper när man 
ska välja maskiner. Det är bara 
att komma och prata med oss i 
butiken så kan vi erbjuda hjälp 
kring vad man behöver. Och har 
vi inte precis det man vill ha på 
lager, så kan vi ta hem det på ett 
par dagar.

Raketartad utveckling
Under de år Gurra arbetat med 

elhandverktyg har han varit 
med om en raketartad utveck-
ling.
– Det har skett en enorm 
förändring på den här markna-
den. Idag använder man knappt 
hammare och spik över huvudta-
get, utan det är spikpistoler och 
skruvdragare som gäller. När det 
kommer till ergonomin har det 
också hänt jättemycket och det 
finns även väldigt bra vibra-
tionsdämpare, förklarar han och 
fortsätter:

– Det blir dessutom mer och 
mer batterimaskiner och fär-
re sladdrivna. Batterierna har 
numera ofta samma styrka och 
håller mycket längre än tidigare. 
Likaså är det idag vanligt att 
maskinerna man köper fungerar 
med samma batteri, om de är 
av samma märke. Alltså behöver 
man bara köpa en maskin med 
laddare och batterier och sedan 

köper man ”nakna” maskiner och 
kompletterar med.

Värt att betala lite extra
Ska Gurra ge ett förslag på när 
det är värt att lägga lite extra 
pengar på en maskin, så har han 
ett hett tips. 

– Sticksågar är det värt att 
betala lite mer för, om man ska 
använda den mycket vid ett 
altanbygge till exempel. Billiga 
maskiner orkar inte helt enkelt.

Gurra på Färingsö trä kan 
allt om elektriska verktyg 

www.faringsotra.se

Gunnar ”Gurra” Törning har sålt spikpistoler, skruvdragare och sticksågar  i över 30 år. Han kan ge många goda råd om vad hemmafixaren ska satsa på.

 ”Billiga maskiner 
orkar inte helt 
enkelt”
                 ’’
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LUCIAKAFFE!
Torsdag den 13 december bjuder vi  
traditionsenligt på luciakaffe och  
nybakade lussekatter.

Välkommen!

280:-

Priserna gäller till och med den 16 december

Solrosfrö
10 kg 98:-

Tel: 560 200 41

Öppet: Måndag-Fredag 8.30 - 19.00 • Lördag 8.30 - 14.00

Ekerö Kyrka

Nibble

Koloniområde

Sundbyskola

Nyckelby

Mot Adelsö▼ • LANTHANDEL SORTIMENT

• BUTIKSBAKAT BRÖD

• BENSIN/DIESEL TILL LÅGPRIS

• BETALA MED PUMP- ELLER BANKKORT

• GOTT OM PARKERINGSPLATSER

Från oss alla till er alla 
God Jul & Gott Nytt År!
Önskar Douglas & Karin  

med personal

Vildfågelfrö
Kvalitetsblandning, 20 kg 275:-

Björkved
ca 15 kg 65:-

EKERÖ | Öppen drogförsäljning 
i Ekerö centrum och allt fler 
mälaröungdomar i riskzonen 
är en verklighet som många 
av dem som möter ungdomar i 
sina arbeten bekräftar. Nu tar 
kommunen och polisen omtag på 
situationen för att få ordning på 
ungdomsproblemen.

Många av dem som Mälaröarnas 
nyheter har pratat med, både per-
soner som arbetar med ungdomar 
på olika sätt, privatpersoner, nä-
ringsidkare och politiker, berät-
tar att stora grupper av ungdomar 
samlas i Ekerö centrum efter sko-
lan. Träkvistavallen är också en 
plats som lockar ungdomar utan-
för skoltid.

Alla som MN intervjuat har på 
ett eller annat sätt också hänvisat 
till öppen droghandel i Ekerö cen-
trum. Vissa säger sig ha sett det 
med egna ögon och andra har bara 
hört rykten.

Fältassistenter, fritidspersonal 
och andra gör vad de kan för att 

identifiera dem som befinner sig i 
riskzonen och på olika sätt försö-
ka få dem på rätt spår. Dock är det 
många som uttrycker stor oro för 
att problemen kryper längre och 
längre ner i åldrarna.

Sedan en tid tillbaka är Lena 
Törnblom Löfquist anställd av 
kommunen för att bland annat 
ha det övergripande ansvaret för 
samordningen av samverkan kring 
ungdomar. Hon bekräftar bilden 
av att det just nu är mycket ungdo-
mar som befinner sig i riskzonen, 
men påpekar också att det är ett fe-
nomen som går i vågor.

– Jag håller just nu på med 
djupintervjuer med många tjäns-

temän som berörs av området, för 
att få en överblick av vad som be-
höver göras. Vi kommer också att 
göra en nystart på det ungdoms-
nätverk som är en samarbetsform 
för alla berörda aktörer på Mäla-
raröarna, för att se till att vi arbetar 
med rätt saker, säger hon.

Även polisen bekräftar bilden av 

att läget är allvarligt och att något 
måste göras. 

– Jag har förstått att det här är ett 
problem och vi ska jobba för att få 
ordning på det. Vi har nu fått en 
yttre ungdomsgrupp som kom-
mer arbeta mot narkotikabrott i 
hela lokalpolisområdet Vällingby 
och därmed även arbeta på Ekerö. 

Deras huvudfokus blir att bland 
anant att stoppa nyrekrytering och 
inflödet, säger Elise Berlin, som är 
nytillträdd kommunpolis med sär-
skilt ansvar för Ekerö kommun.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Polisen och kommunen satsar

UNGDOMAR

Allt fler yngre i riskzonen gör att myndigheterna ökar samverkan 

”Jag håller just nu på 
med djupintervjuer med 
många tjänstemän som 
berörs av området, för 
att få en överblick...”

Många 
ungdomar 

samlas i centrum 
efter skolan. 

Just dessa på 
bilden har dock 
ingenting med 
textinnehållet 

att göra.
FOTO: LO BÄCKLINDER
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VERKSTAD

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

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

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

Handla när det 
passar dig!

Hos oss kan du handla hela veckans mat när det passar dig. Du beställer i lugn 
och ro och slipper stå i kö. Vi erbjuder ett brett sortiment av kvalitetsvaror som vi 
handplockar åt dig med omsorg. Välj sedan en tid och bestäm själv när du vill ha 
varorna hemlevererade till dörren. Ett snabbare och enklare sätt att handla mat! 

Samma priser och erbjudanden online som i vår butik

Provhandla och använd koden 
SMONLINE så får du få 20% rabatt*

*Erbjudandet gäller 1 gång/kund

TappströmVälkomm en in! 
/Mikael med personal

HANDLA FRÅN DIN BUTIK PÅ ICA.SEICA.SE/TAPPSTROM
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MÄLARÖARNA | Sedan 2010 
är ”särskilt begåvade barn” en 
grupp som pekas ut i skollagen. I 
kommunen finns uppskattnings-
vis mellan 150 och 300 som 
stämmer in på definitionen. Trots 
kommunens ansats att förbättra 
skolstödet för dem, vittnar för-
äldrar om att många av dem inte 
får rätt stöd.

För drygt ett år sedan skrev MN 
om gruppen ”Filurer på Ekerö” 
som startats av föräldrar till sär-
skilt begåvade barn för att sätta 
fokus på behovet av rätt stöd i sko-
lan till just denna elevgrupp. Re-
sursteamet i Ekerö kommun fick i 
uppdrag att utreda vilken kompe-
tens som fanns kring frågan och 
tillsatte en tvärprofessionell ar-
betsgrupp som skulle undersöka 
vad som behövde göras för att ge 
ett bättre stöd.

– Arbetsgruppen har tagit del av 
rapporter och stödmaterial från 
Skolverket, Skolinspektionen och 
SKL med flera aktörer. Resurstea-
met arbetar på uppdrag av rekto-

rer och förskolechefer och vi har 
under året på olika sätt stöttat  en-
heter i frågeställningar runt denna 
elevgrupp. Utifrån uppdrag arbe-
tar vi på olika sätt, bland annat med 
handledning och konsultation i 
enskilda elevärenden. Vi har ock-
så erbjudit fortbildningsinsatser, 
berättar  Gabriella Borg, verksam-
hetschef resursteamet.

Men när man pratar med föräld-
ragruppen så kvarstår många av de 
problem som de tidigare berättat 
om. 

– Vi är oerhört tacksamma över 
att de har bildat den här arbets-
gruppen, men fortfarande får vi 
höra från föräldrar att det föreslås 
stödinsatser kring deras barn som 
inte alls stämmer med rekommen-
dationerna. Vi upplever att man 
inte har ett enat synsätt i resurstea-
met och att man många gånger sä-
ger en sak och att det blir på ett helt 
annat sätt, säger Carola Ahlsson, 
Filurer på Ekerö.

Hon menar att man har kommit 
en bit på väg genom att lyfta frågan, 

men att det behövs mer kunskap 
kring vad barnen behöver.

– Vissa barn får den accelererade 
och berikade undervisning som de 
har rätt till, men inte alla. Vi vet att 
det finns barn som far illa i kom-
munen för att de inte får rätt stöd, 
säger hon.

Från kommunens håll menar man 
dock att hjälpen som de särskilt 
begåvade barnen behöver, ryms 
inom ramen för den stödverksam-
het som skolorna har möjlighet att 
få genom att kalla in resursteamet.

– Alla vårdnadshavare som inte 
tycker deras barn får rätt stöd ska 
vända sig till rektor. Är man fort-
farande inte nöjd efter den dis-
kussionen, får man inkomma med 
ett klagomål till förvaltningen och 
till sist kan man anmäla till skolin-
spektionen. Alla barn som är i be-
hov av stöd, oavsett anledning, ska 
få detta, kommenterar Lena Gerby 
(M), barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Problem kring stödet kvarstår

SKOLA

Föräldrar till särskilt begåvade barn efterlyser mer kunskap

FAKTA SÄRSKILT BEGÅVADE BARN

>> En extremt hög inlärningstakt, förmåga att tänka väldigt abstrakt 
och ta till sig komplexa material, är några av kännetecknen för särskilt 
begåvade barn.

>> Enligt statistiken finns det mellan 150 och 300 barn i kommunen 
som är särskilt begåvade. Ett femtiotal av dessa och deras föräldrar är 
med i föreningen Filurer på Ekerö.

Nyligen arrangerades konferensen ”Brain-
child” där experter på området delade 
med sig av sina kunskaper.     FOTO: PRIVAT

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

Tillsammans för världens 
mest hållbara stad

Produktionschef – Lovö Vattenverk

Vill du arbeta med vårt viktigaste livsmedel – dricksvattnet?

Staden växer och för att möta framtidens behov behöver 
vår dricksvattenverksamhet utöka med en driftledare med 
ansvar för den dagliga produktionen. 

Läs mer på www.svoa.se/jobb

FRITIDSPEDAGOG, ELEVASSISTENT, 
samt ämneslärare i 
MATEMATIK, NO och ENGELSKA

Drottningholmskolan söker
till vårterminen 2019:

www.drottningholmskolan.se

Drottningholmskolan är en F-9 waldorfskola. För information om 
tjänsterna kontakta rektor Helena Possner, mobil 076-215 42 35
e-post rektor@drottningholmskolan.se
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SAMUEL 
LJUNGBLAHD
EKERÖ GOSPEL

FLYGEL: DANIEL STENBAEK
ELBAS: MAGNUS AHLGREN

SLAGVERK: OSCAR ERIKSSON UGGLA
DIRIGENT: PERNILLA THÖREWIK

JULKONSERT I EKERÖ KYRKA
TISDAGEN DEN 18 DECEMBER 2018 KL 18:30 OCH 20:30
ONSDAGEN DEN 19 DECEMBER 2018 KL 18:30 OCH 20:30

BILJETTER 200 KR: MANICKAS BOD, TRÄKVISTA TORG, 08-560 354 90
EXPEDITIONEN I EKEBYHOVSKYRKAN, 08-560 387 00

ELLER DIREKT AV KÖRMEDLEMMARNA

MÄLARÖARNA | Lagom till 
första december landade en lite 
annorlunda julkalender i mälarö-
bornas brevlådor. Avsändare är 
Ekerö pastorat och förhoppning-
en är att den ska göra världen till 
en lite bättre plats att vara på.

”Säg tack minst fem gånger”, ”Be-
rätta för någon vad du beundrar 
hos dem”, ”Cykla, promenera el-
ler ta bussen istället för bilen” och 
”Skriv en uppmuntrande kom-
mentar på nätet” – kalendern är 
fylld med tjugofyra olika uppma-
ningar, en del enklare och andra 
lite mer utmanande. Inspirationen 
kommer från Svenska kyrkan i 
Umeå som skapade en ”snäll ka-
lender” 2016. Den blev en viral 
succé på Facebook bland annat och 
delades över 10 000 gånger. 

I Ekerö pastorat har man gjort en 
egen, anpassad variant och skickat 
ut till alla som bor i pastoratet.

– Vi vill skicka en julhälsning 

samtidigt som vi vill väcka en tan-
ke som förhoppningsvis gör att 
man kan se på adventstiden och 
julen ur en lite annan vinkel. Is-
tället för att drunkna i all mat och 
köphets, så kan vi hjälpas åt med 
att göra världen till en lite bätt-
re plats, säger Monika Regnfors 
Sjörén, kyrkoherde i Ekerö pasto-
rat.

Hon menar att julens ursprungli-
ga budskap många gånger går för-
lorat. 

– Den materialism som finns 
omkring oss är inte en gångbar väg 

och vi blir definitivt inte lyckliga-
re av den utvecklingen. Det är lätt 
känna sig maktlös och liten, men 
man får börja med att göra små 
förändringar i sitt eget liv och våga 
tro på att vi är många som vill göra 
skillnad.

Det är inte bara på Ekerö som 
Umeåinitiativet har fått efterfölja-
re. Runt om i landet har alternativa 
kalendrar skapats och församling-
en i Umeå har fortsatt att göra nya 
kalendrar som blivit lika uppskat-
tade.

På Ekerö har kyrkan ännu inte fått 
in några rapporter om huruvida 
mälaröborna har anammat upp-
maningarna om att vara lite vän-
ligare mot sin omgivning. Men de 
hoppas på att det blir ett positivt 
mottagande och att uppmaningar-
na kan få effekt.

– Min egen favorit är den 12 
december då det står ”Försök att 
uppskatta saker du tar för givna”. 

Det finns så mycket gott omkring 
oss som vi inte ser och det är verk-
ligen en utmaning att vara närva-
rande i livet istället för i sitt eget 

huvud, säger Monika Regnfors 
Sjörén.

LO BÄCKLINDER
namn@malaroarnasnyheter.se

En annorlunda julkalender

JULINSPIRATION

Ekerö pastorat vill påminna om julens ursprungliga budskap  

”Istället för att drunkna 
i all mat och köphets, 
så kan vi hjälpas åt
med att göra världen 
till en lite bättre plats”

Alla boende i pastoratet har fått kalendern hem i sin brevlåd. Monika Regnfors 
Sjörén hoppas att den ska göra skillnad.          FOTO: MAGNUS ARONSSON

DET HÄNDER I EKERÖ PASTORAT 
JULETID 2018

Fridfull helg!

Diskutera Ekerös 
framtid med oss!
Hur gör vi skolan bättre och 

hälsosammare?

Hur löser vi trafikproblemen?

Hur ska vi förbättra dialogen 

och utveckla demokratin?

Möt våra förtroendevalda 
Vi finns på Ekerö torg  

på lördag mellan 12-14

EKERÖ KAN BÄTTRE!

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

Vi har öppet i mellandagarna! 

För mycket julstress?
För tunga klappar?
För mycket stilla- 
sittande i släden?

Lugn tomtefar, vi 
hjälper dig med  
din onda rygg!

 
God Jul och Gott Nytt År 
önskar
Louise, Caroline, My, Sara

Adelsö Ringväg 278

NYA ÖPPETTIDER
Lördagar & söndagar 11-16

Övriga tider ring 070-440 41 63

Julrea 20-50%

Ateljéhusen Apelv 22 F, Stenhamra 
Vxl 560 406 00

VIP Lounge Bromma, Rånövägen 5 
0708 53 59 65  info@viploungebromma.se

ONE-ONE-ONE Doctor/Patient

s t o ra b l a k l i n i k . s e

ViP
L O U N G E

finns hos oss!

Dina

Värdecheckar  

giltiga i ett år  

på båda  

klinikerna

MÄLARÖARNAS 
SPECIALISTKLINIK

VI HAR RUM FÖR  
UTHYRNING  

från 3 000 kr/mån.  
Intresserad?

Kontakta 
0708-535965

storablaklinik.se

VÅRA PRODUKTER
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MÄLARÖKYRKAN
EKERÖ

Bidra till en bättre värld 

genom att handla prisvärt hos oss! 

Skänk saker. Köp saker. 

Bidra till bistånd och återvinning.

Troxhammar Gård, Färingsö

Tfn: 076-547 09 14

www.kyrkornassecondhandekero.se

www.facebook.com/Kyrkornas-Secondhand-Ekerö

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!

Fr
åg

a 
Jo

h
an

Har du en fråga till 
kommunens infor-
mationschef? 
Maila din fråga till: 
radio@malaroar-
nasnyheter.se
och få svar direkt 
i tidningens radio-
program torsdagar 
kl 17-19  i Radio 
Viking, 101,4

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

De röda bullerplanken som vetter 
mot Närlunda längs Ekerövägen, är 
i väldigt dåligt skick och är på väg 
att falla sönder. När byggdes de? 
Vad var kostnaden för planken? De 
bör nog lagas eller ersättas, finns 
det någon plan för detta?

– Ekerö kommun ansvarar för bul-
lerplanken från Ekerö ce±ntrum fram 
till där Destination Ekerö ligger. Jag 
har ingen uppgift om kostnaden för 
dessa eller när de byggdes. Däremot 
vet jag att kommunen håller på att laga 
och ersätta trasiga plank. De hål vi ser 
på inskickad bild har uppkommit på 
grund av att en bil kört in i planket. 
Teknik- och exploateringskontoret har 
en plan för att det ska repareras och un-
derhållas.

Hur går det till politiskt med val av 
kommunalrådet med flera nu när 
det är så rörigt?

– Det som sker nu är att alla partier 
har egna valberedningar och där har 
man nu sonderingar vilka de olika 
partierna ska nominera till både kom-
munstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott och alla nämnder. Sedan 
kommer det att väljas den 13 december. 

I Mälaröarnas nyheter den 10 ok-
tober säger Adam Reuterskiöld 
att kommunen har ”ett projekt 
som pågår för större delen av Eke-
byhovs slottsområde”. Vad inne-
bär det? Vi vill ha kvar den lant-
liga karaktären kring slottet med 
jordbruk, hästar, natur och gamla 
vackra hus. Bygg inte sönder om-
rådet med fler sportanläggningar.

– Artikeln handlade om ridsko-
lan som ligger nedanför Ekebyhovs 
slott. Man har rustat upp flera av 
byggnaderna i området, men jag har 
inga uppgifter om planer för att det 
ska byggas nytt i slottets omedelbara 
närhet. Slottet är också kulturmin-

nesmärkt vilket innebär att kommu-
nen inte kan göra någonting med vare 
sig slottet eller slottsområdet utan att 
länsantikvarie och länsmuseet är in-
blandade.  

Varför är det så mörkt kring Eke-
byhovs slott? Här borde en ljus-
designer inkallas för att skapa en 
effektfull belysning kring slot-
tet samtidigt som de som tar sin 
kvällspromenad i parken ska få be-
lysning så de känner sig trygga.

– Jag frågade teknik- och exploate-
ringskontoret om de har några planer 
på att göra någonting sådant kring 
slottet och i parken, de har inget upp-

drag på detta i nuläget. Men frågestäl-
laren kan självklart kontakta de förtro-
endevalda med ett förslag om detta.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Hur går val av kommunalråd till?

Den 13 december ska kommunalråd och nämndemän väljas i kommunen. En frågeställare undrar hur dessa val går till.      Foto: Ewa Linnros

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

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

560 340 00

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

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

Presentkortet går att köpa hela december månad 

God Jul och
Gott Nytt År 
önskar vi alla 
våra kunder! 

Välkomna till oss! 

Är du inte medlem ännu, löser vi det direkt i kassan! 

Öppet: mån-fre 6:30-18, lör 9-14, sön 10-14  
Telefon: 08-560 241 00 

info@faringsotra.se  •  www.faringsotra.se 
Färentunavägen 65, 179 75 Skå

Stängt för 
inventering 

söndag
16/12 

-18, lör 9-999 111114141414, söööööööönnnnn 10-14

Bara 5 minuter 
från Tappström
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ISHOCKEY | Hockeytrean östra forts.: 18/12 kl 19:30 Vikingahallen: Ekerö/Skå IK - Solna SK

IDROTT | Ekerö IK arbetar 
med en form av ”utveck-
lingsresor”, baserade på 
Riksidrottsförbundets riktlin-
jer i ”Strategi 2025”. Johanna 
Eriksson, kommunikationsansva-
rig för Ekerö IK, berättade mer 
i vårt radioprogram ”God kväll 
Mälaröarna”.

För att nå målen i ”Strategi 2025” 
har svensk idrott valt att arbeta ut-
ifrån fem prioriterade utvecklings-
resor. Tillsammans stakar de ut vä-
gen mot framtidens idrott.

 – Vi håller på med visionsarbetet 
just nu där både föreningsstyrel-
sen och de sju sektionsstyrelserna 
går igenom sina visioner. Sedan 
ska detta ner i direktiv och då blir 
det mera handfast hur vi ska kun-
na bli mer tillgängliga för utövare. 
Det ska vara enkelt att idrotta hos 
Ekerö IK, berättade Johanna Eriks-
son.

En ny syn på tävling och träning 
är en av de utvecklingsresor som 
görs.

– Vi ska försöka gå från en tri-
angel till en rektangel, vilket torde 
innebära att alla ska kunna utma-
na alla på alla nivåer. Det är den 
svåraste nöten att knäcka. Vi tittar 
på alla utövare i lagidrotterna på 
hur vi kan anpassa tävling och trä-
ning på alla utvecklings-, fysiska 
och mentala nivåer. Utmaningen 
är att hitta en modell som vi kan 
följa. Mycket är styrt efter våra 
utövare. Hur ofta vill man träna? 

Hur ofta vill man tävla och vill 
man tävla överhuvud taget? Är det 
så att man vill tävla med äldre ål-
dersgrupper för mer utvecklingen 
eller yngre för att man ska känna 
sig tryggare i sin egen utveckling, 
förklarade Johanna Eriksson.

Ekerö IK har tydliga direktiv upp 
till 12 års ålder att det inte ska fin-
nas någon form av selektering, det 
vill säga att man ska inte ta ut det 
bästa laget för att vinna. I Ekerö IK 
tränar och tävlar vi för individens 
utveckling upp till A-lagsverk-
samheten, den enda grupp som är 
tillåtna att träna och tävla för re-
sultat är A-lagen i klubben. Det är 
barn och ungdomar som det hand-
lar om och de tävlar på egna villkor. 
Där ska vi som förening inte vara 
inne och peta, det är jätteviktigt att 
inte utsätta barn och ungdomar för 
den pressen som det kan bli. Det 
vill vi bli av med, sa Johanna Eriks-
son.

En annan av resorna är ”Inklu-
derande idrott för alla”. Oberoende 
av kön, sexuell läggning, etnicitet 
etcetera, ska alla vara välkomna att 
idrotta.

– Det är viktigt att det ska vara 
lätt att komma in och då tittar vi 
på enkla riktlinjer för ledare fram-
förallt. Det handlar om hur vi väl-
komnar och hur vi bemöter de här 
barnen och ungdomarna på bästa 
sätt för att kunna vara delaktig, 
oavsett vilken förutsättning man 
har. Då har vi olika stöd som ex-
empelvis fonden ”Idrott på lika 

villkor”. Där kan man söka eko-
nomiskt bidrag, berättade Johanna 
Eriksson.

Resan ”Den moderna förening-
en engagerar” innebär att man ska 
ta vara på människors engagemang 
och inspirera till delaktighet. Det 
ska vara lätt att leda, lätt att delta 
och lätt att vara anställd.

”Jämställdhet för en framgångs-
rik idrott” är ytterligare en av re-
sorna där Ekerö IK fortsätter med 
tjejsatsningarna de haft hittills.

– Men vi ser en tendens till att 
tjejerna blir ännu färre i övre ton-
åren, där ska vi se om vi som fören-
ing kan göra något bättre, sa Johan-
na Eriksson.

Resan ”Ett stärkt ledarskap” 
innebär mer coachning, att stärka 
upp vad det innebär att vara ledare 
i EIK, att skapa en tydlighet kring 
föreningens värderingar och att 
ledarna får stöttning att se helhet-
en i gruppen och individen i den.

– Ledarna är A och O för att lyck-
as med att få så många att stanna 
kvar så länge som möjligt. Vi ser 
alla de här resorna som mycket 
positiva och de går också mycket i 
linje med det vi redan har arbetat 
med. Vi välkomnar verkligen de 
här fem resorna och ser dem mer 
som ett enklare förhållningssätt att 
jobba på och hur vi ska göra detta, 
sa Johanna Eriksson.

År 2025 ska Riksidrottsförbun-
dets riktlinjer ha uppfyllts.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Sporten ’’
”Det ska vara enkelt att idrotta hos Ekerö IK.”       
         Johanna Eriksson, kommunikationsansvarig för Ekerö IK

Matcher & tabeller

Stort utvecklingsarbete

LÄGET DEN 10 DEC

HEMMAMATCHER TILL DEN 18 DEC

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

BASKET
Damer div 2 n
Djurgården Basket 5 4  1 471 - 250 8
Telge Stars 3 3  0 261 - 139 6
Västerås Basket 5 3  2 280 - 289 6
Visby BBK 4 3  1 322 - 250 6
KFUM Gävle 5 3  2 250 - 283 6
KFUM Fryshuset 4 2  2 252 - 213 4
KFUM Ekerö 4 0  4 168 - 326 0
Hammarby Basket 6 0  6 200 - 454 0

INNEBANDY 
Herrar div 2 
Åkersberga IBF 11 8 2 1 80 - 45 26
Hammarb. IBK 10 7 0 3 77 - 60 21
Balrog B/S IK 11 6 1 4 73 - 58 19
Ingarö IF 10 5 3 2 67 - 56 18
Råsunda IS 11 6 0 5 72 - 82 18
Ekerö IK 10 5 2 3 75 - 55 17
Grimsta AIK 12 5 1 6 66 - 58 16
Nacka W. IBK 11 5 1 5 55 - 54 16
Huddinge IBS 11 5 0 6 75 - 64 15
Värmdö IF (B 10 4 1 5 70 - 53 13
IBF Off. Lid. 11 3 3 5 70 - 67 12
Runby IBK 11 4 0 7 68 - 116 12
Tumba GoIF 11 0 0 11 43 - 123 0

INNEBANDY
Herrar div 5 B
IBF Off.Lid. (B) 8 7 1 0 96 - 26 22
Järfälla IBK (B) 7 6 1 0 56 - 27 19
Jakobsbergs IBF (B) 8 5 2 1 74 - 39 17
Lokom. Kist. IBF 8 4 2 2 55 - 42 314
Ekerö IK (B) 9 4 0 5 54 - 53 12
Vällingby BK 8 3 1 4 43 - 47 10
Ängby IF (B) 8 3 0 5 43 - 75 9
Häss.SK IBK (C) 9 2 2 5 54 - 63 8
Stäkets IF 8 2 1 5 36 - 47 7
Adelsö IF 9 0 0 9 32 - 124 0

ISHOCKEY
Hockeytrean östra forts
IFK Österå. V. HC 2 2 0 0 12 - 6 6
Tierps HK 2 1 0 1 9 - 5 3
IK Waxholm 1 1 0 0 5 - 1 3
Solna SK 2 1 0 1 10 - 9 3
Norrtälje IK 2 1 0 1 5 - 10 3
KTH IF 2 0 1 1 11 - 11 2
Kista HC 2 0 1 1 7 - 12 1
Ekerö/Skå IK 1 0 0 1 2 - 7 0

Johanna Eriksson är kommunikationsansvarig för Ekerö IK tillika sportchef för 
innebandy grönt block, 5-8 år.                                                                     FOTO: EKERÖ IK
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BEGRÄNSAT ANTAL  
BILAR MED AUTOMAT 
TILL SPECIALPRIS.

Bränsleförbrukning blandad körning 4,8–5,1 l / 100 km, CO2 109–130 g / km. Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil / år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. 

Rörlig ränta baserad på VWFS basränta dec 2018. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilerbjudandet gäller modellår 2018 och kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. 

Bilen på bilden är extrautrustad.

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

Läs mer om aktuella erbjudanden  
på skodastockholm.se

OCTAVIA COMBI Style TSI 115 hk DSG Automat  

Nu: 211 600 kr (Ord. pris 238 000 kr) 
 Drag & Webastopaket  17” alufälgar  Full LED strålkastare

PRIVATLEASING  
FR. 2 599 KR / MÅNŠKODA 

CONNECT
APPLE 

CARPLAY

MMA | I Tappströmsskolan är 
Bartosz Wojcikiewicz en välkänd 
och uppskattad elevassistent. I 
MMA-buren är han dock en fasa 
för dem han möter. I den senaste 
matchen krossade han sin mot-
ståndare efter 2 minuter och 40 
sekunder och nu är målet att bli 
bäst i världen. 

Den 1 december mötte 22-årige 
Bartosz Wojcikiewicz brasiliana-
ren Lucas Tenorio i Superior Chal-
lenge under Fitnessfestivalen på 
Stockholmsmässan. Där tävlade 
Sveriges MMA-elit mot interna-
tionella stjärnor i världens största 
MMA-bur. I en rekordsnabb första 
rond dominerade Bartosz mot-
ståndaren totalt och vann när bra-
silianaren gav upp och klappade ut.

– Jag hade visserligen förväntat 
mig att vinna, det finns inget annat 
alternativ när man tävlar i MMA, 
men jag hade inte trott att det skul-
le så fort. Jag låter det fortfarande 
landa och är glad att det gick fort 
och att jag varken fick blåmärken 
eller blåtiror, säger Bartosz, som på 
måndagen var tillbaka på sitt arbe-
te som elevassistent på den skola 
där han själv gick under sina hög-
stadieår.

Han berättar hur det började.
– I sjuan följde jag med en kompis 

till klubben Forca Fighting i Solna 
och kom i kontakt med MMA. Det 
var otroligt kul och sedan blev det 
att jag hängde på klubben istället 
för att göra dumheter. Mina tränare 
där har gjort enormt stor skillnad 
för både min personliga utveckling 
och den jag är som idrottsman.

Sedan dess har mycket av Bar-
tosz liv kommit att kretsa kring 
träning och tävling. Idag tränar han 
i stort sett dagligen, ibland flera 
gånger per dag och sedan cirka ett 
halvår är han inte längre amatör 
utan tävlar som proffs. Innan dess 
hann han ha stora framgångar i 
andra kampsporter på amatörnivå. 
Han har både tagit SM-guld i sans-
hou, SM-silver i shootfighting och 
SM-silver och brons i grappling.

När han nu har tagit steget in i den 
allra tuffaste delen av kampspor-
ten har han bara ett mål för ögonen.

– Jag ska bli världsmästare i 
MMA, det är det enda som gäller.

Men trots sitt totala fokus på att 
bli bäst och den hårdhet han visar 
i buren, har Bartosz en sida som är 
helt motsatt.

– Jag får ofta höra från omgiv-
ningen att det ser brutalt ut under 
matcherna och att de sedan blir för-
vånade över att jag är som vem som 
helst. Men man måste komma ihåg 

att det är just i fightingstunden som 
man ger allt, så snart det är över kan 
man krama sin motståndare, säger 
han och fortsätter:

– Jag vet att jag kan handskas 
med alla situationer, kan försvara 
mig själv och andra om det behövs, 
därför behöver jag inte vara kaxig 
utan kan vara mig själv.

Om jobbet i skolan har han bara 
gott att säga.

– Jag trivs väldigt bra på Tappen 

och tycker att det är kul att vara 
med ungdomarna. Jag vet hur det 
är att vara i den här åldern och mitt 
mål är att hjälpa och vara en bra fö-
rebild för dem.

Vid sidan av jobb och satsning 
på proffskarriären har Bartosz 
nyligen genomgått en kostrådgiv-
ningsutbildning och tänker sig att 
arbeta med detta när MMA-kar-
riären är över. Men innan dess 

har han en världsmästartitel att ta 
hem.

– Det gäller att prioritera och 
göra uppoffringar för att nå sina 
mål, men gör man det kan man nå 
hur långt som helst. Det är så uni-
versum fungerar, de som kämpar 
hårdast blir belönade.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Bartosz siktar högt

FOTO: GRIDDD
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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

Öarnas damhockeylag 
ISHOCKEY | När detta skrivs 
ligger Ekerö IK Cougars tvåa 
i tabellen Damer Rekreation 
division 1 och Skå IK Mammuts 
ligger fyra i samma serie.

LÄGET I LAGET

Hur är läget i hockeylaget An-
kie Rollfelt, Skå IK Mammuts?
– Laget mår toppen och vi är 16 
spelare just nu. Egentligen är vi 
23, men i dagsläget är sju borta 
på grund av skada, sjukdom el-
ler jobb. Vi har bland annat tre 
nyblivna mammor som kommit 
tillbaka och har samtränat med 
Ekerö IK då Allhallen renovera-
des under augusti och september. 
Vi ligger i mitten av serien och 
tycker att resultaten visar att de 
flesta lagen håller en jämn nivå. 
Med vår härlig laganda har vi 
minst lika kul före och efter trä-
ning som på isen.

Vad är er ambition för säsong-
en?
– Vi har en fantastisk tränare och 
ambitionen är att fortsätta att ut-
vecklas och att prestera bra på trä-
ning och match.

Hur har seriespelet utvecklats 
sedan ni började spela för ett 
par år sedan?
– Sedan starten med rekreations-
serien för några år sedan har nivån 
höjts rejält på alla lag. Dessvärre 
har det också blivit ett hårdare och 
tuffare spel. Fler före detta elit-
spelare har valt rekreationsserien, 
men vi märker även att ”träning 
ger färdighet”. Det är därför vik-
tigt att alla spelare är medvetna om 
reglerna och att domarna dömer 
därefter för att förhindra skador.

LÄGET I LAGET

Hur är läget i hockeylaget Vicky 
Ahnstrand, Ekerö IK Cougars?
– Vi fortsätter att spela med en liten 
trupp även i år. Höstens nykom-
ling är Julia Widén som är en ny-
gammal Ekeröspelare. Vi hoppas 
också på att värva en tjej som snart 
fyller 18 år, men inväntar beslut 
om dispens. Vi spelar i division 1, 
samma serie som Skå Mammuts 
som vi har haft bra samträningar 
med under hösten. Just nu ligger 

vi tvåa i serien efter tre vinster och 
två förluster. 

Vad är er ambition för säsong-
en?
– Ambitionen är att ha ett ha sam-
mansvetsat lag med mycket glädje 
i – och det har vi.

Hur upplever du att seriespelet 
har utvecklats sedan ni började 
spela?:
– Det är kul att intresset är så pass 
stort för damrekreationshock-

eyn. Det har blivit högre tempo 
i matcherna sedan seriespelet 
startade. Vi får hoppas att det inte 
skrämmer iväg dem som vill börja 
spela. Vi har till exempel en spelare 
som smått har börjat prova på i vår 
trupp och verkar ha viljan att enga-
gera sig ordentligt.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Skå IK Mammuts spelar med en decimerad trupp den här säsongen och det gäller även Ekerö IK  Cougars. Dock går det bra för båda lagen som ligger i över halvan 
av serietabellen.                     FOTO: PRIVAT
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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.

Välkommen förbi parkeringen vid 
City Gross för att hämta ut din gran. 

Granutdelningen har öppet 14–21 december 
och samma tider som våra butiker. 

Kom gärna ihåg att granarna brukar 
vara poppis – och det är först till 

kvarn som gäller. God jul!

Det finns ett avstånd…som om träden… i ett tom-
rum helt skilt från människorna som om naturen 
inte rörde vid människornas liv… Med en dikt av 
Göran Sonnevi (1970) öppnade jag ett semina-
rium om grönyteplanering. Forskarna framför mig 
blev helt häpna över att jag som ytterst sysslade 
med deras pengar, kunde inleda med lyrik. Dik-
ten satte stämningen den dagen där vi lyfte fram 
forskning om grönskans betydelse. 

Personligen har jag nu börjat att tänka på de fullvuxna trädens 
skönhet och rättigheter att få leva. Sonnevi vill visa på hur 
ekonomin och det rationella skymmer blicken för det som 
naturen ger oss.

Vi skulle i Ekerö kunna tala om en kulturtradition kring träd som 
också syns i kommunens vapen. När du sitter i kön på väg hem – 
föreställ dig Gustav III:s entusiasm för att skapa en naturlig engelsk 
park. Genast när han kom till sitt åtrådda Drottningholm började han 
skissa på rundade former av vatten och dungar. Redan ett halvår senare 
levererades 18 000 träd – till den park som vi ännu kan njuta av... som i 
en film... under alla årstider.

Trädplantering har ofta varit status i högre kretsar. Vid Ekebyhovs 
slott skapades en varierad bokskog och ryttmästaren Ihre utvecklade 
där sin plantskola som levererade äppelträd och grönt långt ut i landet. 
Äppelträdgården vid huset står kvar med sina många sorter. För van-
liga odlare på öarna blev äppelträd en källa till försörjning med hjälp av 
ångbåtar och torgmadamer.

Men nuförtiden har vi blivit så rationella  – eller har vi med tanke 
på klimatet? Vart är vi på väg med naturen ? Ute i världen pågår en 
avskogning, som vi vet är fel för klimatet. Och här har det inte heller 
gått in, det som forskarna på mitt seminarium försökte få oss att fatta 
av hur allt hänger ihop. Hur grönskan ger oss mångfald, vatten och 
näring, pollen och frön, bin och fåglar, svalka och rening.

Här på öarna har vi börjat bygga så tätt att 
det inte får rum några träd.  De nya husen i 
Jungfrusund borde ha fått plats för växtlighet 
mellan husen. Vi måste tala med dem som 
bygger om att hus utan det gröna blir sterila. 
Att de inte ska städa undan träd som om det 
måste vara plana ytor för att bygga. Senaste ex-

emplet är från förra Plantskolan norr om Lidl. Ett trädparti med många 
fina arter. Där har alla träd huggits undan.

Vår arkitekt Erskine tänkte tvärtom när han ritade aulan på univer-
sitetsområdet. Han hade ekarna som utgångspunkt för sin skapelse. 
Även i hans centrum är det gott om träd.  Det som gör Närlunda triv-
samt, tänker jag, är att det finns kvar vuxna lövträd på flera tomter. När 
jag fällde skuggande tallar härhemma sparade jag två fina. Den ena ser 
jag från mitt sovrumsfönster och jag gläder mig åt hur fåglarna hoppar 
upp och ner i den.

Fåglarna ja. Vart har de tagit vägen? När jag flyttade in i mitt hus 
i maj för trettio år sedan, gick det knappt att sova för den intensiva 
fågelkören. Nu saknar jag den vårkören och koltrastarna blir mer och 
mer ensamma i sin solosång. Ekorrarna som förr skuttade mellan de 
stora granarna är borta. Det händer något vid vattnet också. Norr om 
bron i Tappströmskanalen där jag simmar om somrarna blir fåglarna 
allt färre och jag ser nu nästan bara någon svanfamilj och gräsänder.

Naturen hänger ihop och är värd mer omtanke när vi gör ingrepp. 
Träden hänger också ihop enligt skogskunniga (Wohlleben 2016).  De 
kommunicerar och känner av om en granne behöver skydd. Även vi 
människor har relationer med träd. Hur många äldre har inte gråtit 

över att det träd som de växt samman med plöts-
ligt ska fällas ?

Vi behöver lyfta blicken och tänka efter före 
innan vi röjer undan vuxna träd. Se på deras höga 
stammar och förgreningar som minnen av en 
annan tid. Som påminnelser om att vi människor 
ska foga in oss i naturen och värna ett klot att leva 
på för våra barnbarn.

Ingela Söderbaum

Mellan oss 
och träden

• Välkomna med bidrag till Kolumnen! 
Med den vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck, 
som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som dock 
har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publicerar ett inlägg i 
kolumnen betyder inte att  redaktionen ställer sig bakom de åsikter 
som där framförs. Intresserad? Mejla ditt förslag till:
 kolumnen@malaroarnasnyheter.se
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”...om minnena också 
speglar en intressant 
period i bygdens utveck-
ling och kan ge olika 
infallsvinklar på den 
stora förändring som 
skett”

EKERÖ | ”Minnesfragment från 
ett hörn av Ekerö” heter en 
nyutkommen bok, skriven av 
Jan Byström, Den är utgiven i 
samarbete med Ekerö Munsö 
hembygdsförening.

Ett flertal böcker om lokalhistoria 
har under åren producerats i sam-
arbete med Ekerö Munsö hem-
bygdsförening. Författaren Jan 
Byström har skrivit flera av dessa. 
Denna gång skriver han ”per-
sonliga reflektioner från uppväxt 
och en bygd i förändring”, som är 
bokens undertitel. 

Det börjar från hans barndom 

som utgår från en stuga vid Mä-
larstranden, ungefär mellan Söd-
ran och Lundhagsbadet. Vyerna 
vidgas successivt och 1950-talet 
övergår till 1960-talet. 

Upplevelser och minnen färgas 
av Jan Byströms engagemang i 
Ekerö IK, Ekerö borgarbrandkår 
och att vara lärare på Tappströms-
skolan under dess pionjärår. 

Även en inblick ges i hur det 
var omkring 1970 då kommuner-
na på öarna sammanslogs till en, 
det vill säga Ekerö kommun. Bok-
en är rikt illustrerad med bilder 
från förr.  

– Kan verkligen detta vara av 
intresse för någon annan än den 
som minns? Ja, varför inte, om 
minnena också speglar en intres-
sant period i bygdens utveckling 
och kan ge olika infallsvinklar på 
den stora förändring som skett, 
kommenterar Jan Byström. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Lokalhistoriska minnen
”från ett hörn av Ekerö”

EKERÖ | Ekeröbon Anders Bagge 
har tillsammans med journa-
listen och färingsöbon Helen 
Bjurberg, skrivit biografin ”Mitt 
liv och mina hundar”. I boken 
berättar Anders Bagger öppen-
hjärtigt om sitt liv.

I fokus står hans karriär som låt-
skrivare, producent och teveper-
sonlighet, men vi får även inblick-
ar i uppväxten och kampen för att 
bemästra adhd, panikångest och 
depressioner. Det handlar också 
om hans relationer till hundar, 
som betytt mycket för hans välbe-
finnande.

För snart tio år sedan klev An-
ders Bagge in i Idolstudion och 
svenska folkets hjärtan. Han blev 
känd som den glada och känslige 
nallebjörnen, den som såg alla. 
Men bakom fasaden fanns stråk av 
mörker. Under flera år led han av 
panikångestattacker som var nära 
att knäcka honom. En väg ut ur 
dessa var kärleken till de hundar 
som blev en allt större del av hans 
liv.

Med mycket humor och stor 
sårbarhet delar Anders Bagge här 
med sig av sin historia. Han berät-
tar inte bara om de avgörande hän-
delserna som ledde fram till den 
framgångsrika karriären som mu-
sikproducent, utan är också ärlig 

om de kriser som han har gått ige-
nom, som faderns död och försälj-
ningen av Murlyn Music. Framför 
allt berättar han om kärleken till 
Saga, Esther, Iris, Sonja och de 
andra hundarna i hans liv. Hun-
dar som har hjälpt honom genom 
både ljusa och mörka stunder.

Boken ges ut av bokförlaget Fo-
rum.

Öppenhjärtlig 

Anders Bagge i ny bok 
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Boken ”Mitt liv och mina hundar” 
berättar Anders Bagger öppenhjärtigt 
om sitt liv. Boken ges ut av bokförla-
get Forum.

”Minnesfragment från ett hörn av 
Ekerö” är skriven av författare Jan 
Byström. För layout och tryckorigi-
nal står Ernst Wingborg. Det börjar 
från hans barndom som utgår från 
en stuga vid Mälarstranden, ungefär 
mellan Södran och Lundhagsbadet. 
Vyerna vidgas successivt och 1950-
talet övergår till 1960-talet.  Boken 
ges ut av Ekerö Munsö hembygds-
förening.

BoBokkkekenn ”M”M”M”Mitititittttt lilililivv ocochhhh iimiminana hhhhunundddada ””r”r”

Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

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

Funderar du på att byta 
fönster eller ytterdörr?

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

t



27 MÄLARÖARNAS NYHETER • 12 DECEMBER 2018 27 MÄLARÖARNAS NYHETER • 12 DECEMBER 2018 

EKERÖ BIO

Erskinesalen 15 december kl 19 - 22.30
Introduktion kl 18.40. Biljetter 265 kr finns  
på Mälaröarnas Bokhandel & olstafolkpark.se 

La traviata
Verdi

Diana Damrau

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

syfte är att inspirera, stödja och motivera medlemmarna i 
deras respektive verksamhet. Vi tror på kraften i att vara 

del av ett bra nätverk. 
 

Mer information om oss hittar du på 
www.selmanatverk.se.

Foto: Lo Varg
Entreprenadbesiktningar

Statusbesiktningar
Elrevisionsbesiktningar

Termografering
Energimätning 

OVK
Vi erbjuder hela besiktningsgrupper 

Ring oss på 070-717 99 19 och beskriv era önskemål 
eller maila på info@besiktningsakuten.se

Vi arbetar över hela Sverige med lokalkontor på Ekerö

•  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.
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å 
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! UTSTÄLLNINGAR

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

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

Utställning
Julkrubbor i olika stilar och for-
mer från hela världen. Några av 
Färingsös förstaklassare ställer 
också ut. Utställningen pågår 
16/12 till 13/1 vid särskilda 
visningstillfällen i Skå kyrka och 
Herman Palmsalen.

 EVENEMANG

Luciatåg
Barn och ungdomar från för-
samlingen i ett stämningsfullt 
luciatåg. Luciakör under ledning 
av Joakim Wanzelius. Birgitta 
Lindeke Levin – piano.

När: 15/12 kl 15
Var: Färentuna kyrka
Arr: Färingsö församling

Live opera
”La Traviata” av Verdi direkt från 
Metropolitan i New York med 
Diana Damrau och Juan Diego 
Flores.
När: 15/12 kl 19
Var: Erskinesalen, Ekerö C.
Arr: Ölsta folkpark, Live på bio

Musikgudstjänst
Gudstjänst med invigning av 
julkrubbeutställning. Musik 
med julens budskap spelas 
och sjungs av Paula Hoffman, 
mezzosopran och Ligita Sneibe, 
orgel/piano.
När: 16/12 kl 18
Var: Skå kyrka
Arr: Färingsö församling

Gudstjänst med luciatåg
Adelsö Munsö barnkör med kör-
ledare Maria Nordenback Kress. 
Fackeltåg till församlingsgården 
efter gudstjänsten.
När: 16/12 kl 11
Var: Munsö kyrka
Arr: Ekerö pastorat

 BARN OCH UNGA

Skapande verkstad
Tinnar och torn – skapa en egen 
Krakowkrubba eller något annat 
kul i blingblingmaterial. Gratis-
biljetter hämtas i biblioteket.
När: 15/12 kl 12-14.30
Var: Galleri Utkiken, Kultur-
huset, Ekerö centrum
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Dags att uppdatera risk- 
och säkerhetsbedömningen

I senaste Mälaröarnas nyhe-
ter framlägger Öpartiets 
styrelse osanningar så att det 
ryker om det. 

Man säger bland annat 
att Ekeröalliansen inte 
har samråd angående riv-
ningsplaner i Svartsjö. Det 
stämmer, för ”politiken” har 
inte startat något ärende om 
detta. Det är Ekerö bostäder 
AB som hanterar detta och 
det gäller dessutom en even-
tuell nybyggnation då man 
anser att byggnaderna är i ett 
mycket dåligt skick.

Beträffande dåligt under-
håll så vet Öpartiet att med 
något undantag är samtliga 
skolor renoverade eller 
planerade för kommande 
renovering. För att slippa 
hyra moduler arbetas det 
hårt med uppförande av 
nya skolor och förskolor. 
Sanduddens skola var aldrig 
tal om att ”sälja ut”, däremot 
planerades en omvandling 
till friskola. Högstadiet på 
Ekebyhov lades inte ner, 
det flyttades några hundra 
meter för att utnyttja skollo-
kaler på bästa sätt.

Beträffande ”Dagmam-
mor” så får vi förhålla oss 
till de begrepp Skolverket 
utfärdat och kommunen 
har inget emot denna verk-
samhet. Den är ett viktigt 

komplement inom barnom-
sorgen. Regelverket kring 
detta kan vi i kommunen 
inte påverka, tyvärr.

Parkeringarna vid 
Drottningholm ägs och 
förvaltas av staten genom 
Statens fastighetsverk. Vi 
har naturligtvis, som tidi-
gare redovisats i bland annat 
Mälaröarnas nyheter haft 
många diskussioner med 
såväl Statens fastighetsverk 
som slottsförvaltning och 
Hovstaterna. Tyvärr utan 
framgång, Statens fastig-
hetsverk har ju sista ordet 
som förvaltare. Däremot har 
slottsförvaltningen mycket 
förtjänstfullt försökt få till 
en parkering invid Lovö  
kyrkallé och den frågan 
fortgår, tyvärr med stora 
protester att få in bilar så 
nära skolan. Ändå står där 60 
bilar parkerade på personal-
parkeringen vilket tydligen 
inte är störande.

Allt detta vet Ö-partiet, 
så insändare av detta slag är 
bara populism och skapar 
inte den ”Medborgardialog” 
som ni hela tiden talar om.

– Ove Wallin (C),
gruppledare och
vice ordförande 
kommunstyrelsen

”Det handlar ju om våra 
barn. Ska vi tillåta att de 
springer omkring och 
drar in massor med skräp 
i lungorna och drar på sig 
lungcancer?” Den frågan 
ställer Björn Osberg (MP) i 
en debatt under kommun-
fullmäktigesammanträdet 
den 6 november. Frågan 
som debatterades var 
att Miljöpartiet vid flera 
tillfällen hävdat att mikro-
plaster i konstgräsplaner 
skulle vara hälsofarligt och 
att kommunen därmed 
omedelbart borde lägga 
resurser på att byta ut 
alla konstgräsplaner och 
lekytor som innehåller 
granulater. Uttalandet får 
oss att ifrågasätta vilken 
trovärdighet Miljöpartiet 
har i sin miljöpolitik 
för Ekerö kommun. 
Uttalandet grundas varken 
på forskning eller finansie-
ras genom avsatta medel i 
deras skuggbudget.

 Flera nationella och 
internationella utred-
ningar har gjorts och 
ingen av dessa har kunnat 
visa på vetenskapligt 
belagda negativa hälso-
effekter. Exempelvis har 
Europeiska kemikalie-
myndigheten undersökt 
eventuella hälsoeffekter 

vid spel på konstgräs 
och studierna visade att 
det inte funnits någon 
mätbar förhöjd risk. Luleå 
tekniska universitet har 
undersökt konstgräspla-
ners miljöpåverkan på 
dagvattenflykt och funnit 
att granulat från konst-
gräsplaner är en minimal 
källa till mikroplaster. 
Granulathalterna vid de 
undersökta tillfällena 
var till och med lägre 
än vad som uppskattas 
återfinnas i dagvatten 
från parkmiljöer och lågt 
trafikerade vägar. Även 
Naturvårdsverket har 
gjort bedömningen att 
det inte finns tillräckligt 
vetenskapligt stöd för 
att mikroplasterna från 
konstgräsplaner utgör en 
tillräckligt negativ miljöef-
fekt för att mikroplasterna 
ska begränsas. I jämförelse 
med miljöpåverkan från 
exempelvis asfalt sätts ett 
gränsvärde för använd-
ning ofta vid <70 ppm 
(miljondelar) medan den 
tillåtna nivån för ECHA är 
20 ppm. I praktiken mäter 
vi i Sverige betydligt lägre 
värden än så på återvun-
net däckgranulat. Den 
senaste mätningen visade 
värden på 1,6 till 6 ppm. 

Däckgranulat från vägar 
bedöms också vara en 
större miljörisk än granu-
lat från konstgräsplaner.

 Det är även intressant 
att Miljöpartiet anser 
det oerhört angeläget att 
omedelbart lägga resur-
ser på att byta ut berörda 
konstgräsplaner och 
lekytor samtidigt som 
de inte nämner denna 
satsning med ett ord i sin 
skuggbudget. Tvärtom 
föreslår Miljöpartiet 
att tekniska nämndens 
budget ska minska kom-
mande mandatperiod. Det 
skulle vara intressant att 
höra Björn Osbergs (MP) 
resonemang om vilka 
vetenskapliga studier han 
lutar sitt uttalande mot 
och hur Miljöpartiet tänkt 
finansiera åtgärderna som 
de föreslå

– Göran Ahlquist (M),
ordförande tekniska 
nämnden
 
– Johan Lyrén (C),
1:e vice ordförande 
tekniska nämnden
 
– Patrik Antonsbacke 
(KD), ersättare tekniska 
nämnden

Vilka studier  lutar sig Miljöpartiet mot? Ö-partiet, dags att läsa på

ty
ck
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Att Färingsö anses så oviktigt 
att den inte behöver vara med 
på all kommunens turistinfor-
mation är ju väl vittnat och känt 
– men för att trygga framtida 
röster så kan det ändå vara stra-
tegiskt klokt att börja inkludera 
ön och andra ”oviktiga” kom-
mundelar, i de moderna risk- 
och säkerhetsbedömningarna.

Stenhamra är kommunens näst 
största ort, tillika den snabbast 
växande. Exploateringsplanerna 
går just nu genom taket. Man 
frågar sig varför inte lärdomar från 
tidigare misstag runt om i landet 
tagits med i beräkningarna? Det 
är ju nu – innan målsättningen 
att införliva den blivande staden i 
storstaden har uppnåtts – som de 
grundläggande säkerhetssystemen 
ska etableras och aktiveras för att 
säkerställa att de omfattar alla kom-

mande exploateringar.  Stenhamra 
kan idag utgöra central uppsam-
lingsplats och nödlägesbas för en 
omfattande katastrofsituation. 
Här finns en mycket väl utvecklad 
infrastruktur och god koncentra-
tion av faciliteter i form av livs-
medelsbutik, vattentorn, flera in-/
utfartsvägar, sjövägsaccess, öppna 
landningsytor, kommunicerande 
flygplats och idrottshallar. Här 
finns också en påfallande stor kon-
centration av sociala stödresurser 
i form av vårdcentral, äldreboende 
och kyrkans anställda respektive 
ideella krafter. Alltihop finns här i 
händelse av en katastrofsituation. 
Varför finns inte Hesa Fredrik 
monterad på vattentornet sedan 
länge? Risken för militär invasion 
har varit fasligt liten sedan väldigt 
länge – det är andra hot- och risk-
bilder som dominerar kartan. 

I händelse av naturkatastrof 

som exempelvis löpeld skulle 
Stenhamra kunna aktiveras på 
ganska kort tid – men idag måste 
alla tänkbara insatser inledas 
med att Räddningstjänsten först 
”öppnar upp” Stenhamra, vilket 
är ett fasligt slöseri med tid och ett 
onödigt vågspel med människoliv. 

Även övriga kommundelar som 
norra Färingsö och norra Munsö 
omfattas i ökande grad av växande 
hot från den nya hotbild som växer 
fram; sammanbrott av sociala och 
politiska infrastrukturer och natur-
katastrofer. Även de skulle behöva 
ha Hesa Fredrik som larmsystem. 

Att cyniskt fortsätta ropa att 
”om alla bara tankar ner ”Appen” 
så blir allting bra för då slipper vi ta 
ansvar” är inte längre gångbart; mer 
står på spel och mer kan räddas och 
uppnås om bara den intellektuella 
kartan ritas om. 

För många år sedan genomförde 

vi en fullskalig katastrofövning 
med Robertsfors kommun. Den 
utföll så väl att när sedan den 
fruktansvärda tsunamin drabbade 
Asien den där hemska julhelgen, 
så var Robertsfors den först akti-
verade kommunen på plats på 
Arlanda – så djupt hade insikterna 
om både vikten och potentialen 
sjunkit in. 

Vore det inte ett gigantiskt steg 
framåt om Ekerö skulle chocka 
världen med att genomföra en 
liknande övning i Stenhamra? 
Gudarna ska veta att kompetensen 
för scenario-upplägget finns här 
på hemmaplan. Men en sak i taget; 
börja med att se till att alla kommu-
nens invånare – fastlåsta på öar och 
omslutna av vatten som vi är – kan 
höra Hesa Fredrik

– Jimmy Sjöblom

REPLIK

Under den senaste tiden har 
det i insändare riktats negativ 
kritik mot Öpartiets styrelse 
och mot vår ledare. Återigen 
kan vi se detta i  Anna 
Voltaire och Johan Sundqvist 
insändare i både Mälaröarnas 
nyheter och Mälarö tidning. 
Syftet med dessa insändare är 
att misstänkliggöra styrelsen 
och dess ledning och att så 

tvivel över de demokratiska 
beslut som tas. 

Att som Anna Voltaire 
påstå att den interna demo-
kratin inte är fullgod har vi 
som styrelse för Öpartiet 
svårt att förstå. Detta efter-
som alla medlemmar bjuds 
in till partiets styrelsemöten. 
Anna Voltaire har inbjudits 
och Johan Sundqvist kall-
lades till dessa då han var 
aktiv. Men de har båda valt 

att inte delta, att då påstå att 
den interna demokratin inte 
är bra rimmar dåligt. Vi har i 
mejl till Anna Voltaire svarat 
att hennes frågor självklart 
kommer tas upp på med-
lemsmötet, vilket hon inte 
heller deltog i. Vi förklarade 
också att de frågor som var av 
personlig karaktär inte skulle 
tas upp på medlemsmötet, 
utan Anna inbjöds till näst-
kommande styrelsemöte för 

att få svar på dessa. Inte heller 
då valde Anna Voltaire att 
delta.

Öpartiet har inte heller 
ställt sig bakom byggan-
det av ett badhus, utan att 
kommuninvånarna ges 
möjlighet att säga ja eller 
nej till ett badhus/simhall, 
utifrån redovisade kostna-
der på kort och lång sikt.
Tyvärr och mycket beklagligt 
har Anna Voltaire fortsatt 

med att på samma sätt som 
Johan Sundqvist ifrågasätta 
styrelsen och enskilda sty-
relsemedlemmar. Genom 
ett flertal mejl till Öpartiets 
medlemmar och via insän-
dare i tidningar kastar hon 
en misstroendeskugga över 
styrelsen och vår grupp-
ledare. Det hade varit mer 
lämpligt och klädsamt av 
henne att på ett kommuni-
kativt sätt delta, påverka och 

utveckla Öpartiets politiska 
inriktning. Att bli en resurs 
genom att fortsätta vara en 
aktiv medlem. I stället väljer 
Anna Voltaire i mejl daterat 
17 november att lämna par-
tiet. Lycka till Anna Voltaire! 
Fortsättningsvis kommer 
vi fokusera på det vi har fått 
mandat att göra, bedriva vår 
politik!.

– Öpartiets styrelse

Replik Anna Voltaire

REPLIK

Tack för din insändare Johan 
Sundqvist! Det du nämner 
i insändaren om Öpartiets 
möjligheter att påverka 
budget samt övrigt politiskt 
inflytande, det är just det 
vi gör och kommer att göra 
fortsättningsvis. Vi bygger 
något för framtiden! För 
Öpartiet är sakfrågorna för 
kommunens invånare vikti-
gast, till skillnad från de eko-
nomiska vinningar som du 
Johan vill insinuera om.

– Öpartiets styrelse

Replik Johan 
Sundqvist

Ser att man håller på med 
utbyggnad av belysningen 
på Färentunavägen. Men 
varför sätter man inte belys-
ningsstolpar så att det lyser 
upp både vägen och cykel-
banan? Det skulle verkligen 
underlätta för både bilister 
och cyklister. Feltänkt i mitt 
tycke.

– Mvh Leffe

Vägbelysning
även för 
bilisterna

• 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
• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på 
 insändarplats samt även att 
korta ner inläggen.



                   Välkommen TILL

 Julbordet                                

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

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 SLOTTSVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVVAVAAA NNNNNNNNNNNNNNN TITTTITTITITITTITTITITTITILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL KKKKKK BYBYYYYYBYBYBYBYBYBYBYYYYYYYYYB HOHHHHHHHOHOHOHOOOOVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVVSVSVSVSVV SSSSSSSSSSSSSLOLLLLLLLLOLOLOLOLOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTSSSSSSSSSSSSVAVAVAVAVAVAAAAVAVARRRRRR NNNNNN TTTTTIIIIII EEEEEEEEEEEKKKKKEKEKEKEKEKEKKEKKEKKEKEKEKEBBBYYYBYYBYBBBBB OOOOOOOOOOOOOOOOVVVVVLLLLLLLLLLL EEEEEEKKKKKKKEKEKEKEKEKEKKK BBBBBYBYBYBYBYYYYBB HHHHHHOOOOOOVVVOOOVSVVVVVOOOVVSSVSSVSVSVSVSV SSSSSSSSS OOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSLLLLLOLOOLOLOOTTOOOOTTTTTTOOOTTTTTTSTTTTTTTTTSSSSSSTSSSSVARMT VÄLKOMMEN TILL EKEBYHOVS SLOTTS

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
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Naivt om omvandling

REPLIK

Vi vill genom denna replik ge en reflektion, 
för att Öpartiets inbjudan till representanter 
från Gustavagruppen inte ska misstolkas. 
Vi vill att det byggs fler billiga hyresrät-
ter! Gruppen har precis som de skriver mejlat 
samtliga partier och som ett öppet parti 
och med en eftersträvan till en ökad dialog 
med kommuninvånarna bjöd vi in till möte 
den 20 november. På mötet redovisades det 
genom bilder hur underhåll av både lägenhe-
ter och yttre miljö hade behov av upprust-
ning. Representanterna sa sig inte direkt vilja 

omvandla bostäderna till bostadsrätter, utan 
de såg helst att de fortsatt kunde hyra, under 
förutsättning att renovering av lägenhet 
och uppfräschning av yttre miljön gjordes. 
Vi föreslog gruppen att bjuda in politikerna 
från kommunstyrelsen och  Ekerö bostä-
der till en guidning i området och i någon 
lägenhet. Detta för att samtliga ska få ta del 
av de faktiska förhållandena i området och 
framförallt möta hyresgästerna/kommun-
invånarna.  Öpartiet har ju sedan sitt intåg i 
politiken arbetat för en ökad dialog.

– Öpartiets styrelse

Replik till Gustavagruppen

REPLIK

I förra numret av MN 
skriver Sam Spjuth, Rolf 
Bergenstråhle och Mattias 
Hellström om sin önskan att 
få omvandla sina hyresrätter 
på Gustavavägen till bostads-
rätter. Bakgrunden sägs vara 
en farhåga att området runt 
Gustavavägen annars ska 
förvandlas till ett ”segrege-
rat slumområde”, detta då 
kommunen placerar många 
familjer där genom systemet 
med social förtur. Jag är säker 
på att vissa av initiativta-
garna har goda intentioner 
och avser bo kvar i området 
även efter en eventuell 
omvandling för att i praktisk 
handling motverka segrega-
tion. Lika säker är jag på att 
merparten kommer agera 
som folk gör mest  –  i detta 
fallet genom att omgående 

sälja sin nybildade bostads-
rätt, göra en ordentlig vinst 
(marknadspriset är betydligt 
högre än priset vid omvand-
ling) och sedan bosätta sig 
annorstädes. Det finns en 
mängd studier som visar på 
att detta beteende är tragiskt 
förutsägbart i alla länder 
med heterogen befolkning, 
från Cook County i Chicago 
till Vällingby i Sverige. När 
andelen med annan etnisk 
eller kulturell bakgrund 
än den egna når 5-20% i ett 
område börjar majoritets-
befolkningen aktivt flytta 
därifrån. Den högre siffran 
gäller för områden med 
”tolerant befolkning”, vilket 
säger något om problemets 
magnitud. Den föreslagna 
lösningen är alltså i bästa 
fall naiv. Förloppet kan 
enkelt förutspås: Nuvarande 
hyresrättsinnehavare gör ett 

ekonomiskt klipp och får en 
grundplåt till en bostads-
karriär. Området omvandlas 
sedan gradvis till ett segre-
gerat område. I slutändan 
blir den sista köparen av de 
omvandlade hyresrätterna 
sannolikt kommunen själv, 
som nu köper tillbaka sina 
egna lägenheter för ett 
högre pris, för att hyra ut 
till nya invånare med små 
resurser då några hyres-
rätter ju inte längre finns 
att tillgå. Omvandling av 
befintliga hyresrätter är vare 
sig socialt eller ekonomiskt 
försvarbart, inte heller ett 
alexanderhugg mot segre-
gationen.   Källa: Card et al 
(2008) Tipping point and 
the dynamics of segrega-
tion. Quarterly Journal of 
Economics, 123(1), 177-218

– Skeptiker

REPLIK

Adam Reuterskiöld 
uttrycker oro över att 
Mälarökoalitionens bud-
getalternativ inte bygger på 
säker finansiering. Vi vill 
nu skingra hans oro genom 
att reda ut en del missför-
stånd. Det han syftar på är 
att vi har räknat med att få 
ersättning från landstinget 
för redan utförda tjänster 
i likhet med flera andra 
kommuner i länet. Alltså 
ett helt rimligt antagande. 
Om detta inte skulle falla 
väl ut har vi valt att ha både 

hängslen och livrem i vår 
budget och räknar då in 
statsbidraget ”Likvärdig 
skola”, som vi redan nu 
vet kommer utbetalas till 
oss. Det framgår tydligt i 
Ekeröalliansens budget-
förslag i barn- och utbild-
ningsnämnden att de inte 
räknar in hela statsbidraget 
i budgeten på grund av osä-
kerhet om hur det kommer 
att falla ut efter 2019 bero-
ende på vilka som styr. Där 
finns ytterligare 3 845 365 
kronor som inte är bud-
geterat men som vi med 
säkerhet vet att vi får.

Det innebär att det finns 
motsvarande osäkerhet i 
Ekeröalliansens budget för 
åren 2020 till 2021 efter-
som inte heller de vet vem 
som kommer styra Sverige 
och vilka statsbidrag som 
kommer bevaras. För 
2019 vet vi och där råder 
det inga tveksamheter i 
Mälarökoalitionens bud-
getförslag.

– Göran Hellmalm (L)
– Ulrika Sandin (MP)
– Desiree Björk (Ö)
– Hanna Svensson (S)

Mälarökoalitionen har både 
hängslen och livrem i budgeten

Den 17 december 2018 är 
det 100 år sedan vi tog det 
principiella beslutet att 
införa allmän och lika röst-
rätt i Sverige. Riksdagen 
har beslutat att införa en 
tillfällig flaggdag den 17 
december i år – för att upp-
märksamma demokratins 
genombrott med ett demo-
kratijubileum som pågår 
2018 till 2022.

Syftet med jubileet är att 
öka kunskapen om demo-
kratins historia, innebörd 
och betydelse och väcka 
engagemang för demokra-
tins betydelse i nutid och 
framtid. Inför 2018 till 2022 

har material producerats, 
såsom webbplatsen ”Fira 
demokratin”, tidskriften 
”Demokratin står aldrig 
stilla”, som vänder sig till 
gymnasieelever, antologin 
”Demokratins framtid”, 
utställningar med mera och 
ett stort antal aktiviteter 
kommer att genomföras 
både i riksdagshuset och 
runt om i landet.

Även Ekerö kommer 
säkerligen uppmärksamma 
jubileet på olika sätt. Våra 
duktiga pedagoger och 
biblioteken kommer säkert 
hänga på. Men borde inte 
vi, vi som finns i de poli-

tiska partierna aktivera oss 
alldeles extra mycket en 
sådan här gång, med för-
hoppning att vårt firande 
ska inspirera flera att 
engagera sig? Kanske göra 
något tillsammans för att 
fira demokratin? Vi börjar 
med att hissa flaggan utan-
för kommunhuset den 17 
december!

– Liberalerna Ekerö

– Ingegerd Danielson,
ordförande

– Göran Hellmalm, 
gruppledare

Den 17 december flaggar vi för demokratin

| tyck 
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Gamla Huset                           Butik

Du hittar oss vid Åkerstigen 93, Ekerö

Telefon: 08-560 30121 -     Gamla Huset Butik

 Vardagar 11-18 & Lördag 11-16

  

Heminredning

Presentartiklar

Vintage & Antikt

5
0
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r 
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an

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

MÄLARÖARNA | 1968 präg-
lar julbasarer och julmarkna-
der då som nu Mälaröarna i 
december.

I december 1968 vinner kung 
Gustav Adolf en vacker rya, 
knuten av fru Astrid Bergman 
vid Lovö kyrkliga syförenings 
basar. ”Majestätet är inte själv 
närvarande utan har sänt sin 
lådfru och överhovmästarin-
na med uppdrag att handla 
rikligt med vinstlotter. Och 
damerna kunde alltså återvän-
da till slottet med försäljning-
ens högsta vinst.”

Kommersen på basaren är 
”som vanligt mycket livlig” 
och på bara ett par timmar län-
sas alla försäljningsstånd. Det 
är inte bara kungen som har 
en tursam dag, Hovbokhand-
laren Olle Lundbom vinner 
en omgång broderade lakan, 
fru Ingrid Möller en broderad 
duk och fru Gunvor Holm ett 
pampigt dukat bord med fin 
kaffeservis och vackra ljussta-
kar. 

Ekerö Rödakorskrets har 
hyrt in sig i Tappströmssko-
lans aula då hembygdsgården 
har blivit alltför liten som 
fest- och försäljningslokal. 
Traditionellt toppas program-
met med luciatåg och det är 

sjätteklassare Margot Gus-
tafsson från Träkvistaskolan 
som korats till Lucia. Hon får 
sex tärnor i släpet varav fyra 
är hennes kusiner. I MN pre-
senteras vad besökarna kan se 
fram emot.

”Idel toppvinster lockar i 
lotterierna. I stora tombolan 
är sålunda en juniorcykel hög-
sta vinsten. Marknadens kan-
ske mest originella vinst är en 
docka, iförd en miniatyrupp-
laga av den vackra Ekerödräk-
ten, som fru Gunborg Kvick-
ström, Rastaborg, vävt.”

En paus från julstöket är kan-
ske välkommet. ”Wärdshuset 
Spången” i Spånga centrum, 
lockar läsarna från Mälaröarna 
med stort julbord och famil-
jemiddag med förrätt, varm-
rätt och dessert för 13 kronor, 
halva priset för barn under 12 
år. Dessutom är det dans fre-
dagar, lördagar och söndagar 
till ackompanjemang av Folke 
Folkhems trio.

              EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Livlig kommers och fina vinster

I MN 1968 lockar en annons 
med en svängom på dansgolvet, 

för att pausa från julstöket.

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
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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

  

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
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Adelsö smedjas julmarknad den 1 december hade 18 utställare som 
erbjöd klappar i nästan lika många hantverkstekniker. Här ses David 
Vredemark med sina chokladpraliner. Hittade man inget i smedjan 
fanns ytterligare fem marknadsstopp längs Adelsö ringväg under 
rubriken ”Julhandla Adelsö runt”.                       FOTO: OVE WESTERBERG  

Ekerö-Färingsö rödakorskrets traditionella hantverksjulmarknad 
i Ekebyhovs slott den 2 december lockade som vanligt massor 
av besökare. I slottets alla rum erbjöds hantverk från framför allt 
händiga mälaröbor. Julmarknad i slottet har anordnats varje år 
ända sedan början av 80-talet.                        FOTO: OVE WESTERBERG 

Skå festplats bjöd på en lite annorlunda julmarknad den 2 de-
cember. På dansbanan fanns glöggbaren som erbjöd egenkokad 
glögg till ackompanjemang av levande musik. I övrigt fanns roliga 
folkparkslekar, parkserveringen med julmat, fika och dryck – allt 
omgärdat av eldar och kulörta lyktor.              FOTO: OVE WESTERBERG

Sånga Säby hotell och konferens julmarknad den 1 och 2 
december överraskade arrangörerna med det stora antalet besö-
kare. Det erbjöds främst genuint mathantverk och hemslöjd av 
småskaliga producenter från hela Sverige. Marknadslokalen var 
före detta LRF:s visningsladugård.                  FOTO: OVE WESTERBERG 

Julspel Den 5 december ordnade Färingsö församling tradi-
tionsenligt julspel för Färingsös alla andraklassare. Tre bejublade 
föreställningar blev det med mycket musik, sång och skådespeleri 
från personal och volontärer. 

 FOTO: JOAKIM JONSSON

Godisvinnare  Det bjöds på en hel del regn och mycket glädje 
under julmarknaden i Ekerö centrum den 1 december. En lycklig 
Vilgot Ersson vann till exempel Mälaröarnas nyheters  godisburk 
som innehöll 134 karameller. Vilgot gissade på 135 stycken. 

 FOTO: EWA LINNROS



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 

Läs MN 

var du än är:

www.malaroarnas

nyheter.se

• 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

• Doris Josefina Hellström, Ekerö, avled den 26 november i 
en ålder av 81 år.

• Ursula Waltraud Kurzhals, Ekerö, avled den 25 november 
i en ålder av 80 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

Vinterdäck dubb, alufälg 
nyskick 205/55 R16 94T, 
Saab 9-5 Aero, 4 st pris 
4 300 kr. 070-725 20 54.

Barnsäng, spjälsäng 
”Gulliver”, ljust trä, som 
ny, använd till barnbarn 
ibland. Toppskick. 
Pris 500 kr. Peter 070-639 
15 40.

Fotoskrivare och skanner 
modell HP ENVY 5640 
något begagnad för 
avhämtning på Ekerö. 
700 kr. Nypris 1 650 kr 
med färgpatroner.
Rune  070-754 01 40.

Tyskt porslin VEB R. servis 
olika strl och antal. Allt är 
i mkt bra skick, inga repor 
eller hack. 12 tallrikar, 11 
assietter, 9 mindre as-
sietter, 12 djupa tallrikar, 
6 uppläggningsfat olika 
strl, 1 såskanna, 2 skålar i 
olika strl, 650 kr. Överkast 
i mycket bra skick, inga 

fläckar, 270x260 cm. 200 
kr. Ulrica Hydman Vallien 
skål tulipa, höjd 22 cm 
diameter 22 cm. 250 kr. 
Marja 073-975 69 56.

Soffa tidigt 1900-tal, 
omstoppad och omklädd.
Längd 150 cm. Pris 900 kr. 
Birgitta: 073-642 03 36.

KÖPES

Barnvagn, kombi med 
liggdel samt bilbarnstol 
köpes. 070-489 61 44.

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

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

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 avstyck-
ning. Äger du mark i Ekerö 
kommun? Jag är bygg-
nadsingenjör som kan 
bygglov, VA  och Ekerös 
översiktsplan. Jag tar fram 
samtliga handlingar och 
ansökan till förhandsbe-
sked. Går det igenom så 
diskuterar vi köp. Söker 
främst tomt för egen del, 
men kan även diskutera 
andra upplägg. Paul 
070-403 21 11.

ÖVRIGT
Jag är sedan februari i 
år nyinflyttad pensionär. 
Saknar någon/några att 
spela med. Har spelat 
i dansorkester sedan 
60-talet, ingått i olika 
konstellationer och de 
senaste åren underhållit 
på äldreboenden och på 
föreningsfester i Luleå. 
Spelar klaviatur, gitarr, 
elbas samt sjunger. Vid ev 
intresse, ring 070-595 42 
33. Håkan Wikström

Vår käre Pappa och Farfar

Sture Johansson
* 20 oktober 1932

har somnat in

✝ 22 november 2018

TINA  ANDERS
Cassandra  Alexander

Jimmy
Släkt och vänner

Vi binder en krans 
av minnen

de vackraste och 
finaste vi har.

Vi vet att den aldrig 
skall vissna,

hos oss finns du alltid kvar

Begravningen äger rum fredagen
den 14 december kl 11.00 
i Skå kyrka. Valfri klädsel. 

Efter akten inbjudes till
minnesstund i församlingssalen,

Stenhamra. Anmälan till
Klockarebolagets begr.byrå 
tel 08-268110 senast 12/12.

Vår älskade 
Syster, Svägerska, 

Faster, Gammelfaster 
och goda Vän. 

Ursula Waltraud
Kurzhals

Berlin
* 31 december 1937 

har gått in i ljuset.

Stockholm
✝ 25 november 2018 

ACHIM och ELKE
RALF och SILKE

CORDULA och MEINRAD
SVEN, MERLY, BJÖRN

BIBBI, KLUNTER, STINA
Övrig släkt och vänner

Lärare, elev, kämpe
Du var det i hela ditt liv

med kraft, energi och kärlek
som nu Du får vara och vila i.

Vi minns Dig med glädje 
och stor tacksamhet. 

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Ekerö kyrka fredagen den

28 december kl 11.00. Valfri
klädsel. Efter akten inbjudes till

minnesstund i Hembygdsgården.
Svar om deltagande till Mälarö
Begr. byrå 08-211 144 senast 
21 december. Tänk gärna på
Cancerfonden, Rosabandet 
givarservice 020-59 59 59 

Min älskade make
Vår käre pappa,
morfar, farfar 

och gammelmorfar

Stig Christensen
* 10 februari 1942

 28 november 2018

Har lämnat oss i stor sorg 
och saknad

A N N I K A
ULRIKA och ANDERS

JOHAN och JENNY
Barnbarn och barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Minuter, timmar och dagar 
blir till år

Men tomheten och saknaden 
består

________________________  

Begravningen äger rum i 
stillhet.

BYTES

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpg-bild. 
• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se    
   eller MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• Publicering sker i nästkommande nummer,  i turordning  samt 
i mån av plats



33 | mälarökrysset MÄLARÖARNAS NYHETER • 12 DECEMBER 2018 

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

Lite personligare – lite bättre

Vi hjälper dig med ditt projekt!

Bara 5 minuter 
från Tappström

Med den kunskap och marknadsnärvaro våra 
byggrådgivare har vågar vi stolt påstå att vi har 
marknadens bästa support – fråga oss, vi kan!

Har du ett projekt på gång, stort som smått, är det bara att ringa, 
mejla eller komma in och prata med våra byggrådgivare för att få 
goda råd, beställa material eller få en offert.

Thomas Ove Stefan Martin Emil

Konstruktör Lars Fjellström

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

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

Bilden: Kolmilan på Adelsö.       
FOTO: OVE WESTERBERG

Vi gratulerar Eva Strand Norling, Ekerö, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning. 
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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................................................................................................

     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

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

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

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Mälaröarnas Tapetserarverkstad 

önskar alla en riktigt god jul 

& ett gott nytt 2019!

Kontakt 070-753 64 44                           annajansson.se 

MÄLARÖARNA | En hel 
del inbrott och stölder 
har skett runt om på 
Mälaröarna under de 
senaste två veckorna.

Någon gång mellan natten 
till den 1 december skedde 
en skadegörelse på ICA Skå 
där gärningsmännen krossa-
de åtta fönster.

– Den 1 december stals en 
bil på Örtvägen på Ekerö, 
men anträffades lite sena-
re. Samma dag gjordes även 
en trafikkontroll på Ekerö 
där en man körde utan att 
inneha körkort, vilket resul-
terade i en rapport om grov 
olovlig körning, berättar 
Elise Berlin, kommunpolis 
med ansvar för Ekerö kom-
mun.

Dagen efter utförde en pa-
trull också en trafikkontroll 
vid Drottningholms slott 
som resulterade i att en bil-
förare togs för rattfylleri.

Ett antal inbrott och 
stölder har även skett un-
der den senaste tvåveck-
orsperioden. Bland annat 
begicks ett bilinbrott vid 

Drottningholms slott den 2 
december.

– Natten till den 3 decem-
ber hade vi dessutom en 
stöld på Munsö där man stal 
cirka 500 liter diesel och di-
verse motorsågar bland an-
nat. Den 5 december begicks 
det ytterligare två inbrott i 

bilar vid Drottningholms 
slott och den 5 december 
skedde ett inbrott på Hav-
revägen i Stenhamra mellan 
klockan 11 och 14 på dagen, 
säger Elise Berlin.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Glaskross och stölder
Diesel och motorsågar stals på Munsö

Åtta fönster krossades på ICA i Skå under natten till den 1 december.              FOTO: ARKIV

Rättelse
EKERÖ | I förra numret av 
MN gjorde vi en felaktig 
ortsangivelse när vi skrev 
om bilbränder som ägt rum 
på flera ställen i kommunen. 
Den rätta platsen ska vara 
Hummelvreten.



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

Stilren villa i toppskick

Sjönära och del i brygga och bad

Stor tomt med naturskönt läge

Höglundavägen 11, Skå
6 rok, 163 m² UTGÅNGSPRIS 6 990 000 kr VISAS Ring

för tidsbokning BYGGÅR 2013 TOMT 3815 m² EP IU

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Soligt söderläge

Insynsskyddat

Härligt uterum

Björkuddsvägen 42B, Ekerö
2 rok, ca 64,8 m² UTGÅNGSPRIS 2 695 000 kr AVGIFT 3

183 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning  BYGGÅR 1978/

1979 EP IU MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-

510 65 69

Totalrenovera eller bygg nytt

Ogenerat lantligt läge

Stor fin tomt

Furuvägen 35, Färentuna
3 rok, ca 52 m² UTGÅNGSPRIS 975 000 kr VISAS Rng

för tidsbokning BYGGÅR 1952 TOMT 2549 m² EP IU

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Centralt i Kungsberga

Trevligt läge

Renoveringsbehov

Kvarnvägen 6B, Färentuna
4 rok, 85 + 60 m² UTGÅNGSPRIS 2 295 000 kr VISAS

Ring för tidsbokning BYGGÅR 1950 TOMT 1797 m² EP

IU MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 070-760 46 63

Rymlig villa i herrgårdsstil

Generösa sällskapsytor

Lugnt läge på återvändsgata

Kvartsstigen 22, STENHAMRA
7 rok, 248 m² UTGÅNGSPRIS 6 950 000 kr VISAS Ring

för tidsbokning BYGGÅR 2003 TOMT 1006 m² EP 64

kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-

30 01 61

Trevligt centralt läge 

Detaljplanerat område

Nära skola o förskola

Klyvarestigen, Stenhamra
Två villatomter UTGÅNGSPRIS 2 200 000 kr per tomt

VISAS Ring för tidsboknning TOMT 1101 m² respektive

1 018 m² EP IU MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON

070-510 65 69
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