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Förslag
om nya
arvoden
Dagen före kommunfullmäktige lade alliansen
förslag om nya arvoden för styrande gruppledare. ”Det är underligt att man inte kunde ta med
det här i arvodesreglementet och den diskussion vi har haft med samtliga partier under
hösten”, säger oppositionsrådet Hanna Svensson (S). | 10

”En kommunal slumvärld”
Underhållet av Ekerö bostäders hus i Gustavalund är
mycket eftersatt. Fasader har färgsläpp och röta. De
flesta lägenheterna har också omfattande renoveringsbehov. | 14

Året på Lovön

Reuterskiöld vald igen
På kommunfullmäktiges möte 13 december, återvaldes Adam Reuterskiöld (M) till kommunstyrelsens ordförande. Mötet inleddes med Luciatåg från Närlundaskolan. Pepparkaksgumma: Alva Sporron, tärna: Cornelia
Johansson, Lucia: Alice Asplund, stjärngosse: Erik Möllerfors och tomte: Narrman Harara. | 6
FOTO: EWA LINNROS

Fyra händelser på Lovön under året med koppling till
Statens fastighetsverk, har upprört många. | 12-13

De ordnar bio
Filmentusiasterna som haft hand om skötseln av
biografen i Erskinesalen, räddar mälaröbornas filmjul
genom att visa flera toppfilmer medan kommunen
förhandlar med biografentreprenören. | 22

’’

” Vad gör och kan Ekerö kommun göra?
Och vad kan vi som bor i kommunen bidra
med? Vi måste alla öka takten nu! Om typ
12 år bör våra fossilbilar vara värda noll, för
de bör inte finnas... Den omställning som
skulle ha påbörjats för länge sedan måste
börja omedelbart och gå enormt fort –
inte minst för våra barn och barnbarns
skull” | tyck 28

Årets
Å
retts miljöpristagare
miiljöpriisttaggare

Juleljus
JJul
lelljus i mängder
määnggder

Här kan du ﬁra jul

Kyrkornas second hand i Troxhammar ligger helt rätt i
tiden. Under årets sista kommunfullmäktigesammanträde tog de emot kommunens miljöstipendium. | 16

Tomte, snögubbe, en älg och en helikopter är några av
alla lysande figurer i en trädgård i Närlunda. Här har tusentals jullampor tänts. | 22

FOTO: LO BÄCKLINDER

FOTO: EWA LINNROS

Ekebyhovskyrkan är ett av de ställen där mälaröborna kan fira en traditionsfylld jul. Hit välkomnas
alla som söker gemenskap och vill utöka sitt kontaktnät. | 23

HYR TRE
MÅNADER
OCH FÅ
DEN
FJÄRDE
Lokal redovisningsbyrå
med helhetsansvar
08- 505 934 30
www.admit.se

God Jul önskar
de nya ägarna av
Kaggeholms
slottsområde!

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!
Träkvista
08-560 300 96

Behöver du hjälp
med bokslut?
Ring oss!
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BÅGREA 50%
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REASTART
mellandagarna!

20-ÅRSJUBILEUM

19

Hur har det gått med ungdomskulturen sedan
Fabriken stängde? Sid 20. FOTO: LO BÄCKLINDER

Ännu ett händelserikt år

9 9 - 2 019

*Gäller på större delen av bågsortimentet
vid köp av kompletta glasögon med premiumglas.
Kan ej kombineras med andra erbjudande eller
rabatter. Gäller t.o.m. 2019-02-16.

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Ekerö Optik

08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget
Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00
Kaffet

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

Familjen Antonsson berättar vad som hände
FOTO: PRIVAT
med våffelserveringen. Sid 12.

alltid på!

VÄRDECHECK

SYNUNDERSÖKNING
BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång.
Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 19-02-16.
Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........
Butik.................................................................................................................

Din lokala Hemtjänst
och Boendestödjare
AdeoCare verkar efter
en filosofi som bygger
på små, lokala arbetsgrupper där vi anpassar vårt stöd efter
dina unika behov och
situation. Det är troligtvis hemligheten bakom
våra goda resultat
och kvalitet.

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

Tel. 08-731 77 07

Så går vi mot slutet av ännu ett år, som alltid händelserikt på Mälaröarna. 2018 har i mångt och
mycket präglats av valet. Precis som på riksplanet, har det också här dragit ut på tiden att komma fram till vilka som ska styra och först till detta sista nummer för året, kan vi rapportera om
resultatet. Det politiska landskapet har förändrats, även om alliansen nu styr vidare. Men 2019
lär bli fortsatt spännande på det politiska planet då det nu ﬁnns en tydlig vågmästare mellan
de två blocken.
Men det är inte bara politiken som stått i fokus för vår nyhetsrapportering. Några av årets
händelser har engagerat lite extra och på uppslaget i detta nummer, kan du läsa om fyra av årets
nyhetsstoff som alla varit förknippade med Lovön och Statens fastighetsverk.
Under rubriken ”Året som gått” har vi också följt upp ﬂera andra nyhetshändelser. När det
gäller sportframgångar under året är de många, ett axplock av dessa ﬁnner du på sidan 26.
2018 är också vårt femte år med eget radioprogram. I programmet har vi gästats av politiker,
kulturpersonligheter, sportfolk och inte minst, kommunens kommunikationschef som besvarat alla de frågor om kommunen som ni skickat in. Detta kommer vi naturligtvis att fortsätta med under kommande år. Om du önskar att vi tar upp något speciellt i programmet, är du
välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.
2019 blir lite extra speciellt för Mälaröarnas nyheter, då fyller tidningen nämligen 70 år! Under alla dessa är har mycket förändrats och tidningen har ständigt vuxit i omfång. Det som är
beständigt med vår tidning är att allt handlar om Mälaröarna till 100 procent.
Vi önskar er nu en God jul och ett Gott nytt år!
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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MN håller koll på Mälaröarna åt dig!
Gjord för mälaröbor, av mälaröbor
på Mälaröarna.
MN delas ut av Bring Citymail
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Med önskan om en
God Jul och ett tryggt
hem för alla.
På vår önskelista står trygghet längst upp.
Vi vill bidra till att ﬂer ska få ett tryggt hem. För varje bostad vi förmedlar skänker
vi därför 100 kronor till SOS Barnbyar, Sveriges Stadsmissioner och BRIS.
Hittills under 2018 har vi skänkt drygt 4 miljoner kronor som gör att ﬂer kan få ett
tryggt hem. Vi hoppas att du också får en lugn och trygg jul – och ett gott 2019.

God Jul och Gott Nytt År!
Läs mer på fastighetsbyran.se/samhallsansvar.

FASTIGHETSBYRÅN I EKERÖ
FASTIGHETSBYRAN.SE/EKERO / 08-564 109 80 / EKERO@FASTIGHETSBYRAN.SE

Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!

Från oss alla till er alla,
en riktigt God Jul!

1490 1990
/hg

Öppettider i jul!

/hg

Tappströms goda sillar

Tappens Löjromssill

ICA Tappströms egna inläggningar. Drömsill, Skånsk
Senapsill och Pepparrot/Citronsill. Jfr pris 149:00/kg.

ICA Tappströms egna inläggning. Lyxig klassiker
hos oss. Jfr pris 199:00/kg.

99k 990 15k
/hg

/kg

/st

Julafton 8-15
Juldagen 10-20
Annandag jul 10-20
Övriga dagar 8-22

1790
/hg

Prinskorv Stommen Long.

Janssons frestelse

Kokpotatis

Julskinka i skivor

Sverige. Prisbelönad djuruppfödning ger härliga produkter med
mycket smak.

Alhambra. Från vår Deli.
Jfr pris 99:00/kg.

Svegro. 900 g.
Jfr pris 16:66/kg.

Mor Annas. Sverige. Jfr pris 179:00/kg.



Lokala bagaren från Svartsjö!
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4990 89k
/st

/st

Julvört Bakrummet. Hantverksmässigt tillverkat i Svartsjö.

Salmalax smoked
Salma. Jfr pris 593:00/kg.

Vi hjälper dig
med julmaten!

7990
/kg

Cheddar Kvibille. Ca 500-1400 g. 32%, 6 mån.
Gäller ej whiskycheddar. Jfr pris 79:90
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64k 15k
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rabatt!

rabatt!

Minst
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+pant

Sill i glas Abba. 210-240 g

Skivad lax ICA. 150 g. Kallrökt.

Julmust Apotekarnes. 140 cl.

Jfr pris 47:62–90:91/kg,
71:43–100:00/kg utan spad.

Gravad. Najad. Rimmad. Jfr pris 213:33/kg.

Jfr pris 5:36/liter + pant 4 kr.

Tappström
Öppet 8–22
Priserna gäller vecka 51 t o m 23/12-18 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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POLITIK

| nyheter

” Jag ska naturligtvis föra Ekerös, alla invånares och alla politikers fana så högt som möjligt”

’’
Alliansen styr vidare i kommunen
KOMMUNEN | Årets sista
kommunfullmäktigemöte
inleddes med Luciatåg från
Närlundaskolan. På mötet återvaldes Adam Reuterskiöld (M) till
kommunstyrelsens ordförande.
– Ekeröalliansen har lagt ett väl
balanserat förslag på hur vi ska
hantera den politiska organisationen. Vi har utgått från den existerande organisationen och gjort
smärre förändringar. Kommunen
växer och därför har vi till exempel föreslagit ett planutskott, sa
Adam Reuterskiöld.
– Vi har ett annat förslag från
Mälarkoalitionen som vi tycker
är väsentligt mer välbalanserat,
eftersom det innebär att vi inte
ständigt behöver gå på lina och balansera utan att vi faktiskt har ett
majoritetsförhållande. Vårt förslag är att vi ska ha jämna nämnder och styrelser eftersom vi vill
att det ska ﬁnnas en majoritet och
inte att vi ska ha vågmästarroller i
både arbetsutskott, nämnder, styrelser och fullmäktige, sa Hanna
Svensson (S), oppositionsråd.
Ekeröalliansens förslag antogs
efter votering.
Därefter följde en sluten röstning om posten till kommun-

styrelsens ordförande. Hanna
Svensson ﬁck 19 röster och Adam
Reuterskiöld ﬁck 22 röster.
– Jag får tacka för förtroendet
och jag hoppas att jag kan förvalta
det för alla de som röstade för mig,
men också förvalta förtroendet
som jag hoppas kunna förtjäna av
er som inte röstade på mig. Jag ska
naturligtvis föra Ekerös, alla invånares och alla politikers fana så
högt som möjligt. Jag hoppas också att alla känner sig välkomna att
prata med mig om vad det än må
vara, sa Adam Reuterskiöld.
Val till nämnder och styrelser

gjordes och en rad motioner behandlades. För ovanlighetens
skull ﬁck en av Socialdemokraternas motioner bifall, en motion om
skydd för ”visselblåsare” i Ekerö
kommun. Här yrkade Sverigedemokraterna bifall till Socialdemokraternas motion.
– Enligt statistik är det just den
kommunala sektorn där korruption och mutbrott är som vanligast. Sedan förra året ﬁnns det en
svensk lag som skyddar arbetstagare som larmar, men den har fått
kritik för att vara otydlig. Det kan
vara en stark orsak för kommunen
att göra det andra kommuner har

Dick Ullgren (M), Solveig Brunstedt (C) och Peter Carpelan (M), räknade röster från den slutna voteringen om ordförandeposten i kommunstyrelsen.
FOTO: EWA LINNROS

gjort, att införa ett visselblåsarsystem, sa Jimmy Fors (SD).
Efter tre och en halv timmes
möte, var det dags att gå hem.
– Vi har en något annorlunda
sammansättning i kommunfullmäktige än vad vi är vana vid. Det

här återspeglar också hur det ser ut
i andra kommuner och på riksplanet. Men jag tycker ändå att vi har
”good spirit”. Jag ser fram emot
2019 och att det blir lika spänstiga,
men vänliga debatter. Jag förutsätter också att ni håller en god ton
och att man i nästa termin med

schvung och ackuratess, driver
debatterna här, avslutade Peter
Carpelan(M), kommunfullmäktiges ordförande.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Vi önskar alla
våra kunder en
god jul och
ett gott nytt år!
Vi håller stängt julafton, juldagen, annandag jul
samt nyårsafton och nyårsdagen.
Annars har vi öppet som vanligt.

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

Bara 5 minuter
från Tappström

PÅ MÄLARÖARNA
EKERÖ PASTORAT

NYÅRSAFTON
Mån
2018-12-31
Ekerö kyrka
17:00 NYÅRSBÖN
Magnus Ehntorp
Anna Hansson kontrabas, Pelle Hansson fagott, Helena Hansson fiol/piano/orgel
Mån
2018-12-31
Adelsö kyrka
17:00 NYÅRSBÖN
Ann-Sofie Kamkar, Lars-Gunnar Sommarbäck, Alva Olsson sång

ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

Ons
19:00
Ons
18:30

19/12- 2018 – 23/1-2019

2018-12-19
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA Hanna Holmlund, Mie Johansson
2018-12-19
Ekerö kyrka
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 och Manickas bod, Träkvista torg eller
direkt av körmedlemmarna. OBS! SLUTSÅLT
JULKONSERT EKERÖ GOSPEL & SAMUEL LJUNGBLAHD OBS! SLUTSÅLT

NYÅRSDAGEN
Tis
2019-01-01
Ekebyhovskyrkan
16:00 NYÅRSDAGSMÄSSA
Monika Regnfors Sjörén
Anna Hansson kontrabas, Helena Hansson piano/orgel

Lör
18:00

2018-12-22
Ekebyhovskyrkan
JULKONSERT MED EKERÖ KYRKOKÖR
– TRADITIONELLA JULSÅNGER OCH CAROLS
Ekerö kyrkokör under ledning av Helena Lidén Moore
Kerstin Baldwin Sterner orgel och Hanna Holmlund präst

TRETTONDEDAG JUL
Sön
2019-01-06
Lovö kyrka
16:00 A FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS
Dan Bekking
Leif Asp, Lovö kyrkas kör, Martin Blomqvist, orgel

Sön
11:00

2018-12-23
Ekerö kyrka
HÖGMÄSSA Mårten Mårtensson, Helena Hansson

Ons
19:00

20:30

JULAFTON
Mån
2018-12-24
Ekerö kyrka
10:00 JULSPELSGUDSTJÄNST Magnus Ehntorp, Barn ur Ekerö barnkör,
instrumentalister under ledning av Helena Hansson och Marie Björnvad
Mån
2018-12-24
Ekebyhovskyrkan
10:15
JULGUDSTJÄNST FÖR BARN Även fåren vill vara med och se vad som hände
i Betlehem på julnatten! Alla barn är välkomna att vara med i fårflocken i
julspelet. Kom klockan 10 ”fårklädd” (Tips på ”fårdräkt” är ett fårskinn på
ryggen som kan sättas fast med ”vant-hållare” gråa eller bruna eller vita byxor/
långkalsonger och tröja.) Monika Regnfors Sjörén kyrkoherde,
Mie Johansson musiker, Lennart och Barbro Arlinger
Mån
2018-12-24
Lovö kyrka
11:00
SAMLING VID KRUBBAN Dan Bekking, Vivi-Anne Gäfvert
Mån
2018-12-24
Adelsö kyrka
11:00
SAMLING VID KRUBBAN Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén
Malin Rikardsdotter Ahlin sång
Mån
2018-12-24
Ekerö kyrka
17:00 JULBÖN Magnus Ehntorp, Kerstin Baldwin Sterner, Kevin Johansson gossopran
Mån
2018-12-24
Drottningholms slottskyrka
17:00 JULBÖN Dan Bekking, Leif Asp, Lars Cleveman sång
Mån
2018-12-24
Munsö kyrka
23:00 JULNATTSMÄSSA
Mårten Mårtensson, Lars-Gunnar Sommarbäck, Oskar Olofson sång
Mån
2018-12-24
Ekebyhovskyrkan
23:30 MIDNATTSMÄSSA Hanna Holmlund, Daniel Stenbaek, Ekerö Gospel
JULDAGEN
Tis
2018-12-25
Lovö kyrka
07:00 JULOTTA
Dan Bekking, Bengt Tribukait orgel, Teresia Frödinger sång
Tis
2018-12-25
Ekerö kyrka
07:00 JULOTTA
Monika Regnfors Sjörén, Kerstin Baldwin Sterner
Tis
2018-12-25
Adelsö kyrka
07:00 JULOTTA
Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén, Malin Rikardsdotter Ahlin sång
Tis
2018-12-25
Drottningholms slottskyrka
11:00
JULDAGSGUDSTJÄNST
Monika Regnfors Sjörén kyrkoherde, Dan Bekking, Leif Asp, Lovö kyrkas kör
ANNANDAG JUL
Ons
2018-12-26
Ekebyhovskyrkan
11:00
JULGUDSTJÄNST Magnus Ehntorp, Helena Hansson
JULFEST FÖR ALLA i Ekebyhovskyrkan efter gudstjänsten.
Anmälan till expeditionen: ekero.pastorat@svenskakyrkan.se, 08-560 387 00
Sön
16:00

2019-01-09
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA Magnus Ehntorp

TJUGONDEDAG JUL
Sön
2019-01-13
Ekebyhovskyrkan
11:00
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Magnus Ehntorp
Ekerö barnkör under ledning av Helena Hansson och Marie Björnvad
Julgransplundring efter gudstjänsten.
Sön
2019-01-13
Lovö kyrka
11:00
FAMILJEGUDSTJÄNST
Dan Bekking, Vivi-Anne Gäfvert
Lovö barnkör under ledning av Klara Valkare.
Julgransplundring efter gudstjänsten i Klockargården där
Åsa Hansson med vänner spelar.
Sön
2019-01-13
Munsö kyrka
16:00 SÖNDAGSMÄSSA
Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén
Tis
16:30

2019-01-15
Ekebyhovskyrkan
GUD OCH SPAGETTI
Mat serveras från kl. 16.30. Efter maten blir det något pyssel/aktivitet.
Kl 18.00 avslutar vi barnvänligt i kyrkan.
Kostnad: 40 kr vuxen/ gratis för barn. Max 100 kr/familj.

Ons
19:00

2019-01-16
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA Hanna Holmlund

Tors
12:00

2019-01-17
Ekebyhovskyrkan
TORSDAGSSOPPA MED LUNCHMUSIK ELLER ANDAKT 50 kr soppa
Lunchmusik i kyrkan kl 11.45 - 12.00

Lör
17:00

2019-01-19
Ekerö kyrka
HELANDE-MÄSSA Längtan efter helhet
Mårten Mårtensson, Monika Regnfors Sjörén, Helena Hansson

Sön
11:00

2019-01-20
Mälarökyrkan Ekerö Centrum
SAMMANLYST TILL MÄLARÖKYRKAN, EKUMENISK GUDSTJÄNST
Magnus Ehntorp, Ekerö Gospel under ledning av Daniel Stenbaek

Mån
18:30

2019-01-21
Ekebyhovskyrkan
TEOLOGI FÖR NYFIKNA
Samtal om intressanta teologiska och existentiella frågor.
Börjar med kaffe/te och avslutas med en kort andakt. Ingen anmälan.
Hanna Holmlund, Anita Lahham

Ons
19:00

2019-01-23
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA Magnus Ehntorp

2018-12-30
Drottningholms slottskyrka
HÖGMÄSSA Ann-Sofie Kamkar, Leif Asp

Med reservation för ev ändringar

JULGUDSTJÄNST
FÖR BARN
EKEBYHOVSKYRKAN
24 DEC

S A MU EL
LJUNGBLAHD
EKERÖ GOSPEL
18 & 19 DEC
EKERÖ PASTORAT

JULFEST FÖR ALLA
EKEBYHOVSKYRKAN
26 DEC
08-560 387 00 vxl

, Björkuddsvägen 2, Ekerö

LARS CLEVEMAN
DROTTNINGHOLM
24 DEC

= www.svenskakyrkan.se/ekero

MALIN
RIKARDSDOTTER AHLIN
ADELSÖ
24 & 25 DEC

G www.facebook.com/ekeropastorat

PÅ MÄLARÖARNA

19 DECEMBER 2018 - 23 JANUARI 2019

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Ons
18:30

Sön
11:00

2018-12-19
Stenhamra församlingsgård
VECKOMÄSSA
Yngve Göransson, präst
Ligita Sneibe, kyrkomusiker
2018-12-23
Hilleshögs kyrka
MUSIKGUDSTJÄNST
Lars Brattgård, präst
Ligita Sneibe, kyrkomusiker
Gentila Pop Kårfors, violin

NYÅRSDAGEN
Tis
11:00

TRETTONDAG JUL
15:00

JULAFTON
Mån
11:00

2018-12-24
Färentuna kyrka
BARNENS JULBÖN MED JULSPEL
Lars Brattgård, präst.
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker
stente
Annika Becker och Beyla Becker, församlingsassistenter

Mån
17:00

2018-12-24
Sånga kyrka
JULBÖN
Jeanette Frenkman, präst
Ligita Sneibe, kyrkomusiker
Håkan Sundin, flöjt och saxofon

Mån
23:30

2018-12-24
Färentuna kyrka
JULNATTSMÄSSA
Yngve Göransson, präst
Ligita Sneibe, kyrkomusiker
Gabriel Suovanen, barytonsolist

2019-01-01
Hilleshögs kyrka
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Yngve Göransson, präst
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker

2019-01-06
Stenhamra församlingsgård
MUSIKGUDSTJÄNST
Lars Brattgård, präst, avskedspredikar
Ligita Sneibe, kyrkomusiker
Anders Åstrand, vibrafon
Robert Erlandsson, kontrabas
Färingsö kyrkokör medverkar under ledning av
Birgitta LIndeke Levin.

TJUGONDAG KNUT
Sön
15:00

JULDAGEN
Tis
07:00

2018-12-25
Skå kyrka
JULOTTA
Lars Brattgård, präst
Ligita Sneibe, kyrkomusiker
Färingsö kyrkokör medverkar under ledning av
Birgitta Lindeke Levin

2019-01-13
Stenhamra församlingsgård
GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
- MED JULGRANSPLUNDRING
Mårten Mårtensson, präst.
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker
Annika Becker och Daniel Lindstam, församlingsassistenter
Efter gudstjänsten har vi julgransplundring med dans kring granen,
korv med bröd och fiskdamm.

Lör
14:30

2019-01-19
Stenhamra församlingsgård
JAZZCAFÉ
Håkan Sundin med vänner spelar svängig och skönt
klingande jazzmusik. Många välkända låtar ur den
amerikanska och svenska jazzens standardrepertoar.
Caféet öppnar 14.30 och musiken drar igång kl. 15.00.
Entré 60:-, inklusive fika.

Sön
11:00

2019-01-20
Mälarökyrkan, Ekerö centrum
EKUMENISK GUDSTJÄNST
Jeanette Frenkman, präst
Birgitta Sommarbäck, diakon
Med reservation för ev ändringar

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR

Ons
13:30

2018-12-26
Färentuna församlingshem
ÖPPET HUS I FÄRENTUNA
Kom och mys. Fika, glögg och hästar på kyrkbacken
Sandra Malmborg, Birgitta Sommarbäck, Yngve Göransson

Ons
15:00

2018-12-26
Färentuna kyrka
GUDSTJÄNST MED STAFFANSRITT
Kort gudstjänst som avslutas med glögg och
godis på kyrkbacken dit fackeltågattgård
och hästar från närbelägna stall anslutit.
Yngve Göransson, präst
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker
Birgitta Sommarbäck, diakon
Sandra Malmborg, diakoniassistent

foto: simon stanford/ikon

ANNANDAG JUL

Ge rIkTIgt vIkTIga

jUlKLapPAr
Välj mellan ﬂera riktigt viktiga julklappar.
Du får ﬁna gåvobevis att ge bort.

FrItIDsa

KTivItEt

Julhandla i gåvoshopen!
svenskakyrkan.se/gavoshop

255 kR

SÖNDAGEN EFTER JUL
Sön
11.00

2018-12-30
Sånga kyrka
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Yngve Göransson, präst
Joakim Wanzelius, kyrkomusiker

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

MER INFORMATION
MÅNADSBLAD Prenumerera gratis på vårt månadsblad. Kontakta vår kommunikatör:
joakim.jonsson@svenskakyrkan.se - 08-564 209 26
APPEN Kyrkguiden med kalender, gratis nedladdning till mobil.
WEBB www.svenskakyrkan.se/faringso Facebook faringsoforsamling
Instagram/Snapchat entrappaned

08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A= www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling
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Vad tycker du?
Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

POLITIK

Förslag om nya arvoden i sista minut
10 000 kronor i månaden till gruppledare i styrande allians föreslogs
KOMMUNEN | Dagen före kommunfullmäktiges möte lade alliansen ett nytt förslag om arvoden. Oppositionen är kritisk till
att detta sker i sista minuten.
I de nytillkomna arvodesförslagen
står bland annat att gruppledare
som ingår i styrande allians ska
överlägga en dag per vecka. Detta
innebär bland annat att gruppledarna för Centerpartiet och Kristdemokraterna vardera får 10 000
kr i månaden, exklusive arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter.
– Vi har haft en väldigt liten och
begränsad politisk organisation i
kommunen över huvudtaget. Det
här är kommuninvånarnas pengar
och vi ska förvalta dem så bra som
möjligt. Samtidigt ska vi kunna
hantera alla de ärenden som kommer upp. Nu ligger vi i en utvecklingsfas, vilket kräver en lång rad
beslut. Därför känner vi att en dag
i veckan känns rimligt, förklarar
Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.
Arvodeskommittén i kommunen har arbetat under ﬂera månader. Där har alla partier diskuterat

vilken politisk organisation och
vilka arvoden man vill ha. Men det
nya arvodesförslaget lades fram
från kommunstyrelsens ordförande dagen före kommunfullmäktiges möte.

– Det är anmärkningsvärt att
man dagen före kommunfullmäktige kommer med ett förslag som
innebär en utökning av den politiska organisationen och av ramen för
arvoden. Detta efter att man har
haft en tillsatt arvodeskommitté
som har enats om ett förslag som
har beslutats av fullmäktige, kommenterar Göran Hellmalm (L) och
tillägger:
– Mälarökoalitionen ser gärna en
utökning av det politiska ansvarstagandet och lägger det på ﬂera
personer, men det här förslaget är
inte transparent för medborgarna.
Att komma med en sådan stor förändring dagen innan man ska välja
personer till nämnder och styrelser, är inte rimligt.

med vilket är väldigt märkligt, säger Hanna Svensson och tillägger:
– Visst kan det ﬁnnas en rimlighet att få utökad tid när man sitter i
styret av kommunen. Men att kasta in det i sista sekunden och tro

”Det här är kommuninvånarnas pengar och
vi ska förvalta dem så
bra som möjligt”

Även oppositionsrådet Hanna
Svensson (S), reagerar kritiskt.
– Jag tycker att det är underligt
att man inte kunde ta med det här
i arvodesreglementet och den diskussion vi har haft med samtliga
partier under hösten. Vad jag har
förstått så har det här varit klart
väldigt länge inom Ekeröalliansen,
nu säger de att de inte har hunnit

”... det här förslaget är
inte transparent för
medborgarna”

ADAM REUTERSKIÖLD (M)
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

GÖRAN HELLMALM
GRUPPLEDARE LIBERALERNA

att det ska glida igenom, det är lite
konstigt.
Adam Reuterskiöld kommenterar:

– Det arvodeskommittén arbetar fram är ett förslag som är brett
och som alla kan ställa sig bakom.
Arvodeskommittén började jobba
redan i början på året. Men vi har
haft våra förhandlingar efter valet.
Men när kom ni på det här upplägget?
– Det har funnits med men har
inte konkretiserats på ett bra sätt.
Våra partiöverläggningar tillsammans om hur vi ska fungera och
jobba ihop, har dragit ut på tiden.
Det har varit en annan typ av eftervalsprocess, eftersom den politiska situationen ser annorlunda ut
än vad den har gjort tidigare. Därför kom det så sent, svarar Adam
Reuterskiöld.
På kommunfullmäktiges möte
blev det votering med utslag till
alliansens fördel, men förslaget
minoritetsåterremitterades på oppositionens begäran.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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”All hantering kring detta gjorde mig så ont och jag höll på att gå in i väggen”

Händelser som upprört på Lovö
g som presenterats

LOVÖ | Det har skett mycket
under året i Drottningholm och
på Lovön, händelser som alla är
förknippade med Statens fastighetsverk (SFV). Vi sammanfattar detta i artiklarna på detta
uppslag, där vi också vänt oss
till SFV för att höra deras syn på
det hela.
Pressbyrån i Drottningholm har
en osäker framtid då den ska bort,
våffelserveringen i Kina slott
som drivits av samma familj i 60
år, blev uppsagda på ett ganska
abrupt sätt och skytteklubben på
Lovön som varit där sedan 1947,
blev avhysta under hösten.
2016 kom beskedet att Pressbyrån i Drottningholm måste ri-

vas i samband med Traﬁkverkets
breddning av Ekerövägen. Arrendeavtalet med SFV som äger
marken, har förlängts etappvis då
breddningen inte kommit igång.
– Traﬁkverkets tidplan är fortfarande oklar, i alla fall för oss. Vår
ambition är förstås att Pressbyrån
är kvar så länge som möjligt. Vårt
förslag till Traﬁkverket är att vi
säger upp Pressbyrån först när det
ﬁnns en kontrakterad entreprenör
och en detaljtidplan, förklarar Lotta Günther, förvaltare vid SFV.
Anneli Andersson som drivit
kiosken, har kämpat för att få vara
kvar på beﬁntlig plats eller att kiosken skulle få en placering intill
den nuvarande. Men nu har hon
klivit av.

– All hantering kring detta gjorde
mig så ont och jag höll på att gå in i
väggen. Det känns mer än rätt någonsin för jag kan inte förstå hur
man kan bete sig som man gjort
mot mig och paret Antonsson
som drivit våffelserveringen (mer
om detta i nästa text, reds.anm.)
och mot alla lovöbor, säger Anneli
Andersson.
Läs mer om våffelserveringen
och SFV:s kommentarer i efterföljande artiklar.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

I april skrev vi både om
Pressbyrån och våffelserveringen.

för oss är en plats

undanskymd från
de direkta

Kiosk hotad och v

kundströmmarna
från turister”

M | Kiosken i Drott
ningholm hotas av nedlä
ggning och på entré
till våffelservering
n
en
det ”stängt på grund vid Kina slott står
av uppsägning”. Vad
är det som pågår?
frågar sig många.
Pressbyr

ngd

ån i Drottningholm
måste busshåll
rivas eller ﬂyttas
plats. Placering
i samband med
en ligger
mellan Karamellan
Traﬁkverkets breddnin
och parkeringg av Ekerö- en.
vägen. Beskedet
Det, i kombination
kom
med en ofta
men arrendeavtalet redan 2016, överfull parkerin
g som dessutom
med Statens kommer
fastighetsverk som
att bli avgiftsbelagd,
äger marken,
gör att
vi uppskattningsvis
har förlängts då
breddningen inte
skulle förlora
upp emot 80 procent
kommit igång.
Det är franchise
av vår försälj- ning, som är
företaget Reitan
helt beroende av
Convenience AB
sommarsäsongen. Den
som äger Pressbyr
subventionerar
ån och kiosken
våra röda förlustm
i Drottningholm
drivs
ånader som är
Andersson. Pressbyr av Annelie från mitten av septemb
ån har erbjuer
till
mitten
av april, säger Annelie
dits ytterligare en
förlängning av
Andersson.
avtalet på fyra månader
från och Även
med 1 september.
en höjning av
markarrendet
från idag 60 000
– Reitan har blivit
kronor till 240
erbjudna att 000
stanna till 1 januari
kronor som det skulle
då Traﬁkverinnebära
vid en förﬂyttning,
ket anger att arbetena
gör alternativet
ska påbörjas. orimligt
De kan eventuel
, förklarar hon.
lt få stanna längre,
men det kan vi inte
Malin Westin är
distriktchef på
garantera. Men
Reitan Convenience.
Reitan Convenience
har avböjt förlängningen, förklarar
– Vi har bett om
ett möte med
Lotta Gunther
Statens fastighetsverk
på Statens fastighet
sverk.
för att diskutera om det ﬁnns
Annelie Anderss
en annan möjlig
on säger däreplacering, men de
mot att det inte är
har sagt nej till
helt
de accepterar erbjudan omöjligt att ett nytt möte, säger
Malin Westin.
det.
Lotta
– Diskussioner pågår
om det går ighetsve Gunther på Statens fastatt acceptera ett
rk konﬁrmerar att
löpande
Reitan
tre månaders uppsägn avtal med Convenience har
önskat
ingstid. Jag angåend
ett möte
känner en ganska
e eventuell framtida
god förhoppning
place- Våffelserveringen vid Kina
ring av en kiosk.
kring det, säger Annelie
slott har drivits av
Andersson.
samma familj i 60
– Men vi har sagt
Även om avtalet
år. På porten möts
förlängs måste
att vi måste
nu besökarna av meddela
skjuta detta möte
kiosken tas bort
ndet:
från sin nuvarande
på framtiden. För
närvarande är Traﬁkver
placering när väl
arbetet med väkets tidplan inte
för oklar för oss.
gen kommer igång.
en kiosk placeras
Vi behöver kunPressbyrån har
gång låg från början, där den en till att man drog kiosken
na skönja den nya
erbjudits en annan
vägen och dess
placering, men
just i anslut- slottets
mer ut ur tidiga
ning till bryggan?
kringeffekter för
den platsen har man
alternativ. Framtide
huvudaxel samt
att kunna planera
tackat nej till.
den
n, i form
tidens
av förändrade traﬁknya behov av närhet
för en lämplig lokaliser
– Bryggan är ett område
– Det förslag som
och rörelsepresenterats för
till bilburna mönster
ing av när- utsättnin
som för- kunder,
service, säger Lotta
oss är en plats undansk
, närmar sig nu Drottnin
säger Lotta Gunther
gslöst
kommer
Gunther
ymd från de
att ingå i tillägger:
.
och holm på gott
gen framtida studie.
direkta kundströ
och ont.
mmarna från tuDen kiosk som
tidigare låg där var
Det har funnits
– Vi behöver få
rister som kommer
en kiosk vid ångbättre överblick
ju mycket liten
från båtar och
över hur slutresul
och diskret. Kiosken
båtsbryggan sedan
tatet kommer att
1931, varför kan
s ökade storte sig och det kan
lek var troligtvis
ett bidragande skäl
ﬁnnas ﬂera alternativ, kanske till
och med ﬂera samEWA LINNROS
ewa@mala

Våffelserveringen

DROTTNINGHOL
M | Efter 60 års
kaféverksamhet
i privat regi av
samma familj, vill
nu hyresvärden
Statens fastighe
tsverk disponera
lokalerna själva”,
så lyder det
meddelande som
står
till våffelserveringen på dörren
vid Kina
slott.

’’

åffelservering stä

DROTTNINGHOL

”stängd på grund

vi till Stefan Wirtén,
slottsfogde i
Drottningholm.
– Vi har inte sagt
upp dem nu
utan till nästa år.
Vi tänkte ta lite
tid på oss att fundera
över hur vi på
bästa sätt ska använda
lokalerna, säger Stefan Wirtén.
Han kan inte svara
på frågan om
vad som föranlett
att man beslutat
att säga upp avtalet
och
nerna är, utan hänvisar vilka platill Morgan
Gerle på avdelnin
gen för publik
verksamhet på
Kungliga hovstaterna.

”stängt på grund
av uppsägn

ing”. Avtalet gäller

året ut, men familjen

har valt att inte öppna

FOTO: VICTOR VON

alls i år.

SCHIRACH - SZMIGIEL

roarnasnyheter.se

av uppsägning”

holms slott nästan
250 000 besökare och långt ﬂer
LÄSARREAKTIONER
ute i parken. Därför arbetar vi på
ståthållarämbete
t
framåt. Vi vill öka
öppethållande
och bredda verksam
heten och där >> Det har kommit många
kommer även våffelstu
reaktioner från upprörd
gan in. Men säger ett par personer om
a lovöbor. Så här
hur och på vilket
hotet mot Pressbyr
sätt det här landar som är stängd. Här ett
ån och våffelser
veringen
par av dem:
kan jag inte uttala
Våffelser veringen
mig om, säger
vid Kina slott
Morgan Gerle.
startades 1957 av
Kina
”Det är förfärligt.
mästarfamilj Antonss slotts vaktErik och Katarina
Statens fastighetsver
Antonsson har har
on och drivs
fått fnatt. Det rör
k
alltså avtal året ut,
idag av Erik och
Katarina Antonsmen de har bebåde Pressbyrån
slutat att inte öppna
och
son, familjens
våffels
erveringen. Tänke
andra generatio
i år. De hälsar
n.
via en person som
Men i år kommer
r de driva
här vill vara ano- detta själva frågar
de inte att öppna
man sig. Det är
nym, att
då de blivit uppsagd
– Familjen Antonss
a från det aron har avtal municer de inte är mogna att kom- ligt att de inte
för 2018. När det
rendeavt al de har
litar på den styrkasorga ännu. De har blivit
avtalet löper ut,
med Statens fastupp- som redan finns.”
och kompetens
sagda för avhysnin
har man sagt upp
ighetsverk, (SFV).
g som det stod
Det är SFV som
en fortsättning
i det brevet som
av det nuvarande
äger marken och
överlämnades till
ståthållarämbete
avtalet. Det är
t uppsagt för
dem i deras hem,
”Vi må vara en minor
som har så kallad
ny verksamhet,
dispositionsrätt
men öppna serverin just före de skulle
hur den blir är ännu
till marken. Inom
men jag tycker det itet i kommunen,
gen för säsongen
inte klart, säger
dispositionsrät.
här är för jävligt.
Morgan Gerle som
tens område kan
– De blev naturligt
enskilda lokaler
också berättar
vis chockade närservive kioske
Den
och förtvivlade,
att man arbetar
under avtalsbegränsad
n ger är bra för miljön
så de kommer inte men
med att
Lovön
till extern innehava tid hyras ut besöksnäringen i Drottnin utveckla att öppna alls i år,
behöv
er
berättar persore vilket också
gholm.
närservice. Vi ska uppenbarligen ingen
nen.
sker via SFV.
– Drottningholm
har generellt
ökat som besöksm
När MN kontakta
kvällstidning. Hur ta bilen för att handla mjölk och
ål. Under 2017
r SFV hänvisas
fungerar kommunens
hade vi på Kina
te med Fastighetsve
och DrottningEWA LINNROS
samarbeewa@mala
rket
roarnasnyheter.sc

egentligen?”

’’
’’

och slottsförvalt
ningen

Anneli Andersson

driver kiosken i Drottning

holm, hur länge hon

får stanna kvar är

dock osäkert.
FOTO: EWA LINNROS

Ett tråkigt avslut för våffelserveringen
DROTTNINGHOLM | Våffelserveringen i Kina slott har
drivits i privat regi av familjen
Antonsson i 60 år. Men i mars i år
sades avtalet upp av hyresvärden
Statens fastighetsverk (SFV). Det
som sedan hänt under året blev
ett sorgligt avslut för familjens
rörelse.
Katarina och Erik Antonsson är
andra generationen som drivit våffelserveringen i Kina slott. Eriks
far Gert Antonsson jobbade som
vaktmästare på Kina slott. Han
och hustrun Ingrid bodde i en av
annexbyggnaderna intill slottet.
På den tiden var det inga speciella
öppettider på Kina slott utan Gert
tog emot folk, låste upp och visade slottet. Ingrid satt och kikade ut
genom köksfönstret och tänkte att
besökarna borde få lite kaffe.
Den gamla köksbyggnaden i
slottet stod tom och paret ﬁck prova att dra igång kaféet. Dåvarande
slottsfogden trodde inte riktigt
på idén och befriade därför paret
Antonsson från hyra de tre första
åren. Sedan dess har kaféet med
våffelservering vuxit och blivit
mycket populär.

na, kändes inte möjligt, berättar
Katarina.
Från den stunden ﬁck Antonssons advokat Per Lindell ta över.
Antonssons kunde gå med på att
ﬂytta ut till den sista juni, men det
var inte SFV intresserade av.
– Då får vi ett brev att vi omedelbart ska ﬂytta och att de skulle
fundera på hur högt skadeståndet
skulle bli för att vi inte öppnat, berättar Katarina Antonsson.

”Efter 60 år känns
det väldigt tråkigt att
det ska sluta på det
här viset”

Katarina och Erik Antonsson i entrén till våffelserveringen, när de ännu drev denna. I år blev Katarina och Erik
uppsagda från hyresavtalet på ett abrupt vis. Nu vill de passa på att tacka alla som stöttat dem och stamgäster
som de inte har kunnat nå. Lappen infälld i bilden är bara en av många som har satts på serveringens dörr. Texten
FOTO: PRIVAT
lyder: ”Sorgligt! Vi saknar er. Kram.”

Orsaken till uppsägningen var att

Ståthållarämbetet ville disponera
lokalerna själva. När vi skrev om
detta i våras ville inte Katarina och
Erik Antonsson uttala sig. Många
har undrat vad som egentligen
hände och nu berättar de om hur
rörelsen ﬁck ett smärtsamt slut för
dem.
Allt började med ett möte i januari
med Lotta Günther, förvaltare vid
SFV och Stefan Wirtén, slottsfogde på Drottningholm.
– Vi hade mötet i januari med
familjen Antonsson för att avtalstiden löpte ut och det var dags, nio
månader i förväg att omförhandla
hyresavtalet, förklarar Lotta Günther.
Det var dock mer än nio månader i förväg då avtalet skulle löpa
ut per den sista december i år.

Någon omförhandling av avtalet
skedde inte heller vid mötet.
– De ställde allmänna frågor om
serveringens öppettider, om vi
saknade något i utrustningen, om
det fanns en tredje generation som
skulle ta över och de efterfrågade
även omsättningssiffror. Sedan
var mötet klart, berättar Katarina
Antonsson.
Lotta Günther förtydligar:
– Omförhandling är en lång process som rymmer både juridiskt
tvingande åtgärder och förstås
möten och samtal. Nio månader
innan ska avtalet sägas upp för
villkorsändring och då ska villkoren vara presenterade, alternativt
för uppsägning. Dessförinnan har
man gärna samtal om hur verksamheten går och bägge parter

kan framlägga synpunkter på hur
hyresförhållandet fungerat och
framtida förutsättningar för detta, säger Lotta Günther som också
säger att man inte hade bestämt sig
i januari för att säga upp avtalet,
men att samtalet ledde dem i den
riktningen.
– Lite senare ﬁck vi höra om de
skrämmande hyreshöjningarna
som Pressbyrån och även Brostugan skulle få från Statens fastighetsverk. Då blev vi lite oroliga.
Vi hade planerat att köpa nya köksmaskiner till serveringen men avvaktade, ifall också vi skulle få en
kraftig hyreshöjning, säger Katarina Antonsson.
Den 27 mars, tio dagar innan de

skulle öppna för säsongen, knack-

ade Lotta Günther och en person
till från SFV på dörren med en
skriftlig uppsägning av avtalet,
vilket skulle innebära att paret
Antonsson skulle lämna vid årsskiftet.
Men att köpa nya maskiner för
en säsong var inte försvarbart och
paret beslutade att inte öppna
igen.
Den 27 april upplyste de SFV
om detta, hyresavtalet var däremot fortfarande gällande fram till
årsskiftet.
– På Valborg ser jag ett mail från
Lotta Günther där hon undrar om
vi kan tömma och städa ut lokalerna och lämna nyckeln till sista
maj. Att på fyra veckor avveckla
en så gammal inarbetad rörelse där
vi äger nästan allt innanför dörrar-

Ingenting i avtalet sa dock att de
var skyldiga att hålla öppet. I en
mailkorrespondens med parets
advokat, skriver Lotta Günther att
parets besittningsskydd inte ska
gälla och att hyresgästen är skyldig
att ﬂytta utan rätt till ersättning
samt att vidare förhandlingar med
parets ombud, skulle avslutas.
Advokat Per Lindell vände sig till
högsta ort på SFV och till slut ﬁck
paret rätt och en ersättning betalades ut.
– Efter 60 år känns det väldigt
tråkigt att det ska sluta på det här
viset, säger Erik Antonsson.
Han och hustrun Katarina vill
båda framföra ett tack till alla sina
stamgäster genom åren och till alla
dem som stöttat dem.
– Det sattes upp många lappar
på dörren till serveringen med ord
som ”vi saknar er” och vi har fått
både mail, telefonsamtal och ﬁna
vykort. Men det är svårt att nå ut
till alla. Vi har också många stamkunder som vi har följt under alla
åren men som vi inte ens vet vad
de heter. Vi vill tacka dem alla, säger Erik Antonsson.
EWA LINNROS
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Statens fastighetsverk
ger sin kommentar
LOVÖ | Statens fastighetsverk (SFV), har en
inblandning i Pressbyråns
osäkra framtid och våffelserveringens öde. Utöver
dessa verksamheter
har även Mälaröarnas
skyttegilles (MSG)
avtal med SFV, sagts
upp. I september bytte
Kronofogdemynigheten
låset till skyttegillets
paviljong och deras
verksamhet som funnits
där sedan 1940-talet,
upphörde. Karusellplan
som tidigare nyttjats till
infartsparkering av många,
har nu också blivit avgiftsbelagd.
SFV:s tillförordnade fastighetsdirektör Jan Olov Westerberg, kommenterar:
– Lovön är en mycket
viktig och värdefull miljö
av både natur- och kulturmiljöskäl, med många olika
intressen som ska samspela.
På Lovön ﬁnns ett världsarv
och vår statschefs residens.
Statens fastighetsverk är
största markägare och förvaltar mark och byggnader
i enlighet med vårt uppdrag.
I delar av området gäller den
kungliga dispositionsrätten, förklarar Jan Olov Westerberg.
– Under ön genomförs
just nu ett av landets största infrastrukturprojekt genom Förbifart Stockholm.
Ett arbete som på många
sätt påverkar Statens fastighetsverk och vår förvaltning. Vad gäller Mälaröarnas skyttegille ﬁnns det två
skäl till att de fått ﬂytta. Dels
för att marken under ﬂera år
kommer att tas i anspråk för
Traﬁkverkets arbete med

förbifarten, dels för att Statens fastighetsverk gjort bedömningen att det aktuella
läget inte längre är lämpligt
för denna typ av verksamhet, säger Jan Olov Westerberg.
Vad gäller Pressbyrån är
SFV:s ambition att den får
vara kvar på nuvarande
plats så länge det går. Exakt
när Pressbyrån måste ﬂyttas
är avhängigt Traﬁkverkets
planering och tidplan.
– För att underlätta för
Pressbyrån har Statens fastighetsverk dock erbjudit
en tillfällig placering vid
Teaterplan redan nu, ett erbjudande som hyresgästen
tyvärr tackat nej till, svarar
Jan Olov Westerberg.
Vad gäller Våffelstugan vid
Kina slott har Ståthållarämbetet behov av att kaféverksamheten utvecklas.
– För att möta ett allt
större besökstryck behöver de kunna erbjuda såväl
längre öppettider som ett
bredare sortiment. Då de
hyresgäster som i många
år drivit Våffelstugan inte
var intresserade av att driva
denna utveckling, bestämde sig Kungliga hovstaterna, i kraft av den kungliga
dispositionsrätten, för att
ta över kaféet i egen regi.
Det kommer således att bli
en ﬁn och bra servering på
platsen även i framtiden.
Förhandlingen med tidigare hyresgäster har avslutats
med ett för bägge parter acceptabelt resultat, säger Jan
Olov Westerberg.
Paret Antonsson har provat att hålla öppet längre
perioder och kvällstid un-
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– Det har inte kommit
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”Statens fastighetsverk har ingen
annan ambition än
att de värdefulla
miljöerna på Lovön
ska kunna bevaras
och utvecklas”

|QVNDU
.81*6%(5*$
3oM<qKK@OOD?@MDEPGIToM

Parkeringen på Karusell-

plan blev i somras avgiftsbelagd med en begränsad
parkeringstid på sex timmar. På det viset går inte
parkeringen att använda till
infartsparkering, som den
tidigare gjorts av många.
– Statens fastighetsverk
har ingen annan ambition
än att de värdefulla miljöerna på Lovön ska kunna bevaras och utvecklas och att
det fantastiska besöksmål
som området utgör, ska
fortsätta att kunna vara både
ett viktigt besöksmål och en
god boendemiljö för alla de
som bor på Lovön.
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”Det är som en kommunal slumvärld”
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Hyresgäster i Gustavalund har fått nog
EKERÖ | Underhållet av
Gustavslunds bostadsområde
är mycket eftersatt. Fasaderna
har både färgsläpp och röta och
flera lägenheter är i behov av
omfattande renoveringar. Nu har
de boende tröttnat på att Ekerö
bostäder, som äger fastigheterna, inte gör något.
Byggnaderna i området är 26 år.
I de ﬂesta hus behöver både kök,
badrum, fasader och ventilationssystem renoveras eller bytas ut.
– När sotaren var hos oss nyligen
och mätte ventilationen, hade vi
mindre än 25 procents effekt. Det
var ändå efter att de hade rengjort
och rensat. När de öppnade min
ﬂäkt hade motorn dragits sönder
då man inte rensat ﬂäktsystemet
på länge, berättar Sam Spjuth, en
av de boende i området. Han fortsätter:
– Sotaren berättade att när han
kommit in i ett badrum, hade det
varit enormt mycket svartmögel
för att ventilationen inte fungerade. Han hade då vänt i dörren
och sagt till Ekerö bostäder att de
måste sanera innan han gick in där
igen. Vi skrapar bort svartmögel
en gång i månaden i vårt badrum
för att hålla det borta. Det är som
en kommunal slumvärld.

Det är hål rätt in i fasaden på huset
där Sam Spjuths lägenhet ligger. På
ﬂera fasader i området är det röta,
på ett ställe växer svamp ut ur rötan. På nästan alla tak växer mossa
och en av de boende i området, ﬁck
såga loss en granne på grund av att
ett trappsteg brustit och grannen
hade ramlat och fastnat i trappan.
– Det ﬁnns ingen struktur i underhållsarbetet. Trevliga bostadsvärdar skickas ut av Ekerö bostäder
för att laga med silikon och silvertejp. Utebelysningen i området ska
bytas ut, ungefär hälften är utbytt
men resten av lamporna ligger i ett
lager på Ekerö bostäder och ingenting händer. Jag pratade med en av
bostadsvärdarna och bad om att få
en lampa eftersom min var trasig.
Jag ﬁck en lampa men ﬁck byta ut
den själv, säger Sam Spjuth.
Siikaluoma, verkställande
direktör i Ekerö bostäder, säger att
man är medveten om bolagets ”utmaning gällande underhåll i Gustavalund”.
– Vi har ett pågående arbete med
underhållsplan avseende åtgärder
utifrån utvändig besiktning som
gjordes i somras med hjälp av konsult. Gällande behovet av lägenhetsunderhåll och renoveringar
pågår vår egen inventering som ska

Timo

9 000 sökanden i vår bostadskö
och kön verkar bara växa för varje
vecka som går. Ekerö bostäder arbetar således för att utöka beståndet med nya hyresbostäder och en
ombildning till bostadsrätt är inte
aktuellt, svarar Timo Siikaluoma.
De boende som önskar köpa sina

Färgsläpp och röta finns på flera av fasaderna i Gustavalund.
FOTO: PRIVAT

vara klar till årsskiftet. Vi kommer
att upphandla underhållsåtgärder
samt lägenhetsrenoveringar under
första halvåret 2019 för att starta
med arbeten någon gång på sommaren, förklarar Timo Siikaluoma.
Flera av de boende oroar sig också

över hur området ändrat karaktär
till ett ”segregerat slumområde”.
Kommunen placerar många av
dem med så kallad social förtur i
områdets lägenheter. I en insändare skriver några boende att det
har lett till ”att i över 20 procent
av områdets 104 lägenheter, bor

det människor som inte själva klarar av att försörja sig och har alltså
inga resurser till att se om sitt boende. De här två faktorerna leder i
sin tur till att allt ﬂer familjer som
har möjlighet väljer att lämna området, vilket med kommunens nuvarande policy om att 40 procent
av de lägenheter som blir lediga ska
fördelas inom ramen för den sociala förturen ytterligare förstärker
den faktorn”. Flera i området har
nu föreslagit att de hyresgäster som
vill ska få köpa sina bostäder, som
ägarlägenheter eller bostadsrätter.
– Vi har för närvarande cirka

lägenheter vill också ha en dialog
med politikerna.
– Det är ju ett kommunalägt bolag och någonstans borde kommunen fundera över hur de tar hand
om sitt kapital. Vi tycker att det är
jättetråkigt att man låter ett område förfalla på det här sättet. Jag kan
inte tänka mig att en moderatstyrd
kommun vill låta ett av sina få områden nära centrum förfalla på det
här sättet, säger Sam Spjuth.
Adam Reuterskiöld (M), kommenterar:
– Det är naturligtvis Ekerö bostäders ansvar att förvalta bostäder
på bästa sätt. När det gäller fördelningen mellan bostadsrätter och
hyresrätter, är en blandning ofta en
fördel för utvecklingen av ett område. Men man måste ta hänsyn till
Ekerö bostäders möjligheter till en
effektiv förvaltning.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Specialisten på
Amerikanska bilar.
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Vi SÄLJER INTE
FYRVERKERIER
...av hänsyn till alla vilda och tama djur,
av hänsyn till miljön och säkerheten!

Lite personligare – lite bättre

Bara 5 minuter
från Tappström

Öppettider: måndag-fredag 6:30-18, lördag 9-14, söndag 10-14 • Telefon: 08-560 241 000
info@faringsotra.se • www.faringsotra.se • Färentunavägen 65, 179 75 Skå

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

HANDLA ICA.SE/TAPPSTROM
FRÅN DIN BUTIK PÅ ICA.SE

Välkommen in!
/Mikael med personal

Tappström

15

16

MÄLARÖARNAS NYHETER • 19 DECEMBER 2018

| nyheter

MILJÖ

De har miljöfrågan i fokus
TROXHAMMAR | Det finns ingen
tvekan om att Kyrkornas second
hand i Troxhammar ligger rätt i
tiden. Förutom att skänka större
delen av vinsten till den verksamhet som drivs av årets mottagare av Nobels fredspris, har
de också huset fullt av ”Årets
julklappar”. Dessutom har de
precis tagit emot kommunens
miljöstipendium.
Den 13 december tog Kyrkornas
second hand i Troxhammar emot
kommunens
miljöstipendium.
Förutom det ekonomiska tillskottet på 30 000 kronor, är det också
en hedervärd utmärkelse.
– Vår verksamhet bygger på de
tre grundstenarna hållbarhet, bistånd och miljö. Miljöaspekten
har alltid varit en viktig faktor
och vi ser att den blir allt viktigare
även för våra kunder. Inte minst
efter den här sommaren märker
vi att medvetenheten ökat. I år
hör vi hur många till och med kan
tänka sig att köpa julklapparna
second hand, vilket också ”Årets
julklapp”, det återvunna plagget,
vittnar om, säger Erika Jarander,
föreståndare för verksamheten

som drivs av Mälarökyrkan, Ekerö
pastorat och Färingsö församling.
Sedan starten för åtta år sedan
har verksamheten tjänat ihop sju
miljoner kronor som gått direkt till
olika välgörenhetsprojekt runt om
i världen. Den största delen går till
Panzisjukhuset i Kongo, vars chefsläkare Denis Mukwege var en av
året mottagare av Nobels fredspris.
– De största intäkterna står klädförsäljningen för och man kan
verkligen göra fynd här. Vi är väldigt måna om att allt ska vara helt
och rent som vi säljer, berättar Erika Jarander.
Så med hjälp av mälaröbornas

skänkta saker lyckas Kyrkornas
second hand både främja miljön
och göra en rejäl insats för olika
biståndsprojekt. Dessutom har volontärverksamheten en viktig social funktion för det åttiotal personer
som varje vecka hjälper till att fylla
butiken, plocka bort sådant som
inte blivit sålt samt möta kunder
och gåvogivare.
– Vi har fantastiska volontärer
som arbetar hårt och är duktiga
på att inkludera dem som är nya.
Många har egna ansvarsområden

Annsan Kihlström är en av de åttiotal volontärer som varje vecka hjälper till i verksamheten med att sortera och sälja det
som mälaröborna skänkt. Kring jul kan man hitta nästan allt man kan tänkas behöva.
FOTO: LO BÄCKLINDER

och det gör att vi kan hålla den fräscha känslan som vi tycker är viktig
att ha.
Kommunens stipendium ser
Erika Jarander som ett ﬁnt kvitto

på att det de gör är värdefullt på
många sätt.
– Vad pengarna ska gå till vet vi
dock inte än. Vi har en speciell beslutsordning när det gäller vad vi

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 inhägnat område i närheten av kontorsfastigheten.
EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

Önskar alla en
riktig God Jul

skänker våra pengar till och ännu
har vi inte hunnit att fatta beslut
om det.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se
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Serva eller reparera bilen nu, betala senare.
Med Autoexpertenkortet kan du dela upp
betalningen i upp till 24 månader räntefritt.

VERKSTAD
P Å K Ö P E T V I D
SERVICE HOS OSS

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

Julerbjudande
på Salong L
Ge bort
PRESENTKORT på
För mycket julstress?
För tunga klappar?
För mycket stillasittande i släden?
Lugn tomtefar, vi
hjälper dig med
din onda rygg!

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

Ansiktsbehandling

z


60 min

Frans- & brynfärg
inkl plock

z


Helkroppsmassage

z


60 min

Hela paketet

Endast

920

kr

Ord.pris 1845 kr
Presentkortet går att köpa hela december månad

Vi har öppet i mellandagarna!

Troxhammar Butiksby

08-560 313 31

Tel: 08-654 88 44

Naprapaterna Ekerö ywww.naprapaterna.nu
Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

www.salongl.se

God Jul och
Gott Nytt År
önskar vi alla
våra kunder!
Boka tid via nätet!
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Året som gått 2018
MÄLARÖARNA | Mycket har hänt i kommunen under året som passerat. På följade sidor finner du ett axplock av några
av alla nyheter vi skrivit om.
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Upphävt bygglov

Kungsberga by

DROTTNINGHOLM | Silviahemmets
bygglov för ”Silviabo” upphävdes efter att
ha prövats i Mark- och miljööverdomstolen (MOÖD). Bygglovet var inte förenligt
med rådande detaljplan sa domen. Men
husen är redan byggda. Vad som kommer
att ske är ännu inte klart.
En ny bygglovsansökan har lämnats in
till kommunen för behandling.
För ett och ett halvt år sedan begärde en
boende i området en syn av fastigheterna för det pågående bygget av ”Silviabo”.
Anledningen var att man schaktat, sprängt
och sedan fyllt ut största delen av fastighetens tomtmark med krossmaterial, trots att
det strider mot detaljplanen.
– Jag mailade ett tiotal gånger, utan att
svar lämnades. När man så småningom insåg att jag inte tänkte släppa ärendet, avslog
man min begäran. Jag överklagade då till
länsstyrelsen. Tyvärr är proceduren sådan
att trots man adresserar överklagandet till
länsstyrelsen, så ska det gå via kommunen,
berättar den boende.
Kommunen ska enligt lagen skyndsamt
vidarebefordra handlingarna, men först
nio månader senare kom överklagan fram.
– Kommunen hävdar dock att ärendet
nu är avskrivit då Mark- och miljödomstolen upphävt bygglovet. Man kan tro att
det då synes som att ingen skada är skedd,
men sagan tar inte slut där. Nu har ett nytt
bygglov lämnats in till kommunen, där
det är samma marknivåer som i de tidigare bygglovshandlingarna. Godkänns detta
bygglov av kommunen, kommer jag självklart att överklaga, säger den boende.

KUNGSBERGA |Detaljplanen för Kungsberga by på Färingsö har mötts av starka
protester från de boende i området. De
motsätter sig exploateringen som kommer
att, som de säger, ”förstöra ett kulturarv för
evigt genom att bygga ett icke anpassat villaområde på fruktbar åkermark”.
Många synpunkter har inkommit till
kommunen och dessa sammanställs nu.
Utifrån dessa kommer ett nytt förslag att
presenteras 2019. Förhoppningen från
kommunens sida är att det nya förslaget
ska gå igenom.

erad tolkar jag detta

nen inte är intress
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”Eftersom kommu

som att det är fritt

fram att åka ut i

skogen med avfall”

’’

dammsugare till porslin, stolar och annan
bråte dumpat i skogen. 2017 var kommunen på plats och tittade. Men ingenting
hände. I januari i år tog en boende åter kontakt med kommunen, svar kom via mail
att man jobbade på ärendet. I slutet av april
tog den boende åter kontakt för att höra
vad som skett. I slutet av maj kontaktade
den boende MN då kommunen fortfarande inte svarat.
I augusti skickade miljökontoret ett
mail till markägaren där han uppmanades
att platsen skulle vara fri från fordon, bilar
skräp och andra föremål senast 15 augusti
i år. Om så inte sker kommer ett föreläggande om uppstädning som kan förenas
med vite.
– Han har börjat städa men mycket är
kvar. Han har tydligen varit sjuk i sommar
och antagligen fått förlängd tid. Men, huvudsaken är att det är på gång, berättar en
boende i området.

har mängder med

bråte dumpats, det

finns ett par bilvrak,

en gammal

har hänt.

inte
Riksintressen får
nt
förstöras permane
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Ekerö bostäder har
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är varsamt
Irebjer och Pia Nilsson
Pia Nilssons, denna
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fönsterkarmar är
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FOTO: EWA LINNROS
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det helt då lägenheterna har gemensam
tande tillgänglighet
redan 2019. I Ekerö att ”Den
I våra öron låter
upp och drifta”.
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Skrotupplag
RASTAHOLM | Sedan 2015 har boende
försökt få hjälp av kommunen med det
skrotupplag som ﬁnns i skogen vid Rastaholm. Det rör sig om husvagnar, gamla cyklar, en rostig traktor, två bilvrak
och fem rejäla högar med allt från gamla

Ditt taxibolag
på hemmaplan
Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi
– ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska!
Vi har idag 40 fordon i trafik med välutbildade förare som
har oslagbar lokalkännedom och kör miljövänliga fordon!
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Inför valet 2010/201 s att den pågående uppEWA LINNROS
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jekt för få det vi vill
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e Peter Carpelan
och att en ny upphandl
peng. Hur vi upphandl att det ef- mälaröborna känns
Åker- relsens ordförand
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jag tror
utmärkt, säger Sivert
riktigt klart, men
(M) att ”Vi har jobbat
en är att det deles
fektivaste för kommun
ljung.
driver det.
är någon annan som

bygger badKOMMUNEN | ”Vi
nya vattenhål
hus – Ekeröbornas
avkoppför motion, lek och
på den
ling”. Så lyder texten upp vid
stora skylt som sattes augusti.
24
Träkvistavallen den

FÄRINGSÖ | Hyresgäster i Ekerö bostäders
fastigheter på Kumlavägen i Svartsjö ﬁck
information om att husen skulle rivas och
hyresgästerna blev uppsagda. Avsikten är
att bygga nytt och förtäta området, men
varken rivnings- eller bygglov ﬁnns ännu.
En ny detaljplan måste upprättas och dessutom är området klassat som riksintresse.
Ekerö bostäder menar att fastigheterna
är i så dåligt skick att det inte lönar sig att
restaurera. Några av husen ägs av privatpersoner. De har själva renoverat sina hus
och säger att Ekerö bostäder misskött underhållet av bolagets byggnader.
– De vill pådyvla en bild av att de här
husen har förbrukat sin ekonomiska livs-

EKERÖ | Strax före valet avtäcktes en skylt
med texten ”Vi bygger badhus – Ekeröbornas nya vattenhål för motion, lek och
avkoppling”. Badhusplaner har funnits i
kommunen i 50 år, för cirka tio år sedan var
det nära att bli verklighet. Ekeröalliansen
har tidigare sagt att det inte funnits ekonomiskt underlag för att bygga ett badhus.
– Kommunen växer och nu kan vi se att
ekonomin tillåter denna satsning, sa Adam
Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande då nyheten lanserades.
Nu pågår ett omfattande analysarbete av
tidigare underlag som tagits fram genom
åren.
– Det är för att se vad vi kan ta med oss
och vad vi behöver se över och tänka om
kring, berättar Jonas Tingwall, fastighetschef, Ekerö kommun.
Man ska också titta på olika entreprenadfrågor och upphandlingsfrågor samt se
över det tidigare bygglovet som gått ut. Att
ge en tidplan för när badhuset ska stå klart,
är svårt att göra i nuläget. Den tidplan som
presenterades i augusti där en planerad invigning var satt till 2021, ligger därför kvar
tills vidare.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Året som gått” fortsätter på nästa sida

Nystart till våren, planera redan nu!
zALLA

KAN SJUNGA-KÖREN – den omåttligt populära och glada
kören för dig som är ledig tisdagar 10.30 – 12.00. Vi övar i Ekerö Centrum
i ﬁna lokaler.

zPROVSJUNGNINGAR

till ADOLF FREDRIK, KULTURAMA mﬂ?

– Jag hjälper dig med förberedelserna.
zPIANOUNDERVISNING

– enstaka tider måndag, tisdag, onsdag

God Jul & Gott Nytt År!
All info och anmälan, musikcarina.se

560 340 00

’’

t”

et är på riktig
Badhusbygget– ”d

Badhus ska byggas

Byggnader Svartsjö
n 2015, men inget

till kommune
. Anmälan kom in
traktor och flera husvagnar

längd, vilket är dumheter. Det här är genuina stenhus som kan stå hur länge som
helst, sa de boende då MN skrev om detta.
Hur det går är ännu oklart.
– Det ﬁnns inget avgörande nytt att rapportera, planering pågår. Hyresgästerna
bor kvar än så länge, säger Timo Siikaluoma, VD Ekerö bostäder.

www.musikcarina.se
Ekerö - Stockholm

Carina Bergstedt Edlund
utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm
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VÄGAR
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inte mycket konkret hänt.
– Den här typen av förändringar genomförs inte i brådrasket och vi vill inte att det
ska drabba de kringboende. Vi för en kontinuerlig dialog med de som bor i området.
Vi tittar på olika lösningar men så vitt jag
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innan något händer i praktiken, säger Fredrik Wallin, tjänsteförrättande kommunikationschef FRA.
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LOVÖ | Innan sommaren skrev vi om att
Försvarets radioanstalt (FRA) på Lovön
ville öka sin säkerhet bland annat genom
att stänga av den väg som passerar rakt genom området. Dessutom vill de utöka det
område som de disponerar idag.
– Det allmänna omvärldsläget gör att
vi måste trigga upp säkerheten. Att ha en
traﬁkerad väg som delar vårt område i två
delar är inte bra. Vi behöver också öka buffertzonerna runt byggnadernas och vill
därför utvidga vårt område. Dessutom är
vi väldigt trångbodda, de ﬂesta av fastigheterna är från 1940-talet och håller den
standarden. Andra är byggda som tillfälliga lösningar och därför bygger vi även nya
byggnader på området, sa Anni Bölenius,
dåvarande informationschef på FRA.
Protesterna från de boende i området var
högljudda.
– Om man stänger av den stora vägen får
de som bor bortom FRA nio kilometer till
bussen istället för sex. Dessutom görs den
om till en privat väg som de boende själva ska bekosta underhållet av. Det tror jag
ingen vill, sa en boende i området som ville
vara anonym.
Sedan vi senast skrev om ärendet, har
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tidning.
på sidan 35 i denna
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framtiden. Samtidigt så jobbar vi på med
vår slottsuthyrning, så om man skulle vara
intresserad av att hyra slottet går det bra, säger Caroline Lenner, Sisyfosgruppen.
Sedan de köpte Kaggeholms slott har Sisyfos också köpt Dragon Gate, ett omtalat
och ofärdigt byggprojekt i Älvkarleby.
”Det är klart att

man kan ställa sig

frågan om det är

rimligt att det sk
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om soporna?
Vem ska ta hamalnd
Svartsjö
avfallsdumpning i
Ingen vill ta ansvar

Avfallsdumpning
KUNGSBERGA | Strax innan sommaren
tillträde företaget Sisyfos, nya ägare till
Kaggeholms slott, med ambitionen att skapa en samlingsplats för människor i den
anrika slotts- och folkhögskolemiljön. De
bjöd in boende i närområdet och andra intresserade till ett samverkansmöte för att
börja fånga upp vilka idéer som ﬁnns kring
vad man göra med området.
Fortfarande är dock förra ägarna Pingströrelsens folkhögskola igång och inga större förändringar har skett på Kaggeholm.
– Just nu jobbar vi i lugn takt med Kaggeholmsprojektet genom att ha möten med
entreprenörer som har intresse av att hålla
till på platsen. Vi tar även fortfarande emot
förslag och idéer av allmänheten om vad
man skulle vilja se och ha mer av på området. I vår kommer vi troligtvis sammanställa alla idéer och jobba vidare med en plan för
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Ny slottsägare

| året som gått 2018

RASTAHOLM | Ett av de ärenden som vi
skrivit om ﬂera gånger under senaste åren
är den avfallsdumpning som upptäcktes
på en privat tomt på Färingsö för drygt sex
år sedan. Gropen som fyllts med allt från
gamla bilvrak till kylskåp och hushållssopor, har eventuellt använts ända in på
90-talet, då den täcktes över. Ingen vill ta
ansvar för att röja upp och nu har ärendet
passerat genom ﬂera instanser och det senaste beslutet i Mark- och miljödomstolen, har överklagats av såväl kommunen
som nuvarande markägarna.
– Ärendet ligger fortfarande kvar i Markoch miljööverdomstolen där de haft en
sittning med fyra domare. Ett möte till har
planerats innan något beslut kan tas. Kommunens överklagan har de inte ens börjat
med. Handläggaren säger att de överlappar
varandra och med lite otur verkar det kunna ta ett bra tag till, säger Nina Jacobson,
markägare.

Stängning av Fabriken
FÄRINGSÖ | I juni stängde ungdomskulturverksamheten i Fabriken på Ekerö efter
tio år, då rivningskontraktet upphörde.
Oron var stor för hur den populära samlingsplatsen skulle kunna ersättas. Kommunen lovade dock att lokalerna skulle
ersättas med nya.
Den del av Fabrikens verksamhets som
syftade till att ge stöd till ungdomars egna
initiativ sköts idag av ”Idélabbet”. De ﬂyttar in i nya lokaler i Ekerö centrum efter jul.
Fabrikens andra uppdrag var att erbjuda
musikstudio, dans- och replokaler.
– Som ersättning för studio- och replokalerna har lokaler iordningställts i Ekebyhovsskolan. De har även tidigare använts
som replokaler, men är nu nyrenoverade
och anpassade bland annat för studioverksamhet och kommer tas i bruk januari eller
februari. Danslokalen ersätts framförallt
av Sanduddens skolas rörelserum som har
dansverksamhet som första prioritet. De
lokaler som i dagsläget inte kan ersättas
är spelningslokalen samt kafé- och uppehållsdelen. De senaste åren har dock spelningslokalen och kafédelen inte nyttjats
som detta, säger Elisabet Lunde, kulturoch fritidschef.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Drottningholms Slott
jullov på slottet

Öppet
dagligen
31 dec–6 jan
10.00–16.00

Nyårsöppet!
Drottningholms Slott slår upp portarna på nyårsafton och
inbjuder till en jullovsvecka med dagligt öppethållande!
Vandra i paradrummen på egen hand, följ med på de
guidade visningarna och upptäck slottets detaljer med
de kluriga bildjakterna. Flanera i slottsparken, koppla av i
kaféet och ta med ett minne hem från butiken Slottsboden.
Öppet
Dagligen 31 dec–6 jan kl. 10.00–16.00
Därefter helgöppet.

www.kungligaslotten.se

God jul och
gott nytt år!
Vi har öppet i
mellandagarna.
Välkomna!
Folktandvården Ekerö
Tegelbruksvägen 1B
08-123 152 85
folktandvardenstockholm.se
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Behandling med helhetssyn
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Ekerö Centrum

´¡£¤£¤¨¤´£¤ဘ¦¤¨¨¡¡¤¦£¨·¡¥Äဘ

¡£¤¡
Ŷ¦¢¡£
£££ဘ

www.salongcosmetae.se
Onlinebokning
800 kr
Silvio Cannava

Ansluten till Actiway

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

Välkomna att boka tid!

Tel. 0730 82 14 12

Ansluten till Svenska Osteopatförbundet
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Vanliga besvär jag behandlar
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Bamse och
dunderklockan 26/12, 1/1 1500
The Wife
26/12 1700
Sune vs Sune
30/12 1400
Lyckligare kan
ingen vara 30/12 1630, 1/1 1700
A star is born
30/12 1900

Julen är ju biobesökens högtid,
eller hur? Då är det klart att du ska
kunna se bio lokalt på Ekerö.
Se julens storfilmer hos oss!
Vi har bytt namn och webbadress.
Du hittar oss på www.malarobion.se
Pris: Bamse 80:- Övriga filmer 100:-

Annandag jul 26/12 kl 17

Sön 30/12 1630, Nyårsdagen 1700

Filmprogram

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer
för ALLA bolagsformer och verksamheter

Välkommen till ERB!
Ekerö Redovisningsbyrå AB är en
modern redovisningsbyrå som strävar efter att hålla en aktiv dialog
med sina uppdragsgivare. Sedan
starten 1987 har vi fått förtroendet att arbeta åt ﬂera hundra
företag och vi kan idag räkna
oss bland de större redovisningsbyråerna i Sverige. Vår personal
har tystnadsplikt om våra uppdrag
och behandlar all information med
sekretess. Vi har ett aktivt kvalitetsarbete och en strävan att personalen ska vara delaktig och engagerad. Vi ser oss som fullservicebyrå
och en komplett ekonomipartner till
våra uppdragsgivare.

TEGELBRUKSVÄGEN 1A

I

z Bolagsbildning
z Bokföring
z Kund-

& leverantörsfakturahantering

z Inkassohantering
z Bokslut

och årsredovisningar

z Löner
z Deklarationer

och skattefrågor

z Koncernredovisning

SF Studios och Nordisk Film presenterar

Sissela
Tea
Benn Stjärne

Elis
Gerdt

Fredrik
Hallgren

Baxter
Renman

z Budgetering
z Ekonomiska

analyser

z Affärsplan
z Affärs-

och bolagsjuridik

z Utredningar
z Kreditupplysningar
z Värdering
SF STUDIOS PRODUCTION PRESENTERAR BAMSE OCH DUNDERKLOCKAN
PETER HABER STEVE KRATZ MORGAN ALLING ROLF LYDAHL BIANCA KRONLÖF KATHARINA COHEN CECILIA FRODE IA LANGHAMMER OCH TOMAS BOLME MFL
TOMAS TIVEMARK OCH FABIAN NORDLANDER PRODUCENT JON NOHRSTEDT OCH INA SOHLBERG RÖST REGI MARIA BLOM REGI CHRISTIAN RYLTENIUS ART DIRECTOR THOMAS HOLM KARAKTÄRSDESIGN LARS BÄLLSTEN OCH ADAM BLOMGREN STORYBOARD CHRISTIAN PUILLE
BV ANIMATION LJUDDESIGN JONAS JANSSON KOMPOSITÖR HENRIK LÖRSTAD EXEKUTIV PRODUCENT ANNIKA SUCKSDORFF SAMPRODUCENTER OLA ANDRÉASSON DAN ANDRÉASSON LONE KORSLUND PETER NYRÉN TOMAS ESKILSSON CHRISTIAN RYLTENIUS
I SAMPRODUKTION MED BAMSE FÖRLAGET NORDISK FILM SVERIGES TELEVISION FILM I VÄST OCH SLUGGERFILM MED STÖD AV SVENSKA FILMINSTITUTET/AUTOMATSTÖD

MANUS
ANIMATION

BASERAD PÅ BAMSES UNIVERS SKAPAT AV RUNE ANDRÉASSON OCH PUBLICERAT AV BAMSE FÖRLAGET AB

Vi välkomnar nya kunder!
EKERÖ C

I

08-560 397 00

LILY WAHLSTEEN
WAHLSTEEN JOHNÖ
JOHN ÖSTERLUND
STERLUND MARIE ROBERTSONON WILLIA
LIAMSPETZ
M SPETZ S
PRESENTERAR I
UNLIMITED
MITEDEDS
DSSTORI
STORIR ES SAMSAMPRODUKTIONMED
SAMPRODUKTION MEDD NORDISK
NORDISKFIFILM
LM FFILMI
M I VÄSTST
SCENOGRAFF TERESA BEALE KOSTYMÖRR SA
SARA PERTM
PE ANN MAS
KLIPPAREE FR
FREDRIK ALNENG SFK DESIGNLJUD-- ERIK GULDAG

26/12, 1/1 kl 15

ASTING MAGGI
GGIE WIDSTR
STRAND CATRIN WIDERYD
RYD
HOLMBE
OLMBERGRG OCHOC DANIELLAMENDELENK
LLAMENDELENK

Sön 30/12 kl 14

Sön 30/12 kl 19
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Filmentusiaster
Filmentusiaster
räddar
räddarbiojulen
biojulen
EKERÖ | Efter några filmfattiga
månader får nu mälaröborna
möjlighet att se bio igen under
jul- och nyårshelgen. Flera aktuella storfilmer visas tack vare
ett gäng ideellt arbetande entusiaster.
Sedan ett par månader har ingen
bio visats i Erskinesalen på Ekerö.
Entreprenören Videvox och kommunen förhandlar, vilket gör att
den ideella föreningen som sköter
själva driften, inte har visat några
ﬁlmer sedan i oktober.
– Det pågår diskussioner med
entreprenören om hur framtiden
för biografen ska se ut, men just
nu vet vi ingenting om hur det blir,
säger Elisabet Lunde, chef kulturoch fritidsförvaltningen.
Men de engagerade bioentusiasterna som skött driften, har nu
tagit saken i egna händer och visar
ett antal populära storﬁlmer under
jul och nyår.

Andreas Carlsson, ordförande i bioföreningen.
FOTO: FILIP WAHLBERG

– Vi har alla avtal vi behöver för
att visa ﬁlm och nu hyr vi Erskinesalen för julen. Vi kommer
bland annat att visa The Wife med
Glenn Close, som har fått väldigt
ﬁna rescensioner. Det blir också
den nya Sune- och Bamseﬁlmerna

samt den svenska ﬁlmen Lyckligare kan ingen vara, som har premiär
i julhelgen, säger Andreas Carlsson, ordförande i föreningen och
fortsätter:
– Dessutom kommer storﬁlmen
A star is born med Lady Gaga att
visas. Den ligger fortfarande på
biotoppen och jag hoppas att de
mälaröbor som ännu inte sett den,
tar chansen att göra det nu.
I samband med julvisningarna
kommer biografen byta namn till
Mälaröbion och få ett nytt boknings- och kassasystem.
– Vi har kort tid på oss att få
igång det nya systemet, så vi hoppas på biobesökarnas förståelse och
tålamod. Det ﬁnns ju alltid en risk
för barnsjukdomar, men vi hoppas
att man både ska kunna boka och
betala online, säger Andreas.

En snögubbe, renar, en älg, en helikopter och en tomte är några av de figurer
som lyser i trädgården i Närlunda.
FOTO: EWA LINNROS

”Nu tändas
tusen juleljus”
EKERÖ | Nu syns julpynt och julljus runt om på öarna. Hos familjen
Rudholm i Närlunda är hela trädgården fylld.
I tio års tid har Anders Rudholm lagt ned lite extra krut på juldekorationer. Under åren har det vuxit sig allt större.
– När jag sist räknade var det cirka 18 8000 lampor, berättar Anders
Rudholm.
– Jag brukar roa mig med detta under helgerna. I år gick det ungefär fem
helger för att få upp alltsammans, det vill säga ungefär tio dagars jobb, säger han.
Den som är nyﬁken på att se belysningen i verkligheten, får bege sig till
Harvägen i Närlunda.

LO BÄCKLINDER

Just nu söker vi nya uppdrag!

Spela bridge?
Har du lust att pröva på?
Fantans bridgeklubb erbjuder
en introduktionskurs på 4-5 ggr för de
som aldrig spelat förr.
Ring Henrik Hedén 56032801
eller mejla henrik.heden@tele2.se
Tid och plats: kl. 10 måndagar i Träsjögården

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

Tillsammans för världens
mest hållbara stad

ewa@malaroarnasnyheter.se

Bokföring
på dina villkor!

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.

EWA LINNROS

lo@malaroarnasnyheter.se

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

Din lokala
redovisnings
byrå!

Drottningholmskolan söker
till vårterminen 2019:

FRITIDSPEDAGOG, ELEVASSISTENT,
samt ämneslärare i
MATEMATIK, NO och ENGELSKA
Drottningholmskolan är en F-9 waldorfskola. För information om
tjänsterna kontakta rektor Helena Possner, mobil 076-215 42 35
e-post rektor@drottningholmskolan.se

www.drottningholmskolan.se
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JULFIRANDE

Öppet julﬁrande för alla
EKERÖ | För de allra flesta
handlar julen om gemenskap,
god mat och glada skratt. Men
det finns också många som tillbringar julen i ensamhet eller
som inte har fått nog av firande
efter julafton. På annandagen
bjuder Ekebyhovskyrkan på en
fest som har alla ingredienser
och lite till.
– Efter gudstjänsten klockan elva
tar julfesten vid. Då blir det glöggmingel, ﬁnt julbord, musik och
sång, dans kring granen, lekar och
högläsning av stämningsfulla berättelser. Medan vi läser visar vi
också bilderna på stor skärm, berättar Åsa Nilsson, diakon på Ekerö
pastorat.
Förra året dök inte mindre än ett
åttiotal personer upp till ﬁrandet.
I år, som är fjärde året, räknar man
med ännu ﬂer.
– Det är verkligen alla kategorier av människor som kommer.
Det kan vara allt från barnfamiljer och äldre, till nyanlända och
personer som annars har stöd i
kommunens verksamheter och

kanske saknar samvaron under
juluppehållet, säger Åsa Nilsson
och fortsätter:
– Men det stämmer inte att det
bara är för ensamma personer,
det är många som har ett socialt
sammanhang, som ändå väljer att
komma hit. Den här festen handlar
inte om ensamhet, utan mer om
oss som söker gemenskap och vill
utvidga vårt kontaktnät.
Åsa Nilsson tycker sig se att behovet av samlingsplatser är enormt
stort och ﬁnns året om. Men till
högtiderna blir det ännu tydligare
och hon upplever att kyrkan har
en viktig roll som traditionsbärare. Inte bara för dem som redan vet
vad julen för med sig, utan även för
dem som har en annan kulturell
bakgrund och är nyﬁkna på svenska sedvänjor.
Åsa Nilsson menar att kyrkans julfirande är för dem som som söker gemenskap och vill utvidga sitt kontaktnät.
FOTO: LO BÄCKLINDER

För den som känner sig ensam på

julafton brukar Åsa Nilsson tipsa
om att Filadelﬁakyrkan i Stockholm erbjuder öppet julﬁrande
under ﬂera av juldagarna. Dessutom har många kyrkor mässor under de ﬂesta av de lediga dagarna

och i samband med dem erbjuds
ofta även lite social samvaro och
ﬁka.
I övrigt ser Åsa Nilsson att julen
är en tid som är svår för många.

Inte minst för många barnfamiljer
som kan ha svårt att få ekonomin
att gå ihop.
– Vi får många förfrågningar om
ekonomiska bidrag inför julen,

men den här typen av stöd bygger
på penninggåvor som vi får in, vilket begränsar oss.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

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

Foto: Lo Varg

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
ôwww.selmanatverk.se.

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

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

Upptäck vår
hemsida!
Gilla oss på
facebook:
Radio
Viking
Sweden

Mälarö Jazz: Tommy
Ollmark med Janne Stolpe,
Lennart Elworth och
Lennart Odlinder
Onsdagsdansen: Björn
Schumacher & Ola Göthe
Plattfall: Nisse Jakobsson
Plats på scen:
Bo Magnusson
Radiola: Ola Göthe
Rockoko: Gunilla Jerlinger
Skivat och klart:
Kjell Karlsson
Storband och mycket
annat: Tommy Ollmark
Sång och glädje: Thorleif
Larsson och Erik Ström
Söndagskväll:
Fredrik Rispe
The 70´s: Magnus Haage
Torsdagspytt: med P-O
Ljungberg
Valle Vikings visbar:
Ove Engström
Viking meny: Ulf Nystedt
Wallins praliner:
Micke Wallin
Ytterligheter: Lars Grahm
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Radioåret i MN:s eget radioprogram
MÄLARÖARNA | MN har nu sänt
radio i fem år. Det senaste året
har varit fyllt av intressanta
gäster och en hel del politiska
debatter.

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

vår stående programpunkt ”Fråga
Johan”. Har du en fråga om stort
och smått, är det bara att skicka in
denna till oss, mailadressen ser du
nedan.
Många av våra intervjuer ﬁnns
också att lyssna till i efterhand på
vår hemsida och Facebooksida.
Vi ser fram emot ett nytt radioår
2019, men till dess önskar vi er en
god jul och gott nytt år från Ewa
och Jocke.

UTSTÄLLNINGAR


T.v: Duon Danielsson och Bergmark berättade om skivsläpp och spelade live i programmet. T.h: Några spelare från
Tappströmsskolan futsallag tillsammans med lagets tränare Malek Benbouzid, kom till programmet.
FOTO: ARKIV

Utställning
Lena Hellström-Sparring – gouache, akvarell och akryl. Utställningen pågår t.o.m. 19/12. Profydents väntrum, Ekebyhovsvägen
1 (vid brandstationen). Mån-tor, kl
8-17.
Galleri Utkiken
Fantasifulla Krakowkrubbor gjorda
av skolbarn från Krakow. Utställningen pågår 1/12 t.o.m. 6/1.

EVENEMANG


Julfest
Julfest för alla åldrar med julmat,
julsaga, dans kring granen, musik,
lekar. Inleds med julgudstjänst.
När: 26/12 kl 11
Var: Ekebyhovskyrkan
Arr: Ekerö pastorat
Annandagspingis
Traditionsenlig pingisturnering på
annandagen.
När: 26/12 kl 12
Var: Adelsö hembygdsgård

JULMYS

Arr: Adelsö evenemang och Ekerö
pastorat

Julmys
Öppet hus med fika, godis, glögg
och hästar på kyrkbacken.
När: 26/12 kl 13.30
Var: Färentuna församlingshem
Arr: Färingsö församling
Julsånger
Sjung julens sånger och lyssna
till bibelns berättelser om julens
budskap.
När: 26/12 kl 15
Var: Mälarökyrkan, Ekerö centrum
Arr: Mälarökyrkan
Mälaröbion
26/12 kl 15: ”Bamse och dunderklockan”, barnt., kl 17: ”The Wife”,
fr. 7år.
30/12 kl 14: ”Sune vs Sune”,
fr. 7 år, kl 16.30: ”Lyckligare kan
ingen vara”, barnt., kl 19: ”A star is
born”, fr. 7 år.
1/1 kl 15: ”Bamse och dunderklockan”, barnt., kl 17: ”Lyckligare kan
ingen vara”, barnt.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Mälaröbion

Julgransplundring
Tomten kommer, dans kring granen
och fika. Alla är välkomna.
När: 6/1 kl 13-15
Var: Adelsö hembygdsgård
Arr: Adelsö evenemang och Ekerö
pastorat
Ekebyhovs slott
12/1 kl 14: Anna ”Dunder” Martinsson och Michael Martinsson gitarr.
Arr: Tappströmsskolan klass 7E.
13/1 kl 14: ”Kniberg och co” spelar
glad musik. Arr: Tappströmsskolan
klass 7E.
19/1 kl 14: ”Möte med Taube”.
Johan Taube, sång och gitarr.
Arr: Ekebyhovsskolan klass 5A.
20/1 kl 14: Musik av Anders, Erik,
Rikard och Ulla. Arr: Ekebyhovsskolan klass 5A.

Vinterrally
Det nittonde ”artrallyt” i ordningen.
Olika lag tävlar i att räkna fåglar
runt om i kommunen. Föranmälan
senast 12/1.
När: 13/1 kl 7
Var: Samling vid kommunhusets
parkering eller valfritt ställe.
Arr: Mälaröaröarnas ornitologiska
förening

PLUNDRING

radio@malaroarnasnyheter.se

VINTERRALLY

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

T.v: Leif Axelsson (C) som var kommunstyrelsens ordförande på 1980-talet, berättade om en tid då kommunen styrdes över blockgränserna T.h: MN arrangerade
en partiutfrågning i Mälarökyrkan med partiföreträdarna inför valet.
FOTO: ARKIV

JULFEST

På gång!

Vårt radioprogram ”God kväll Mälaröarna” är en kanal där vi som
tidning har möjlighet att hålla debatter med de förtroendevalda i
kommunen och också, ge chansen
till mälaröborna att göra sin röst
hörd i viktiga frågor.
Radion är ett fantastiskt komplement till tidningen då intervjuerna sker i direktsändning, vilket
ger en extra dimension och dynamik till samtalen.
Valåret har tagit stor plats i programmet, där vi ﬁck intervjua
samtliga partiföreträdare. Vi toppade med en partiutfrågning i Mälarökyrkan strax före valet.
Men allt är inte politik och vi
har haft många andra gäster inom
bland annat kultur, sport och även
djurlivet. Naturskyddsföreningens Kenneth Bengtsson kom till
programmet och berättade om
paddor och hur viktigt det är att
skydda dem.
Vi har också avhandlat en stor
skörd av frågor från kommuninvånarna till kommunens kommunikationschef Johan Elfver, i

Julgransplundring
Gudstjänst med efterföljande
julgransplundring.
När: 13/1 kl 15
Var: Herman Palmsalen,
Stenhamra församlingsgård
Arr: Färingsö församling
Julgransplundring
Dans, sång, godis, gemenskap och
lekar. Fika för de vuxna.
När: 19/1 kl 14
Var: Ölsta folkpark
Arr: Ölsta folkpark

BARN OCH UNGA

Bokrum
Låna böcker, filmer, pussel etc.
När: Lördagar kl 11-14
Var: Husby skola
Arr: Husby skolas kommitté

SPRÅKKAFÉ

Stenhamra
Årets sista språkkafé med en enkel
julfest och julklappsutdelning.
När: 19/12 kl 16-18
Var: Mälarökyrkan, Ekerö centrum
Arr: Mälarökyrkan

50 år sedan
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Mälaröarnas
nyheter startades av Svenska
dagbladet 1949
Tack vare ett
aldrig sinande
ﬂöde av
artiklar i MN
sedan 1949,
kan vi här ge
en återblick
av livet på
Mälaröarna för
50 år sedan!
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Fin frisyr och ljuspunkter
MÄLARÖARNA | Mitt i mörkaste december är ljuspunkterna som mest välbehövliga, det är något som går
igen sedan urminnes tider.
Men utan att blicka riktigt
så långt tillbaka i tiden kan
man hitta exempel på hur
man kan liva upp julmånaden.
Snygga julfrisyrer och julstjärnor i långa banor, julfester, basarer och musikframträdanden i församlingsgårdar
och andra samlingslokaler
– det andas ljustämning och
förberedelser inför de stundande helgerna i sista decembernumret av MN 1968.
Söndagsskolorna och studiecirklarna håller terminsavslutningar och väldigt många
av Mälaröarnas näringsidkare
har låtit sätta in små och stora
julhälsningar i tidningen, för
att tacka sina trogna kunder
för året som gått.
Även i övrigt är tidningen
fylld av allehanda texter och
bilder med julanknytning. I
annonserna lockar handlarna
bland annat med helautomatiska tvättmaskiner, ”världens
första dammsugare som tänker själv”, dockan Anette som

kan skratta, gråta och prata
samt blodkorv för fyra kronor
och sextio öre kilot. Även kyrkorna tycks ha högt tryck och
i såväl Ekerö som Lovö kyrkor
blir det dubbla julottor för att
möta den väntande invasionen av besökare från Stockholm.
På Adelsö inleder man enligt gammal sed helgﬁrande på
Sättra gård istället för i kyrkan,
men på Drottningholm hålls
traditionell julbön i slottskapellet på julafton klockan 17.
Även i år räknar man med att
majestätet (kung Gustav VI,
reds. anm.) och övriga medlemmar i den kungliga familjen som ﬁrar julen på slottet,
kommer att delta i gudstjänsten.
Som kuriosa kan också nämnas att förvånansvärt mycket
kommer igen gång på gång
när man fördjupar sig i MN:s
arkiv. I november 2018 skrev
vi om att ”dagmammorna”
är på väg att försvinna från
kommunen, trots att det fortfarande är en mycket populär
barnomsorgsform för många
föräldrar och barn. För femtio år sedan var inte heller
tillgången tillräckligt stor för

Ölsta

En ny metod för att rulla håret lanseras lagom till jul 1968 och enligt annonsen i MN kan man få enastående
resultat utan att toupera.

att möta efterfrågan. ”Ekerö
barnavårdsnämnd
önskar
snarast komma i kontakt
med familjer som kan motta-

ga barn i sina hem på dagtid.
Kontakta assistent Hansson
på kommunalkontoret.”, låter en uppmaning som publ-

iceras i tidningen strax före
jul.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

FOLKPARK

z Bryggor
z Sandstränder

JULGRANSPLUNDRING

z Sjöbodar
z Båtlyftar

z Kranlyft
z Borrning

(Och självklart fika för dom vuxna)

Söndag 19/1 klockan 14:00
olstafolkpark.se

z Sjötransporter

z Vassrensning

Dans, sång, godis, gemenskap och lekar.

hållplats Ölsta folketshus

z Muddring

z Vågbrytare

Kom och dansa ut
julen med tomten!

Solbergavägen 1, Färentuna

z Bojstenar

/Ölsta folk park

z Vinterförvaring

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

EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se
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Sporten
Axplock av årets sporthändelser

Närlundabon Lena Axelson (i täten), 45 år blev bland annat svensk mästare på
200 meter på inomhusveteran-SM. På inomhusveteran-EM tog hon silver och
på veteran-VM i friidrott blev det både en brons- och silvermedalj. FOTO: ARKIV

Tappströmsskolans futsallag blev
skol-DM mästare 2018 i inomhusfotboll.
FOTO: ARKIV

EIK:s fotbollsdamers A-lag blev serievinnare och därmed också klara förklara
för division 2.

Ekerö IK:s innebandylag P-03 vann ”Helsinki junior challenge 2018” i Helsingfors.

Helgöbon Isabeau Keiser 14 år, vann
EM-brons i reining i Tyskland.

FOTO: MARKUS BARNEVIK OLSSON

FOTO: PER FRIBERG

FOTO: HAUTMANN PHOTO DESIGN

Ekeröbon Alex Flores vann tillsammans med lagkamraten Fredrik Axegård
världsmästerskapen i swimrun, ”Ö till ö” i början av september.

Ekeröbon Mirjam Björklund har avverkat ännu ett framgångsrikt tennisår med
bland annat seger i SM (senior) och en professionell tävling i Belgien. Mirjam
FOTO: HENRIK GUSTAVSSON
tränas av tennislegendaren Pim-Pim.

Eva Lindqvist spelade veteran-VM i
badminton i slutet av september i
Guadalajara i Spanien.
FOTO: PRIVAT

Zakarias Berg har vunnit både SM-guld, Poland Open och tagit EM-brons i ryska
Kapisjsk under året.

Den 10 juni blev Sophia Sundberg,
Ekerö, bästa svenska i världens hårdaste ultramara Comrades i Sydafrika.

Jonna Smedberg och boardercollien Lizzroys Zoya tog hem sitt andra SM-guld
i freestyle med sitt dansliknande program.

Det blev en andraplacering för Färingsö ridssällskap som deltog för första gången i Allsvenskan i dressyr. Deras grupp hette Region Stockholm, division 2.

FOTO: PRIVAT

FOTO: ANNHELEE PUGLIANA

FOTO: HELÉNE NILSSON

FOTO: JAKOB EDHOLM

FOTO: JOJJESPLEJS.COM
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Matcher & tabeller
HEMMAMATCHER TILL DEN 22 JAN
BASKET | Damer div 2: 13/1 kl 15:30 Mälaröhallen: KFUM Ekerö - KFUM Fryshuset • 20/1 kl 15:00 Mälaröhallen: KFUM Ekerö - KFUM Gävle
INNEBANDY | Herrar div 2: 12/1 kl 14:30 Mälaröhallen: Ekerö IK - Tumba GoIF • Herrar div 5 B: 19/1 kl 16:45 Mälaröhallen: Ekerö IK (B) - IBF Offensiv Lidingö (B)
ISHOCKEY | Hockeytrean östra forts: 11/1 kl 19:00 Vikingahallen: Ekerö/Skå IK - Norrtälje IK • 18/1 kl 19:00 Vikingahallen: Ekerö/Skå IK - Kista HC

LÄGET DEN 17 DEC

BASKET

INNEBANDY

INNEBANDY

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

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

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

5
3
5
4
5
4
4
6

4
3
3
3
3
2
0
0

1
0
2
1
2
2
4
6

471 - 250
261 - 139
280 - 289
322 - 250
250 - 283
252 - 213
168 - 326
200 - 454

8
6
6
6
6
4
0
0

Sport nyhet

11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

8
8
7
6
6
6
6
6
5
5
4
4
0

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

1
3
4
3
5
5
5
6
6
7
6
8
12

80
84
80
81
83
94
62
80
66
81
97
72
46

-

45 26
64 24
64 22
70 121
62 19
76 19
58 19
93 18
58 16
71 15
79 14
123 12
143
0

ISHOCKEY
8
9
7
8
9
8
8
9
9
9

7
6
6
4
4
3
3
2
2
0

1
2
1
2
0
1
0
2
1
0

0
1
0
2
5
4
5
5
6
9

96
80
56
55
54
43
43
54
39
32

-

26 22
42 20
27 19
42 14
53 12
47 10
75
9
63
8
53
7
124
0

Hockeytrean östra forts
IFK Öster. Vik. HC 4 4
Tierps HK
4 3
IK Waxholm
3 2
KTH IF
4 0
Kista HC
4 1
Solna SK
3 1
Norrtälje IK
4 1
Ekerö/Skå IK
2 0

0
0
0
2
1
0
0
1

0
1
1
2
2
2
3
1

20
18
12
16
12
12
7
5

OCTAVIA COMBI Style TSI 115 hk DSG Automat

Nu: 211 600 kr (Ord. pris 238 000 kr)
17” alufälgar

6
9
7
19
16
14
20
11

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

BEGRÄNSAT ANTAL
BILAR MED AUTOMAT
TILL SPECIALPRIS.

Drag & Webastopaket

-

Full LED strålkastare

ŠKODA
APPLE
CONNECT CARPLAY

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

PRIVATLEASING
FR. 2 599 KR / MÅN

Läs mer om aktuella erbjudanden
på skodastockholm.se

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.

12
9
6
4
4
3
3
1

tyck!
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Tyck”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vilket
innehåll som lämpar sig på
insändarplats samt även att
korta ner inläggen.
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Hur går klimat- och miljöarbetet
till i Ekerö kommun?
Individer, kommuner,
företag, landsting, stat;
alla behöver bidra för
att vi ska klara klimatutmaningen, ett fossilfritt
Sverige. Vad har Ekerö
kommun för ambitioner i miljöarbetet? Hur
tänker kommunen
arbeta för att bidra till
att Sverige når miljömålen och att vi klarar
arbetet mot ett fossilfritt Sverige och en fossiloberoende fordonsﬂotta år 2030? Finns
det någon anledning
till att Ekerö kommun
inte är med i ”Fossilfritt
Sverige”?
Transparens och jämförbarhet är viktiga grunder
i allt hållbarhetsrelaterat
arbete. Inom EU pågår
för närvarande ett intensivt arbete med ﬂera
nya lagförslag som har
koppling till framförallt
klimat och miljö. Fokus
i lagförslagen ligger i hög
utsträckning på transparens och jämförbarhet.
Från och med bokslutsåret
2017 måste alla företag i
Sverige över en viss storlek
upprätta en hållbarhetsredovisning eftersom
Årsredovisningslagen
(1995:1554) skärpts – just
i syfte att öka transparens
och jämförbarhet av hållbarhetsrelaterad information. Ekerö kommun
har inte ens publicerat

årsredovisningen för 2017
på sin hemsida, än mindre
en miljöredovisning eller
en publik verksamhetsplan
för miljönämnden. Hur ska
vi invånare veta vad Ekerö
kommun har gjort (och
vad vi invånare bidragit
med) och tänker göra när
informationen inte ﬁnns
lätt tillgänglig? Måste vi
begära ut underlagen för att
få ta del av dem eller kan vi
be kommunen att bli mer
transparent och publicera
lite mer material?
Efter vad vi erfar ﬁck
kommunens tjänstemän
redan år 2014 i uppdrag att
ta fram en ny miljöstrategi för kommunen (Dnr
KS14/46-400), men så
har inte skett. Den tidigare
miljöstrategin avsåg åren
2006 till 2010, men sedan
dess ﬁnns ingen miljöstrategi. Ekerö kommun
är med i föreningen
”Ekokommuner” och i
deras stadgar krävs att det
ﬁnns en aktuell miljöstrategi, vilket det inte ﬁnns.
Kommunens websida om
miljömål beskriver det här
och den har inte uppdaterats sedan 2015 – pinsamt.
Individer i Sverige har
ett mycket stort utsläpp
av växthusgaser räknat
per person; cirka 6 ton
per person, men då ingår
varken utrikesﬂyg eller
konsumtionens klimatpåverkan utomlands (data
från Naturvårdsverket).

Utsläppen per individ
behöver minska till mellan
1 och 1,5 miljoner ton per
år, enligt Naturvårdsverket.
Vi har därmed en rejäl
utmaning i att minska
dessa utsläpp.
Ekerö kommun skulle
kunna göra mycket för att
tillsammans med invånarna verka för att minska
utsläppen. Vi föreslår att
kommunen jobbar utifrån
transparenta, mätbara och
jämförbara mål, så att alla
kan följa utvecklingen och
enskilda åtgärder påverkar
utsläppen.
Här kommer några
förslag på aktiva åtgärder
för att minska utsläppen;
förbättra framkomligheten
för kollektivtraﬁken så att
ﬂer ställer bilen, verka för
att fordonsﬂottan i kollektivtraﬁken som kör i kommunen når upp till högre
minimistandard, stimulera
bilpooler med miljöbilar i
kommunen, uppmuntra
och möjliggör för barn att
gå och cykla till och från
skolan, stimulera ”vandrande bussar” för barn till
skolan, öka möjligheten till
olika fritids- och friluftsaktiviteter i kommunen så
att resandet kan minska,
byt ut kommunens alla
fordon till miljöfordon,
placera kommunens
pengar hållbart, placera
anställdas pensionspengar
hållbart, erbjud tjänstecyklar, se till att tätortsnära

natur bevaras (minskar
resande till rekreation),
upphandla varor med
biobaserad eller återvunnen plast till kommunens
verksamheter, stimulera
utbyggnad av solenergi
både i kommunen och hos
företag och enskilda och
sänk energiförbrukningen
i kommunens fastigheter
genom olika energibesparande åtgärder. Inspiration
kan hämtas från till exempel Uppsala kommuns
miljö- och klimatprogram
2014 till 2023, en kommun
som på ett föredömligt sätt
jobbar med dessa frågor.
Som vår världskända
professor Johan Rockström
skriver och har sagt ”Vi
måste rulla ut allt vi har för
att klara målen”. Vad gör
och kan Ekerö kommun
göra? Och vad kan vi som
bor i kommunen bidra
med? Vi måste alla öka
takten nu! Om typ 12 år bör
våra fossilbilar vara värda
noll, för de bör inte ﬁnnas
då. Detsamma gäller nog
dessvärre våra motorbåtar. Den omställning som
skulle ha påbörjats för
länge sedan måste börja
omedelbart och gå enormt
fort – inte minst för våra
barn och barnbarns skull.

– Louise Sörme
– Therese Rosén
– Teresa Soler,
ekeröbor

Mälaröalliansen har inte lyssnat på Lärarnas riksförbund
Det är med stor förvåning
jag tagit del av det som
samlingen S, MP, och L
med stöd av Ö presenterat
under temat ”En skola för
alla”. Enligt denna minoritet så ska satsningar på
kuratorer, skolsköterskor
och vaktmästare med extra
krydda av utomhuspedagogik och daglig rörelse
– oklart vad denna ska
bestå av – lyfta skolorna på
Ekerö!?
Under senaste åren har
det debatterats ﬂitigt i de
lokala medierna kring

skolornas problem på
Ekerö. Utgångspunkten för
denna debatt har varit den
kraftiga betygsglidning
som primärt Moderaterna
gjort till sin skolpolitik.
Debatten kring detta föranledde den moderata ordföranden i barn- och utbildningsnämnden att under
våren låta en rektor göra en
utredning – ”Uppföljning
av genomströmningen i
gymnasieskolan”.
Det häpnadsväckande
var emellertid att ordet
betygsglidning inte nämn-

des i utredningen, på 14
sidor, vars syfte var att just
utreda varför Ekerös elever
ligger på plats 193 när det
gäller att klara gymnasiet
på tre år.
Att betygsglidning
förekommer är uppenbart
då till och med facket fört
fram i lokalpressen att
deras betygssättande medlemmar tillämpar betygsglidning, ett faktum som
föranleder fackets djupa
oro för Ekerös elever.
Det som är alarmerande
med betygsglidning är

givetvis att det medför att
Ekerös elever förleds att tro
att de besitter kunskaper
som de saknar, vilket är
direkt förödande för deras
vidare skolgång.
Vad vill då S, MP och L
med stöd av Ö göra för att
möta denna utveckling?
Enligt deras gemensamma
uttalanden så ska detta
mötas med kuratorer och
vaktmästare!? Menar ni
allvar med detta? Ekerös
elever förtjänar politiker
som åtminstone förstår
vad som är grundproble-

matiken i skolan och det är
verkligen inte avsaknaden
av utomhuspedagogik och
daglig rörelse.
Jag konstatera att med
sådana här förslag kommer
aldrig denna minoritet
att locka över C och Kd,
vilket tydligen är syftet
från S, Mp, L med stöd
av Öpartiet. Skippa det
politiska spelet – lyssna på
lärarna istället!

mot 2050.
I översiktsplanen beräknas att det
ska byggas 140 nya bostäder
per år. På de 12 år som återstår till år 2030 innebär det
nästan 1700 bostäder, varav
cirka 1500 kan beräknas bli
lägenheter. Ett antal av dessa
lägenheter blir bostadsrätter
och resten hyreslägenheter
byggda av EB eller någon
annan. Eftersom siffrorna
kommer från kommunens
översiktsplan, som är
antagen av kommunfullmäktige, där Hertz parti

Moderaterna röstade ja,
borde ﬁnansieringsfrågan
vara lika viktig att besvara
för Ekeröalliansen som
Mälarökoalitionen.
3. EB har idag lån på
cirka 650 miljoner kronor.
Marknadsvärdet på EB:s
innehav 2017 är cirka
1,
3 miljarder kronor. Med
lägenhetstillskottet på cirka
80 lägenheter 2018, kommer
marknadsvärdet sannolikt
att öka till 1,45 miljarder.
Skillnaden mellan marknadsvärde och lån blir då ca

800 miljoner. Delar av detta
kan användas som säkerhet
för nya lån. Den säkerheten
kommer att öka med delar
av värdet på nybyggnation
de kommande åren. Det
kommer sannolikt att räcka
till för att ﬁnansiera den
byggnation som planeras
till 2030.

– Johan Sundqvist,
Sandudden

Fakta i målet Hertz!
REPLIK

I MN 28 november ställer
Ingemar Hertz (M) frågan
till koalitionen hur vi tänkt
ﬁnansiera målet ”1500 ﬂer
bostäder till år 2035”. Hertz
är styrelseorförande för
Ekerö bostäder (EB) där
undertecknad var förste vice
ordförande fram till det att
L valde att lämna alliansen.
Han tecknar i sin insändare
en bild som inte är korrekt:
1. Hertz skriver att EB har
901 hyreslägenheter, vilket

är korrekt. Visionen är en
ökning med 200 ytterligare
lägenheter 2020, det vill
säga 100 lägenheter per år.
Det må vara en vision, men
verkligheten pekar på något
annat. De projekt Hertz
nämner kommer möjligen
att ge ett tillskott på 50
lägenheter till utgången av
2020.
2. Fakta om 1500 ﬂer
lägenheter till 2035 är hämtade från kommunens översiktsplan, som sträcker sig
fram till 2030 med utblick

– Stefan Wåhlin (L),
styrelseledamot
och tidigare 1:e vice
ordförande i Ekerö
bostäder

Kliv ner från
höga hästar
REPLIK

Jag har alltid röstat ”borgerligt” och då på er moderater.
Men nu har jag tappat allt
förtroende! Ni säger att ni
för en ansvarsfull politik.
Som ett mantra talar ni om
borgerlighet som det viktigaste av allt. Men inom
detta ryms ingenting av
det som är viktigt i denna
kommun. Tillsammans med
era medlöpare i C och KD
slår ni er för bröstet över
hur duktiga ni är att styra
denna kommun. Ni tror att
vi glömmer. Det förstår jag
när jag läser Ove Wallins
insändare. Han skriver att
det aldrig var tal om att sälja
ut Sanduddens skola. Jo, ni
ville sälja skolan till Engelska
skolan. Att högstadiet på
Ekebyhovskolan inte lades
ned utan ﬂyttades. Förvisso,
men det blev en ﬂytt med
konsekvenser. Elever och
lärare som ﬂyttades mådde
dåligt. Idag har ﬂera av dessa
lärare slutat. Ni skryter över
att vi är bland de tio bästa
skolkommunerna. Men ni
negligerar Lärarförbundets
egen ranking som visar på
något helt annat. Ni lyssnar
inte när lärarna säger att de
går på knäna. Wallin skriver
beträffande dåligt underhåll
att nästan samtliga skolor
renoverats. Faktum är att det
är kommunens mångåriga
brist på underhåll som lett
till att dyra renoveringar
blivit nödvändiga. Ni ska
bygga nya skolor så att ni
slipper hyra dyra moduler.
Detta borde ni tänkt på
för åratal sedan! Ni bygger
”småstad”. Men det ni gör
är att bygga sönder idyll och
kulturminnen med höghus
som inte passar in. Den
småstad ni bygger vill ingen
ha. Men där slår ni dövörat
till. Nu ska ni välja nytt
styre. Av artikeln ”Två lösningar på minoritetsstyre”
förstår jag att ni gör vad
som helst för att få behålla
makten då ni väljer SD som
er maktpartner. Er ursäkt
för detta är att ni ”väljer att
skapa en politisk organisation som ger stabilitet och
bästa förutsättningarna för
en borgerlig politik”. Men
er borgerlighet tycks bara
handla om makt till vilket
pris som helst. Jag vill ändå
tro att ni i sista stund sansar
er törst på maktens sötma.
Kliv ner från era höga hästar
och liera er över blockgränserna som Liberalerna har
gjort i vår kommun och som
skett i många andra kommuner i Sverige. SD på Ekerö
säger att de är här för att idka
Sverigedemokratisk politik. Nu ger ni dem utrymmet för det för att ni skyr
Socialdemokraternas politik. Men de är långt mindre
extrema än SD. Ta en titt i
historieböckerna och tänk
efter varför ni själva tappat så
många röster. Det är dags att
att bli ansvarsfulla på riktigt!
– Förfärad väljare
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Replik till Öpartiet
och skeptiker
REPLIKER

Först och främst vill vi tacka
Öpartiet som tog sig tid att
träffa och lyssna till bekymrade medborgare även efter
de bubblande veckorna
innan valet, det hedrar er
och ﬂer partier borde ta
efter. Det måste uppstått
något missförstånd, vi vill
ombilda, vi tror att det är
den bästa lösningen för
området, för Ekerö bostäder, för kommunen och för
de enskilda hyresgästerna.
Vi har dessutom en majoritet av hyresgästerna i området med oss, varav många
själva inte vill ombilda sin
bostad. Området kommer
behöva rustas upp för
tiotals miljoner kronor de
kommande åren och vi
har svårt att se hur det ska
kunna ﬁnansieras parallellt
med att Ekerö bostäder ska
bygga mycket nya bostäder.
Dock ﬁnns det givetvis
ﬂera möjliga lösningar än
ombildning till problemet
så som till exempel att
investeringar görs, regler
implementeras och fördelning av lägenheter förändras, men frågan är vilket
alternativ som i slutändan
ger ﬂest hyresrätter i.
Till ”Skeptiker”: Det
är intressant att du väljer
att bortse från den svenska
forskning som ﬁnns på

området, hyresgästföreningen beställde från
Uppsala universitet 2008
en rapport om ombildningar i Stockholms stad.
Studien visar på att rörligheten är något lägre i den
ombildade allmännyttan
än i den icke ombildade
och att det är de med låg
socioekonomisk status som
väljer att ﬂytta och att då
ﬂyttar ekonomiskt starkare
individer in i de omvandlade bostäderna. Det visade
sig att det heller inte var
någon skillnad i hur många
utrikesfödda som bodde i
ombildade respektive icke
ombildade områden. Vår
slutsats är att den socioekonomiska statusen för områdets höjs, vilket såklart har
sina baksidor till exempel
viss gentriﬁering, men det
ﬁnns två alternativ till det,
antingen investerar Ekerö
bostäder mångmiljonbelopp i att rusta upp området
och får skjuta på investeringar i nya bostäder, eller så
låter man området fortsätta
förfalla och hyresgäster
med högre socioekonomisk
status väljer att ﬂytta ut,
vilket skapar social segregering åt andra hållet.

– Sam Spjuth
– Rolf Bergenstråhle
– Mattias Hellström
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Förtydligande angående kommunstyrelsens e-post
REPLIK

Med anledning av den
artikel som publicerades i
Mälaröarnas nyheter den 28
november gällande kommunstyrelsens i e-postadress
kommer här ett förtydligande.
Kommunstyrelsen@
ekero.se är myndigheten
kommunstyrelsens ofﬁciella e-postadress och alla
mail till denna adress går
till myndighetens e-postlåda. Kommunstyrelsen
kan få mellan ﬂera dussin
till ﬂera hundra mail varje
vecka och alla dessa ses över
av en registrator som har
till uppgift att ta emot de
inkomna ärendena och se
till att de hanteras på rätt sätt
och hamnar hos rätt person,
vilket i de allra ﬂesta fall
är en ansvarig tjänsteman.
Denna hanteringsordning

är helt i enlighet med gällande lagstiftning och den
dokumenthanteringsplan
som har antagits av kommunstyrelsen. Handlingar
med betydelse för myndighetens arbete registrerar
registrator i myndighetens
dokumenthanteringssystem
samt i postlistan. Det ﬁnns
uppgifter en myndighet inte
får registrera, ett exempel
på sådant är en begäran om
allmän handling från en privatperson eller journalist.
Registrator öppnar e-posten på samma sätt som man
öppnar den analoga post som
kommer till kommunen,
detta för att kunna se till att
ärendena når rätt person så
skyndsamt som möjligt och
för att sortera ut inkomna
ärenden från övrigt som når
kommunen som exempelvis informationsmaterial,
reklamutskick, spam och

övrigt av ”ringa betydelse”.
Registrator fyller alltså en
viktig funktion när det gäller
att se till att inkomna ärenden och frågor via e-post
och analog post fördelas till
rätt myndighet och person.
I detta ingår så klart att det
behöver göras bedömningar
om vad som, enligt gällande
lagstiftning och kommunens
dokumenthanteringsplan,
ska registreras och inte.
Detta är en helt naturlig
ansvarsfördelning mellan
oss tjänstemän och de förtroendevalda då det ingår
i tjänstemannarollen att
göra bedömningar av olika
slag. Att registrera allt, som
föreslås i artikeln, vore både
resursslöseri och i strid med
den dokumenthanteringsplan som kommunstyrelsen
har antagit.
Med detta sagt kan jag
utifrån vad som framkom

i artikeln konstatera att det
råder en viss otydlighet kring
denna hanteringsordning.
Vi avser därför att förtydliga
detta både på kommunens
hemsida och i den information som vi ger till alla nya
förtroendevalda. Den som
vill komma i direktkontakt
med kommunens politiker
kan antingen maila till förnamn.efternamn@politik.
ekero.se alternativt använda
”Förslagslåda till kommunens politiker” som ﬁnns
på kommunens hemsida.
Förslagslådan kommer
man till genom att klicka på
”Påverka politiken” längst
ner till höger på startsidan.
Förslag som lämnas där går
direkt till gruppledarna i
samtliga partier representerade i kommunfullmäktige.
– Daniel Liljekvist,
kanslichef

Färingsörosen
En midvinternatt
längs slingrande stigar
jag fann mig en sällsamt
skön skatt

I månkalla natten
hon glittrar så vackert
med frostnupna blomblad
men blommar ändå

En ros röd som blod
stod där ensamt och log
i en vindpinad
kall vinterskog

I Färingsönatten där
månskenet glimmar
en ros har funnit sin ro
hon ler mot natten
och skrattar mot vintern
men hon blommar ändå

Fast vintern är bister
och ängarna vita
Färingsörosen
står där och ler

Hon drömmer om
sommaren

om lustfyllda nätter
när ängarna grönskar
och natten är ljum
Hon faller till vila
till fullo förvissad
att när sommaren kommer
hon ska blomma igen
– Mikke Lillman

Dikten är även tonsatt
av Mikke Lillman.
Foto: Anette Dalefur

LEDIGA LOKALER
EKEBYHOV BUSINESS CENTER
Bryggavägen 110
Möblerat kontorsrum cirka 12 m2 uthyres
Tillgång till lounge med kök, mötesrum
och wc ingår i hyran

Välkommen till OD Tvätten
”Gör-det-själv tvätthall för lastbilar och övriga företagsbilar ﬁnns på Bryggavägen 110 B-huset
Kontaktperson för OD Tvätten: Ronnie 073-937 79 68

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

Entreprenör

skalfast.se
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Birkakörens julkonsert den 8 december lockade som vanligt mer
än vad Adelsö kyrka tål. Drygt 170 öbor kom till konserten, vilket
gjorde att många endast fick ståplats. Den sjungande körledaren
Johan Wallnäs, 40-mannakören och fem musiker bjöd på en njutbar stund i vintermörkret.
FOTO: OVE WESTERBERG

Krakowkrubbor Då kommunens egen Krakowkrubban är utlånad
för julen till Halwyllska museet i Stockholm, bjuder istället Galleri
Utkiken i kulturhuset på en utställning med Krakowkrubbor gjorda av polska barn.

Liveopera Den 1 december visade ”Opera-på-bio” operan

FOTO: LO BÄCKLINDER

FOTO: INGRID SANDBERG

Klimatmanifestations Initiativet ”Fridays For Future på Ekerö”
som inspirerats av 15-åriga Greta Thunbergs skolstrejk i
Stockholm, lockade vid sin andra demonstration nära 30 personer. Nästa aktion blir den 28 december.

Författarträff Arkeologen Kristina Ekero Eriksson berättade

Körsång Carina Bergstedt Edlunds ”Alla-kan-sjunga-kör” bjöd på

om nya utgrävningar av Gamla Uppsala på biblioteket i Ekerö
centrum i slutet av november. Utgrävningar som lett till en omvärdering av hur länge människor bott på platsen. Samarrangemang
med Fornminnessällskapet Mälaröarna.
FOTO: ÅSA SJÖBERG

Luciatång för de boende på Kullen. Kören startades 2016 och har
just nu cirka 20 medlemmar, men fler väntas till våren.

FOTO: EVA BERGSTRAND

Rigoletto i Erskinesalen live från Stockholmsoperan. Ett stort
antal nöjda åskådare trängdes i pausen runt kaffebordet och
smakade på nybakade saffransskorpor.

FOTO: EWA LINNROS

Mälarökrysset
Välkomna att lösa ett korsord på temat Mälaröarna.
Krysset är konstruerat av mälaröbon Lars Fjellström.
TÄVLA! Lös krysset och lista ut meninge
meningen/meningarna
gen/
n/me
meni
ning
garna i de
färgade rutorna. Mejla meningen till:
ill:
h
kryss@malaroarnasnyheter.se och
utan
n
uppge även postadress. I ämnesrutan
and
d
skrivs bara för- och efternamn. Bland
de rätta svaren lottar vi efter helgen
en u
utt
hos
os
ett PRESENTKORT på 100 kronorr ho
Färingsö trä samt boken ”MITT LIV
IV
V
afii
OCH MINA HUNDAR”, en biografi
skriven av ekeröbon Anders Bagge
e
och journalisten och färingsöbon
Helen Bjurberg.
Bilden: Julmarknad Ekerö centrum. FOTO:
OTO: LO BÄC
BÄCKLINDER
ÄCKLI
ÄC
KLINDE
KLI
NDER
NDE
R

Vi gratulerar Gunnar Bodlund, Stenhamra, till förra numrets
vinst där korsordet hade nedanstående lösning.

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi företagare,
föreningar och organisationer
alla våra kunder,
medlemmar och vänner!

ViP
P
MÄLARÖARNAS
SPECIALISTKLINIK

www. gustavshill.com

Troxhammar
Butiksby
Tel: 08-654 88 44
www.salongl-ekerö.se

L O U N G E

storablaklinik.se

Troxhammar Butiksby
Tel: 08-654 88 44
www.salongl-ekerö.se

Johan med personal

Träkvista

Stängt 22/12-2/1

Peo Leopoldsson
med personal

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16 ekerobilteknik@telia.com

Tel: 560 243 23
Arne, Christina,
och Henrik

EKERÖ
Ekerö
Willy och Lorentz
med personal

08-707 33 00

Micke och Anders
Tel 08-560 422 38

•

TRÄKVISTA TORG

Jesper, Peter, Agneta och Jörgen

Sven, Marie-Louise,
Gerry och Ronny

Stängt 23 december - 1 januari
Thomas, Staffan och Anita med personal

Anders med personal

Tom med personal

p

Roger med Personal

SK

Träkvista Bilservice AB
08-560 310 35 • www.ekerobygg.se

Tel. 560 304 54
Ulf, Agneta, Christer,
Mattias, Tobias, Pawel,
Jesper, Stefan och Anton.

-K

11
11

Närlunda
Schakt & Transport

Skå
Karin med personal

Å

-I

1934

Stängt i mellandagarna

560 340 00

GOD KVÄLL

Binärdata AB
0707-139 000
560 402 51

Mälaröarna

MÄLARÖARNAS

nyheter
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Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen

Alfa Ekerö

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

Begravningsbyråer

IGNIS
Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Sandviksvägen 4, tidsbokning
på telefon 08 - 560 310 65

Gamla Huset Butik

!

Johan Olsson

Hem/företagsstäd

FÖNSTERPUTS
www.ekerostad.se
070-5601954

Jord, Sand & Grus



Begravningen äger rum fredagen
den 18 januari kl 14.00 i Skå
kyrka. Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmälan till
Klockarebolagets begr.byrå
tel 08-268110 senast den 11/1.

ekeroskogotradgard@outlook.com

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

Vår käre
Make, Pappa,
Morfar och Svärfar
Prof. Emeritus

0760-062641

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

Allt är intressant
även defekta

0728-488 081 – Jacobsson

0700-61 73 96

Vår älskade Make,
Pappa, Farfar och Svärfar

Åke Degerman
* 7 juni 1932
har i dag stilla insomnat
Stenhamra
12 december 2018
BIRGITTA
ARNE och MARIA
Sofia och Anton
Marcus
LARS och CHRISTINA
Emma
Släkt och vänner
I sorgen finns glädjen
för allt som Du gav
Av kärlek och omsorg
till dem Du höll av
Redo att hjälpa
glad i Ditt sinne
är Du oss alla
i käraste minne

Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa,
traditionella eller nytänkande, allt efter våra kunders behov och önskningar.
Vi gör även hembesök och hjälper gärna till med bouppteckningar.

• Karl Henrik Mattsson,
Ekerö, avled den 8 december i en ålder av 81 år.
• Barbro Birgitta Eleonora Berg, Ekerö, avled den
9 december i en ålder av
90 år.

* 22 juli 1924
Limhamn
✝ 3 december 2018
Ekerö

Ekerö Re-Arb

BILAR
KÖPES

• Stig Ulf Christensen, Skå,
avled den 28 november i en
ålder av 76 år.

• Hilding August Ivar Barkow, Stenhamra, avled den
4 december i en ålder av
88 år.

Lars-Ingvar
Staffansson
FixarService
ce

z

• Lars Gunnar Harry Enlund,
Stenhamra, avled den
8 november i en ålder av
79 år.

• Lars-Ingvar Staffansson,
Ekerö, avled den 3 december i en ålder av 94 år.

Tapper var du intill slutet
Hoppet höll du alltid kvar
Vi ska alltid minnas
Hur god och snäll du var



072-246 99 86

Grattis
Elin Nyberg Eriksson
på 16-årsdagen
den 20 december 2018.
Massa kramar och
pussar från familjen.
Ps. Tuta å kör!

* 14 januari 1970
Skå 10 december 2018



Ekerö Skog & Trädgård



PAPPA
Micke
Övrig släkt och vänner

Åkerstigen 93 - 560 30121

Trädfällning
z Tomtröjning
z Skogsröjning

Vår älskade

Auktoriserad av SBF

Ru t- av dr ag

 DÖDA



Med lång tradition och
gedigen kunskap hjälper
ȱȱĴȱȱĴȱ
§ȱ
www.ignis.se

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

z

 GRATTIS

| familj

Begravningen äger rum torsdagen
den 10 januari kl 13.30 i Sånga
kyrka. Efter akten inbjudes till
minnesstund i församlingssalen,
Stenhamra. Valfri klädsel.
Anmälan till Klockarebolagets
begr.byrå tel 08-268110 senast
den 3/1. Tänk gärna på Läkare
Utan Gränser tel 010-19 93 300.

BIRGITTA
MARIA och HAMU
Joel, Samuel, Theodor
SARA
Hampus, Elias, August
JOSEFIN och PETER
Rebecka, Daniel
KLARA och KAMOL
Emelie, Simon
Släkt och vänner
Det är stoltare våga sitt
tärningskast, än tyna med
slocknande låga. Det är
skönare lyss till en sträng
som brast, än att aldrig
spänna en båge.
V. von Heidenstam

Plötsligt slocknar en låga
som värmt och som givit allt.
Ett ljus blåstes ut och hastigt
känns allting isande kallt.
Någonting brister stilla en röst
och en sång dör ut och då
förnimmer man tydligt att
ingenting är som förut.
B. Setterlind

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Ekerö kyrka fredagen den
4 januari kl. 14.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund.
Vänligen meddela deltagande till
Mälarö Begr. byrå 08-211 144
senast den 27 december.
Vårt varma tack för god omvårdnad till personalen på Kullen
Se minnessida
malarobegravning.se

PRIVATA ANNONSMARKNADEN

Vår Käre

Kalle Mattsson
* 28 juni 1937
✝ 8 december 2018
EIVOR
ANNETTE och PER
Linnea Malte Stella
HENRIK och CAMILLA
Linn Wilmer
Släkt och vänner
Som dagen är slut
Då sol gått ner
Din levnad är slut
Du finns ej mer
Men minnet skall leva
Hos dem Du höll av
De som närmast och kärast
I livet Dig var
Begravningsakt med urna sker i
Ekerö kyrka
måndag 28 januari kl 11.00.
Därefter är ni välkomna till
minnesstund i Ekebyhovskyrkan.
Var vänlig anmäl deltagande till
ekero@ignis.se eller 560 310 65
senast 21/1
Istället för blommor tänk gärna på
Cancerfonden 020-59 59 59

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

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

RUT-avdrag
50 % rabatt
på timpriset
Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar
0707-139 000 08-560 402 51
Leif Rickegård

 SÄLJES


Garderob, vit med 2 st
spegeldörrar. H: 201, B: 80,
D: 35. 5 st, lösa hyllplan +
en trådback. Nyskick. Pris
300 kr. 073-398 78 75
(Stenhamra).
Hemmabiosystem
Yamaha, förstärkare, dvdspelare och 6 högtalare.
1 000 kr. 070-456 03 15.
Trådlösa hörlurar Sony
300 kr. 070-456 03 15.
Taklampa Muuto Fluid
Pedant lamp (design Rune
Koiviisto) nu i original förp.
1200 kr. 070-456 03 15.

Dammsugare Nilﬁsk
VP930 ny/oanvänd 1750
kr. 070-456 03 15.
Smart tv Samsung 40 tum
(tre år) 1000 kr. 070-456
03 15.
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
assietter, 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.

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

 KÖPES


Frimärken, mynt, vykort.
Gärna hela samlingar och
partier. Bor på Ekerö, kan
göra hembesök. Vänligt
och kunnigt bemötande.
08-400 258 35.
Jag köper gärna dina gamla
LP-skivor, mindre och större
samlingar, pop, rock, jazz,
60- till 80-tal. Även CD-skivor kan vara av intresse.
Kontakta mig (telefon/
SMS) på 0730-37 10 36.

 BORTSKÄNKES


Vit Billy bokhylla
(IKEA) i mycket gott
skick bortskänkes. Mått
40x28x202. 070-636 36.

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Publicering sker i nästkommande nummer,
i turordning samt i mån av utrymme.

em ma
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SERVICE FÖR DIG!
BILUTHYRNING

BILSERVICE

T

RB

R

IK

Välkommen till Circle K i Träkvista!

SFÖ

RBU

N

08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

FASTIGHETSSERVICE

ENTREPRENAD

F’SONS

ET RUNT.
R
Å
–
A
J
E
L
T
T
LÄTTA A

ALLSERVICE AB
UTrädgårds-/Fastighetsskötsel
UBorttagning

av sly mm
& montering
UÖvrigt efter era önskemål
UStaketförsäljning

Vi ﬁxar med
datorer och
nätverk.

÷*UXQGHU
÷(QVNLOWDYORSS
÷5HQLQJVYHUN
÷,QILOWUDWLRQ
÷0DUNEÃGG
÷,QVWDOODWLRQDY
NRPPXQDOW9$
÷%U\JJRU
÷6MŌWUDQVSRUWHU
÷9DVVNOLSSQLQJ
÷(QWUHSUHQDGHUXWIŌUV
ÃYHQSÆŌDU

Vi har datorer
och tillbehör
på lager.
Vi kan leverera
hem till Er

Binärdata AB
0707-139 000
560 402 51

FÖNSTER

vägbyggen • markplanering •ó¸»È«Á·¸»ÂºÈ·½Ä¿Ä½
avloppsanläggningar • ºÈ×Ä»È¿Ä½•º¿ÁÄ¿Ä½
grönyteskötsel • vinterväghållning

Lilla Berga 1, Skå

Lackering av
köksluckor
Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

GOLV
Mattläggning
z
z
z

Heltäckande mattor
Plast/linoleum mattor
Måttbeställda
textilmattor
Tel 08-560 242 43
Lilla Berga, Skå
www.prospektgolv.se

7UR[KDPPDU(QWUHSUHQDG$%
)ÆJHOÃQJHQV*ÆUG6NÆ

WUR[KDPPDUHQWUHSUHQDGVH

LOKALER
FÖRRÅD

Trygghet & Kvalitet

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

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

uthyres till
hem & företag
z
z

TAXI

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

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

¡ဖ¡´ဖ¦£¡
¦Ŵ¡ဖ ¤¡ö¡ဖÄ

560 340 00

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

FÄRGHANDEL

Ditt taxibolag
på hemmaplan

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

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

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

TRÄDGÅRDSBUTIK

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

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

www.fsons.se

Ekerö • Träkvista Torg

08-707 33 00 • lejagruppen.se

LACKERING

VATTENBRUNN
BERGVÄRME
Tel: 08-560 243 48

RANSC

MO

O

S

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16
ekerobilteknik@telia.com

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

Träkvista Bilservice AB

Öppet
Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd, Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96

EN

www.ekerobilskadecenter.com
4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

Service • Däck

UTHYRNING

Personbil, lastbil & släp

H

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Service och
reparationer
av alla
bilmodeller

D

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Din verkstad
nära Dig

BRUNNSBORRNING

ö¡¨£¨´ၹထ ´¡¤§
Tel 560 425 80
ªªªန§£¤¨£န

·ဖŠၹၸဖၹႀထöဖ£öၹၸဖၹၾ

TOMT & TRÄDGÅRD
z Vatten/avloppsanläggningar


z Dränering/grund

isolering
z Schakt/transport/markarbete
z Pumpar/rörarbeten






Färingsö
Brunnservice
Clas Häggberg
070-538 88 72
Kvällar 560 401 49
Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

CGS
Trädfällning
 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport
– Över 20 år i branschen –
Ansvarsförsäkring & F-skattebevis

Göran Sundström
Tel. 560 453 04
Mobil. 070-578 56 59
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Service och reparationer
z HUSBILAR
z HUSVAGNAR




Ny kommunpolis

z SLÄP
z 4-HJULSMÄTNING




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

Elise vill jobba mer med samverkan

UbbeSotare

MÄLARÖARNA | I början
av december tillträdde
Elise Berlin tjänsten som
kommunpolis på lokalpolisområdet Vällingby med
särskilt ansvar för Ekerö
kommun.

– Ny regi sedan 1 juni 2015 –

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



zwww.ubbesotare.se

Välja
behörig sotare?
Jag hjälper dig
med ansökan

Berätta vem du är Elise.
– Jag har tidigare arbetat
i Åkersberga som närpolis med mycket fokus på
brottsförebyggande, trygghetsskapande och mot narkotika. Jag brinner väldigt
mycket för arbetet med ungdomar. Jag har även arbetat
som utredare och nu sist
kommer jag från Sollentuna
polisstation där jag jobbade
som förundersökningsledare på sektionen ”Brott i nära
relationer”.

z Husgrunder z Ingrävning

kommunala avlopp
z Dränering/grundisolering
z Enskild avloppsanläggning z Poolschakt
z Tomtplanering

HOWQVIST

Niklas Howqvist
070-747 20 03
niklas@howqvist.se

SCHAKT & TRANSPORT AB

PÅ SPANING...


Hur vill du jobba när du
nu får ansvar för Ekerö
kommun?
– Jag tror verkligen på samverkan, vilket kommer vara
ett stort fokus i mitt arbete.
Som de ﬂesta vet är polisens
situation ansträngd med lite
personal och det ﬁnns inte

resurser till poliser som är
närvarande överallt dygnet
runt i hela lokalpolisområdet, utan vi måste samverka
med andra aktörer i samhället. Det är oerhört roligt att
arbeta tillsammans och när
man känner att man lyckats
är en fantastisk känsla. Jag
ser fram emot att arbeta tillsammans med kommunen

”Jag tror verkligen
på samverkan,
vilket kommer vara
ett stort fokus i
mitt arbete”
och tror på en god samverkan mellan oss. Då jag tillträdde nyligen, har jag inte
hunnit träffa alla aktörer än,
men inom snar en framtid
kommer jag att göra det. Jag
hoppas också att jag får träffa
ekeröborna så mycket som
möjligt. Jag kan passa på att
påminna om att polisen sitter i kommunhuset på Ekerö
på onsdagar mellan klockan

Elise har tidigare bott i kommunen och är glad över att komma
tillbaka och arbeta här.
FOTO: PRIVAT

13 och 15 om man önskar att
komma in och diskutera något, få råd eller dylikt.
Vad har du för bild av
Ekerö kommun?
– Jag är väldigt glad över att
få ansvaret för Ekerö kom-

mun som ligger mig varmt
om hjärtat då jag tidigare har
bott här. Det är en mycket
trevlig och trygg kommun.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

PC Akuten

Vi hjälper dig att komma i balans
Unikt utbud av österländska tekniker
z Shiatsu z Ayurvedisk yogamassage
z Traditionell thaimassage
z Koppning z Chi nei tsang


| larmet går

i säkra händer







Djupgående,
avslappnande,
holistiskt



Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

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

08-560 300 15

z

www.ekerohalsorum.se

z

Bryggavägen 131D, JUNGFRUSUND

,byt luckorna!
Behåll stommarna

Vi söker visningskök i vissa
områden och erbjuder 30% rabatt
på luckor och lådfronter.
Ring för mer information!

08-24 70 80

www.ingwallkoket.se

Vi har 4,6
i snittbetyg
hos Reco.

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu!

BRA FINANSIERING

Nu även automat

BOKA KU
RS
PÅ VÅR
HEMSIDA
,
RING ELL
ER
MEJLA!

MOPED - BIL - SLÄP

Byggmästare I 073-703 06 83 I STENHAMRA
www.polisbygg.se
Telefon: 070-588 45 44
Mail: l.b.ahlgren@gmail.com
Org.nr: 556317-7806
Grundat: 1983
Innehavare: Byggingenjör

ALLT INOM BYGGNATION
Från små till stora projekt

Salong Nataly & Alisa
S

Försäljning av:

ÖGONFRANSAR & NAGLAR

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

www.pcakuten.se

Mälaröarnas Tapetserarverkstad
önskar alla en riktigt god jul
& ett gott nytt 2019!
Kontakt 070-753 64 44

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Vi har som regel att en
rak regel ska vara rak.
Kvalitet är ofta inte mer
komplicerat än så.

Classic och advanced
100 olika färger gellack
Agent för Didier professionella gellacker
Tidsbokning: 076-709 00 40. Bryggavägen 121

annajansson.se

www.ekesioo.se

Koll på läget sedan 1937

Tegelbruksvägen 7F, Ekerö

Fin 3:a som idag är omgjord till 4:a

Ekebyhovsvägen 11, Ekerö

Mycket tilltalande och välplanerad

4 rok, 79,5 m² AVGIFT 5 858 kr/mån ADRESS
Tegelbruksvägen 7F EP 67 kWh/kvm/år MÄKLARE
Sophia Åkerman TELEFON 070-760 46 63

Ljus & fräsch
Centralt belägen i Ekerö centrum

2 rok, ca 54 m² UTGÅNGSPRIS 3 150 000 kr AVGIFT 3
380 kr/m HISS Ja VISAS Sö 13/1 kl 11:30-12:15, Må 14/
1 ring för tid BYGGÅR 2012 VÅN 2 av 5 EP 80 kWh/kvm/
år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 070-826 83 00

Färentunavägen 311, Svartsjö

Nyrenoverad 50-tals villa

Lupingränd 11F, Stenhamra

Toppfräscht atriumhus!

Garage i huset

4 rok, 108 + 5 m² ADRESS Lupingränd 11F BYGGÅR
1970 TOMT 170 m² EP 68 kWh/kvm/år MÄKLARE
Sophia Åkerman TELEFON 070-760 46 63

Mycket fint läge mot allmänning

Härliga ytor

Höglundavägen 11, Skå

Lantligt läge med sjöglimt

Kakelugn och vedspis

6 rok, 163 m² UTGÅNGSPRIS 6 990 000 kr VISAS Ring
för visning BYGGÅR 2013 TOMT 3815 m² EP IU
MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Ljus öppen planlösning

3 rok, ca 80 + 75 m² UTGÅNGSPRIS 3 675 000 kr VISAS
Ring för visning BYGGÅR 1952 TOMT 2656 m² EP 120
kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 070826 83 00

Kvartsstigen 22, Stenhamra
7 rok, 248 m² UTGÅNGSPRIS 6 950 000 kr VISAS Ring
för visning BYGGÅR 2003 TOMT 1006 m² EP 64 kWh/
kvm/år MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01
61

Möjlig företagsdel/uthyrningsdel

Trevligt lugnt läge

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

Omtyckt seniorboende (55+)
Centralt och naturskönt

Braskamin

Stort trädäck med pool

DU FÅR VATTNET. SKOGEN. STADEN.
LANDET. LUGNET. LIVET.
SÄLJSTAR
JANUARI T

BRYGGA
EKERÖ

Du vill ha vattnet, skogen, staden, landet, lugnet, livet. Du vill ha allt. Vid Mälarens strand,
endast 10 minuters promenad från Ekerö centrum, får du det. Här står snart 44 st radoch kedjehus redo för att skapa nya familjeminnen i. Bo tryggt och barnvänligt med
närhet till förskola, skola och aktiviteter. Anmäl intresse inför säljstart på jarntorget.se
Mäklare: Sophia Åkerman, 070 760 46 63, sophia.akerman@svenskfast.se.

