
Träkvista
08-560 300 96

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

Därför 
fälldes
allén
Många mälaröbor har upprörts över att pop-
pelallén längs Ekerövägen tagits ned. Orsaken 
handlar om säkerhet och allén kommer att 
ersättas.  | 6

”Gustavalyftet”
Boende i Ekerö bostäders hus i Gustavalund har ut-
tryckt sitt missnöje, byggnaderna behöver renoveras 
både utvändigt och invändigt. Nu gör Ekerö bostäder 
en satsning på området under arbetsnamnet ”Gusta-
valyftet”. | 8

SD vill ha tiggeriförbud
Sverigedemokraterna Ekerö vill införa tiggeriförbud 
i kommunen. Övriga partier i kommunen har delade 
meningar om ett sådant förslag.  | 14

Idéer blir verklighet
Till Idélabbet kan den som har en god idé vända sig 
för att få hjälp med att förverkliga den. ”Ingen idé är 
för stor eller för liten”, säger idécoacherna Amalia 
Sjindjapkin och Amanda Sjöberg. | 12

” När jag inte godtog detta, avslogs min 
ansökan om boende efter tre månader av 
kommunen. Handlar detta om att få alla rum 
uthyrda till varje pris? Var finns valmöjlighe-
ter för äldre?”  |  tyck 24

Lucas turnéliv
Snart åker 12-årige Lucas Karlsson från Stenhamra 
ut på ännu en turné med Mia Skäringers föreställning 
”No more fucks to give”.  | 20 

Ymer tog två SM-guld
Ymer Alber från Ekerö skördar stora framgångar i 
klättringstävlingar och tar sig an de svåraste utma-
ningarna. | Sporten 22
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 nyheter1949 - 2019 
7 å0 r MÄLARÖARNAS

1949 etablerade Svenska 
dagbladet namnet till det som skulle 
starta som en spalt, nämligen ”Mälarö-
arnas nyheter”. Med tiden växte spalten 
till så många spalter att MN blev en 
egen tidning. I år firar vi 70 år!  | 10-11                              

 

      

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

för att dela era idéer!

DEN
F JÄRDE

HYR TRE
MÅNADER
OCH FÅ
DEN

Tänk globalt – 

handla Lokalt!

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

Vissa butiker har utökade öppettider. För info se ekerocentrum.se

Behöver du hjälp 
med bokslut? 

Ring oss!



Öppet 8–22

Tappström

 Entrecote   ICA. Ursprung Sverige.     Packad i bit.      

 Grillad kyckling   Kronfågel. 
Ursprung Sverige.   1224 g rå vikt. 
    Jfr pris 31:86/kg.    Max 2 köp/hushåll.

 /st 
 39k 

 Tappens bea   ICA Tappens kök. 
  200 g.   Vår butikslagade bearnaisesås. 
Packad.   Jfr pris 100:00/kg.    

 /st 
 20k 

 Musslor i nät   Sjöboden. 
  Ca 1 kg.   Från vår fi skdisk. 
  Jfr pris 39:00/kg.    

 /st 
 39k 

 Potatisgratäng  
 Alhambra.   Lösvikt. 
    Jfr pris 79:00/kg.    

 /kg 
 79k 

 Från vår Deli 

�

 Laxfi lé  
 Ullmo.   4x125 g.   Fryst.   Jfr pris 138:00/kg.    

 /st 
 69k 

Tveka inte att  fråga oss  om tips 
och råd för vinterns all a måltider!

/Ulrika & Jess ica

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

 /kg 
 189k 



Öppet 8–22

Tappström

 Parmaskinka Slega  
     Från vår Deli.   Jfr pris 349:00/kg.    

 34  90  /hg 

 Italiensk Salami 
Rustica och Milano  
     Från vår Deli.   Jfr pris 199:00/kg.    

 19  90  /hg 

 Buffelmozzarella  
 ICA.   100 g.     Jfr pris 120:00/kg.    

 /st 
 12k 

  

 2  för

 20k 
 Körsbärstomater i ask, 
rucola i påse   ICA. Marocko/Spanien. 
  65-250 g.   Klass 1.   Jfr pris 40:00–153:85/kg.    
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Din lokala Hemtjänst 
och Boendestödjare
AdeoCare verkar efter 
en filosofi som bygger 
på små, lokala arbets-
grupper där vi an-
passar vårt stöd efter 
dina unika behov och 
situation. Det är troligt-
vis hemligheten bakom 
våra goda resultat     
och kvalitet.

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

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

Det allra första numret 1951

Ingår som del i BROMMA NYHETER

MÄLARÖARNAS NYHETER 1979

Ingår som del i ” VÄSTERORT”

Historik
: Första utgåvan av Mälaröarnas nyheter ingår som bilaga i Bromma nyheter. Denna drevs 
VD:s dotterbolag Huvudstadspress och redaktionssekreterare Per-Rune Flenning.

: Mälaröarnas nyheter blir en edition av huvudtidningen Västerort, också den driven 
VD:s dotterbolag Huvudstadspress.  

-1986: Mälaröarnas nyheter faller i en mindre Törnrosasömn.

: Mälaröarnas nyheter återuppstår och nu som fristående tidning. Det är journalisten 
tidningsmannen Boo Lundblad som återuppväcker tidningen.  

: Journalisten Ingela Maechel och fotografen Ove Westerberg blir medarbetare. Gertrud 
lqvist blir medarbetare på annonsavdelningen.

: Per Hansson blir medarbetare på annonsavdelningen.

: Journalisten Laila Westerberg blir medarbetare.

: Mälaröarnas nyheter får nya ägare. Det är tidningens 
nalist Laila Westerberg och fotograf Ove Westerberg 
tar över. De bär samma efternamn men är inte släkt 
ågot vis. Gifter sig framöver med Ove Westerberg gör 
mot tidningens journalist Ingela Maechel.

: Ingela Maechel går i pension. Ove Westerberg kliver av 
stora ansvaret, men fortsätter med frilansfotografering 
sporadiska artiklar. Journalisterna Lo Bäcklinder 
Ewa Linnros blir nya medarbetare på redaktionen.

Under de 70 år Mälaröarnas nyheter funnits, har utseendet varierat. Läs om vår historia på sid 10-11.      

REDAKTÖRER
Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö
 

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

TRYCK Pressgrannar 2019

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

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

HEMSIDA 
www.malaroarnasnyheter.se

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden

Etablerad: 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB

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

Vi går in i ett riktigt jubileumsår för i år firar Mälaröarnas nyheter 70 år!  Det gör också vår 
tidning till en guldgruva för tidsdokument över allt som har berört eller kanske upprört mä-
laröborna under åren som har gått. 

Tack vare tidningens historia kan vi i varje nytt nummer bjuda på historiska axplock från 
Mälaröarnas nyheter i vår stående artikelserie ”För 50 år sedan”. Varför inte ”För 70 år sedan” 
kanske du frågar dig. Svaret är enkelt, vi har tillgång till alla tidningar som trycktes för 50 år 
sedan medan de artiklar som publicerades för 70 år sedan, finns på microfilmer på Kungliga 
biblioteket.

Eftersom det ständigt händer så mycket på våra öar, räcker inte tiden till för oss att bege oss 
in till arkivet. Men i detta nummer får ni ta del av den allra första artikeln som skrevs. Där står 
bland annat : ”Mälaröarnas nyheters start har bland annat föranletts av många hänvändelser 
från nyhetsintresserade mälaröbor”.  

Då var vår tidning endast en sida i en annan tidning. Detta kommenteras också i den allra 
första artikeln: ”Visar sig intresset för tidningen tillräckligt stort skall redaktionen inte tveka 
att ge nyheterna från Mälaröarna allt större och större utrymme”.

Och så blev det. Här är vi nu, 70 år senare och levererar fullmatade tidningar till varje utgiv-
ning. För intresset för tidningen har ständigt ökat och vi vill passa på att tacka för all uppskatt-
ning vi får. Kontakten med er läsare är härlig! 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

70 år av nyhetsflöde

Nyheter.................................................sid 6-20
Fråga Johan .............................................. sid 24 
Sporten ................................................ sid 22-23
Insändare .................................................. sid 24 
Kultur ........................................................ sid 26
På gång ...................................................... sid 26
50 år sedan ................................................sid 27
Mälarökrysset ..........................................sid 28 
Öarna runt  .............................................. sid 29 
Familjesidan ............................................ sid 30 
Privata annonsmarknaden .................  sid 30 
Larmet går .................................................sid 32

100 % MÄLARÖARNA!  

MN  håller koll på Mälaröarna åt dig! 
Gjord för mälaröbor, av mälaröbor 

på Mälaröarna.

MN delas ut av Bring Citymail

Mälaröarnas nyheter startades av 
Svenska Dagbladet 1949

 nyheterMÄLARÖARNAS

UTGIVNING 
2019
Jan 23
Feb 6 20
Mars 6 20 
April 3 17
Maj 8 22
Juni 5 19
Aug 21
Sep 4 25
Okt 9 30
Nov 13 27
Dec 11 18

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

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

  

*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.

BÅGREA 

50%*

REA-FINAL

1999 - 2019

Kaffet alltid på!

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

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

20-ÅRSJUBILEUM



Ons 2019-01-23 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA 
 Natalia Araya och Mie Johansson  

Tors 2019-01-24 Ekebyhovskyrkan 
11:45 LUNCHBÖN    
12:00 TORSDAGSSOPPA 50 kr

Sön 2019-01-27 Adelsö kyrka 
16:00 SÖNDAGSMÄSSA 
 Ann-Sofie Kamkar och Anna Pihl Lindén  

Sön 2019-01-27 Drottningholms slottskyrka 
16:00 HÖGMÄSSA 
 Natalia Araya, Leif Asp  
 S:ta Anna Vokalensemble under ledning av Anne-Marie Bodén

Sön 2019-01-27 Ekebyhovskyrkan 
11:00 EKEBYHOVSMÄSSA 
 Magnus Ehntorp
 Ekeröensemblen under ledning av Kerstin Baldwin Sterner 

Ons 2019-01-30 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA 
 Dan Bekking och Daniel Stenbaek  

Tors 2019-01-31 Ekebyhovskyrkan 
11:45 LUNCHMUSIK med Kerstin Baldwin Sterner  
12:00 TORSDAGSSOPPA 50 kr

                                PÅ MÄLARÖARNA          

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

EKERÖ PASTORAT 
ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

23/1 – 6/2  2019

Sön 2019-02-03 Ekerö kyrka 
18:00 LJUSMÄSSA - STÄMNINGSFULL GUDSTJÄNST 
 MED LEVANDE LJUS OCH FINSTÄMD KÖRSÅNG  
 Hanna Holmlund 
 Ekerö kyrkokör under ledning av  
 Alexander Klimentov Löfstrand
 Helena Hansson orgel, piano

Sön 2019-02-03 Lovö kyrka 
11:00 FAMILJEGUDSTJÄNST 
 Dan Bekking
 Lovö kyrkas kör under ledning av Leif Asp  
 Lovö Barnkör under ledning av Klara Valkare

Ons 2019-02-06 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA 
 Natalia Araya och Daniel Stenbaek 

Med reservation för ev ändringar

FÖR MER INFO    

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

VERKSAMHETSKATALOG för barn, ung och vuxen. "Det händer i Ekerö pastorat våren 2019" 
delades ut till alla hushåll den 9 januari. Katalogen finns även i kyrkorna. Ring 08-560 387 00 eller 
skicka ett meddelande till ekero.pastorat@svenskakyrkan.se så skickar vi hem katalogen till dig.      
APPEN Kyrkguiden med kalender, gratis nedladdning till mobil.     
WEBB www.svenskakyrkan.se/ekero      
FB/Instagram ekeropastorat 
Instagram Ungdom Ekerö     
FB Kyrkans Öppna förskola Ekerö Lovö Adelsö-Munsö 

TORSDAGEN DEN 14 FEBRUARI KL 18.00-20.30 PÅ ALLA HJÄRTANS DAG 
ÄR DET FESTLIG INVIGNING AV "VÄXA TILLSAMMANS I EKERÖ PASTORAT"! 
Detta är en mötesplats som finns i Ekebyhovskyrkans lokaler med mycket omtanke 
och aktivitet som t ex syverkstad, målarverkstad, lugna timmar, sorgegrupp, pro-
menad, utflykt... "Växa tillsammans i Ekerö pastorat" är ett samarbete mellan Ekerö 
pastorat och många andra partners. 
Vi behöver veta hur många som kommer eftersom vi bjuder på något att äta, 
så anmäl dig till Anita Lahham, 08-560 387 29, anita.lahham@svenskakyrkan.se. 

PS. Sopplunchen i Ekebyhovskyrkan den 14 februari är inställd.

  

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 
 

GUDSTJÄNSTER 
 
Ons 2019-01-23 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Mårten Mårtensson, Ligita Sneibe.

Sön 2019-01-27 Sånga kyrka
11:00 ORGELHÖGMÄSSA
 Mårten Mårtensson, präst. 

 Ligita Sneibe, organist.   
 
Ons 2019-01-30 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Mårten Mårtensson, Ligita Sneibe. 

www.facebook.com/faringsoforsamling

Entrappaned - Vår ungdomsverksamhet

En trappa ned - Vår ungomsverksamhet

Följ oss också i sociala medier:

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

Sön 2019-02-03 Färentuna Kyrka 
18:00 TAIZÉMÄSSA 
 Mårten Mårtensson, präst. 
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker/körledare. 
 FaVo-kören och Färingsö kyrkokör medverkar. 

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

UNGDOMSKVÄLL (ÅK 6 - UPPÅT)
Onsdagar - Öppet hus      Stenhamra församlingsgård
15.00-21.30
Umgås , ha kul och träffa nya vänner. 

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

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

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

Sopplunch i gemenskap
Nu har soppluncherna startat.
Njut av goda soppor och 
trevligt sällskap. Soppa, bröd, 
kaffe, kaka 50 kr.

Färentuna församlingshem 
Tisdagar, jämna veckor 12.00

Färentuna församlingshem 
Varje torsdag 12.00

Spännande gudstjänstformer som berör och berikar 
Orgelhögmässa och Taizémässa är två lite annorlunda gudstjänster som 
du har chans att besöka i närtid. I Orgelhögmässan låter vi orgelmusik 
fungera som guide genom gudstjänsten och bjuder oss att lyssna med. 

Taizémässan innehåller också mycket musik. Här finns stämningsfulla 
och meditativa sånger som du lätt lär dig och kan sjunga med i. Rofyllt, 
andaktsfullt och energigivande. 

Orgelhögmässa i Sånga kyrka  Taizémässa i Färentuna kyrka 
Söndag 27 januari 11.00     Söndag 3 februari 18.00   

Allt om vårens verksamheter hittar du i vår senaste 
verksamhetsblad: www.svenskakyrkan.se/faringso

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

Organist Ligita Sneibe
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EKERÖ | Många har förfärats 
över att poppelallén längs 
Ekerövägen tagits ned. Men det 
rör sig om säkerhetsskäl och en 
ny allé kommer att planteras.

Den andra januari började arbetet 
med att ta ner hela poppelallén 
vid sidan om Ekerövägen, mitt 
emot Clas Horns väg. Kommunen 
har fått godkänt efter ansökan hos 
länsstyrelsen om nedtagning av 
allén och även nyplantering av en 
ekallé.

De skäl som angivits i ansökan 
till att allén tagits ned är att alléra-
den närmast Ekerövägen har tagit 
stor skada på grund av återkom-
mande urgrävning av diket mel-
lan allén och Ekerövägen samt på 
grund av breddning av vägen. De 
träd som stod närmast diket hade 
fått sina rötter exponerade och 
bortslitna vilket gett minskad sta-
bilitet. 

– Ett tiotal träd var i så dåligt 
skick att de riskerade att falla. Rot-
skadorna innebar också en ökad 
risk för sjukdomar som svampar, 
som ger sämre vitalitet. Svamp-
angrepp på poppel leder ofta till 
att trädet ruttnar fort och kan då 
utgöra en fara för omgivningen. 
Vissa av trädkronorna hade mycket 

döda grenar och toppar som börjat 
dö, förklarar Johan Elfver, kommu-
nens kommunikationschef.

Länsstyrelsen bedömer att det 
finns särskilt skäl att avverka trä-
den i allén, eftersom träden är i så 
dåligt skick att de utgör, eller på 
sikt kan utgöra, en fara för allmän-
heten. Länsstyrelsen anser att man 
även kan avverka de träd som inte 
bedöms utgöra en överhängande 
risk i dagsläget, då de har dåliga 
förutsättningar att må bra på plat-
sen.

Med tanke på de dåliga förutsätt-
ningarna är rekommendationen 
från arboristerna som besiktigat 
träden att börja om med nya växt-
bäddar och plantera träd, som bätt-
re passar för förutsättningarna på 
platsen.

När nedtagningen är klar, jäm-
nas marken ut bakom busshållplat-
sen. Därefter byggs en gångbana 
som ansluter till gång- och cykel-
banan till hållplatsen. Därutöver 

byggs övergångstället om och den 
befintliga gång- och cykelbanan 
asfalteras om. Plantering av den 
nya allén med ekträd kommer att 
påbörjas så fort väderleken tillåter. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Poppelallén var en säkerhetsrisk

MILJÖ

Ovan ses delar av allén avverkad, till 
höger allén före avverkningen. Flera 
träd var i dåligt skick och utgjorde en 
säkerhetsrisk.           FOTO: EWA LINNROS

”Ett tiotal träd var i så 
dåligt skick att de
riskerade att falla.”



Välkomna in! 

Dessutom: Alltid till kanonpris hos oss! 

 Från delin i Stenhamra:  Från delin i Stenhamra: 
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EKERÖ | Vi har tidigare skrivit 
om det missnöje som finns angå-
ende Ekerö bostäders skötsel 
och underhåll av fastigheter i 
Gustavalund. Hyresgäster upp-
lever att de inte når fram med 
sina synpunkter. Ekerö bostäder 
bjuder nu in till ökad dialog.

Fasaderna med färgsläpp och röta, 
lägenheter i behov av omfattande 
renoveringar och en utomhusmil-
jö som är vanvårdad är sådant som 
boende i området signalerat om, 
men de upplever att inget händer.

– Vi vill ha en dialog med de bo-
ende och bjöd in till ett möte före 
sommaren, men det kom bara fyra 
personer, berättar Timo Siikaluo-
ma, VD på Ekerö bostäder.

De boende säger till MN att de 
inte längre går på dessa möten ef-
tersom de inte känner att deras 
synpunkter tas till vara.

– Jag har en helt annan uppfatt-
ning om tidigare möten utifrån 
kontakter med hyresgästförening-
en. Det måste förstås finnas vilja 
hos hyresgäster att samverka med 
hyresvärden för förbättringar, 
kommenterar Timo Siikaluoma.

Viljan finns men samverkan är 
svår tycker många av dem som 
hört av sig till MN. Ett exempel 
ger hyresgästen Sam Spjuth. Han 

har flera gånger under närmare nio 
månader, anmält sin trasiga ute-
lampa utan att något skett. Till slut 
bad han om och fick en lampa som 
han bytte själv. Men Timo Siikalu-
oma säger att det inte stämmer och 
att det måste ha blivit en missupp-
fattning. 

– Jag har fått förklarat att arma-
turen med glödlampa i fråga inte 
varit ur funktion. Vår personal 
höll på att byta ut armaturer i om-
rådet till ledlampor. Hyresgästen 
ville inte vänta på att byte hos hen 
skulle ske enligt vår arbetsplan 
och insisterade på att få ny arma-
tur överlämnad, för att byta ut 
den själv istället. Felet från oss var 
att gå hyresgästen tillmötes. Vi lär 
oss och i fortsättningen kommer vi 
inte tillåta att hyresgäster åtar sig 
att utföra liknande åtgärder själv, 
svarar Timo Siikaluoma.

När Sam Spjuth får ta del av detta 
svar, upprörs han.

– Vår lampa fungerade inte alls 
och vi var helt utan utebelysning. 
Jag felanmälde första gången i ja-
nuari 2018 till dåvarande bovärd. 
Sedan har jag påmint om detta 
flera gånger och fått löften om att 
den skulle bytas, men detta sked-
de inte. Efter mycket tjat fick jag en 
lampa som jag bytte själv, det var i 
oktober, berättar Sam Spjuth.

Flera boende har lyft fram pro-
blem med dålig luft och mögelpå-
växt i badrummen. De upplever 
torra slemhinnor och andra aller-
giliknande reaktioner. När vi tar 
upp problemen med Ulf Smitt, 
driftansvarig på Ekerö bostäder, 
svarar han att den obligatoriska 
ventilationskontrollen (OVK) är 
godkänd för området. MN får ta del 
av ett papper där det står att OVK 
är godkänd, men protokollen som 
redovisar detaljer om bland annat 
uppmätta luftflöden, får vi inte se. 

Mögelpåväxt har med största 
sannolikhet att göra med för låga 
luftflöden i ventilationen. Robin 
Fondberg som bor i Gustavalund 
berättar:

– Vi hade ventilationskontroll för 
två månader sedan och då fram-
kom att fläkten var trasig och be-
hövde bytas omgående. De som 
gjorde kontrollen sa att svartmö-
geltillväxten i badrummet inte var 
förvånande då ventilationen i både 
badrum och kök var obefintlig. Jag 
har påtalat detta flera gånger men 
inte fått svar på när den trasiga 
fläkten kommer bytas. Nu har jag 
fått veta att de eventuellt inte ens 
beställt någon ny fläkt. Jag har två 
småbarn och är uppriktigt oro-
lig för deras hälsa, berättar Robin 
Fondberg. 

Då hon upplyst om möglet, har 
Ekerö bostäder ifrågasatt om mö-
gelpåväxt i badrummet är utrett, 
följt av kommentaren: ”Innan det-

ta är utrett så stannar vi vid smuts.” 
– Arbetet med ventilationen är 

ett typexempel på hur Ekerö bo-
städer jobbar. Jag skulle inte alls bli 
förvånad om vi inte får någon ny 
fläkt, men i så fall kommer vi an-
söka om att få deponera hyran till 
länsstyrelsen. Tråkigt att behöva 
hota med detta, säger Robin Fond-
berg.

Men under arbetsnamnet ”Gusta-
valyftet” planeras nu en stor sats-
ning på Gustavalund. Den 30 janu-
ari inbjuder Ekerö bostäder boende 
i området till en lunchvandring i 
Gustavalund.

– Vi kommer att arbeta fram ett 
förslag på åtgärder, sedan bjuder vi 
in till en sammankomst och samlar 
in synpunkter. Vi vill göra det här 
i en form av symbios med hyres-
gästerna. Vi vill få den här dialogen 
och samverkan med hyresgästerna 
och hoppas också att det kan leda 
till en större samverkan hyres-
gästerna sinsemellan, det är jätte-
viktigt för trivseln i området. Vi 
kommer också att göra dessa pro-
menader i alla Ekerö bostäders om-
råden, berättar Timo Siikaluoma. 

   
EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se 

Missnöje, men nu lovas ”Gustavalyftet”

BOSTÄDER

Eftersatt underhåll i Gustavalund ifrågasätts. Ekerö bostäder har en plan som 
går under arbetsnamnet ”Gustavalyftet”.                                                 FOTO: EWA LINNROS

”Vi vill få den här dialogen och samverkan med hyresgästerna” ’’
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HISTORIA

Mälaröarnas nyhe 
MÄLARÖARNA | I år fyller 
Mälaröarnas nyheter 70 år. 
Tidningen har under dessa år 
vuxit från en enkel bilaga till en 
idag fullmatad tidning, fylld av 
nyheter, evenemang, personlighe-
ter och bedrifter i Ekerö kommun. 
Alltsamman började 1949.

MN etablerades 1949 av Svenska 
dagbladet, ingick en period i tid-
ningen Västerort och blev fristå-
ende 1986. Detta var de kunskaper 
redaktionen hade med sig när vi 
begav oss till Kungliga biblioteket 
för att finna den första utgåvan av 
MN. Längst ner i Kungliga biblio-
tekets lokaler började vårt letande 
efter tidningens ursprung. Sida 
efter sida på microfilm studerades 
och så dök MN upp, då i tidningen 
”Bromma nyheter” som drevs av 
SvD:s dotterbolag Huvudstads-
press och redaktionssekreterare 
Per-Rune Flenning.

I den allra första upplagan av MN 
kunde vi läsa:”Mälaröarnas nyhe-
ter kommer härmed ut för första 
gången och skall i fortsättningen 
ges ut varje torsdag som en avläg-
gare till Bromma nyheter.” 

Tiden som en avläggare till 
Bromma nyheter varade fram till 
1955. Då blev Bromma nyheter is-
tället Västerort där MN också in-
gick. SvD-veteranen Lars Ryding 
hade sitt första journalistjobb 1973 
till 1974 på Huvudstadspress.

– Jag var något slags ”fast frilan-
sare”, jag satt på redaktionen och 
jobbade som vilken fast anställd 
som helst, men fick betalt per arti-
kel. Det hindrade inte att jag under 
en period var informell redaktör 
för Mälaröarnas nyheter. Jag har 
en del gulnade klipp från 1973 med 
upphetsande rubriker som ”500 på 
bygdefest, ”Finfin Mälaröpotatis 
på torget”, ”Barnbyn Skås hög-
kvarter vacklar”, ”Hål i grunden”, 
”Golvet gungar” och ”Hovslaga-
ren från Korslöt skor sig på andras 
hästar”, har  Lars Ryding tidigare 
berättat för oss.

Det var 46 år sedan och en hel-
årsprenumeration på Mälaröarnas 
nyheter kostade 30 kronor.

Mellan 1982 och 1986 föll MN 
in i en mindre Törnrosasömn. 
Journalisten och tidningsmannen 
Boo Lundblad uppmärksammade 
under denna period att det ytterst 
sällan rapporterades nyheter om 
Mälaröarna.

– Det kunde vara ungefär en no-
tis i veckan i snitt i Svenskan eller 
DN. Därför fanns det ett behov av 
en tidning härute, berättade Boo 
Lundblad 2013 då vi intervjuade 
honom om tidningens historia.

1986 var Mälaröarnas nyheter åter 
med i Västerort och senare den vå-
ren startade Huvudstadspress Mä-
laröarnas nyheter som fristående 
tidning. Boo Lundblad var projekt-
ledare för arbetet. Företaget gick 
så småningom i konkurs men Boo 
Lundblad lyckades köpa loss utgiv-
ningsbeviset för en krona. MN:s 
nya liv fick på så vis fortsätta från 

maj månad 1987, under Boo Lund-
blads ledning.

– Konceptet var att skriva hundra 
procent om Mälaröarna och kom-
munen och att vara partipolitiskt 
oberoende, berättar Boo Lundblad.

Mälaröarnas nyheter skulle nu 
bli en gratistidning tillgänglig för 
alla mälaröbor. För att kunna finan-
siera det hela behövdes annonsörer 
och Gertrud Appelqvist började 
som annonssäljare 1987.

– Det var rena medeltiden. Vi 
klippte och klistrade ihop varje 
sida, sedan åkte Bosse till trycke-
riet i Örebro med hela härligheten, 
berättar Gertrud Appelqvist.

Men när Gertrud började på 
tidningen fanns betydligt färre fö-
retag på Mälaröarna än nu och att 
driva en annonsfinansierad tidning 
på den tiden var inte alltid lätt.

1988 la Monica Carlström Söder-
lind (FP) och Björn Rydberg (FP) 
en motion om att rädda Mälaröar-
nas nyheter.

”En oberoende lokaltidning är 
nödvändig för den kommunala de-
mokratin! Det märktes inte minst 
under den period vi inte hade nå-
gon lokaltidning på Mälaröarna.”

Kostnaderna för kommunens 
egen ”Ekerö tidning” var då cirka 

300 000 kronor. Motionärerna an-
såg att istället för att satsa på gratis-
utdelning av kommunens tidning, 
borde man från kommunens sida 
annonsera i MN. Det hela ledde 
till ett förslag till avtal där en del 
kommunal information skulle ka-
naliseras av MN. Samtidigt poäng-
terades vikten av att det inte fick bli 
en sammanblandning så att läsarna 
inte längre visste vad som var tid-
ningens material och vad som var 
kommunens. Men idag står tid-
ningen på egna ben. 

1987 började journalisten Ingela 
Maechel och frilansande fotogra-
fen Ove Westerberg på tidningen. 
De båda kom att bli tidningens 
ansikte utåt under många år. Inge-
la Matchel som gick bort 2018, har 

beskrivit arbetet på tidningen så 
här: ”Mälaröarnas nyheter är en 
liten tidning med höga ambitioner 
och tidsresurser som aldrig ville 
räcka till. Det blev med tiden rätt 
slitsamt. Men också en rolig arbets-
plats med högt i tak och stor frihet 
att utvecklas. Det lokala perspekti-
vet är definitivt intressant och läro-
rikt. Närsyntheten ger möjlighet 
att beskriva det stora via det lilla.”

Ove Westerberg om tiden på tid-
ningen:

– Att ha som yrke att få lära kän-
na alla delar av Mälaröarna och hur 
en liten kommun funkar var mitt 
livs yrkeshöjdpunkt. Tidigare hade 
jag varit en anonym kugge i jätten 
Aftonbladet. Personligen har jag 
vuxit och utvecklats i de stormar 
och glädjeämnen man tagit del av 
under drygt 20 år. Störst är dock 
alla olika möten med öbor som jag 
annars aldrig skulle lärt känna.

1992 kom Per Hansson som an-
nonssäljare och 1993 började jour-
nalisten Laila Westerberg. Ett par 
år senare, 1995, tog hon och Ove 
Westerberg över tidningen.

– Ambitionen har alltid varit att 
göra en så bra nyhetstidning för 
mälaröborna som det bara går med 
en blandad mix av både tuffa och 
glada nyheter om stort och smått. 
Det som händer runt knuten är ju 
alltid det som berör folk mest och 
mälaröborna är härligt engagerade 
läsare, berättar Laila Westerberg 
som också passar på att avfärda 
det som många trott genom året 
att Ove och hon varit gifta. Det li-
kalydande efternamnet är en ren 
slump.

Den som däremot senare gifte sig 
med Ove var Ingela. Ove minns 
speciella händelser som till exem-
pel när de lokala nyheterna hamna-
de på rikspressens framsidor.

– Lärarkonflikten då kommun-
chefen polisanmälde två fackliga 
ombud, båda omtyckta lärare, för 
“hot och trakasserier”. Utan att 
närmare gå in på vad dessa hot och 
trakasserier skulle bestå i, valde 
kommunchefen, kommunalrådet 
och märkligt nog även opposi-
tionsrådet att gå ut och berätta om 
beslutet på riksnivå, berättar Ove.

Ove har också ett annat minne då 
tryckpressarna fick stanna.

– När Laila låg på BB och skulle 
föda sitt första barn och Ingela och 
jag för första gången skulle redi-
gera hela MN, gick elen på Ekerö 
vid tretiden på natten. Den var se-
dan avstängd ända till klockan sju 
på morgonen medan vi försökte 
sova på tältsängar. Först vid åtta-
tiden kunde vi åka iväg med vår 

”Den for ända upp till 
Gävle varifrån SJ fick 
ordna tillbakatransport 
till Uppsala, där
tryckeriet väntade med 
stoppade pressar”

”Konceptet var att skriva hundra procent om Mälaröarna och kommunen och att vara partipolitiskt oberoende” ’’

”Det som händer runt 
knuten är ju alltid det 
som berör folk mest och 
mälaröborna är härligt 
engagerade läsare”

18Mälaröarnas Nyheter

Det allra första numret 1951

Ingår som del i BROMMA NYHETER

Folkrörelsearkivets äldsta upplaga:

MÄLARÖARNAS NYHETER 1953

Ingår som del i BROMMA NYHETER

MÄLARÖARNAS NYHETER 1979

Ingår som del i ” VÄSTERORT”

Historik
1951: Första utgåvan av Mälaröarnas nyheter ingår som bilaga i Bromma nyheter. Denna drevs 
av SVD:s dotterbolag Huvudstadspress och redaktionssekreterare Per-Rune Flenning.
 
1955: Mälaröarnas nyheter blir en edition av huvudtidningen Västerort, också den driven 
av SVD:s dotterbolag Huvudstadspress.  
 
1982-1986: Mälaröarnas nyheter faller i en mindre Törnrosasömn.
 
1986: Mälaröarnas nyheter återuppstår och nu som fristående tidning. Det är journalisten 
och tidningsmannen Boo Lundblad som återuppväcker tidningen.  
 
1987: Journalisten Ingela Maechel och fotografen Ove Westerberg blir medarbetare. Gertrud 
Appelqvist blir medarbetare på annonsavdelningen.
 
1992: Per Hansson blir medarbetare på annonsavdelningen.
 
1993: Journalisten Laila Westerberg blir medarbetare.
 
1995: Mälaröarnas nyheter får nya ägare. Det är tidningens 
journalist Laila Westerberg och fotograf Ove Westerberg 
som tar över. De bär samma efternamn men är inte släkt 
på något vis. Gifter sig framöver med Ove Westerberg gör 
däremot tidningens journalist Ingela Maechel.
 
2009: Ingela Maechel går i pension. Ove Westerberg kliver av 
det stora ansvaret, men fortsätter med frilansfotografering 
och sporadiska artiklar. Journalisterna Lo Bäcklinder 
och Ewa Linnros blir nya medarbetare på redaktionen.

Säkert förvarat hos

MÄLARÖARNAS FOLKRÖRELSEARKIV

www.mfra.se

MÄLARÖARNAS NYHETER 1986

Ingår som del i ” VÄSTERORT”

  

MÄLARÖARNAS NYHETER 

26 maj 1986 i fristående regi

Folkrörelsearkivet på Mälaröarna hade 2013 en stor utställning där de visade upp det rika arkiv de har på Färingsö. 
Bland annat finns här Mälaröarnas nyheters tidningar från förr och nu arkiverade. Ovan MN:s affisch som var med 
på utställningen. Här ses ett axplock av tidningar genom tiderna. 
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Vill du dela dina minnen och lyssna till andras?
Hur var det när du var liten och växte upp?
Vad är egentligen vuxenliv och åldrande?

Kom och dela dina minnen och tankar i en öppen och trevlig atmosfär under 
våren här på Ekerö. Vi pratar om hur vi kan göra för att få ett så bra liv som 
möjligt och vi kommer att dela en hel del skratt, men också allvar.

Samtalsgrupperna, som består av 6–8 deltagare, träffas en gång i veckan 
under tio veckor och leds av utbildade gruppledare. Varje träff innehåller 
avslappning och har ett tema som man pratar och diskuterar utifrån.

Var   Ekebyhovskyrkan, Björkuddsvägen 2
Start   Onsdagen den 6 februari 2019 kl 13.00 – 15.00
Anmälan  Senast 28 januari till Ekebyhovskyrkans expedition, 
  08-560 387 00 eller ekero.pastorat@svenskakyrkan.se
Gruppledare  Barbro Arlinger och Elisabet Nordström
Kostnad   Kostnadsfritt

Vi hälsar dig varmt välkommen till Livsberättargruppen!

Livsberättargrupp

ter 70 år 
ålderdomliga diskett till SJ 
Expressgods. Sedan hände 
det otroliga att konduktören 
glömde att lämna av disket-
ten i Uppsala. Den for ända 
upp till Gävle varifrån SJ fick 
ordna tillbakatransport till 
Uppsala, där tryckeriet vän-
tade med stoppade pressar, 
berättar Ove.

2009 tog Laila Westerberg 
över som ensam ägare till 
tidningen, Ingela gick i pen-
sion och Ove klev av det sto-
ra ansvaret. Han har däremot 
fortsatt med lite frilansfoto-
grafering.

Vi som fått äran att axla 
deras mantlar är journalisten 
Lo Bäcklinder och jag, Ewa 
Linnros.

– Att få jobba med en tid-
ning som ska bevaka sam-
hällets alla funktioner och 
nyheter med en minimal 
redaktion, är en utmaning 
som heter duga. Ingen dag är 
den andra lik, men alla är lika 
roliga. Alla unika möten med 
öbor som berättar om stort 
och smått, är dock den allra 
största behållningen för mig, 
säger Lo Bäcklinder.

– För mig, Ewa Linnros, 
är Mälaröarnas nyheter min 
barndom och min uppväxt. 
Att få arbete i min hem-
kommun och lära känna den 
mer och mer för varje dag, 
är fantastiskt. Mälaröarna är 
en outtömlig skattkista fylld 
av spännande människor, 
platser och händelser både 
nu och förr. Att få möta och 
återge detta och samtidigt 
hålla ett öga på vad som sker i 
kommunhuset, är en ynnest. 

2014 utökades tidningen 
sin rapportering genom det 
egna radioprogrammet ”God 
kväll Mälaröarna” som sänds 
i Radio Viking. Tack vare 
detta har vi haft och kommer 
fortsatt att ha, levande debat-
ter och spännande intervjuer 
med politiker, kulturperson-
ligheter, sportfolk och Mä-
laröprofiler.

Till höger kan du läsa den 
allra första texten från MN. 

Mycket har förändrats, 
men intentionerna då är de-
samma idag:

”Mälaröarnas nyheter blir 
liksom sin huvudtidning 
helt opolitisk och ser som sin 
huvuduppgift att snabbast 
möjligt förmedla nyheter 
från alla delar av Mälaröarna 
till sin läsekrets.” 

         
 EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Not: Artikeln är omarbe-
tat efter en tidigare utgiven 
historieartikel om MN som 
publicerades 2013.

      

 
Björkviksvägen 1, FÄRENTUNA 

Tel 560 425 80 •

 



12 | nyheter MÄLARÖARNAS NYHETER • 23 JANUARI 2019 12 | nyheter MÄLARÖARNAS NYHETER • 23 JANUARI 2019 

Mörbyvägen 2 Ingentinggatan 2 Torsgatan 8

Tel: 08-560 248 42  |  www.danielssonsbil.se
Hammarkvarnsvägen 9, 179 75 Skå (Skå industriområde)

DanielssonsBilservice

Specialisten på 
Amerikanska bilar.

Jeep, Dodge, Chrysler, Chevrolet, Ford

MÄLARÖARNA | Speedating för 
pensionärer, en rockonsert eller 
en tävlingsplattform för e-sport 
– ingen idé är för stor eller för 
liten för att presenteras för 
Amalia Sjindjapkin och Amanda 
Sjöberg på den kommunala verk-
samheten Idélabbet. I deras jobb 
som idécoacher ingår att hjälpa 
mälaröborna att förverkliga sina 
visioner.

– Det började med Öar utan grän-
ser, som var ett samarbetsprojekt 
som startade 2015 när andelen ny-
anlända som anvisades till Ekerö 
kommun ökade. Vi har lärt oss väl-
digt mycket av det och sett vilket 
stort engagemang det finns i kom-
munen och vilken stor potential 
det finns i att hitta samverkans-
former för föreningar, enskilda 
personer och kommunen, berättar 
Riccard Slettengren Badiali, ut-
vecklingsledare.

Genom fokusgrupper och 
workshops med kommunmed-
borgare i olika åldrar samt för-
eningsrepresentanter, fångades 
önskemål upp om  att kommunen 
skulle bli bättre på att fånga upp 

och möjliggöra för medborgares 
engagemang. Så småningom växte 
tanken om ett idélabb fram och för 
ungefär ett halvår sedan anställdes 
Amalia Sjindjapkin och Aman-
da Sjöberg som påbörjade arbetet 
med att utforma hur verksam-
heten skulle fungera. 

Nu är de på plats i nya lokaler en 
trappa ner från Mälarö torg i Ekerö 
centrum. Hit kan man komma 
med allsköns idéer som kommer 
samhället eller medborgarna till 
gagn.

– Tanken är att vi ska möjliggöra 
för det stora engagemanget som 
finns här på Mälaröarna, men att 
initiativen ska komma från med-
borgarna själva. Man behöver inte 
ha en jättetydlig idé för att kon-
takta oss, utan det räcker med en 
tanke och sedan kan vi hjälpa till 
med att utveckla och koppla ihop 
med rätt aktörer, förklarar Amalia 
Sjindjapkin.

– Vi vill verkligen poängtera att 
ingen idé är för stor eller för liten, 
fyller Amanda Sjöberg i och berät-
tar att de redan har varit behjälpli-
ga i flera projekt, bland annat med 

att hjälpa en teatergrupp att söka 
föreningsbidrag.

Lokalerna i Ekerö centrum har 
inretts för att vara föränderliga, 
kreativa och skapa utrymme för 
möten. Här finns några datorut-
rustade arbetsplatser som kan an-
vändas av dem som driver projekt, 

en tänkarhörna och gott om plats 
för kravlösa möten.

Idécoacherna kan hjälpa till med 
att knyta kontakter mellan pri-
vatpersoner och föreningar, tipsa 
om hur man kan söka bidrag för 
att förverkliga sina idéer och rent 
allmänt agera som bollplank. En 

liknande funktion fanns på Fabri-
ken tidigare, men nu har uppdra-
get breddats för att inte bara gälla 
unga, utan alla mälaröbor oavsett 
ålder.

– Vi lanserar också en egen onlin-
eplattform i dagarna. Där kan man 
hitta mycket information om hur 
man söker fondmedel, metoder 
för att driva sina projekt och det 
kommer även att finnas en eve-
nemangskarta så småningom, där 
alla möjliga aktiviteter som finns 
runt om på Mälaröarna kommer 
att finnas med, berättar Amanda 
Sjöberg.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

De vill förverkliga dina idéer

KOMMUNEN

Tanken är att vi ska 
möjliggöra för det 
stora engagemang-
et som finns här på 
Mälaröarna, men att 
initiativen ska komma 
från medborgarna själva

Amanda Sjöberg, Riccard Slettengren Badiali och Amalia Sjindjapkin hoppas 
att mälaröborna vill komma till dem för att hjälp med att förverkliga sina idéer. 

 FOTO: LO BÄCKLINDER
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VERKSTAD

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

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

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

Handla när det 
passar dig!

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

Samma priser och erbjudanden online som i vår butik

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

*Erbjudandet gäller 1 gång/kund

TappströmVälkomm en in! 
/Mikael med personal

HANDLA FRÅN DIN BUTIK PÅ ICA.SEICA.SE/TAPPSTROM
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EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se

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

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

 
 

 
 

Datum: Tisdagen den 5 februari 
Plats: Ekebyhovs slott 

Tid: kl. 8:00 - 10:00 
Pris: Självkostnadspris frukost 125kr. 

Anmälan: www.selmanatverk.se 
 

KOMMUNEN | Sverigedemokrat-
erna Ekerö lägger en motion om 
att förbjuda tiggeri i specifika 
zoner.  

– Sverigedemokraterna Ekerö vill 
motverka samtliga inslag i kom-
munen som begränsar invånar-
nas frihet. Tiggeri kan inte, enligt 
Sverigedemokraterna, ses som en 
försörjning och det är allmänt känt 
att tiggeri inte hjälper människor 
att ta sig ur fattigdom. Eftersom ett 
nationellt tiggeriförbud lyser med 
sin frånvaro är det vi i kommuner-
na som får hantera effekterna av 
ett utbrett tiggeri. De störningar i 
vardagen som tiggeriet bidrar till 
skapar en känsla av otrygghet för 
kommuninvånarna och näringsid-
karna. Människohandel och prosti-
tution, nedskräpning, bosättning 
på såväl allmän som privat plats är 
alla effekter i tiggeriets spår. Man 
bör därför starkt ifrågasätta rätten 
att tigga. Är denna rättighet mer 
skyddsvärd än kommuninvånar-
nas rätt till ordning och trygghet i 
kommunen?, frågar Jimmy Fors, 
gruppledare SD Ekerö i ett press-
meddelande. 

Dagens samhälle skickade 
nyligen ut en enkät till landets 
samtliga kommunstyrelseordfö-

rande. Adam Reuterskiöld (M), 
kommunstyrelsens ordförande i 
Ekerö kommun, tillhör en av totalt 
25 ordföranden som svarat ja på 
frågan om man vill införa ett lokalt 
tiggeriförbud.

Moderaterna:
– Vi ställer oss positiva till möj-

ligheten att införa ett tiggeriför-
bud. Vi kommer att titta över hur 
det kan fungera i kommunen. Det 
är en situation i samhället som inte 
är positiv för dem som tigger och 
det har medfört sociala problem. 
Det är dumt att blunda för detta, 
säger Adam Reuterskiöld.

Mälarcentern har inte hunnit dis-
kutera fullt ut beträffande eventu-
ellt tiggeriförbud. 

– Men Centerpartiet har en all-
män hållning. Problemet finns, det 
är nog alla överens om men det kan 
hanteras på olika sätt. Som politi-
ker ska vi inte gå in och recensera 
enskilda domar, men generellt tror 
inte Centerpartiet på att förbjuda 
människor från att be om hjälp. Dä-
remot för tiggeriet med sig andra 
problem, som nedskräpning och 
bosättning på annans mark. Det 
finns redan regler och lagar kring 
detta, men Centerpartiet har sagt 

att vi till exempel vill göra det enk-
lare för privatpersoner att avhysa 
personer som slagit sig ned olovligt 
på deras mark. Det är även välgrun-
dat att det förkommer människo-
handel och utnyttjande av fattiga 
för att tigga åt andra vilket är helt 
förkastligt. Vi måste sätta press 
på de länder som skickar tiggare 
till Sverige och genom EU tvinga 
dessa länder att ta sitt ansvar, svarar 
Ove Wallin (C), vice ordförande i 
kommunstyrelsen.

Kristdemokraterna har inte tagit 
upp frågan i styrelsen än. 

– På riksnivå har partiet diskute-
rat att tiggeri ska kunna förbjudas 
på vissa platser och då ska man i så-
dana fall i de lokala ordningsstad-
garna ange dessa. Ordningsstadgan 
ska också kunna användas bättre 
för att avhysa illegala bosättningar. 
Situationen är ju bekymmersam 
eftersom många blir utnyttjade, 
lurade hit på falska grunder och se-
dan kvarhållna mot sin vilja och då 
handlar det ju faktiskt om ren män-
niskohandel. Personligen anser jag 
att det finns problem med ett tig-
geriförbud och jag tror att detta är 
en fråga där man kommer att hitta 
både förespråkare och motståndare 
inom nästan samtliga partier, kom-

menterar Sivert Åkerljung, KD.

Liberalerna:
– Liberalerna är lokalt såväl som 

nationellt mot tiggeriförbud. Vi 
kan inte förbjuda fattigdom. De ar-
gument som anförs mot tiggeri, att 
det är organiserat av kriminella, att 
det blir skadegörelse, att det inne-
bär drogförsäljning med mera finns 
det redan lagstiftning som reglerar. 
Problemen med migranter från 
framförallt Rumänien och Bulga-
rien måste lösas på EU-nivå. Det är 
en fråga vi kommer att diskutera i 
valkampanjen inför Europaparla-
mentsvalet i vår. Ett lokalt tiggeri-
förbud i praktiken skulle dessutom 
endast beröra personen som sitter 
i Ekerö centrum, övriga platser där 
tiggare sitter är privat mark. Ett lo-
kalt tiggeriförbud är signalpolitik 
som sänder signaler som inte vi 
som liberalt parti kan stå bakom, 
svarar Göran Hellmalm, L.  

Miljöpartiet:
– Vi är kraftfullt emot ett förbud 

av tiggeri. Det går inte att förbjuda 
fattigdom och ett förbud kommer 
att leda till en ännu större utsatthet. 
Jag hoppas och tror att det finns en 
medmänsklighet bland majorite-
ten av ledamöterna i kommunfull-

mäktige så min bedömning är att 
Sverigedemokraternas motion inte 
kan få majoritet i fullmäktige, sva-
rar Ulrika Sandin, MP.

Socialdemokraterna:
– Vi står inte bakom ett förslag 

om tiggeriförbud, svarar Hanna 
Svensson (S), oppositionsråd.

Öpartiet la en motion i april 2018 
om att inrätta lokala ordningsföre-
skrifter för tiggeri på allmän plats 
i kommunen. Motionen som är 
under behandling, föreslår i första 
delen att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda möjligheterna 
att komplettera de lokala ordnings-
föreskrifterna för att man inom 
Ekerö kommun ska kunna inrät-
ta ett lokalt tillstånd för tiggeri på 
allmän plats. Om denna del antas, 
föreslår man även i motionen att ge 
socialnämnden i uppdrag, att utre-
da förslag på regelverk för ett lokalt 
tillstånd för tiggeri.

MN har även sökt Vänsterpartiet 
som dock inte svarat. Sverigede-
mokraternas motion tas upp i 
kommunfullmäktige den 5 mars.
                        
                          EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

SD vill införa lokalt tiggeriförbud 

POLITIK
Vad tycker du?

Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se
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• Rygg- och nackbesvär
• Utmattningsbesvär
• Whiplash
• Ledvärk, artros
• Sömnsvårigheter 
 och stress
• Huvudvärk och migrän

• Cirkulations- och 
 lymfatiska  besvär
• Idrottskador
• Andningsbesvär
• Bäckenbesvär efter
 förlossning  

Vanliga besvär jag behandlar

Ta reda på grundorsak till dina besvär

Prova OSTEOPATI 
  Osteopati är en mjuk holistisk behandlingsform som passar alla!

Silvio Cannava

Osteopati
Behandling med helhetssyn 

Ekerö Centrum
Ansluten till Actiway 

och Svenska Osteopatförbundet 

Välkomna att boka tid! 
Onlinebokning: 

www.salongcosmetae.se
Tel. 0730- 82 14 12

Nya kunder 20 % rabatt 
på ordinarie pris
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SKOLVAL 201
Från den  januari – 1  februari ska du göra skolval till 
förskoleklass i Självservice Barn och utbildning. Information 
om skolvalet kommer att skickas hem till berörda 
vårdnadshavare under vecka . 
Du kan läsa mer och hitta länk till Självservice Barn och 
utbildning på www.ekero.se/skolval201

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.

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

MÄLARÖARNA | I mit-
ten av december gjorde 
Hyresgästföreningen och 
Ekerö bostäder en överens-
kommelse om 2019 års hyror. 
Överenskommelsen innebär att 
bostadshyrorna höjs med mellan 
2,1 procent och 3,19 procent.

Höjningen gäller från 1 januari 
2019 och omfattar 855 lägenheter. 
Den generella årliga höjningen är 
2,1 procent och därutöver får Ekerö 
bostäder ytterligare 0,1 procents 
höjning i de flesta områden för 
införandet av öppen fiber och 0,5 
procent för ett pilotprojekt med 
kvartersvärdar. 

– Vi vill underlätta för hyres-
gästerna att på ett smidigt sätt 
kunna hantera sina grovsopor. 
Dagens hantering fungerar inte 
på tillfredsställande sätt och 
medför en hel del oreda, stort ex-
tra arbete för våra bovärdar och 

missnöje hos hyresgästerna. Vi 
tror att en kvartersvärd som också 
bor i området, kan ha tillsyn på ett 
bra sätt och bidra till bättre ord-
ning gällande sophantering och 
i gemensamma utrymmen. En 
kvartersvärd deltidsanställs och 
beräknas arbete cirka 16 timmar 
per månad. Vi hoppas också att en 
kvartersvärd blir en länk i dialo-
gen mellan oss och hyresgästerna 
samt bidrar till att hyresgästerna 

samverkar mer för egen trivsel 
och trygghet i bostadsområdet, 
säger Timo Siikaluoma, vd på 
Ekerö bostäder. 

Parkeringar, garage och extra 
förråd som också omfattas av för-
handlingen, kommer få nya må-
nadshyror som bättre ska avspegla 
bruksvärdet på parkeringar, garage 
och förråd i Ekerö kommun.

Hyran i hamn för 2019 KOMMUNEN | Sedan novem-
ber före jul är Ekerö kommuns 
Krakowkrubba, med sina 
berättelser om världsarven 
Drottningholm och Birka, på 
besök i Hallwylska muséet allde-
les invid Nybroplan i Stockholm.

Ekerös krubba är i gott sällskap 
tillsammans med ett stort antal 
Krakowkrubbor komna direkt 
från Historiska muséet i Krakow, i 
en lika unik som glittrande utställ-
ning som har blivit en publikfram-
gång.

– Utställningen har redan setts av 
över 7 000 besökare, det är mycket 
glädjande, berättar utställningens 
producent Anna Glowacki. 

Det ryms många dimensioner, 
alla kan hitta något intressant och 
spännande i en Krakowkrubba, 
det är säker en av förklaringarna 
till succén. I krubborna finns ock-
så en detaljrikedom som talar både 
till barn och vuxna. Det gäller inte 

minst Ekerökrubban, som man 
kan studera länge och ändå hela ti-
den hitta nya berättelser. 

Utställningen är öppen till den 
27 januari.

Kommunens krubba
på besök i Stockholm

HYRESMARKNADEN

”Dagens hantering 
fungerar inte på till-
fredsställande sätt och 
medför en hel del oreda”

Hyreshöjningen ska bland annat finansiera att Ekerö bostäder deltidsanställer 
kvartersvärdar för att hålla ordning i området.             FOTO: ARKIV

Kommunens Krakowkrubba är i gott 
sällskap på Hallwylska muséet där 
även många krubbor från Historiska 
muséet i Krakow visas.  

 FOTO: ERIK LERNESTÅL

Domstol återförvisar miljöärende
SVARTSJÖ | Strax före jul kom beslutet om att Mark- och miljööverdom-
stolen återförvisat ett ärende till Mark- och miljödomstolen för vidare 
utredning. Det gäller frågan om vem som är ansvarig för att undersöka 
den avfallsdeponi som finns i en privat trädgård på Färingsö. Tidigare har 
kommunens miljönämnd bedömt att det är förra ägarna som ska stå för 
utredningen, men detta beslut har sedan överklagats i två instanser.

BABYSIM & SIMSKOLA 
SIMSKUNSKAP 

FÖR ALLA!

B A BYS I M     &  S I M S KO LO R

BABYSIM • SMÅBARNSSIMSKOLA • TEKNIK-
GRUPPER • VUXENCRAWL & VUXENSIMSKOLA

WWW.TRAMPOOLIN.COM  •  08-506 212 42

PÅ EK-

GÅRDEN

EKERÖ

B O K A V Å R E N S
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– Jag visste 
inte att 
skridskor 
var så kul!

Vi bjuder på isbana hela vintern.

VÄLKOMNA TILL

11:00 – 14:30
12:00 – 21:30 

RESTAURANGJUNGFRUSUND

B R Y G G A VA G E N  1 3 3

E K E R O  0 8 5 5 6 3 5 0 0 0

I N F O @ R E S T J U N G F R U S U N D . S E

W W W . R E S T J U N G F R U S U N D . S E

..

..

LÖR

TIS – FRE

SE HEMSIDA OCH SOCIALA MEDIER
FÖR FULLSTÄNDIG MENY SAMT 
ANNAT KUL SOM HÄNDER!

08-560 313 31
www.naprapaternaekerö.se

Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

Snöskottning kan vara en riktig ryggplågare.  
Vi finns här för dig!
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MÄLARÖKYRKAN
EKERÖ

Bidra till en bättre värld 

genom att handla prisvärt hos oss! 

Skänk saker. Köp saker. 

Bidra till bistånd och återvinning.

Troxhammar Gård, Färingsö

Tfn: 076-547 09 14

www.kyrkornassecondhandekero.se

www.facebook.com/Kyrkornas-Secondhand-Ekerö

7 söndagar start 24/2 
Ölsta Folkets Hus

För dig som är nybörjare: Baskurs, 18-19:30
Träna vidare: Påbyggnadskurs, 18:45-20:15
700 kr/person och kurs.
 
Välkommen!

Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
Vid frågor: 076-7712900/070-6841122
Kursavgiften betalas in på vårt 
plusgiro 73 11 20 -2

7 söönddagar start 24//2
ÖÖÖlllssstttaaa FFFooolllkkkeeetttsss HHHuuusss

För dig som är nybörjare: Baskurs, 18-19:30
TrTränänaa vividadarere:: PåPåbybyggggnanadsdskukursrs, 1818:4:455-2020:1:155
707000 krkr/p/perersosonn ocochh kukursrs.

Välkommen!

Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
ViVidd ffråågor: 070766-7777121290900/0/070700-66
Kursavgiften betalas in på vårt
lplus igiro 7733 1111 2200 2-2

  

d

Buggkurs! 

Varmt välkomna!

pp y
66866888414141112121212122222
t t 

!

Söndag 17/2, kl 15-18 
Ölsta Folkets Hus

En kurs för dig som vill prova på eller fräscha 
upp din dans. 200 kr/person. Sedan följer 7 
söndagskvällar med bas- och påbyggnadskurs. 

Välkommen!

Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
Vid frågor: 076-7712900/070-6841122
Kursavgiften betalas in på vårt 
plusgiro 73 11 20 -2

SSöönddag 117//22, kkll 115-1188 
ÖÖÖlllssstttaaa FFFooolllkkkeeetttsss HHHuuusss

En kurs för dig som vill prova på eller fräscha
upuppp didinn dadansns. 202000 krkr/p/perersosonn. SSededanan ffölöljejerr 77 
sösöndndagagskskvävällllarar mmeded bbasas- ocochh påpåbybyggggnanadsdskukursrs.

Välkommen!

Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
ViVidd frfrågågoror:: 070766-7777121290900/0/070700-66
Kursavgiften betalas in på vårt
plplususgigiroro 7733 1111 2200 2-2
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Har du en fråga till 
kommunens infor-
mationschef? 
Maila din fråga till: 
radio@malaroar-
nasnyheter.se
och få svar direkt 
i tidningens radio-
program torsdagar 
kl 17-19  i Radio 
Viking, 101,4

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

Varför är det så mörkt kring Eke-
byhovs slott? Här borde en ljus-
designer inkallas för att skapa en 
effektfull belysning kring slot-
tet samtidigt som de som tar sin 
kvällspromenad i parken ska få be-
lysning så de känner sig trygga.
   – Jag frågade teknik- och exploate-
ringskontoret om de har några planer 
på att göra någonting sådant kring 
slottet och i parken, de har inget upp-
drag på detta i nuläget. Men frågestäl-
laren kan självklart kontakta de förtro-
endevalda med ett förslag om detta. 

De röda bullerplanken som vetter 
mot Närlunda längs Ekerövägen, 
har varit i väldigt dåligt skick och 
på några ställen har de varit på väg  
väg att falla sönder. När byggdes 
de? Vad var kostnaden för plan-
ken? De bör nog ersättas till helt 
nya och inte bara lappas och lagas. 
Finns det någon plan för detta?

– Ekerö kommun ansvarar för bul-
lerplanken från Ekerö centrum fram 
till den plats där Destination Ekerö 
ligger. Jag har ingen uppgift om kost-
naden för dessa eller när de byggdes. 
Däremot vet jag att kommunen håller 

på att laga och ersätta trasiga plank. De 
större hålen som förekommit i plan-
ken har uppkommit på grund av att en 

bil kört in i planket. Teknik- och ex-
ploateringskontoret har en plan för att 
planken ska repareras och underhållas.

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

– Artikeln handlade om ridskolan 
som ligger nedanför Ekebyhovs slott. 
Man har rustat upp flera av byggnader-
na i området, men jag har inga uppgif-
ter om planer för att det ska byggas 
nytt i slottets omedelbara närhet. Slot-
tet är också kulturminnesmärkt vilket 
innebär att kommunen inte kan göra 
någonting med vare sig slottet eller 
slottsområdet utan att länsantikvarie 
och länsmuseet är inblandade.  

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Varför så mörkt kring slottet?

En läsare undrar varför det är så mörkt kring Ekebyhovs slott och efterlyser en ljusde-
signer för att skapa effektfull belysning kring slottet.                                       Foto: Ewa Linnros

RADIO LYSSNA

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

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

Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4 

eller via webben www.radioviking.se

24 januari 
är vi tillbaka!

Med Ewa Linnros 
och Jocke Jonsson 

torsdagar 17-19  på 
Radio Viking 101,4

Repris på www.malaroarnasnyheter.se

Vi kollar vad politikerna har på gång.  
Senaste nytt inom sport och kultur.
Kommunens kommunikationschef     
svarar på era inskickade frågor och så 
berättar vi om en 70-åring fylld av his-
toria och nutid... Vi hörs! Ewa & Jocke  nyheterMÄLARÖARNAS

01,4444444444444444444444444444444444444444444 

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

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

 GOD KVÄLL Mälaröarna
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HEJ ARBETSGIVARE 

På jobbmässan möts arbetssökande 
och medverkande arbetsgivare under 

trivsamma former. 

Vare sig dina personalbehov är akuta 

till rätt plats. 

Säkra din plats på mässan redan idag 
– antalet ”utställarplatser” är begränsat.

Välkommen!

HITTA PERSONAL 
PÅ JOBBMÄSSAN!

11 
MARS

VILL DU 

MEDVERKA?

Mejla 
jobbcenter

@ekero.se

Ekerö Kulturhus 

15-17

JOBB- OCH UTBILDNINGSMÄSSA 11 MARS

KÖPER DINA PRYLAR 
Stora som små partier, Även dödsbon.  

Röjning och grovstädning, Allt efter behov! 

<> Nu även Släktforskning till fasta priser <> 

Tel: 072-922 92 54  

malaroantik.se 

MÄLARÖARNA | Mälaröarnas 
ornitologiska förening (MOF) 
anordnade för nittonde året i 
rad det populära artrallyt i kom-
munen. 

Den 13 januari gick artracet av sta-
peln. Mellan klockan 7 och 14 ge-
nomfördes artracet i kommunen. 

Artrallyt är förutom en spännande 
tävling, en bra genomräkning av 
Ekerös vinterfåglar. Det hela går ut 
på att se mest fågelarter under den-
na tid. Fyra lag och sammanlagt 
elva personer kom till start och det 
sågs totalt 60 arter.

– En bra siffra då isen börjar läg-
ga sig runt om våra öar, men några 

ytor var öppna och gav stora kon-
centrationer av sjöfågel. Även det 
fina vädret bidrog till att fåglarna 
var lite mer rörliga och några sjöng 
till och med vårstrofer, berättar 
Gigi Sahlstrand, mälaröbo och yr-
kesverksam fågelskådare.

På delad förstaplats med 51 arter 
vardera kom lag ”Rapphönan”, 

bestående av Marianne Dannbeck, 
Annika Morberg, Eva Johans-
son och Gigi Sahlstrand och lag 
”MaLi”, där Mats Andersson och 
Linus Brobacke ingår.

Rapphönan som är ett fristående 
nationellt nätverk för tjejer som 
skådar fågel, firar tio år i år. Syftet 

med Rapphönan är att coacha tjejer 
som skådar, eller vill börja samt att 
underlätta för dem att lära känna 
varandra och engagera sig i fågel-
föreningarna.
                         

                          EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

60 arter noterades vid årets artrace 

NATUR

T.v: Lag ”Rapphönan” som tog en delad första plats i årets artrace. T.h: Vacker tidig start för lag ”Rapphönan” vid Menhammarsviken.                                FOTO: FÅGELGUIDNING.SE

”...några sjöng till och med vårstrofer” ’’
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FÄRINGSÖ | Det började med 
barndans på Mälarö tränings-
verk när Lucas Karlsson från 
Stenhamra var fem år. Nu är han 
tolv år och under hösten har han 
dansat på både Scandinavium 
och i Globen i Mia Skäringers 
senaste show. Snart är det dags 
för honom att ge sig ut på turné 
igen.

Under oktober och november res-
te Lucas runt i Sverige med Mia 
Skäringers föreställning ”No more 
fucks to give” och hänförde publi-
ken i sitt dansnummer. Men trots 
150 000 sålda biljetter, varav två 
utsålda Globenföreställningar, tar 
Lucas uppståndelsen med ro. 

– Jag tänker så här: ”jag vet att jag 
kan det jag ska göra” och då behö-
ver jag inte vara nervös, konstate-
rar Lucas krasst, där han är tillbaka 
på Mälarö träningsverk på Ekerö, 
där allting började i en barndans-
grupp när han var fem år.

Den konstaterande inställning-
en förklarar hur Lucas kunde se så 
cool ut när han dansade till Ham-
pus Nessvolds sång ”Be a man” in-
för fullsatta läktare i Globen. Feed-

backen på hans dans blev enormt 
positiv och han har hyllats både av 
många i branschen och i kommen-
tarer på sociala medier och många 
har undrat vem den begåvade dan-
saren är. Nu har Lucas precis tackat 
ja till att vara med på ytterligare en 
turné, så i mars är det dags för ännu 
tio föreställningar, men med en 
annan gästartist som han ska dansa 
till denna gång.

Förfrågan fick Lucas genom dans-
skolan House of Shapes, där han 
deltar i en elitsatsning som förbe-
reder unga dansare för artistlivet. 
Hans danslärare Bianca Fernström, 
har gjort koreografin. 

– En av Lucas absolut största 
styrkor är hans stora inlärningska-
pacitet. De flesta tolvåringar skulle 
inte klara av att lära in den svåra 
koreografin som dansen har, men 
Lucas gjorde det på hur kort tid 
som helst, trots att det gjordes änd-
ringar så sent som ett par timmar 
innan premiären, berättar Lucas 
mamma Annie Karlsson.

Men förutom den höga inlär-
ningsförmågan och att kunna 
hålla nervositeten i schack, är en 

av Lucas tillgångar ett väl genom-
tänkt förhållningssätt till det han 
gör.

– Att dansa är inte en idrott utan 
en konstform och det handlar om 

att skådespela och förmedla en 
känsla, säger han.

Med den inställningen vann han 
inte bara två grenar i en stor natio-
nell tävling nyligen, utan fick även 

en särskild utmärkelse för sin atti-
tyd och självklarhet i att nå ut till 
publiken. 

Att vara på turné med några av 
Sveriges största artister har varit 
en stor upplevelse för Lucas och 
tillsammans med någon av sina 
föräldrar vid sin sidan, har han fått 
en inblick i såväl showvärlden som 
den sfär där jämlikhet är en huvud-
fråga, liksom hur viktigt det är att 
alla ska få vara sig själva, utifrån 
sina egna förutsättningar. Tankar 
som han också själv utvecklat un-
der de år som han hållit på med en 
konstform där tjejer är i majoritet.

Men även om dansen givit Lucas 
stora, minnesvärda upplevelser 
redan som barn, är det ändå mest 
av allt det han själv får ut av själva 
dansandet som gör att den upptar 
en stor del av hans liv.

– Dansen får mig att må väldigt 
bra och jag dansar överallt, i prov-
rum och på alla möjliga andra 
ställen. Och när jag inte kan dansa 
i verkligheten, så dansar jag i mitt 
huvud.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Lucas turnerar med Mia

DANS

Lucas Karlsson har fått känna på turnélivet tillsammans med Mia Skäringer. På 
bilden syns även Nellie Carlsson som också dansar i föreställningen.    FOTO: PRIVAT

FÄRINGSÖ | Strax innan jul vann 
13-åriga Siri Leijon från Färingsö 
Sverigefinalen i talangtävlingen 
”Stjärnskott jul”. Nu drömmer 
hon om att få chansen att sjunga 
på ännu större scener.

– Jag blev helt chockad, men jätte-
lycklig och stolt, berättar Siri om 
den stora tävlingen som hon vann i 
konkurrens med 800 sökande.

– Jag kom med i deltävlingen 
i Heron City, men den vann jag 
inte. Efter tävlingen blev jag dock 
uttagen som ”joker” till finalen 
som ägde rum under en 24-tim-
marskryssning med Viking Amo-
rella i slutet av december. Det var 
jättemånga duktiga deltagare och 
jag trodde aldrig att jag skulle vin-
na.

Arrangörerna hade dock slagits 
av Siris talang och tyckte att hon 
förtjänade att komma vidare, vil-
ket blev hennes biljett till segern. 

Många kända artister har tidiga-
re deltagit i Stjärnskottstävling-
ar som blivit en språngbräda till 
framgång. Till exempel har Sanna 
Nielsen, Eric Saade, Zara Larsson, 

Molly Sandén och Lisa Nilsson 
varit med i starten av sina karri-
ärer. 

Siri har också deltagit tidigare 
och även tävlat i flera andra talang-
tävlingar runt om i Sverige.

– Jag har utvecklats mycket se-
dan jag var med i min första täv-
ling som var skolans talangtävling 
2015. Bland annat har det varit en 
utmaning för mig att våga röra 
mig på scenen, säger Siri och be-
rättar att hon har gott stöd från 
familjen, både rent musikaliskt 
och när det gäller att åka runt till 
tävlingar.

Det är mycket sång och musik i 
familjen Leijon på i Kungsbryg-
ganområdet nära Svartsjö. Mam-
ma Cecilia sjunger en hel del och 
båda Siris bröder är musikaliska 
och såväl sjunger som spelar in-
strument i olika sammanhang. 
Siri själv spelar både piano och 
ukulele och kompar sig själv när 
hon övar.

– Jag försöker skriva lite eget ma-
terial, men annars blir det myck-
et topplistemusik. I Stjärnskott 

sjöng jag Meghan Trainors  ”I’ll be 
home”.

När Siri får frågan om hur länge 
hon sjungit, ler hon och tittar på 
Cecilia.

– När Siri var liten och gick i för-
skolan sa personalen ”man vet all-
tid var hon är, för man hör henne 
sjunga hela tiden”, berättar mam-
ma Cecilia Leijon som kan bekräfta 
att det är samma sak hemma; Siris 
sång hörs mest hela tiden, i alla fall 
när hon är på gott humör.

Förutom sången satsar Siri en hel 
del energi på skolarbete. Hon går 
i årskurs sju på Uppgårdsskolan i 
Stenhamra och hinner även med 
att träna gymnastik.

– Jag tycker att skolan är jätterolig 
och vill först gå ut gymnasiet, sen 
skulle jag gärna vilja hålla på med 
musik. Jag drömmer också om att 
söka till Idol, men man måste fylla 
sexton det året man söker, så jag har 
några år kvar. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Siri är en riktig stjärna

TALANGTÄVLING ”Jag drömmer också om att söka till Idol...” ’’

Siri Leijon tillsammans med Isa Tengblad,  gästartist, Isak Uddström, gästartist, 
som vann Stjärnskott 2018 och Alma Dahlberg, konferencier.                FOTO: PRIVAT
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VUXNA FRÅN 15 ÅR
ANTA UTMANINGEN!

Våga träna judo i Ekerö Budo.
Två GRATIS prova-på-träningar!

Vid frågor maila till 
judo@ekerobudo.com

Mer info på www.ekerobudo.compå www.ekerobudo.com

NYFIKEN PÅ JUDO?
Barn fr 4 år är varmt välkomna 
att prova på judo i Ekerö Budo.
Två GRATIS prova-på-träningar!

Vid frågor maila till 
judo@ekerobudo.com

Mer info på www.ekerobudo.comwww.ekerobudo.comMer info på ww

Entreprenadbesiktningar
Statusbesiktningar

Elrevisionsbesiktningar
Termografering
Energimätning 

OVK
Vi erbjuder hela besiktningsgrupper 

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

Vi arbetar över hela Sverige med lokalkontor på Ekerö
EKERÖ BIO

Erskinesalen 2 februari kl 19 - 22.30
Introduktion kl 18.40. Biljetter 265 kr finns  
på Mälaröarnas bokhandel & olstafolkpark.se 

Carmen
Bizet

Clémentine Margaine
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INNEBANDY | Herrar div 2.: 26/1 kl 14:15 Mälaröhallen: Ekerö IK - Ingarö IF
INNEBANDY | Herrar div 5 B.: 26/1 kl 16:15 Mälaröhallen: Adelsö IF - Ekerö IK (B)
ISHOCKEY | Hockeytrean östra forts.: 25/1 kl 19:00 Allhallen: Ekerö/Skå IK - Tierps HK • 5/2 kl 19:00 Allhallen: Ekerö/Skå IK - KTH IF

Sporten

Matcher & tabeller

LÄGET DEN 21 JAN

HEMMAMATCHER TILL DEN 5 JAN

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

BASKET
Damer div 2 n
Telge Stars 6 6  0 509 - 285 12
Djurgården Basket 7 6  1 600 - 329 12
Visby BBK 6 4  2 463 - 383 8
KFUM Fryshuset 8 4  4 516 - 457 8
Västerås Basket 7 3  4 364 - 446 6
KFUM Gävle 7 3  4 331 - 400 6
KFUM Ekerö 7 2  5 323 - 509 4
Hammarby Basket 8 0  8 306 - 603 0

INNEBANDY 
Herrar div 2 
Åkersberga IBF 15 12 2 1 121 - 58 38
Hammarb. IBK 15 11 0 4 106 - 78 33
Ekerö IK 15 8 1 6 135 - 94 25
Balrog B/S IK 14 8 1 5 93 - 75 25
Nacka Wallen. IBK 15 7 3 5 76 - 70 24
Råsunda IS 14 8 0 6 94 - 102 24
Ingarö IF 15 6 4 5 93 - 89 22
IBF Offensiv Lid. 15 6 3 6 119 - 98 21
Värmdö IF (B 15 6 2 7 95 - 81 20
Grimsta AIK 15 6 1 8 83 - 79 19
Huddinge IBS 16 5 2 9 97 - 90 17
Runby IBK 15 4 1 10 93 - 150 13
Tumba GoIF 15 0 0 15 48 - 189 0

INNEBANDY
Herrar div 5 B
IBF Off.Lid. (B) 9 8 1 0 104 - 30 25
Jakobsb. IBF (B) 10 7 2 1 87 - 45 23
Järfälla IBK (B) 8 7 1 0 73 - 29 22
Lokom. Kista IBF 10 5 2 3 63 - 50 17
Ekerö IK (B) 10 4 0 6 58 - 61 12
Vällingby BK 10 3 2 5 50 - 58 11
Häss. SK IBK (C) 10 2 3 5 60 - 69 9
Ängby IF (B) 8 3 0 5 43 - 75 9
Stäkets IF 9 2 1 6 39 - 53 7
Adelsö IF 10 0 0 10 34 - 141 0

ISHOCKEY
Hockeytrean östra forts
Tierps HK 7 6 0 1 32 - 14 18
IFK Österåk. V. HC 7 5 1 1 31 - 19 16
IK Waxholm 6 4 1 1 35 - 18 14
Ekerö/Skå IK 6 3 1 2 32 - 28 10
KTH IF 7 1 2 4 20 - 33 7
Kista HC 7 2 1 4 22 - 36 7
Norrtälje IK 7 2 0 5 16 - 28 6
Solna SK 7 1 0 6 24 - 36 3

KLÄTTRING | I början av decem-
ber klättrade 18-årige Ymer Alber 
från Ekerö hem två guld i juni-
or-SM. Men redan tidigare i år 
har han både varit i VM-semifinal 
och vunnit dubbla nordiska mäs-
terskap. Under julhelgen planerar 
han dessutom att vara den förste 
på tio år som klarar av en av 
världens svåraste klättringsleder 
i Thailand. 

Trots sin unga ålder är Ymer en 
rutinerad klättrare och framgång-
arna har inte låtit vänta på sig. Ti-
digare i år kom han till semifinal  i 
ledklättring på junior-VM i Mosk-
va, blev nordisk mästare på juni-
or-NM i ”lead” och fyra i ”boul-
der”. I junior-SM vann han i båda 
dessa grenar.

– Jag har klättrat på allvar sedan 
jag var 8 år och jag började också 
tävla i den åldern. Båda mina för-
äldrar klättrade när jag var liten och 
pappa håller på fortfarande, berät-
tar Ymer.

Under jul- och nyårshelgen reser 
Ymer med familjen till Thailand 
där en stor utmaning väntar.

– Jag ska klättra en led som he-
ter Greed vid Tonsai beach i Krabi 
och som ingen har klarat på tio år. 
Den har svårighetsgrad 8C+ och 
har suttit uppe sedan 1997. Jag var 
nära att klara den i somras, men 

det var för varmt och fuktigt. Den 
här gången ska jag dit och se om 
jag kan sätta den nu när den är 
torr. 

När det inte är regnperiod räk-
nar han med att klimatet är mer 
gynnsamt och hoppas på att kla-

ra bedriften, med hjälp av pappa 
Björn Alber som säkrar upp linor-
na.

Ymer berättar om vad det är i 
klättringen som gör att han fastnat 
för den sporten.

– Man får många adrenalinkickar 

utan att det är en farlig sport. Men 
det är också en sport som är väldigt 
bred. I den ena änden finns de sto-
ra utmaningarna och den enorma 
känslan när man klarar något som 
man satsat länge på, en tävling eller 
en svår led. Men i den andra änden 

kan man träffa några kompisar och
klättra en enkel led bara för att det
är roligt.

Ymer är även en dedikerad
paddlare och har varit regerande
distriktsmästare under flera år. 

– Paddlingen är ett bra komple-
ment till klättringen då det ger en
bra kondis, vilket annars inte är
min starka sida.

Förutom att vara en framgångs-
rik idrottsman går Ymer tredje och
sista året på naturprogrammet på
Atletica idrottsgymnasium.

– Jag vill ha en bred bas när jag
ska läsa vidare. Men efter skolan
tänker jag att jag ska ha ett sabbat-
sår då jag ägnar mig åt att träna, täv-
la och jobba, innan jag bestämmer
vad jag ska satsa på för utbildning.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ymer rör sig på hög höjd

’’’’Jag ska klättra en 
led som heter Greed 
vid Tonsai beach i 
Krabioch som ingen 
har klarat på tio år’’

På bilden syns Ymer Alber visa sina klättringsförmågor under junior-VM i Moskva där han gick till semifinal i ledklättring.  
 FOTO: PRIVAT

Sportnyhet? 
Skicka kort text till 

sporten@malaroarnasnyheter.se
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BEGRÄNSAT ANTAL  
BILAR MED AUTOMAT 
TILL SPECIALPRIS.

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

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

Bilen på bilden är extrautrustad.

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

Läs mer om aktuella erbjudanden  
på skodastockholm.se

OCTAVIA COMBI Style TSI 115 hk DSG Automat  

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

PRIVATLEASING  
FR. 2 599 KR / MÅNŠKODA 

CONNECT
APPLE 

CARPLAY

Gamla Huset                           Butik

Du hittar oss vid Åkerstigen 93, Ekerö

Telefon: 08-560 30121 -     Gamla Huset Butik

 Vardagar 11-18 & Lördag 11-16

  

Heminredning

Presentartiklar

Vintage & Antikt

SCHACK | Nya lokaler, 
tillskott av juniorer, aktiv 
tävlingsgrupp och möj-
lighet att spela schack 
i skolan –  Mälaröarnas 
schacksällskap etablerat 
sig allt starkare i kommu-
nen. 

Efter att ha tränat i Ekerö 
bibliotek under åtta år har 
Mälaröarnas schacksällskap 
(MöSS) bytt träningslokal. 
Efter årsskiftet håller de istäl-
let till i Tappströmsskolan.

– Förutom vår flytt till 
biblioteket, har den stora 

internationella Riltontur-
neringen avgjorts i Stock-
holm under årets första 
dagar. MöSS hade i år fyra 
deltagare, tre i 1800-klas-
sen för spelarna med lägsta 
ratingtal och en i den något 
starkare Elo-klassen, berät-
tar Björn Pilström.

I 1800-klassen placerade 
sig Carl-Oscar Pilström bäst 
med 4,5 poäng av 8 och en 
35:e plats av de 87 som full-
följde. Björn Pilström och 
Leo Granberg fick båda 4 po-
äng och blev placerade som 
44:a respektive 50:e. Jacob 

Hagström i Elo-Klassen fick 
4 poäng av 9 och blev 94:a av 
150 deltagare.

Klubben har under senas-
te tiden fått in ett antal unga 
juniorer, bland annat femte-
klassare från Ekebyhovssko-
lan som ska tävla i ungdom-
stävlingen ”Schack-56:an” 
senare i vår. Björn Pilström 
berättar även att han erbjud-
er schack som ”Elevens val” 
på Ekebyhovsskolan under 
våren.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Schackklubben växer

På bilden fr.v. Björn Pilström, Carl-Oscar Pilström, Jacob Hagström och Leo Granberg.
 FOTO: LARS OA HEDLUND
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Var finns äldres
valmöjligheter?

REPLIK

Inledningsvis vill jag ge min 
syn på de inledande frågorna 
i artikel i Mälaröarnas nyhe-
ter numme 20.

1.  Ekerö kommun har 
inte bara ambitioner utan 
utför redan sedan lång tid 
tillbaka ett alldeles utmärkt 
arbete med vår miljö, delvis 
med hjälp av våra stora väg-
föreningar, Närlunda och 
Stockby.

2.  Att Ekerö kommun ska 
utforma lokala åtgärder för 
att lösa eventuella klimat-
problem, vilka är globala, 
är ett orimligt krav på vår 
kommun.

3.  Enda anledningen till 
att Ekerö kommun inte är 
med i ”Fossilfritt Sverige” 
är att vi har kloka politiker, 
som sannolikt insett att kli-
matfrågan har blivit politise-
rad och saknar vetenskaplig 
grund.

Alla förslag på hur vi ska 
minska våra utsläpp av växt-
husgaser är irrelevanta. Vill 
vi minska vårt oljeberoende 
är det en separat fråga, som 
inte har med klimatet att 
göra. Efter 30 års intensiv 
forskning har FN:s klimat-

panels (IPCC) hypotes (giss-
ning) ännu inte kunnat vali-
deras. Den liknar numera 
snarare en villfarelse.

När gemene man inser 
detta drabbar det sannolikt 
många av våra svenska 
politiker. Förhoppningsvis 
gäller detta inte våra förtro-
endevalda i Ekerö kommun, 
då dessa hittills stått emot 
många vansinniga pålagor 
från diverse myndigheter. 

Hänvisningen till klimat-
aktivisten agronom Johan 
Rockström, visar var insän-
daren hämtat sin informa-
tion. Hans propaganda, 
väl dokumenterad i boken 
”Den stora förnekelsen” 
utgiven 2011, har inte slagit 
in. Där skriver han bland 
annat att ”Vetenskapen 
kommer aldrig att kunna ge 
definitiva svar på kompli-
cerade frågor som t.ex. hur 
känslig planeten är för våra 
utsläpp av växthusgaser 
(sidan 47)”.

Man undrar naturligtvis 
hur Rockström själv kan 
vara så säker på sin sak när 
vetenskapen inte vet vad 
som är sant eller falskt?

– T. Norling

REPLIK

I sitt genmäle tycker Sam 
Spjuth, Rolf Bergenstråhle 
och Mattias Hellström att 
det är ”intressant att jag 
bortser från svensk forsk-
ning på området”. Man 
hänvisar (utan att ange 
detta) till en rapport av 
Lena Magnusson Turner 
och Roger Andersson som 
man menar vederlägger 
mina synpunkter. För 
det första: Rapporten är 
just en rapport och inte 
”forskning” i ordets rätta 
bemärkelse, då den såvitt 
jag kan se inte blivit publ-
icerad i någon vetenskaplig 
tidsskrift och därmed inte 
blivit utsatt för peer-re-

view. Helt följdriktigt 
verkar den heller inte 
citeras av andra forskare, 
detta till skillnad från den 
faktiska forskning som 
jag tidigare hänvisat till. 
För det andra: Rapporten 
berör främst omvandlingar 
av attraktiva hyresrätter 
i Stockholms innerstad. 
Resultatet kan svårligen 
överföras till misskötta 
hyresrätter i vad som 
beskrivs som ett blivande 
”segregerat slumområde” 
med svartmögel i badrum 
och uppruttnade fasader, 
där en stigande andel 
boende inte försörjer 
sig själva. För det tredje: 
Tvärtemot vad de boende 
på Gustavavägen påstår 

framkommer ju i rapporten 
att benägenheten att flytta 
vidare efter ombildning 
var högre än den gängse 
rörligheten. Endast jämfört 
med hyresfastigheter var 
benägenheten att flytta 
mindre, vilket ju inte borde 
förvåna någon. Hyresrätten 
är ju per definition ett mer 
flexibelt boende än en 
bostadsrätt.

Jag bortser alltså inte från 
forskning, däremot från en 
ej faktagranskad rapport 
vars resultat inte kommer 
fram till det ni påstår, och 
därtill inte ens går att över-
föra till rådande förhållan-
den på Gustavavägen.

– Skeptiker

Gäller inte Gustavavägens förhållanden

Replik till ”ekeröbor”

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare! Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på 
 insändarplats samt även att 
korta ner inläggen.

Tack till Ekebyhovs-
kyrkan och de som ordnat 
julfesten. Den rymde så 
mycket värme,  glädje, 
musik och för att inte tala 
om den goda maten och 
dansen kring granen.

– Christina och 
Dieter Hofer, Helgö

Tusen tack till ”Micke” 
som helt okänd hjälpte 
mig vid Konsum 
Stenhamra den 3 januari, 
då min bil hade lagt av 
helt! Micke kom fram 
och erbjöd sig att åka 
hem efter sina startkablar. 
Vilken hjälte! 

– Kramar från tanten 
i gröna Saaben

rosor 
& tack

Har under hela jul-nyår-
trettonhelgen fått se baksi-
dan av jakten utanför vårt 
köksfönster.

Ut ur skogsdungen 
springer ett rådjur/vild-
svin ut på åkern jagad av 
tre hundar. Jägarna står då 
redo att sikta på djuret som 
springer. Djur ska inte skju-
tas när de springer då skade-
skjutning förekommer. Allt 
var traumatiskt att se. 

När jag själv var ute i 
skogen så blev jag skrämd 
av både hundskall och 
skrämskott, det var som 
ett slagfält. Vilken ångest 
djuren måste ha känt.

Djuren har ingen skog 
att gömma sig i. Tre hundar 

mot ett djur är inte mänsk-
ligt. Jakt nära bebyggelse 
och vägar med trafik är inte 
acceptabelt. Hundar ska vara 
kopplade i skogen.

Rådjur/vildsvin/räv/
älg/grävling/hare faller 
offer varje dag på grund av 
trafikolyckor här ute. Inget 
som minskar för att man 
jagar. Det som får olyckor 
att minska är hastigheten. 
Dessutom vet alla att bio-
logisk mångfald uppstår 
när skogen, djur, fåglar och 
insekter får leva ostört i 
skogen. Snälla visa respekt 
för allt levande.

– Ekeröbo som älskar 
livet på landet

Allt traumatiskt att se

Jag vårdar min 80-årige 
man i hemmet. Han har 
alzheimersdiagnos sedan 
18 månader tillbaka. Mina 
krafter avtar och mitt 
sociala liv är inskränkt. 

Han vägrar komma till 
dagverksamheten eller ett 
korttidsboende. Våra barn 
försöker bearbeta honom 
att acceptera ett annat boen-
de,  när mamma inte orkar 

längre. Det finns två grupp-
boende på gångavstånd från 
vår bostad och vi önskade 
köa till dem. Två gånger fick 
vi erbjudande från kommu-
nen till ett dyrt rum i ett 
nybyggt boende cirka en 
mil från bostaden. Alter-
nativet var ett rum i en li-
ten ”mörk” avdelning med 
sällskapsrum/matsal som 
liknade ett lagerrum.

När jag inte godtog detta, 

avslogs min ansökan om 
boende efter tre månader av 
kommunen. Handlar detta 
om att få alla rum uthyrda 
till varje pris? Var finns val-
möjligheter för äldre?

Är det regler Moderaterna 
och Kristdemokraterna har 
angivit kommunen eller är 
ni styrda centralt av riks-
dag/regering?

– En gammal mälaröbo

I december 2017 fick ekerö-
borna ett brev från Ekerö 
kommun och vår senaste 
entreprenör Roslagsvatten 
om hur vi skulle sköta han-
tering av våra sopor. Den 
uppfostrande tonen i brevet 
retade många medborgare 
och redovisades i insändare 
i Mälaröarnas nyheter, 
bland annat från underteck-
nad. I december kom årets 
julhälsning från kommu-
nen/Roslagsvatten.  ”Till 
innehavare av slambrunn/
slamtank.” Har de inte lärt 
sig någonting sedan senaste 
utskicket december 2017 då 
reaktionen från kunderna 
blev så stark? Tonen i brevet 
var densamma som förra 
året.

Uppmaningen till 
kunderna är omfattande: 
Brunnslock, anslutningar 

med mera ska vara välmar-
kerade och lättåtkomliga 
och kunna hanteras av en 
person, markera brunns-
lockets placering med 
märkt vimpel ”Slam”, 
fastighetsbeteckning eller 
vägadress ska märkas ut 
vid tomtinfart, i annat fall 
debiteras bomkörning, väg 
ska vara röjd från växtlighet 
till minst 3,5 meter bredd 
och 4,7 meter höjd. Tunga 
brunnslock (+15 kg)!? tar 
man 370 kronor för att föra 
åt sidan. Ingen ska uppen-
barligen känna sig ratad 
från att söka jobbet som 
slamtömmare eller sophäm-
tare, ung, gammal, man, 
kvinna etcetera.

Att ta ut en avgift på 370 
kronor för att föra brunns-
locket åt sidan infördes utan 
att kunderna informerades 

i förväg. Ett uppenbart 
avtalsbrott. Enligt upp-
gift fick en äldre dam som 
råkade ha två brunnslock 
på sin fastighet betala 740 
kronor extra. Enligt samma 
källa har flera medborgare 
kontaktat entreprenör och 
kommunen och klagat på 
denna plötsliga avgiftshöj-
ning. Dock utan resultat 
eller förklaring.

Det mest hårresande i 
detta brev är dock, ”Kunder 
som vill vara med”. De 
kunder som vill vara med 
ska motivera varför de vill 
vara med när slambilen 
kommer hem till vederbö-
rande för att tömma brunn-
nen. Även andra villkor ska 
uppfyllas för att du ska få 
vara med.

– Lasse Carlsson

Har de inte lärt sig något...

Undrar hur entreprenören 
i nyhetsbrevet kan glömma 
att ta upp om avverkningen 
av skogen vid Laxsjön i 
Löten, Ekerö? Kan man 
verkligen påstå att man 
medverkar till biologisk 
mångfald när man hugger 
ner ett helt skogsparti för 
att lasta upp en massa sten-
block från förbifarten på 
Lovö?! Vilka fåglar kommer 
att vilja bygga bo där utan 
gammelskogen? Dessutom 

har man låtit skogbolag 
märka ut ytterligare skog på 
andra sidan av schaktet, när 
ska det huggas ner? Detta 
är en skam med tanke på 
hur lite skog vi har kvar 
på Mälaröarna. En skymf 
mot de boende som gillar 
att plocka svamp eller att 
bara vara i skogen för rekre-
ation, eller att gå slingan 
runt sjöarna. Hur blir det 
för mångfalden av de vilda 
djur och fåglar som en gång 

bodde i skogen, har de fått 
ny skog? Det är skamligt 
att detta får ske med tanke 
på klimatförändringar och 
med tanke på att skogen är 
våra lungor. Ännu en gång 
får vi och miljön betala för 
att stora rika bolag vill tjäna 
ännu mer pengar, samtidigt 
får våra barn, barnbarn 
och vilda djur bo på sten-
kross. Mitt hjärta blöder.

– En miljö/klimatvän

Hjärtat blöder för djur och natur
Ekerö kommun måste 
rankas som nummer ett 
i landet när det gäller att 
negligera medborgarna 
genom att omvandla en 
trivsam kommun till något 
fult, ovälkommet och naket 
och fullständigt strunta  i 
de boende, medborgarna 
och väljarna, och miljön!   
Det finns faktiskt en folk-
vilja även mellan valen. 
Politikerna bygger en hän-
synslös storstadsmiljö (för 
politikerna),  som ingen 
efterfrågar med det ena gräs-
liga kvarteret efter det andra.  
Kulturen sätts helt åt sidan 
liksom miljön, där nu snart 
tre lador försvinner för gott, 
naturen skövlas i samma 
takt. 

Ekerös enda offentliga 
poppelallé är ett minne blott 
där tjänstemännen hänvisar 
till grenar och rötter. Ja det 
är faktiskt sant! Skadan sin 
storlek är ojämförlig och 

irreparabel i sin omfattning. 
Att återställa med ekplan-
teringar är huvudlöst då det 
tar 75 till 100 år innan man 
ser ett resultat, om träden 
överlever vill säga. Även 
konstbevattning har denna 
kommun varit rent usel på 
så varför ska detta plötsligt 
fungera. 

Jag säger nu öppet till alla 
röstberättigade; Rösta bort 
sittande styre till förmån 
för lokala partier, glöm inte 
detta 2022 och skicka pro-
testmail nu till kommunsty-
relsen eller sms! Ingen och 
jag menar ingen medborgare 
i denna kommun välkomnar 
eller har önskat nämnda ska-
degörelse som för evigt har 
förpassat en ljuvlig poppel-
allé till flis.

Skamligt beteende i en 
icke demokratisk Ekerö-
anda av de folkvalda!

– Bo i Närlunda

Förda bakom ljuset igen!

Tiotusen röda rosor till  
alla volontärer med vän-
liga stämmor, spelande 
Åke-fingrar, högläsande 
röst, bingoutrop och fan-
tastiska kaffekok- och tårt-
bagerskor. Alla kreativa 
glädjespridande fotogra-
fer, nallebjörnsmamma  
Maud, musikanter, dan-
sare och körsångare. Alla 
från Ekerö rullstolstaxi. 
Alla från Svenska kyrkan 
med själsligt stöd i form 
av ord, kaffe och kakor, 
djur och musik. Varma 
och engagerande mot-
tagande hos Kyrkornas 
Second Hand, Skytteholm 
konferens, Svegro och 
Per Norman. Fantastiskt 
Luciatåg av klass 5a 
och 5b med lärare från 
Närlundaskolan.Tomtefar 
John Wiktor Holm 
och Tomtemor Birgitta 
Lindgren.

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

Bolagsbildning 
Bokföring
Kund- & leverantörsfaktura-  

    hantering

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

Vi välkomnar nya kunder!

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer 

för ALLA bolagsformer och verksamheter

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

Detta är en annons från Mälarö Antik & Genealogi

Att gå igenom ett dödsbo kan 
vara ansträngande på många 
sätt. Fler och fler väljer idag 
att anlita hjälp med allt från 
sortering, värdering och upp-
köp till bortforsling, flytt och 
städning.

Mälarö Antik & Genealogi har sin verk-
samhet på Mälaröarna. Grundaren Mika-
el Lindgren har åtta års professionell er-
farenhet av värdering, köp och sälj samt 
dödsbohantering. 

En av hans viktigaste ledstjärnor är 
att ge så många föremål som möjligt en 
andra chans, antingen genom att säljas 
vidare eller skänkas bort till någon som 
kan ha glädje av dem. 

– Det viktigaste för mig är att man har 
ett respektfullt sätt när man tar hand om 
ett dödsbo och att man även kan bevara 
saker som inte har ett stort ekonomiskt 
värde, säger Mikael.

Mälarö Antik & Genealogi erbjuder allt 
från att köpa utvalda föremål och utföra 
mindre röjningar, till att ta hand om hela 
dödsbon. Allt på ett effektivt, noggrant 
och kunnigt sätt. Att alla kunder ska bli 
nöjda är en självklarhet för Mikael. 

– Jag är också noga med att ta hänsyn 
till de anhörigas önskemål och hjälper 
gärna till med att hålla ögonen öppna 
efter saker som kan vara viktiga för dem. 
Det kan vara allt från mormors gamla 
vigselring till gamla dokument eller fo-
tografier. 

Gamla släktfotografier kan ibland väcka 
kundernas intresse för det som är andra 
benet i verksamheten – släktforskning. 
Detta har Mikael tjugo års erfarenhet 
av och forskar fram folks anor till fasta 
priser. 

Ring eller maila för mer information 
eller förfrågningar. 

Mälarö Antik & Genealogi

072-922 92 54
info@malaroantik.se

malaroantik.se

Mälaröarnas egen 
antikhandlare och genealog
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EKEBYHOV | Margaretha 
Eriksson Abenius ställer ut 
bilder och textila alster på 
Ekebyhovs slottsgalleri till den 
3 februari. Därefter följer två 
Mälarökonstnärinnors utställ-
ning.

– Margaretha Eriksson Abenius 
har utbildat sig vid Nyckelviks-
skolan, Padgate College i England, 
Konstfack och har magisterexa-
men i bildpedagogik. Hon arbetar 
mest med olika textila tekniker så 
som tryck, broderi, tovning och 
måleri. 

– Jag blandar gärna olika mate-
rial och tekniker och prövar mej 
fram tills jag hittar intressanta 
lösningar. Jag återanvänder ofta 
material som i sig självt har något 
att berätta. Många av  bilderna från  
90-talet är till exempel gjorda på 
återvunnen segelduk, förklarar 
Margaretha.

– Själva undersökandet är en 
viktig del av den konstnärliga 
processen. Bilderna och objekten 
handlar om stort och smått, en 
fågel, en tröja, ett hål i isen, svarta 
hål och själar, beskriver hon.

Utställningen på Ekebyhovs slott 
blir lite av en retrospektiv utställ-
ning där hon kommer att visa både 

bilder och objekt i olika textila 
material och tekniker från de se-
naste 20 till 25  åren.

Den 9 februari är det dags för Mä-
larökonstnärinnorna Veronica 
Cornils Berg och Ane Svenheden 
att ställa ut i slottsgalleriet. De 
ställde ut tillsammans för första 
gången i i november hos Södertäl-
jes konstnärskrets. Utställningen 
går under titeln ”Samspråk II” och 
bjuder på alster i textil och metall.

Veronica Cornils Berg studerade 
vid Konstfack 1980 till 1985. Hon 
har deltagit i en rad samlingsut-
ställningar i Sverige och även ut-
omlands i Tyskland, Norge och 
USA. Hon har också haft flera se-

paratutställningar och just Ekeby-
hovs slott är henne extra kärt. Hon 
arbetade aktivt för utvecklingen av 
slottet som kommunens kultur-
centrum.

– Jag arbetar i stål , koppar, järn, 
mässing och papper. Mitt form-
språk är abstrakt, gärna monumen-
tal och seriell relief. Jag söker efter 
uttryck i metamorfoser för till 
exempel fjärde dimensionen. Jag 
kommer att visa nya, stora skulp-
turer i metall och koppar som jag 
egentligen har planerat för en sjuk-
husmiljö, säger Veronica.

Hon ställer ut tillsammans med  
Ane Svenheden.

– Våra former korresponderar så 

bra, fast vi arbetar i så olika mate-
rial, berättar Veronica.

Ane Svenheden arbetar med 
textilier.

– Veronica och jag ställde ut 
tillsammans i Södertälje i höstas 
med utställningen ”Samspråk”. 
Utställningen vi ska visa på Eke-
byhovs slott är densamma, plus 
lite extra då lokalerna är något 
större här. Våra verk i sig har olika 
uttryck och känsla, men de talar 
med varandra och berättar en ge-
mensam historia, säger Ane. 

Hon är uppvuxen i Norge och 
startade sin utbildning vid Arki-
tekthögskolan i Oslo 1996. Se-
dan studerade hon vid Central st. 
Martins College of art and design 

i London, HV-Skolan och Konst-
fack i Stockholm. 

Vad ger dig inspiration?
– Jag intresserar mig för klassis-

ka måleriska problemställningar 
som bruk av färg och komposi-
tion. Arbetet blir en konsekvens 
av en ständig iakttagelse av natu-
rens färger, ljus och rörelseformer. 
Jag samlar sinnlige erfarenheter 
och översätter mina intryck i en 
spontan och intuitiv process som 
får styras av hand och öga, berättar 
Ane.

Utställningen pågår till den 23 
februari. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Årets första utställningar på slottet

UTSTÄLLNING

Margaretha Eriksson Abenius Veronica Cornils Berg Ane Svenheden

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

• Skicka till 
pagang@malaro-
arnasnyheter.se
Manusstopp:
Måndag före
kl 12,  1,5 vecka
före utgivning.
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Galleri Utkiken
Konst ur Ekerö kommuns konstsam-
ling. Upplev konst i olika tekniker och 
uttryck, nytt och gammalt. Utställ-
ningen pågår t.o.m. 10/2.

Ekebyhovs slottsgalleri
Margaretha Ericson Abenius -Textil, 
mest bilder. Utställningen pågår 
t.o.m. 3/2.

 EVENEMANG

Film
”Domaren” . Regi: Richard Eyre, Eng-
land 2017. Medlemskort i Filmstudion 
berättigar till höstens samtliga filmer. 
Enstaka biljetter får ej säljas.
När: 24/1 kl 19.30
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum.
Arr: Ekerö filmstudio

Familjeföreställning
En härligt glad och sprudlande 
föreställning med Cirkus Traffofon 
som kommer på besök med sin varité 
Akropanik! Fr. 3 år. Gratisbiljetter 
hämtas på biblioteket.

När: 26/1 kl 13
Var: Biblioteket Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek

Ekebyhovs slott
26/1 kl 14: Gruppen Joyspring spelar 
jazz, brasilianskt och pop. Arr: När-
lundaskolan klass 6.
27/1 kl 14: ”Att arbeta med textilde-
sign i ett internationellt perspektiv. 
Arr: Lovö vävare.
2/2 kl 14: Folkmusik med Ölaget. Arr: 
Kristofferskolan klass 7B.
18/1 kl 14: Jazzgruppen Maybe Tues-
day. Arr: Kristofferskolan klass 7B.

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

Föreläsning
Sigurd Rahmqvist, fil. dr. och med-
eltidshistoriker, berättar om Kungs-
berga på medeltiden. Sopplunch 

serveras i anslutning till föreläsning-
en. Föranmälan.
När: 27/1 kl 13.30
Var: Lilla sörgården, Kungsberga
Arr: Kungsberga by

Rysk sagostund
Sagostund på ryska för barn fr. 3 år. 
Efter sagostunden blir det sagopys-
sel.
När: 2/2 kl 13
Var: Biblioteket Ekerö c
Arr: Ekerö bibliotek

Liveopera
Bizets opera ”Carmen” live från Met-
ropolitan i New York.
När: 2/2 kl 19
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Ölsta Folkets hus och park, Live 
på bio

 BARN OCH UNGA

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

 SPRÅKKAFÉ

Ekerö
Öva på att prata svenska. För nyan-
lända och de som bott i Sverige en tid 
och behöver hjälp med att utveckla 
svenska språket. Kostnadsfritt.
När: Onsdagar kl 16-18
Var: Mälarökyrkan, Ekerö centrum
Arr: Mälarökyrkan

Stenhamra
Öva på att prata svenska. För nyan-
lända och de som bott i Sverige en tid 
och behöver hjälp med att utveckla 
svenska språket. Kostnadsfritt.
När: Måndagar 16-18
Var: Biblioteket Stenhamra
Arr: Färingsö församling, Barnens 
eget bibliotek, Ekerö kommun, Öar 
utan gränser
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Program & värdar
Sändningstider: www.radioviking.se

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking
Sweden

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

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

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

  

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se
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Mälaröarnas 
nyheter starta-
des av Svenska 
dagbladet 1949
Tack vare ett 
aldrig sinande 
flöde av 
artiklar i MN 
sedan 1949, 
kan vi här ge 
en återblick
av livet på 
Mälaröarna för 
50 år sedan!

MÄLARÖARNA | Våra insän-
darsidor är populära och 
1969 dyker spalten ”Ordet 
fritt” upp i MN för första 
gången. I januari kan man 
här läsa om ungdomsgård 
och lägerresor. 

Till MN har det inkommit ett 
par ”suckar” från Svartsjölan-
det. Tillsammans med en av 
dessa suckar har en bild skick-
ats in på en ungdom vid en 
mjölkpall, i mungipan hänger 
en cigarett och figuren har en 
något uppgiven kroppshåll-
ning. Bildtexten lyder ”Tänk 
om de kunde ordna någon 
ungdomsgård på Färingsö...” 
MN skriver: ”Det är väl inte 
skriet från vildmarken i hög-
sta potens, men man kan 
förstå att det finns ungdomar 
som finner vintermörkret 
tryckande ute i byar och villa-
samhällen”.

Den andra ”sucken” har sig-
naturen ”Förbittrad” som 
tycker att det är botten att 
man ska höja anslagen till lä-
gerskolorna. Det rör sig om 
en höjning från 220 kronor 
till 290 kronor per elev och 
lärare. 

”Kan det verkligen vara 

befogat att offra så mycket 
pengar på denna sak?” und-
rar ”Förbittrad som räknar 
upp en rad summor som re-
dan tillfaller verksamheten. 
Bland annat att föräldrarna 
bidrar med med 50 kronor till 
fickpengar, att kaffet kostar 
tre kronor vid varje föräldra-
möte, dessa pengar tillfaller 
också reskassan. Överblivet 
kaffebröd som föräldrarna bi-
dragit med, auktioneras bort 
för 10 till 15 kronor och  en 
julbasar ger omkring 3 000 
kronor. 

”Barnen är ändå så sto-
ra att de gott kunde bidraga 
med någon form av arbete. 
Dessutom har barnen gått så 

många år i skolan, att de bor-
de kunnat spara en slant för 
ändamålet på lång sikt.”
Några nummer senare dyker 
ett svar upp till ”Förbittrad” 
från en herr Mårtensson.
”Vi hoppas att ”Förbittrad” 
möter upp vid någon av alla 
de kontakter som skolan tar 
med föräldrar och där våra 
elevers erfarenheter av lä-
gerskolan redovisas. Senast i 
våras gjordes av eleverna själ-
va en redovisning, som blev 
mycket uppmärksammad 
av bland annat fackpressen. 
Glädjande är att de som be-
stämmer om skattebetalarnas 
pengar, anser lägerskoleverk-
samheten så betydelsefull att 
de från och med i år står för i 
princip hela kostnaden.”
              

                EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

1969 års första insändare

Till MN:s spalt ”Ordet fritt” 1969, 
skickades denna illustration av 
en uppgiven ungdom in. Texten 

till bilden lyder ”Tänk om de 
kunde ordna någon ungdoms-

gård på Färingsö…” .

”Det är väl inte 
skriet från vildmar-
ken i högsta potens, 
men man kan förstå 
att det finns 
ungdomar som 
finner vintermörkret 
tryckande ute i byar 
och villasamhällen”
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Öppettider: måndag-fredag 6:30-18, lördag 9-14, söndag 10-14  •  Telefon: 08-560 241 00 
info@faringsotra.se  •  www.faringsotra.se • Färentunavägen 65, 179 75 Skå

Lite personligare – lite bättre

Vi hjälper dig med ditt projekt!

Bara 5 minuter 
från Tappström

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

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

Thomas Ove Stefan Martin Emil

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

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

Bilden: Luciatåg på sista kommunfullmäktige för året.       
FOTO: EWA LINNROS

Vi gratulerar Christina Malm, Ekerö, till förra numrets vinst 
där korsordet hade nedanstående lösning. 
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Kontakta Stefan Stjernberg 
på 0705-98 99 75, 
stefan.stjernberg@skalfast.se 
för mer info skalfast.se

Entreprenör

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

LEDIGA LOKALER 
EKEBYHOV BUSINESS CENTER 

Bryggavägen 110

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

Kontaktperson för OD Tvätten: Ronnie 073-937 79 68

Tomte på vatten Den 22 december sågs för tredje året i rad 
Tomten fara förbi på vattenskidor i Tappströmsskanalen. Färden 
lockar allt fler åskådare för varje år och många barn har nu fått 
nytt hopp om att han finns på riktigt.                                 

 FOTO: THEA LUNDIN

Sagostund I slutet av året fick kommunens barn chansen att ta 
del av normkreativ barnkultur då de kunde höra spännande sagor 
berättade av ensemblen ”Bland drakar och dragqueens” på bibli-
oteket i Ekerö centrum.        

FOTO: EKERÖ BIBLIOTEK

Jazzkafé Färingsö församlings vårtermin är i full gång. Söndagen 
den 20 januari svängde det i en välbesökt Stenhamra försam-
lingsgård under rubriken ”Jazz på tre”. Håkan Sundin, sax/flöjt, 
Anders Bromander, piano och Curt Andersson, bas stod för musi-
ken.           FOTO: JOAKIM JONSSON

Hockeyderby  Söndagen den 20 januari spelade Mälaröarnas två damhockeylag Skå IK Mammuts och Ekerö IK Cougars derby i Allhallen i Skå. Kampen blev jämn och resultatet blev 2-2. För närvarande 
ligger Cougars på plats två i sin tabell och Mammuts är placerade som fyra.                                                       FOTO: PRIVAT



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

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

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

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

Binärdata AB
Support & Försäljning 

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

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset

Ekerö Skog & Trädgård

  Trädfällning 
 Tomtröjning
 Skogsröjning

072-246 99 86    ekeroskogotradgard@outlook.com

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

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

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

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

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

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.sePRIVATA ANNONSMARKNADEN

SÄLJES
Säljes 2 st vita nytvättade 
täcken 150, 200 cm. 300 
kr. 070-566 20 95. Isabella

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-ski-
vor kan vara av intresse. 
Kontakta mig (telefon/
SMS) på 0730-37 10 36.

SÖKES

Enkla förrådshyllor, gärna 
180 cm i höjd eller högre 
sökes, ifall någon har 

att skänka eller sälja för      
mindre summa. Sofie 070-
528 07 42.

BORTSKÄNKES

Vävstol Glimåkra 110 cm. 
Inkl många tillbehör samt 
vävböcker. Vid intresse ring 
070-311 25 10.

DÖDA

• Johan Vilhelm Olsson, Skå, 
10/12, 48 år.

• Carl Åke Degerman, Sten-
hamra, 12/12, 86 år.

• Gunnar Olof Ivar Törn-
qvist, Färingsö, 20/12, 96 
år.

• Sven Harry Anders Kling-
berg, Färingsö, 23/12, 79 år.

• Kurt Rickard Nilsson, 
Färentuna, 30/12, 84 år.

• Inez Viola Johansson, 
Svartsjö, 13/1, 94 år.

• Ann-Margreth Öberg, 
Ekerö, 13/12, 54 år.

• Birgit Maria Elisabet Wal-
lin, Adelsö, 30/12, 87 år.

• Lillemor Elisabet Haglund, 
Munsö, 5/1, 78 år.

• Yvonne Johansson, Mun-
sö, 13/1, 71 år.

• Inger Hellström, Munsö, 
11/1, 61 år.

BILAR 
KÖPES                       
Allt är intressant 

även defekta                                    
0700-61 73 96

Varmt tack!

Stort tack till Ekerö hemtjänst 

- Stenhamragruppen, 

kvällspatrullen och 

nattpatrullen samt 

Stenhamra hälsocentral 

ni gav Berndt Lundin 

under hans sjukdomstid.

Tack också för ert stöd 

som jag fått!

Gerd Lundin

Sven Erik 
Westin

*  21 december 1926
 21 december 2018

Han lämnade oss på 
sin födelsedag med 

många minnen. 

Saknad av syster och barn 
med familjer

________________________  

Barkarby kyrkas minneslund 
när det blir vår.

Vår kära

Birgit Wallin
f. Sandström

*  27 mars 1931
har stilla insomnat

Ekerö 30 december 2018

ÅKE och RIGMOR

OVE och KICKAN

Barnbarn
Barnbarnsbarn

________________________  

Begravningsgudstjänst med 
urnan äger rum fredagen 

den 8 februari 2019 kl.14.00 
i Adelsö kyrka och 

gravsättning i familjegraven.
Därefter inbjudes till kaffe.

I stället för blommor 
Stöd gärna någon fond.

Vår käre

Richard Nilsson
* 19 oktober 1934

✝ 30 december 2018
Färentuna

CATARINA
SUZANNE

Angela   Stefan
                 Isabell

MADELEINE
Släkt och vänner

Älskad ~ Saknad

Begravningen äger rum fredagen
den 8 februari kl 11.00 i Lovö
kyrka. Efter akten inbjudes till
minnesstund med anmälan till
Söderquist begr.byrå telefon 

08-743 08 95 senast 31/1. Tänk
gärna på WWF pg 901974-6.

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Med lång tradition 
och gedigen 

kunskap hjälper 
vi er att utforma ett 
minnesvärt avsked

www.ignis.se
 

Sandviksvägen 4 
Tidsbokning 

på telefon 
08 - 560 310 65

 Auktoriserad av SBF

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

Min älskade Maka
Vår Mamma, Mormor,
Farmor och Svärmor

Lillemor

Haglund
* 8 juni 1940

✝ 5 januari 2019

L E N N A R T
EVA och OLLE

KJELL och GUNILLA
Barnbarnen

Släkt och vänner

Du kämpat så tåligt och länge

Ditt hjärta för alla haft tid

Din hjälpande hand har nu domnat

Vi önskar Dig vila i frid

Begravningen äger rum i Munsö
kyrka torsdagen den 14 februari
kl 14.00. Efter akten inbjudes till
minnesstund i Församlingsgården.
O.s.a till Mälarö Begravningsbyrå

08-211 144 senast 11 februari.
Tänk gärna på Cancerfonden 

020-59 59 59. 
Se minnessida

malarobegravning.se

Min älskade

Yvonne
Johansson

*  18 maj 1947

har idag hastigt lämnat mig
efter 8-årig kärlek 

och vänskap 

Älskar Dig

Munsö 13 januari 2019

LASSE
Släkt och vänner

________________________  

Begravningen äger rum 
torsdagen den 7 februari 
kl. 11.00 i Munsö kyrka.

Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden
pg. 90 91 92 - 7

5/1 blev busungen 2 år! 
Stort grattis Gustav! 
Vi älskar dig! Kramar 
mamma, pappa och 
storebror Simon.

Grattis William Strate på 
19-årsdagen den 19/1 från 
mormor, morfar, mostrar, 
morbröder och kusiner.

Min älskade make
Vår kära pappa

Sven Klingberg
* 15 augusti 1939

har lämnat oss i stor sorg och
saknad

den 23 december 2018

I N G E L A

YVONNE  NICLAS  PETTER
JESSICA  THERESE

ANDERS

Barnbarnen
Släkt och vänner

Begravningen äger rum fredagen
den 1 februari kl. 14.00 

i Sånga Kyrka.

Tänk gärna på Läkare
Utan Gränser tel.010-199 33 00



DATA

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

FÄRGHANDEL

FÄRG   TAPET 
GOLV

Ekerö • Träkvista Torg

Tel: 08-560 313 40

www.coloramaekero.se

Följ oss på Facebook!

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador

Framvagnsinställningar

Bilglas

Lackering

Vi samarbetar med  

samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

T

O
RBRANSCH

E
N

S

R

I K
S F Ö R B U

N

D 08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

TOMT & TRÄDGÅRD

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

Mattläggning
 Heltäckande mattor
 Plast/linoleum mattor
 Måttbeställda 

   textilmattor

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering •
avloppsanläggningar • •

grönyteskötsel • vinterväghållning

LÄTTA ATT LEJA – ÅRET RUNT.

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruk-tio-

ner. Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av 
köksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

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

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

STÄDSERVICE

ÖVRIGT

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 
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SOTNING, BESIKTNING, 

VENTILATIONSRENSNING

REPARATIONER,

FÖRSÄLJNING, MONTERING

 UbbeSotare
                    – Ny regi sedan 1 juni 2015 –

070-878 10 26 www.ubbesotare.se

Välja 
behörig sotare? 
Jag hjälper dig 
med ansökan

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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

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

HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se

     Salong Nataly & Alisa
Försäljning av:

ÖGONFRANSAR & NAGLAR
Classic och advanced

100 olika färger gellack
Agent för Didier professionella gellacker

Tidsbokning: 076-709 00 40. Bryggavägen 121

     SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

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

Service och reparationer

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

HUSBILAR 
HUSVAGNAR 

SLÄP
4-HJULSMÄTNING

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Kontakt 070-753 64 44                           annajansson.se 

070-610 93 94 
stefan@stromgrens.se

      strömgrens måleri 

      stromgrensmaleri 

Kvarngränd 9
Färentuna

Din lokala målare på Mälaröarna  

F’SONS 
ALLSERVICE AB

www.fsons.se
 Trädgård & Fastighetsunderhåll

 Trädfällning & Stubbfräsning

 Mark & Anläggning

 Vinterunderhåll

 Lastväxlare med kran

Vi har även webbutik med hemleveranser av 
spån, planteringsjord, vattenskoterbryggor m.m.

Tel: 560 47 111 info@fsons.se
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

560 340 00

Ditt taxibolag
på hemmaplan

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

Vi har idag 40 fordon i trafik med välutbildade 
förare som har oslagbar lokalkännedom och 

kör miljövänliga fordon!

MÄLARÖARNA | Många 
inbrott, lastbilsbrand och 
fynd av stulen koppartråd 
– polisen kan se tillbaka på 
en händelserik december 
och januari.

Ett stort antal stölder och 
inbrott har rapporterats in 
till polisen under den tid 
som mälaröborna till stor 
del ägnat sig åt att fira jul och 
vara lediga. I december stals 
till exempel fyra luftvärme-
pumpar från Ekerö möbler 
till ett värde av 240 000 
kronor. Några dagar senare 
skedde en stöld från bygg-
arbetsplatsen Trafikplats 
Edeby från en låst förråds-
container. Tjuvarna fick med 
sig verktyg till ett värde av 
30 000 kronor. 

Det har också skett en hel 
del fordonsrelaterade hän-
delser.

– Den 30 december brann 
en lastbil upp på Gustavavä-
gen på Ekerö och dagen efter 
stals en bil från Hästhagen i 
Svartsjö. Fordonet anträffa-
des senare ute på Ekerö. En 
person togs också för grovt 
rattfylleri på Ekerövägen 
ett par dagar senare. Per-
sonen färdades i en stulen 

bil vilken lämnades åter till 
ägaren, berättar Elise Berlin, 
kommunpolis.

I början av januari skedde 
även ett flertal villainbrott 
runt om på Mälaröarna. 
Bland annat på Klevbergs-
vägen i Stenhamra, på Villa-
vägen och Melonvägen på 
Ekerö. Andra villor på Pa-
lettvägen och Slåttervägen 
på Ekerö fick även de påhäls-
ning av tjuvar, båda gånger-
na under dagtid. Dessutom 
utsattes Ekerögrillen i Ekerö 
centrum för ett inbrott där 
tjuvarna kom över kontan-
ter.

Men polisen kan även be-
rätta att de påträffat stulna 
föremål.

– Den 9 januari anträffa-
des en stor mängd stulen 
koppartråd på Ekerö kyrk-

väg, men det är okänt i nu-
läget var koppartråden blivit 
stulen ifrån, säger Elise Ber-
lin.

Ett par mycket olämpliga 
bilförare har polisen även 
kunnat omhänderta under 
januari

– Ett fordon stoppades och 
kontrollerades på Kvarn-
backen i Drottningholm den 
15 januari. Polispatrullen 
utförde husrannsakan och 

anträffade kniv och pep-
parspray. Dessa togs i beslag 
och föraren samt passagera-
ren blev därmed misstänkta 
för brott. Ett par dagar sena-
re stoppade och kontrollera-
de en polispatrull ett fordon 
i Svartsjö. Mannen som kör-
de hade återkallat körkort 
och blev därmed misstänkt 
för grov olovlig körning.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Händelserika helger

”Den 30 december 
brann en lastbil 
upp på Gustava-
vägen på Ekerö och 
dagen efter stals en 
bil från Hästhagen i 
Svartsjö”

En polispatrull anträffade både pepparspray och kniv när de 
stoppade en bil i Drottningholm.            FOTO: ARKIV



DU FÅR VATTNET. SKOGEN. STADEN. 
LANDET. LUGNET. LIVET. 

FÖRSÄLJNING    PÅGÅR!

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 rad- 
och kedjehus redo för att skapa nya familjeminnen i. Bo tryggt och barnvänligt med 
närhet till förskola, skola och aktiviteter. Se nästa visning på jarntorget.se 

Mäklare: Sophia Åkerman, 070 760 46 63, sophia.akerman@svenskfast.se

BRYGGA
EKERÖ



Koll på läget sedan 1937

Stor fin villatomt

Kommunalt VA

Färdigt bygglov om så önskas

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

visning TOMT 2688 m² MÄKLARE Martin Larsson

TELEFON 0708-30 01 61

Attraktivt sjönära läge

Solig uteplats med sjöutsikt

Totalt ca 250 kvm

Lundhagsvägen 9, Ekerö
7 rok, ca 125 + 125 m² UTGÅNGSPRIS 5 400 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1963 TOMT 785 m²

EP 114 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund

TELEFON 070-826 83 00

Pågående nyproduktion

Högsta standard

Pool med pooltak

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

för tidsbokning BYGGÅR 2019 TOMT 1305 m² EP IU

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Trivsamt bostadsrättsradhus

Populär förening

Två trädgårdstäppor

Blåsbacksvägen 93, Stenhamra
2 rok, ca 58 m² UTGÅNGSPRIS 2 395 000 kr AVGIFT 3

644 kr/mån VISAS Sö 27/1 kl 12:15-13:00, Må 28/1

BYGGÅR 1982 EP 122 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn

Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Topp fräscht med ny planlösning!

Mycket fint läge mot allmänning

Barnvänligt område

Lupingränd 11F, Stenhamra
4 rok, ca 108 m² UTGÅNGSPRIS 3 550 000 kr VISAS

Ring för visning ADRESS Lupingränd 11F BYGGÅR 1970

TOMT 170 m² EP 68 kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia

Åkerman TELEFON 070-760 46 63

SÅLD

Nyrenoverad 50-tals villa

Garage i huset

Möjlig företagsdel/uthyrningsdel

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

Sö 27/1 Ring för tid BYGGÅR 1952 TOMT 2656 m² EP

120 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON

070-826 83 00

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



Koll på läget sedan 1937

Två balkonger & altan

Granne med Bokskogen

Nyrenoverat duschrum

Gustavavägen 98, Ekerö
2 rok, ca 56 m² UTGÅNGSPRIS 2 375 000 kr AVGIFT 3

101 kr/mån HISS Nej VISAS Ring för visning BYGGÅR

1991 VÅNING 2 av 2 EP IU MÄKLARE Linn Lagerqvist

TELEFON 070-510 65 69

Centralt i Kungsberga

Trevligt läge

Renoveringsbehov

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

Ring för tidsbokning BYGGÅR 1950 TOMT 1797 m² EP

IU MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 070-760 46 63

Lantligt läge med sjöglimt

Ljus öppen planlösning

Stort trädäck med pool

Höglundavägen 11, Skå
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

Strålande sjöutsikt!

Totalt hela 322 kvm

Läcker etagevilla

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

Ring för visning BYGGÅR 1975 TOMT 1208 m² EP 79

kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 070-

760 46 63

Fantastisk sjöutsikt!

Möjlighet till 3 sovrum

Helkaklat badrum

Pråmvägen 2G, Ekerö
3 rok, ca 79,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 750 000 kr  AVGIFT

5 945 kr/mån HISS Ja ADRESS Pråmvägen 2G BYGGÅR

1989 VÅNING 3 av 4 EP 126 kWh/kvm/år MÄKLARE

Sophia Åkerman TELEFON 070-760 46 63

SÅLD

Rymlig villa i nyskick

Uthyrningsdel och Attefallshus

Mycket centralt läge

Vallviksvägen 3, Stenhamra
6 rok, ca 130 + 70 m² UTGÅNGSPRIS 7 500 000 kr

VISAS Ring för visning  BYGGÅR 1966 TOMT 1374 m²

EP IU MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01

61
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Koll på läget sedan 1937

Toppfräscht, tillbyggt 2018

Öppen planlösning med braskamin

Centralt i Kungsberga

Kvarnvägen 14, Färentuna
5 rok, 127 + 35 m² UTGÅNGSPRIS 4 850 000 kr VISAS

Sö 27/1 kl 15:00-15:45 BYGGÅR 1952 TOMT 1248 m² EP

64 kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON

070-760 46 63

Rofyllt läge i lantlig miljö

Bad och båtbrygga i området

Insynsskyddat

Harholmsvägen 28, Färentuna
3 rok, ca 66 + 41 m² UTGÅNGSPRIS 2 895 000 kr VISAS

Ring för visning BYGGÅR 1958 TOMT 2977 m² EP 257

kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-

510 65 69

Populärt & barnvänligt område

Gavelhus med fint solläge 

Angränsande till grönområde

Rapsvägen 20, Ekerö, 5 rok, 125 m²
5 rok, 125 m² UTGÅNGSPRIS 3 850 000 kr VISAS Sö 27/

1 kl 13:00-13:45, Må 28/1 kl 17:30-18:00 BYGGÅR 1969

TOMT 172 m² EP 98 kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia

Åkerman TELEFON 070-760 46 63

Mycket tilltalande och välplanerad

Omtyckt seniorboende (55+)

Centralt och naturskönt

Ekebyhovsvägen 11, Ekerö
2 rok, ca 54 m² UTGÅNGSPRIS 3 150 000 kr AVGIFT 3

498 kr/mån VISAS Ring för visning HISS Ja BYGGÅR

2012 VÅNING 2 av 5 EP 80 kWh/kvm/år MÄKLARE

Jenny Näslund TELEFON 070-826 83 00

Totalt ca 178 kvm med villakänsla

Allt i absolut toppskick

Högt fritt läge i Älvnäs

Domherrevägen 4G, Ekerö
6 rok, 150 + 28 m² UTGÅNGSPRIS 4 995 000 kr

Utgångspris AVGIFT 4 912 kr/mån VISAS Sö 27/1 kl

12:00-12:45 BYGGÅR 2016 EP IU MÄKLARE Martin

Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Utmärkt centralt läge

Härliga ytor med flera möjligheter!

Intilliggande garage

Klevbergsvägen 15, Stenhamra
5 rok, ca 145 m² BYGGÅR 1970 TOMT 613 m² EP IU

MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 070-826 83 00
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