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Snön lamslog
busstrafiken
Den 3 februari var all busstrafik inställd på
Mälaröarna på grund av det kraftiga snöfallet.
Först på eftermiddagen kunde trafiken komma
igång igen. | 4

Slamtömningsproblem
Förseningar av slamtömning, ofullständig tömning
och fakturor på bomkörningar – nu har kunderna fått
nog. Vad säger kommunen? | 6

Lättare akutbesök
Nu blir det ännu lättare att registrera sig för besök på
Ekerö vårdcentrals lättakut, tack vare ny distansregistrering. | 10

Kommunen digitaliserar
Med hjälp av testpersoner som värvas bland mälaröborna, jobbar Ekerö kommun för att utöka sina
digitala tjänster. | 14

’’

”När en annan av mina huvudmän flyttade från kommunen sjönk avgiften med
över 2 000 kronor per månad. Min slutliga
fråga till politikerna är varför man debiterar
nästan 11 000 kronor för ett litet rum på
ett äldreboende? Jag är medveten om att
kommunen följer någon form av praxis men
varför utarma våra äldre?” | tyck 26

Rådjursräddning
När ett rådjur hade förirrat sig ut på isen utanför
Kärsön, kom Södertörns brandförsvar till undsättning. | 21

Gustavalund ses över
Den 30 januari promenerade representanter från Ekerö bostäder och hyresgästförening tillsammans
med boende i området. Syftet var att dels inspektera områdets standard, dels att lyssna in hyresgästernas synpunkter. På bilden ses Mats Rosell, fastighetstekniker, skymd bakom honom Ekerö bostäders
VD, Timo Siikaluoma och Cecilia Matthews, informations- och marknadsansvarig tillsammans med en
FOTO: EWA LINNROS
hyresgäst. | 6

HYR TRE
MÅNADER
OCH FÅ
DEN
FJÄRDE
Tänk globalt –
handla Lokalt!
Utför alla slags lås-, larm- och
kameraövervakningsarbeten för
privatpersoner och företag.

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

Bryggavägen 127 • Telefon: 070-819 06 62

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

”Omtanken” ger stöd
På öppenvårdsmottagningen Omtanken får personer
med beroendeproblematik hjälp genom att hitta sin
egen motivation. | 18

Billig kvadratmeterhyra
När 153 lägenheter i Ekebyhov stod klara för inflyttning i februari 1969 kostade de 7 kronor och 50 öre
kvadratmetern i hyra. | 28

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!
Träkvista
08-560 300 96

Behöver du hjälp
med bokslut?
Ring oss!
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REA-FINAL
BÅGREA

50%

*

20-ÅRSJUBILEUM

19

9 9 - 2 019

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

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Ekerö Optik

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

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

alltid på!

VÄRDECHECK

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

Ekeröborna Astrid och David Eriksson med
fredspristagare doktor Denis Mukwege. Sid 8-9.

Ett rådjur på hal is fick hjälp av brandförsvaret
att ta sig i land. Sid 21.

FOTO: LO BÄCKLINDER

FOTO: SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVAR

Mot ljusare tider
Känns det svårt att komma upp på morgonen? Har motivationen tagit slut? Kommer du inte
iväg på det där träningspasset du borde gå på för att du helt enkelt inte orkar? Tiden efter jul
är för många trög och tung och kallas ibland för oxveckorna, det vill säga den tidsperiod som
kommer efter en lång ledighet och när det är långt till nästa ledighet. Benämningen härstammar från det gamla bondesamhället. ”Uttrycket syftar på att man då får slita som en oxe. För
många både då och nu är tiden efter jul just en sådan slitig tid med långt till nästa extra ledighet.”(Källa: Institutet för språk och folkminnen).
Men, det må vara en bit kvar till nästa ledighet, men nu har vi passerat januari och sakta men
säkert blir det ljusare för varje dag som går. En som inspirerat och motiverat nyligen, är Johanna Lassnack, en av ridsportens mest uppskattade föreläsare. Hon kom till Erskinesalen och
pratade bland annat om att vi genom att fylla oss själva med positiva tankar, kan mota bort de
negativa som ibland tenderar att ta över. Tips som kan passa extra ﬁnt under dessa oxveckor.
Johanna Lassnack har inspirerat tusentals idrottare runt om i hela Sverige. Här på Mälaröarna
ﬁnns det gott om ideella krafter som inspirerar barn- och ungdomar inom just idrott. I detta
nummer skriver vi bland annat om en ny idrottsförening och så har vi tagit en titt på vad som
är på gång inom Skå IK.
Flera andra inspirerande personligheter ﬁnns också med i detta nummer, vi önskar dig en
god och inspirerande läsning.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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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

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

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

Tel. 08-731 77 07
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• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
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Torsdag kl 12 en vecka före
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Hos oss
är det viktigt
med kvalitet!

59k 59k

Långbakat kött med mycket smak
i mjukt tortilla. Supergott!
/Sebastian & Ivan

99k
Everything pulled!
/st

/kg

Kycklingﬁlé ICA. Sverige.
660 g. Packad. Jfr pris 89:39/kg.

Fläskkarré i bit Scan.
Packad. Jfr pris 59:00/kg.

/kg

Högrev ICA Sverige.



Packad. Jfr pris 99:00/kg.
Nytt och härl
igt vegetarisk
t
tillskott i vår
frysavdelnin
g!

12k 15k 10k 55k
/st

/st

/st

/st

Picklad lök ICA.

BBQ sås Erik´s. 230 ml.

Soft Tortilla Santa Maria.

Bärta bitar chili & lime

200 g. Jfr pris 60:00/kg.

Sweet Chipotle. Jfr pris 65:22/liter.

320 g. 8-pack. Jfr pris 31:25/kg.

Bärta. 360 g. Jfr pris 152:77/kg.

Tappström
Öppet 8–22
Priserna gäller vecka 6 t o m 10/2-19 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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KOLLEKTIVTRAFIK

All busstraﬁk ställdes in
MÄLARÖARNA | Det kraftiga
snövädret i helgen lamslog busstrafiken på Mälaröarna. Många
hushåll drabbades också av
strömavbrott.
Natten mot söndagen kom cirka
25 millimeter snö och SMHI gick
ut med en klass 1-varning. Som
mest var 1 700 hushåll utan ström
på öarna efter snöfallet. På söndagen var all busstraﬁk inställd på
Mälaröarna och först framåt eftermiddagen kom traﬁken igång igen.
– Vi ställer in traﬁken av säkerhetsskäl. På mindre vägar längre ut
i systemen kan det vara lite dåligt
med snöröjningen och där kan det
vara halt. Bussarna har vinterdäck,
men inte med dubbar. Däcken har
ett särskilt mönster som gör att de
greppar, men är det glashalt hjälper
inte det, säger Claes Keisu, presskomminikatör på SL.
För resenärer som tvingas ta
exempelvis taxi, kan man ansöka
om förseningsersättning om man
riskerar att bli mer än 20 minuter
försenad.
Framkomligheten påverkar också för utryckningsfordon. Kan de
inte ta sig fram ﬁnns ﬂera lösningar för dem.
– Vi har platser där man kan gå
ner med helikopter i de lägen då

det är väldigt svårtillgängligt. Sedan ﬁnns en bandvagn hos räddningstjänsten som står beredd
dygnet runt, om det skulle vara
någon enskild fastighet där det inte
går att ta sig in med en ambulans.
Sjöräddningssällskapet har också
svävare som kan ta sig ut till öarna, vi är ju en skärgårdskommun
precis som ytterskärgården, säger
Johan Elfver, kommunens kommunikationschef.
På olika Facebookgrupper erbjöds
skjuts och många hjälpsamma bilister plockade upp väntande resenärer vid busshållplatserna. Till
redaktionen skickade Fredrik och
Ingrid från Drottningholm en eloge till några hjälpsamma själar:

”Veckans fång med rosor vill vi
ge till dig med ”energipartner.se”
på bilen, som i söndags morse när
bussarna inte gick, tog med dig
tre personer från Brommaplan,
släppte av en i Drottningholm
och tog med min dotter och mig.
Du körde till och med omvägar
för att vi skulle nå våra destinationer. Även ett fång rosor till det
transsylvanska ungerskspråkiga
par som vi ﬁck åka med tillbaka till
Drottningholm och där tog med en
av våra grannars döttrar, som förgäves väntat på bussen till Brommaplan.”

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Annorlunda demonstranter på kommunhusets trappa.

Klimatmanifestation
EKERÖ | Den 2 februari satte sig
snöiga ”människor” på kommunhusets trappa för en klimatmanifestation.
De snöiga ”människorna” var en
mängd mindre snögubbar och
några större, försedda med plakat
med texterna ”Nu handlar det om
viktigare saker än snögubbar! Barnens framtid!”, ”Er makt – barnens
framtid – ert ansvar”, ”There is no
planet B” och ”Sluta med pratet,
börja rädda klimatet”.

Bussarna har vinterdäck men när det blir glashalt, klarar de inte väglaget på ett
betryggande sätt. Därför ställdes all trafik in på söndagen. Bilden är från från
tidigare år.
FOTO: ARKIV

Bakom den något annorlunda
manifestationen står den grupp på
Ekerö som dragit igång ”Fridays
for future”.

I augusti gick 15-åriga Greta Thunberg i skolstrejk för klimatets skull.
Sedan dess har hennes initiativ
vuxit till klimatmanifestationer
under namnet ”Fridays for future”
på såväl nationellt som internationellt plan. På Ekerö genomfördes
den första fredagsdemonstrationen den 2 november.
– Från och med nu kommer vi att
ha ”Fridays for future” varje fredag klockan 16 till 17.30. Vi startar
i Ekerö centrum och sedan tågar vi
till kommunhuset, berättar Teresa
Soler som är en av initiativtagarna
på Ekerö.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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PÅ MÄLARÖARNA
EKERÖ PASTORAT
ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

Ons
19:00

2019-02-06
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA
Magnus Ehntorp och Daniel Stenbaek

Tors
11:45
12:00

2019-02-07
Ekebyhovskyrkan
LUNCHBÖN
TORSDAGSSOPPA 50 kr

Tors
14:15

2019-02-07
Adelsö hembygdsgård
TEXT OCH TANKE
Dagens tema: Det levande ordet, inför 24/2
Samtal över bibeltexter. Inga förkunskaper krävs.
Vid frågor kontakta Ann-Sofie Kamkar ann-sofie.kamkar@svenskakyrkan.se
2019-02-10
Ekebyhovskyrkan
EKEBYHOVSMÄSSA
Monika Regnfors Sjörén och Kerstin Baldwin Sterner

Sön
16:00

2019-02-10
Munsö kyrka
ORD, MUSIK OCH STILLHET
Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén, Helena Lidén Moore sång

Sön
16:00

2019-02-10
Ekerö kyrka
MUSIKGUDSTJÄNST ORGELFOKUS
Orgelkonsert med Ligita Sneibe.
Trivium- tre vägar möts
Musik av J S Bach, F Mendelssohn, Arvo Pärt
och Håkan Sundin
Monika Regnfors Sjörén, kyrkoherde

Tis
16:30

, Björkuddsvägen 2, Ekerö

Ons
18:30

2019-02-06
VECKOMÄSSA

Stenhamra församlingsgård

Sön
11:00

2019-02-17
Lovö kyrka
HÖGMÄSSA
Dan Bekking och Leif Asp
Mälarstråk, dir, Gudrun Petterson.

Sön
11:00

2019-02-17
Ekerö kyrka
MÄSSA MED SMÅ OCH STORA
Hanna Holmlund
Grönsångarna och Blue Voices under ledning av
Helena Hansson och Marie Björnvad

Mån
18:30

2019-02-18
Ekebyhovskyrkan
TEOLOGI FÖR NYFIKNA
Samtal om intressanta teologiska och existentiella frågor.
Börjar med kaffe/te och avslutas med en kort andakt.
Ingen anmälan. Hanna Holmlund och Anita Lahham

Ons
19:00

2019-02-20
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA
Magnus Ehntorp och Mie Johansson

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

= www.svenskakyrkan.se/ekero

2019-02-13
VECKOMÄSSA

Stenhamra församlingsgård

2019-02-10
Stenhamra församlingsgård
GUDTJÄNST MED SMÅ OCH STORA
Med bibel- och psalmboksutdelning.
Mårten Mårtensson, präst. Ligita Sneibe, organist.
Annika Becker & Daniel Lindstam, församlingsassistenter.

2019-02-17
MUSIKMÄSSA

Skå Kyrka

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

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

STICKA OCH SKICKA
Varannan onsdag
19.00-21.00

GRUPPER OCH MÖTESPLATSER
ÖPPET KYRKIS
Måndagar & Fredagar
9.30-12.00

G www.facebook.com/ekeropastorat

Vi spelar spel, tv-spel, pingis och umgås, har kul och träffar nya
vänner.

Mässa av Piret Rips framförs av HP-ensemblen under
ledning av Birgitta Lindeke Levin.
Jeanette Frenkman, präst.
Jannike Edlund, oboe. Ligita Sneibe, piano/orgel.

Mårten Mårtensson, Ligita Sneibe.

Sön
11:00

Sön
11:00

Mårten Mårtensson, Joakim Wanzelius.

GUDSTJÄNSTER
Ons
18:30

2019-02-14
Ekebyhovskyrkan
LUNCHMUSIK
med Mie Johansson & Daniel Stenbaek
TORSDAGSSOPPA 50 kr

TORSDAGEN DEN 14 FEBRUARI KL 18.00-20.30 PÅ ALLA HJÄRTANS DAG
ÄR DET INTE FESTLIG INVIGNING AV "VÄXA TILLSAMMANS I EKERÖ PASTORAT"!
OBS! Invigningen skjuts upp. Vi återkommer när det börjar bli dags. Håll utkik.

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.

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

Tors
11:45

KYRKAN ÄR ÖPPEN - välkommen in i stillheten och tänd ett ljus
Adelsö kyrka är öppen kl 11-15 när gudstjänst firas på söndagar i Munsö kyrka.
Munsö kyrka är öppen kl 11-15 när gudstjänst firas på söndagar i Adelsö kyrka.

FÖR MER INFO

08-560 387 00 vxl

2019-02-13
Ekebyhovskyrkan
VECKOMÄSSA
Hanna Holmlund och Mie Johansson

Med reservation för ev ändringar

2019-02-12
Ekebyhovskyrkan
GUD OCH SPAGETTI
Mat serveras från kl. 16.30. Efter maten blir
det något pyssel/ aktivitet.
Kl. 18.00 avslutar vi barnvänligt i kyrkan.
Kostnad: 40 kr vuxen/gratis för barn. Max 100 kr/familj

EKERÖ PASTORAT

Ons
19:00

12:00

Sön
11:00

6/2 – 20/2 2019

Färentuna församlingshem

Stenhamra församlingsgård

Onsdagar, jämna veckor. Vi stickar kläder som vi sedan skickar till
behövande.

Pyssel, lek och sång för föräldrar med barn, från nyfödda och uppåt.

Allt om vårens verksamheter hittar du i vår senaste
verksamhetsblad: www.svenskakyrkan.se/faringso
Följ oss också i sociala medier:
Bordssamtal

Måndagssnack med soppa - Odla ditt apotek...

Mårten Mårtensson leder
samtal i ämnet ”Den gudomliga
musiken”. Om musikens
betydelse i vår tro och kyrka.
Vi utgår från artiklar i Dagboken, som ni får på plats.

Lär dig mer om gamla tiders medicinalväxter och hur du själv kan
anlägga ett trädgårdsapotek.
Annika Gustavsson, som är kemist, arkeolog och museipedagog, guidar
oss genom klosterträdgården med gamla medicinalväxter, örter och
kryddor.
Vi inleder med soppa, 50:-/vuxen, barn gratis.
Under föreläsningen ordnar vi pyssel för barnen.

Stenhamra församlingsgård
Onsdag 13 februari 19.00

Stenhamra församlingsgård
Måndag 11 februari 17.30-19.00

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING

www.facebook.com/faringsoforsamling
Entrappaned - Vår ungdomsverksamhet
En trappa ned - Vår ungomsverksamhet
Prenumerera gratis på vårt månadsutskick! Maila eller ring vår
kommunikatör Joakim Jonsson: joakim.jonsson@svenskakyrkan.se
08-564 20 926

08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A= www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling
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Många problem med slamtömning
KOMMUNEN | Förseningar av
slamtömning, ofullständig tömning och fakturor på bomkörningar – det är några av alla de
klagomål som rasat in när det
gäller slamtömningen i kommunen.
För snart ett år sedan tog företaget Relita över slamtömningen i
kommunen. Sedan dess har problemen varit många och nu har
boende med slamanläggning fått
nog. Det handlar om förseningar,
att hela tanken inte tömts, att kunderna fakturerats för bomkörning
på grund av att slamtömmarna
inte hittade brunnen eller för att
brunnslocket är för tungt.
– Det hände aldrig med den tidigare entreprenören. De nya vänder
också då det är halt och snö, medan
den tidigare entreprenören anpassade sina körningar efter väderleken, berättar Max Montalvo som
bor på Färingsö och är en av de
drabbade.
Jonas Orring, teknik- och exploateringschef på kommunen, menar att det fanns problem redan före
skiftet av entreprenör.
– Chaufförer som arbetat i åratal
med slamtömningen visste var alla
brunnar låg. Men när de slutade,

uppstod det redan då problem. Så
det är inte kopplat till att vi fått en
ny entreprenör utan det beror på
att vi tappat de gamla chaufförerna, säger Jonas Orring.
Flera kunder har också reagerat
på att de nya entreprenörerna inte
aviserar när de ska komma.
– Det ﬁnns inget krav på entreprenören att avisera före besöket.
Vi försöker göra det, men kunden
behöver inte vara hemma, det viktiga är att brunnen är uppmärkt så
att entreprenören hittar den, förklarar Jonas Orring.
En av anledningarna till att ﬂera

har fakturerats för bomkörningar är att entreprenören inte hittat
brunnen. Information om uppmärkningen av brunnarna är inte
något som framgått tydligt, berättar några av dem som MN har
talat med. Ett annat skäl till straffavgift till kunderna, har varit att
brunnslocket varit för tungt. Inte
heller informationen om att tunga
brunnslock måste bytas ut, har varit tydlig för kunderna.
– 2016 införde vi förändringar i
de administrativa föreskrifterna,
men då gick det inte ut information
till kunderna. Men viljan att fasa
bort de tunga brunnslocken har

  



funnits i många år. Det fanns redan i föreskrifterna från 2005 och
hade en slambilsförare då tyckt att
locket var för tungt, hade han kunnat avgiftsbelägga detta och locket
hade fasats ut redan då. Men våra
tidigare chaufförer har inte sett det
här som ett problem, säger Tomas
Öhman, avfallsstrateg på Ekerö
kommun.

HÄR ÄR SLAMANLÄGGNINGEN
FASTIGHETSBETECKNING

I ett utskick den 3 december,

informerades kunderna om att
brunnarna ska märkas ut samt att
tunga brunnslock av arbetsmiljöskäl, ska fasas bort. Om så inte
sker, tas en avgift ut på 370 kronor.
Men varför skickades inte information ut tidigare?
– Den nya entreprenören började i april förra året, men vi hade
redan stora problem med eftersläpningar av tömningar från den
tidigare entreprenören. Vi gick ut
med ett brev och bad om ursäkt
och informerade om att det var
en ny entreprenör med mera. Då
kändes det inte som ett bra läge
att komma med pekpinnar och vi
trodde inte heller att det skulle bli
problem med exempelvis tunga
brunnslock, säger Tomas Öhman.
Nu när den nye entreprenören
snart kört hela varvet en gång,

Den egna brunnen måste markeras
med en skylt som ovan eller liknande,
men information om detta har inte
varit tydlig berättar kunderna.

hoppas man att lokalkännedom
och vetskap om var brunnarna
ﬁnns, kommer att stabiliseras.
– Då har de haft alla möjligheter att lägga in all den information
som de behöver. I april när de kört
ett år, kan man förvänta sig att det
knappast ska bli några ﬂer omkörningar, säger Tomas Öhman.
Det finns ett slamtömningssche-

ma för kommunens olika områden
på kommunens hemsida. Det är

den ordinarie hämtningsperioden. Det är då som kunden ska se
till att tillfartsvägar är skottade och
sandade till exempel. Man behöver
inte ha markeringen för brunnen
uppe hela året, men under tömningsperioden måste brunnen
vara utmarkerad.
– Vi försöker hitta konstruktiva lösningar med kunder som har
råkat i kläm. Ibland kan det ha varit så att de har fakturerats för en
bomkörning på grund av halka när
entreprenören har kommit utanför deras ordinarie hämtperiod.
Då har vi försökt att stryka fakturan och kommit överens om en ny
period, säger Tomas Öhman och
Jonas Orring tillägger:
– Vi vill naturligtvis förbättra oss
i vår relation med kunderna och vi
får se över hur vi kan informera
ännu bättre.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Vi försöker hitta konstruktiva lösningar med
kunder som har råkat i
kläm”
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Långlunch, kunglig promenad,
champagnemingel eller bröllop
– Vilka av våra karameller passar dig?

N

u är vi åter på Karamellan i januarilugnet,
har ni hunnit andas ut nu efter alla julborden, ryktet säger att ni hade fullt upp?
Jo det kan man lugnt säga att vi hade.
Vi är överväldigade över den positiva respons vi fått
från våra gäster som besökte oss under vårt julbord.
Över 3000 gäster hittade hit vilket vi tycker är fantastiskt roligt.
Vi vill rikta ett stort och hjärtligt tack till alla som varit
L®VSGLJÁVEPPEǻRESVHWSQWEHIWSGLWOVIZWSQ
oss, det sporrar oss att nu gå vidare och satsa ännu
mer.
Oj, vad roligt att höra att ni har haft fullt upp. Vad
händer framöver?
Nu kommer våren och vi satsar mycket på vår festvåning, om några veckor deltar vi för första gången

på Bröllopsfeber, nordens största bröllopsmässa i
Älvsjö, vilket känns inspirerande. Vi arrangerade ett
antal lyckade bröllop och födelsedagsfester förra
året vilket gav mersmak.
Vi som inte gifter oss eller fyller år då?
Vi har ju numera öppet året runt så våra långluncher
med kunglig promenad fortsätter som vanligt på
vårkanten.
Vårt populära erbjudande från i höstas att bjuda
med en vän kommer vi att återuppta.
Oj så trevligt, då kan man ju passa på att ta med
en kollega?
Ja det tycker jag du ska, ni är varmt välkomna!

BOKA VÅR FESTVÅNING
:®POSQQIREXXǻVENYWXHMRHEK
+]PPIVRMN®QXWOERMSVHREOMGOSǺTPERIVEVRMEXXKMJXEIV
eller känner ni bara för att ha en bra fest?
5¯0EVEQIPPEROERRMǻVEMIROYRKPMKQMPNÁ
:MKMPPEVJIWXIVSGL®VTVSǺWT¯EXXSVHREWXSVEIZIRIQERK
Hör av er om hur vi kan skräddarsy just er fest.

BJUD EN VÄN PÅ LÅNGLUNCH
MED KUNGLIG PROMENAD
ÄT 2 – BETALA FÖR 1

Vi bjuder på den billigast varmrätten. Ta med denna kupong
för att ta del av erbjudandet. Gäller vardagar t.o.m. 15 mars

Kaffe och våffla

Ê

VINTERLUNCH:

ERBJUDANDE!

45:-/PP

Ta med denna kupong för att ta del av erbjudandet.
Gäller vardagar t.o.m. 15 mars

Nu börjar vi rekrytera
personal inför sommaren.
Tycker du om människor, mat och högt tempo har vi jobbet för dig.
Skicka ett mail till jobb@karamellan.org och beskriv dig kort.

ÖPPETTIDER
JAN–MARS
Mån-Tis stängt
Ons-Sön 10-16

Följ oss i sociala medier!

www.drottningholm.org
Telefon: 08 - 759 00 35

Ê

Kontakta oss på 08–759 00 35
eller info@karamellan.org
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REPORTAGE

MÄLARÖARNA | Missionärerna och ekeröborna Astrid och David Eriksson står nära

2018-års fredspristagare doktor Denis Mukwege. Mukwege säger också att David
räddat hans liv.

Nära samarbete med
Denis Mukwege, kongolesisk
chefskirurg, tilldelades Nobels
fredspris 2018 tillsammans med
Nadia Murad för sitt arbete mot
sexualiserat våld som vapen i
krig och konﬂikter. Han grundade på 1990-talet Panzisjukhuset i
Bukavu i östra Kongo-Kinshasa.
Panzisjukhuset har byggts upp
med stöd av Pingstmissionen, Läkarmissionen och Sida.
Astrid och David Eriksson
mötte doktor Mukwege första
gången 1990.
– Vi var på en resa till Kongo
och på en kulle i bergsstaden Limera där sjukhuset ligger, var
doktor Mukwege, berättar David.
Under fem år bodde han och

Astrid granne med Mukwege.
– Jag hade ansvar för en skola för
kvinnor från byarna. Föda barn
kunde de men sedan hur barnen
skulle skötas och hur mammorna behövde tas om hand, lärde vi
ut. De ﬁck också lära sig att sy, det
var som en morot för att komma
till skolan över huvud taget. När
kvinnorna gått klart skolan och
återvände till sina byar, lärde de
sedan upp andra kvinnor, berättar
Astrid.
David som är tekniker i grunden

och elingenjör, var tekniker på
sjukhuset. Doktor Mukwege har
sagt att David räddade hans liv,
händelsen utspelade sig 1996.
– På grund av kriget blev vi instängda på Limerakullen. En dag
då det var eld upphör och vi skulle ta oss därifrån, hade jag fått en
svår infektion i min fot. Jag kunde
inte gå utan var tvungen att åka
bil. När vi kom en bit på väg sa
man att om vi körde riktigt fort,
hade vi kanske 50 procents chans
att klara oss, berättar David.
Vägen gick nära Rwandas gräns
och militärer var redo att skjuta på dem. Med i bilen hade de
en militär som skulle skydda
dem, men han vågade inte åka
med dem längre. Att ﬂy till fots

”De skulle stoppa oss
men när de såg foten,
ville de inte ha oss kvar”

var inte möjligt, Davids fot var
enormt svullen och färgad i alla
möjliga kulörer.
– Den hjälpte oss genom alla
militärspärrar. De skulle stoppa
oss men när de såg foten, ville de
inte ha oss kvar, säger David.
En vecka efter att de lämnat Limera, kom rebellerna och sköt 34
personer på sjukhuset. Efter ﬂykten tjänstgjorde David och Astrid
på en klinik i Tanzania medan
Dennis Mukwege grundade Panzisjukhuset i Bukavu. Sedan 2004
har Astrid och David jobbat med
Panzisjukhuset. De har bland annat hjälpt till med arbetet att ta
in hjälputrustning i landet. De
har varit i Kongo mellan en och
tre gånger varje år. Men 2018 var
första året de inte åkt dit, då det
blivit allt mer komplicerat att ta in
hjälputrustning i landet.
– Det har dröjt ett helt år att få
färdigt alla listor som nu krävs
över det som ska tas in. Men vi
hoppas att komma iväg i början
av året, säger Astrid och David
lägger till:
– Det råder stor brist på el och
ström och sjukhuset är i stort behov av generatorer. I containern
som ska iväg nu ﬁnns en stor tank
med dieselolja och två stora generatorer som är skänkta av företag,
berättar David.
Kyrkornas second hand i Trox-

hammar som drivs av Mälarökyrkan, Ekerö Pastorat och Färingsö
församling, är också en stor bidragsgivare.
– Jag tror att det rör sig om ungefär 600 000 kronor per år som
går direkt till Panzisjukhuset via
Pingstmissionens U-landshjälp.
Det är ett fantastiskt arbete med
alla som jobbar frivilligt och alla
som skänker sina grejer. Men det
är inte bara Mälarökyrkan som bidrar, alla kyrkorna på Mälaröarna
är delaktiga, förklarar Astrid.

Innan det stora evenemanget då fredspriset skulle delas ut till Dr. Mukwege, inbjöds Astrid och David Eriksson
tillsammans med sin yngsta dotter, till en mindre samling på Stockholm Waterfront . När den stora samlingen med
3 000 firare var över, kallade Dr. Mukwege de som arbetat på Panzi till en extra gemenskap i ett angränsande rum.
FOTO: PRIVAT
Bilden är från detta tillfälle.

Hon och David har oförtröttligt

missionsarbetat under många år
nu, men än tänker de inte sluta.
– Vid det här laget har vi blivit
så gamla så att våra barn tycker att David inte får åka ensam.
Han är ju den som behövs först
och främst som tekniker. Men jag

jobbar med depån. Det kommer
mycket grejer från hela världen
och det är lite svårt för dem på
plats att veta vad allting är, säger
Astrid.
Att nu Mukwege fått freds-

priset, är något både Astrid och
David anat skulle ske förr eller
senare.
– Han är en helt fantastisk
människa och vi hoppas att de
som inte har läst Bertil Åkerlunds

bok om doktor Mukweges liv, gör
det. Den är väldigt intressant, säger Astrid.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se
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Astrid och David Eriksson hemma hos Dr Mukwege och hans fru Madelene i deras bostad på
FOTO: PRIVAT
Panzisjukhuset i Kongo. Bilden tagen för några år sedan.
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Är du inte
medlem
ännu, löse
r vi det
direkt i ka
ssan!

Astrid och David Eriksson gästade MN:s radioprogram.

 RADIO LYSSNA PÅ HELA INTERVJUN HÄR
>>

Hör hela intervjun med Astrid och David Eriksson
via qr-koden här intill eller på www.malaroarnasnyheter.se
Tidningens radioprogram ”God kväll Mälaröarna” sänds
varannan torsdag klockan 17-19 i Radio Viking 101,4.

FOTO: JOAKIM JONSSON
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BOSTÄDER

| nyheter

”Det viktiga för oss är att våra hyresgäster är nöjda”

’’

”Rondera, kommunicera och planera”
EKERÖ | Vi har i ett par artiklar
skrivit om Gustavalund och det
missnöje som en del boende
har uttryckt kring hur Ekerö
bostäder tar hand om området.
Den 30 januari anordnade Ekerö
bostäder en promenad i området.
Gustavslund byggdes för 27 år sedan och området har behov av en
upprustning. Ekerö bostäder har
sedan sommaren 2018 påbörjat
en planering för renovering av
området. Som ett led i planeringen, gjordes promenaden och ﬂera personer från Ekerö bostäder
deltog, däribland Ekerö bostäders
verkställande direktör Timo Siikaluoma och bolagets fastighetschef
Claes Vikström. Från Ekerö bostäders styrelse kom Ingela Sedin
Nilsson. Då promenaden skedde
dagtid var många av de boende på
sina arbeten, men några slöt upp
till promenaden.
Det som kunde konstateras var

att fasadmålningen på ﬂera ställen var mycket sliten, vilket också
ligger med i planerna för upprustningen. Men upprustningen ska
även ske inomhus. Här har man
gjort en tidsplan för när renovering
kommer att ske.

– Ayman Alshakargi som är boservicevärd och som håller i underhållet, har varit ute i alla lägenheter vi
har kunnat komma in i. Här har vi
gjort en bedömning av vilken kategori lägenheterna hamnar i, det vill
säga det vi anser är akut, halvakut
och det som kan vänta lite. Det
som är nyrenoverat hamnar långt
fram i tiden, förklarar Claes Vikström.
Den bild som framkommit i tidigare artiklar att området changerat rejält, delar inte de boende MN
träffar på promenaden.
– Jag trivs här och tycker om
det här området. Visst kan det
behövas en upprustning här och
var, men det är inte som några uttrycker det, ett getto, säger en av
de boende.
Kicki Almlöv som bor i området och dessutom är ordförande i
Bromma-Ekerö hyresgästförening, håller med.
– Jag som ordförande i Bromma-Ekerö hyresgästförening, är
ute i många lägenheter och hälsar
på. Ekerö bostäder är en bra värd
och har snabb återkoppling vid
felanmälan. Gustavalund är ett bra
och trevligt område. Jag har själv
bott i beståndet i 21 år och känner
inte igen mig i beskrivningarna

Representanter från Ekerö bostäder, hyresgästföreningen samt boende i
Gustavalund, gjorde en gemensam rond i området.
FOTO: EWA LINNROS

som har varit i de senaste tidningarna. Det ﬁnns alltid hyresgäster
som inte är nöjda och då kontaktar de hyresgästföreningen. De
ärenden vi får är sekretessbelagda
och därför kan vi inte ge exempel,
säger Kicki Almlöv.
Ingela Sedin Nilsson (L), ersätta-

re i Ekerö bostäders styrelse lyfter
fram tre viktiga punkter för Ekerö
bostäder; ”rondera, kommunicera
och planera”.
– Det är viktigt att man gör
rundvandringar, men inte bara
med hyresgästerna utan att vi går
runt själva också. Viktigt är sedan

att planera och att ha en dialog
med hyresgästerna. Man måste
både lyssna och informera, säger
Ingela Sedin Nilsson.
En av Ekerö bostäders satsningar
i området, är att ordna ett grovsoprum. En gång i månaden hjälper
Ekerö bostäder till med att köra
grovsoporna till Skå återvinningsstation.
– Det här är ett sätt för oss att
få ordning på området. Men det
är självklart viktigt att soporna
sorteras noga innan man ställer in
det i grovsoprummet, säger Claes
Vikström.

Utöver boservicevärdar i området,
prövar man nu också att ha kvartersvärdar. Det är personer som
bor i området och som kommer att
fungera som kontaktpersoner till
Ekerö bostäder.
– De har egentligen bara en uppgift och det är att rondera i området för att se att det är snyggt och
prydligt och att vara behjälpliga
mot andra hyresgäster när det gäller grovsopshanteringen, förklarar
Claes Vikström som också vill förtydliga vikten av att göra felanmälningar på rätt sätt.
– Det viktiga för oss är att våra
hyresgäster är nöjda. Men om det
är några problem är det viktigt att
man anmäler till Ekerö bostäder
direkt och inte till boservicevärden ute på området. Självklart ska
man prata med hen om saker och
ting, men just felanmälningar är
viktigt att det kommer in rätt väg
så att de hamnar i vårt system.
Faller alla bitar på plats med upp-

handlingar med mera, kan renoveringsarbetet komma igång redan i
år.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Specialisten på
Amerikanska bilar.
Jeep, Dodge, Chrysler, Chevrolet, Ford

DanielssonsBilservice
Tel: 08-560 248 42 | www.danielssonsbil.se
Hammarkvarnsvägen 9, 179 75 Skå (Skå industriområde)
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Serva eller reparera bilen nu, betala senare.
Med Autoexpertenkortet kan du dela upp
betalningen i upp till 24 månader räntefritt.

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

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

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

Provhandla och använd koden
SMONLINE så får du få 20% rabatt*
*Erbjudandet gäller 1 gång/kund

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

Välkommen in!
/Mikael med personal

Tappström
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Nystart
för biografen

”...det här är ett väldigt tillgängligt och smidigt sätt att få hjälp”

VÅRD

EKERÖ | Den lokala bioföreningen Mälarö Kino har fått i uppdrag
av Ekerö kommun att driva kommunens biografverksamhet vidare.
Biografen har fått det nya namnet
Mälaröbion.
– Vi är stolta och glada över att
kommunen har gett oss ansvaret för
bion och längtar nu efter att få visa
film igen, säger Andreas Carlsson,
föreståndare för Mälaröbion.
Föreningens sju aktiva medlemmar har varit den tidigare
biografentreprenörens förlängda
arm lokalt på Ekerö sedan 2013.
De har skött planeringen, marknadsföringen och genomförandet
av föreställningarna på biografen
i Erskinesalen. Nu tar den ideella föreningen över hela verksamheten från den tidigare entreprenören.
– För biobesökarna betyder det
att vi lättare kommer kunna möta
deras behov och önskemål. Vi
planerar redan för fullt hur vi ska
skapa bättre bioupplevelser här på
Ekerö, säger Andreas Carlsson.
– Vi känner oss trygga och förväntansfulla när vi nu ger Mälarö
Kino ansvaret för att driva biografen på Mälaröarna vidare, säger
Elisabet Lunde, chef för kulturoch fritidsförvaltningen.
Det nya bioprogrammet gäller mellan den 9 och 17 februari.
Därefter blir det ett par veckors
uppehåll på grund av upprustning
i Erskinesalen.

z

| nyheter

Distansregistrering för patienter
Lättakuten inför teknik för bättre tillgänglighet
EKERÖ | Nu blir det ännu lättare
att registrera sig för besök på
Ekerö vårdcentrals lättakut. Från
den 5 februari infördes distansregistrering för besök.

skickas ut via sms. När man kommer till mottagningen checkar
man in för att bekräfta besöket.
Dyker man inte upp, raderas registreringen.

Tidigare skedde registrering för
besök på lättakuten, via datorer
uppsatta i väntrummet på mottagningen. Dessa ﬁnns kvar, men
nu ﬁnns också möjlighet till distansregistrering. Det innebär att
patienter redan på förhand kan
förbereda besöket via smartphone, läsplatta eller dator. Förhoppningen är att satsningen ska
ge ännu bättre tillgänglighet och
smartare patientﬂöden.
– Man registrerar sig i lugn och
ro hemifrån eller i sin telefon
medan man sitter och väntar här.
Man kan också exempelvis hjälpa
sin mamma att registrera sig på
distans om man vill, berättar Sara
Banegas, distriktsläkare och verksamhetschef på Ekerö vårdcentral.

Ekerö vårdcentral startade lätta-

kuten i mars förra året.
– Vi är otroligt nöjda. Vi passerade precis tio tusen behandlade
patienter. Personalen är jätteglada
och den återkoppling som vi har
fått av patienterna, är att de tycker
att det här är ett väldigt tillgängligt och smidigt sätt att få hjälp.
Många uppskattar att det är både
snabbt och enkelt att få träffa läkare eller sjuksköterska och att de
slipper ringa för att boka tid, berättar Sara Banegas.
Sedan lättakuten startade har
vårdcentralen också lyckats få mer
tid för patienter med kroniska
sjukdomar och de som behöver
mest vård.

EWA LINNROS

Med den nya appen kan lättakutens patienter registrera alla sina uppgifter inför
besöket hemifrån, eller på distans hjälpa en anhörig att registrera sig.

ewa@malaroarnasnyheter.se

FOTO: PRAKTIKERTJÄNST

Registreringen sker genom en

länk som man hittar på Ekerö
vårdcentrals hemsida eller som

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

UTFÖRSÄLJNING
Glasmästeri och rambutik
upphör. Utförsäljning av lager:

30-70%

Ramar
Spegelglas + upphängningar
Glas, lamellglas
Plast, akryl, polycarbonat,
klar och tonad
 Kittknivar, glasskärare
 Räckesdetaljer till glasräcken
 Begagnade fönster med blåst
glas många storlekar





___________________________

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

z

’’

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

Öppettider februari - mars
måndag - onsdag 11-18
lördag 11-15 För mer info
www.ekeroglasmasteri.se
Färentunavägen 109
telefon 070 727 70 27
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Ta reda på grundorsak till dina besvär

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

Vanliga besvär jag behandlar
• Rygg- och nackbesvär
• Utmattningsbesvär
• Whiplash
• Ledvärk, artros
• Sömnsvårigheter
och stress
• Huvudvärk och migrän

Osteopati
Behandling med helhetssyn

Ekerö Centrum
Ansluten till Actiway
och Svenska Osteopatförbundet

• Cirkulations- och
lymfatiska besvär
• Idrottskador
• Andningsbesvär
• Bäckenbesvär efter
förlossning
Välkomna att boka tid!
Onlinebokning:
www.salongcosmetae.se
Tel. 0730- 82 14 12

Nya kunder 20 % rabatt
på ordinarie pris

Silvio Cannava
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DIGITALISERING

Mälaröbor testar datortjänster
KOMMUNEN | I en efterlysning
på sin hemsida söker Ekerö
kommun testpersoner som vill
vara med och hjälpa till under
den ”digitaliseringsresa” som
kommunen är i färd med att
göra. Maria Svensson, chef för
digitalisering och service på
Ekerö kommun, berättar mer om
uppdraget.
Vad är det för personer som ni
söker?
– Vi söker personer som bor i
kommunen i alla åldrar med olika typer av bakgrund och digital
mognad, eftersom vår ambition
är att våra digitala tjänster ska vara
tillgängliga för alla och möta deras
behov.
Har ni fått några svar ännu?
– Ja, vi har fått ett 70-tal intressenter.
Hur kommer ”testerna” att gå
till?
– Testen kommer att variera beroende på vad vi digitaliserar och
vilka svar vi söker. Det kan vara
att svara på en enkät, bli intervjuad, ge feedback på en design eller

observeras vid användandet av en
tänkt digital tjänst eller funktion.
Vi tar kontakt med de personer
som visat intresse för att delta
innan testet och beskriver hur det
kommer att genomföras.
Vad är det för digitaliseringar
som ni står inför?
– Under året kommer vi att arbeta med digitalisering på bred
front. Bland annat kommer vi att
göra om vår hemsida med fokus
på att göra det enkelt att uträtta
sina ärenden. Vi ska även ta fram
nya e-tjänster och utöka servicen
i vårt kontaktcenter, Ekerö direkt,
genom att anställa en digital medarbetare som kan svara på frågor
även utanför ordinarie kontorstid. Vi är måna om att involvera
de som kommer att bli användare
av våra digitala tjänster i alla dessa
digitaliseringsprojekt. Vi vill att
tjänsterna ska bli så användarvänliga och enkla som möjligt och
samtidigt möta de behov våra invånare har.
Vad innebär det att ”anställa en
digital medarbetare”?
– Det betyder att vi kommer

Testerna kan gå till på många olika sätt: allt från att svara på enkäter till att ge feedback på digital design.

införa en så kallad ”chatbot” som
kan svara på frågor med hjälp av
artiﬁciell intelligens. Man kan också träna den i att ställa följdfrågor
till exempel vilket gör att den kan
fungera nästintill lika bra som en
kundtjänstmedarbetare.

Får man något för besväret?
– I vissa fall kommer vi att tacka
för hjälpen med en biocheck eller liknande. Vi tror dock att den
största belöningen för dem som
medverkar är den stolthet vi hoppas att deltagare känner av att ha

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

7 söndagar
d
start 24/2
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.

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

Välkommen!

Välkommen!

Anmälan:
Anmäl
lan: ffaringso_humbuggs@spray.se
aringso_h
humbuggs@spray.se
b
Vid frågor: 076-7712900/070-6
68
841
4112
122
12
2
076-7712900/070-6841122
Kursavgiften betalas in på vårt
plusgiro 73 11 20 -2

Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
p y
Vid frågor: 076-7712900/070-6841122
076-7712900/070-6
68
84
41
112
122
2
Kursavgiften betalas in på vårt
plusgiro 73 11 20 -2

Varmt välkomna!!

Varmt välkomna!!

Medan du tittade på
Vikings

FOTO: ARKIV

varit med bidragit till att skapa bra
digitala tjänster för alla invånare i
Ekerö kommun.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Sättra småfågelkrog
Låt småfåglar äta
ifred, tryggade från
katter och stora
rövarfåglar. Köp
Sättra småfågelkrog för 1300:-. Kan
fås måttbeställd och
hemlevererad.

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Pris
på upp till
10.000
kronor

Vem känner du som har bidragit till ett levande
kulturliv? Nominera denna enastående
person till Årets kulturpris

www.ekero.se/nominera

Priset delas ut av Kultur- och fritidsnämnden på nationaldagen
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Hairligt byter namn och blir…

NYINVIGNING 21/2
Självklart ska vi ﬁra detta med en nyinvigning! Torsdagen
21/2 kl.18.00 - 20.00. Förutom mingel och bubbel kommer
kvällen bestå av stylingtips, exklusiva erbjudanden, tävlingar
och mycket mer. De 30 första får en lyxig goodiebag.
Vi passade samtidigt på att bygga ut salongen. Den nya
delen kommer att erbjuda en massa möjligheter såsom
pop-up stores och andra evenemang. Kanske ditt event?
Alla är varmt välkomna till nyinvigningen!

Missa inte vår tävling på Instagram: @studioekero
Vinsten är en behandling till ett värde av 2000:-. Följ oss
och kommentera i tävlingsinlägget om varför just du, din
bättre hälft, din vän eller väninna ska vinna. Vinnaren utses
den 21/2 under nyinvigningen av salongen.
Kvällens hashtag: #studioekero #invigningstudioekero

Ekerövägen 82

Röda Ladan

08 - 560 350 40

www.studioekero.se

en
k
vil

rivstart!
Filmprogram

Ploey – ett vinteräventyr (sv. tal)
9/2 1500
Bohemian Rhapsody
9/2 1700
Röjar-Ralf kraschar internet (sv. tal) 10/2 1400
Britt-Marie var här
10/2 1645
Aniara
10/2 1900
The Favourite
13/2 1900
Lego Filmen 2 (sv. tal)
17/2 1400
Eld och lågor
17/2 1630
Glass
17/2 1900

Lör 9/2 kl 15

Lör 9/2 kl 17

Sön 10/2 kl 19

Sön 10/2 kl 1645

gk
a
d
n
ö
ås

l 15!

tp

Endas

Ons 13/2 kl 19

Sön 17/2 kl 14

Sön 17/2 kl 1630

Sön 17/2 kl 19

Äntligen drar din närmaste bio igång
igen, med en massa ny energi och nio
filmer på nio dagar! Varför inte ha din
egen lilla filmfestival i helgen?
Nyhet: Köp dina biljetter online.
Vi ses på www.malarobion.se och
i Ekerö Centrum!

Sön 10/2 kl 14

15

16

Fråga Johan
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Har du en fråga till
kommunens informationschef?
Maila din fråga till:
radio@malaroarnasnyheter.se
och få svar direkt
i tidningens radioprogram torsdagar
kl 17-19 i Radio
Viking, 101,4

Har kommunen koll på mögel i skolan?
Här kommer de senaste frågorna
från er läsare och radiolyssnare,
besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i
MN:s radioprogram ”God kväll
Mälaröarna”.
Varför har vi ingen belysning i
Svartsjö, detta är väl ändå kommunens ansvar att vi hittar till
bussen? Det är vid busshållplatsen Färjestadsvägen där bussen
vänder och ner till Svartsjö slott.
Stolparna ﬁnns där men det ﬁnns
ingen belysning alls.
– Färjestadsvägen är Traﬁkverkets väg.
Jag har varit i kontakt med dem eftersom lyktstolparna inte är någonting
vi kan hantera då kommunen inte
äger dem. Jag har inte fått något svar
ännu. Men jag har informerat dem om
att det här är en återkommande fråga,
framförallt när det gäller belysning
på många huvudsträckor på Färingsö.
Det går också bra att kontakta Traﬁkverkets kundtjänst med den här
typen av ärenden. När det gäller stolparna borde det bara handla om att
koppla på strömmen.
Not: MN tar under våren upp väg-

belysningsfrågor. Vi har bjudit in
representanter från Traﬁkverket till
radioprogrammet för att få mer information om belysning på vägarna.
Jag har läst om Ekebyhovskolan
och mögelproblem där. Hur kom-

En läsare undrar om kommunen har koll på vad som gjorts under alla år utifrån larm om mögellukt i Ekebyhovskolans lokaler.
Foto: Ewa Linnros

mer det sig att kommunen inte har
koll på vad som gjorts med möglet
under åren som har gått?
– Det ﬁnns en enorm mängd av papper
över de senaste 30 åren som man har
tittat igenom. Det rör sig om mycket
underhållsarbete för både golv, väggar och ventilation. Man ska komma
ihåg att skolfastigheter slits onormalt
mycket i jämförelse med andra typer
av byggnader. Men ﬂera utredningar
har gjorts och arbetsmiljöverket har
varit där under både 80- och 90-talet.
Där har man konstaterat att saker som
har varit problem har blivit åtgärdade.

Sedan förändras det hela tiden. Det
har byggts om och det slits ut. Men
nu ﬁnns det ett inriktningsbeslut från
barn- och utbildningsnämnden om
att bygga en helt ny Ekebyhovskola
vid Bryggavägen.

Vad händer med gamla Barnängens hus? Ska det rivas och bli bostäder där och när?
– Idag heter det Nordium och tidigare huserade Oriﬂame där. På sikt är
tanken att kommunen kommer att ta
över marken här och exploatera den

för bostäder. Jag skulle bedöma att det
rör sig om i början av 2020-talet.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

 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

BOKA VÅRENS

BABYSIM & SIM SKOLA
PÅ EKEN
D
R
Å
G
Ö
EKER

Tvätta bilen tidigt så
bjuder vi på frukost

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

Köp X-shine innan kl 08.00 så bjuder
vi på en liten kaffe och fralla
Värde 35√, går ej att kombinera med andra erbjudanden.
Gäller t.o.m. 31/5 2019 och endast på OKQ8 Ekerö.

OKQ8 Ekerö
Åkerstigen 22
08-560 305 09

SIMSKUNSKAP
FÖ R A LLA !

www.kyrkornassecondhandekero.se
www.facebook.com/Kyrkornas-Secondhand-Ekerö
MÄLARÖKYRKAN
EKERÖ

BABYSIM

& S I M S KO LO R

B A BYS I M • S M Å B A R N S S I M S KO L A • T E K N I KGRUPPER • VUXENCRAWL & VUXENSIMSKOLA
W W W.T R A M P O O L I N .CO M • 0 8 - 5 0 6 2 1 2 4 2

Medan du satt
framför brasan

Pris
på upp till
10.000
kronor

Vem känner du som har gjort en
makalös insats inom idrott?
Nominera denna enastående person till

Årets idrottsprestation

Priset delas ut av Kultur- och fritidsnämnden på nationaldagen

www.ekero.se/nominera
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VÄLKOMNA TILLRESTAURANG

JUNGFRUSUND
TIS – FRE

11:00 – 14:30
LÖR

12:00 – 21:30

4 /2
1
g
a
sD
n
a
t
r
jä
Alla H

Bredare
p-platser
i
våra gara
ge

Kärleksgåvorna ordnar du
lokalt i Ekerö Centrum

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

Tänk globalt – handla Lokalt!

..

B R Y G G A VA G E N 1 3 3
..
EKERO 0855635000
INFO@RESTJUNGFRUSUND.SE
WWW.RESTJUNGFRUSUND.SE



KÖPER DINA PRYLAR
Stora som små partier, Även dödsbon

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

Alla hjärtans dag
på Skytteholm Hotell

Röjning och grovstädning. Allt efter behov!

Hos oss värnar vi om traditioner och självklart vill vi ﬁra kärlekens dag.
Bjud med din älskade på en romantisk middag vid Mälarens strand
eller ﬁra lite i efterskott med en härlig brunchbuﬀé.

 Även Släktforskning till fasta priser 

Tvårättersmiddag i Herrgården

Tel: 072-922 92 54

Torsdag den 14 februari
Pris 395 kr

Brunch i Skyttegården
Söndagen den 17 februari,
sittning mellan kl. 11:00-14:00
pris 395 kr

malaroantik.se

Boka på:
08-560 236 00, welcome@skytteholm.se, www.skytteholm.se
Skytteholm Hotell & Konferens är en del av familjen Stockholm Meeting Selection

17

18

MÄLARÖARNAS NYHETER • 6 FEBRUARI 2019

| nyheter

HÄLSOVÅRD

På ”Omtanken” erbjuds stöd
De hjälper sina klienter att hitta den egna motivationen
MÄLARÖARNA | Med acceptans
och empati hjälper Kenneth
Einarson och Helene Ramirez
på kommunens öppenvårdsmottagning Omtanken, människor
med beroende att hitta sin egen
motivation till förändring. Nu
omfattar även verksamheten stödinsatser till anhöriga och dem
som rent allmänt har svårt att få
ordning på sin livssituation.
En halvtrappa ner, vid sidan av
kommunhuset, ﬁnns Omtankens
lokaler. Här är ledorden ”värme”
och ”medkänsla” och den som behöver kan få möjlighet till råd och
stöd samt att hitta sin egen motivation. Från att ha varit en renodlad öppenvårdsmottagning med
inriktning på beroendeproblematik, erbjuds nu även hjälp till ﬂer
grupper.
Kenneth Einarson och Helene
Ramirez möter strax innanför dörren och visar runt i lokalerna som
nyligen fått ett renoveringslyft.
– Här kan vi bland annat erbjuda
råd- och stödsamtal, motivations-

förändringar, fortsätter Kenneth
Einarson som tror att det som kan
vara speciﬁkt för Mälaröarna, är
att många med beroendeproblematik söker sig till privata vårdalternativ.
Den del av verksamheten som
vänder sig till anhöriga till personer med beroende, erbjuder också
antingen individuella samtal eller
gruppträffar, för att stötta den anhörige i att både kunna se till sina
egna behov och hur den på bästa
sätt kan stötta sin närstående.

program och kurser i återfallsprevention. Dessutom har vi nu
öppnat upp för att man kan få hjälp
även om man inte har beroendeproblematik, utan till exempel har
svårt att få ordning på sitt liv rent
allmänt, förklarar Kenneth Einarson, rutinerad behandlare som
tillsammans med kollegan Helene
Ramirez tar emot dem som söker
sig till mottagningen.
De berättar om det stora motstånd som många kan känna inför
att söka hjälp i deras typ av verksamhet, men också att för de allra ﬂesta följs det första steget av
en positiv utveckling. Även om
många klienter med beroendeproblematik drabbas av bakslag eller
återfall, gäller det att glädjas även åt
små förbättringar.

En halvtrappa ner, på kommunhusets baksida finns öppenvårdsmottagningen
”Omtanken”.
FOTO: LO BÄCKLINDER

Förutom enskilda, stödjande samtal är gruppsamtal en av de viktigaste metoderna som används på
Omtanken.
– De allra ﬂesta som deltar i
gruppsamtalen vill inte sluta med
dem, även om de tyckte det var

jättesvårt att komma hit första
gången. Gruppen har en väldigt
stor betydelse och kan ge helt andra insikter än vad vi som behandlare kan göra. Dessutom ingår det
mycket utbildning kring hur bero-

Till sist återstår bara frågan om

ende fungerar, säger Helene Ramirez.
– Vi sitter inte inne med några
generella svar utan hjälper dem vi
möter att hitta sina egna svar och
sin egen motivation för att få till

namnet på verksamhet:
”Omtanken”, hur tänkte ni när
ni bestämde er för namnet?
– Det står för att här möter vi
inte människor genom att döma
dem utan genom att stötta och ge
vägledning. Vi undviker konfrontationer och pekpinnar, helt enkelt
för att det inte är verksamt, konstaterar Helene Ramirez.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

TRYGG VEDVÄRME
Även under elavbrott …
Stormen har gjort många påminda om tryggheten att
kunna värma sitt boende med skön vedvärme.
Förvandla enkelt din öppna spis till effektiv värmekälla
genom att sätta in en passande spiskassett. Vi har ett
stort sortiment från ledande tillverkare och kan även
erbjuda installation.
Besök oss gärna och tag med mått på din spis.
Vi kan då visa och föreslå en passande kassett.
Kampanjpriserna gäller t.o.m. 2 mars.

Jøtul I520 FR Spisinsats som kan väljas med
1-2-3 sidor glas. Pris I520 FR (1 sidoglas)
Nu 20.900:-, 960:-/mån. (Ord. pris 22.900:-)

Contura I5 Spiskassett som ﬁnns med
Panorama eller dubbellucka. Stora
glasytor skapar härlig braskänsla.
Pris Nu 13.500:-, 638:-/mån
(ord. pris 15,500:- exkl. täckgaller)

Keddy kassett 1002 ett begrepp för effektiv värme.
Finns i ﬂera utföranden.Pris Nu 14.390:-,
677:-/mån (Ord. pris 15.990:-)

Välkommen!
Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10. Fax: 08-445 14 25. E-post: info@bastuspecialisten.se
Öppettider: måndag 10-19, tisdag-fredag 9-18, lördagar 10-15. www.bastuspecialisten.se

GOD KVÄLL

Tidningens eget
radioprogram

Mälaröarna

Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4
01,44
Nyheter, traﬁkrapport,
väder,
spännande
eller via webben
www.radioviking.se
gäster, tävlingar med ﬁna priser och allt
handlar om Mälaröarna! Ställ en fråga
till kommunens informationschef, vi tar
upp det i programmet. Maila frågan till
radio@malaroarnasnyheter.se

Med Ewa Linnros
och Jocke Jonsson
torsdagar 17-19 på
Radio Viking 101,4
Repris på www.malaroarnasnyheter.se

nyheter

MÄLARÖARNAS

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
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Parkeringsböter
i Ekerö kommun
MÄLARÖARNA | Under 2018
utfärdades 199 parkeringsböter på kommunal mark i Ekerö
kommun, till ett sammanlagt
värde av 63 000 kronor. Med
det hamnar Ekerö kommun
på plats 201 i landet med ett
snitt på 7 parkeringsböter per
1 000 invånare.
Överlägset flest parkeringsböter
utfärdades i Stockholm stad. Cirka
565 000 parkeringsböter skrevs ut
här, motsvarande mer än var tredje
bot i Sverige under 2018. I 62 av
landets 290 kommuner utfärdades
inga parkeringsböter under 2018.
Förra året ökade antalet parkeringsböter som utfärdats av landets kommuner med sju procent,
efter att ha legat relativt stilla de
senaste åren. Totalt skrev kommunerna ut 1,6 miljoner parkeringsböter, till ett sammanlagt värde av
1,1 miljarder kronor under 2018.
Allt detta framgår av statistik från
Transportsstyrelsen som sköter
administrationen av de felparkeringsavgifter som är utfärdade på
kommunernas gator.
z

199 parkeringsböter har skrivits ut i
kommunen under 2018. FOTO: ARKIV
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Kommunens nya värme
Satsar på ﬂiseldning och miljövänlig närvärme
EKERÖ | Ekerö kommun har
träffat avtal med Vasa värme om
att bygga en fliseldad närvärmeanläggning i Ekerö centrum.
Ekerö kommun blir delägare, med
målsättningen att producera miljövänlig och långsiktig uppvärmning till kommunen och andra
fastighetsägare i området.
Genom att byta ut beﬁntlig värmeproduktion till effektiv ﬂiseldning
minskar kommunens framtida utsläpp av koldioxid under de kommande decennierna. En betydande besparing, som inneburit att
Naturvårdsverkets ”Klimatklivet”
beslutat om att ge ett bidrag till anläggningen på 30 miljoner kronor.
Förutom miljöfördelarna, innebär
avtalet att de årliga värmekostnaderna sänks i kommunens fastigheter och att ett mer robust system
erhålls. Inom kort kommer värmebolaget att bildas och därefter påbörjas projektering.
Flispannorna ska placeras vid
reningsverket och hösten 2021
står anläggningen färdig för vär-

meleverans. Intresset för fjärrvärme på centrala Ekerö förväntas bli
stort hos såväl beﬁntliga som planerade fastigheter. I första skedet
kommer kommunens fastigheter
att anslutas, men redan från början
byggs anläggningen för att ge andra
intressenter möjlighet till anslutning. Det innebär att i framtiden
ska anläggningen kunna leverera
upp mot 30 gigawattimmar.
– När fjärrvärmesystemet står
klart kommer vi att minska klimatpåverkande utsläpp i kommunens
fastigheter med motsvarande 45
000 ton koldioxidekvivalenter under de kommande 30 åren. Därtill
har vi säkrat avtal om värmeleveranser till en betydligt lägre kostnad än idag, säger Adam Reuter-

”När fjärrvärmesystemet
står klart kommer vi att
minska klimatpåverkande utsläpp i kommunens
fastigheter”

Koldioxidutsläppen minskar då fliseldning införs.

skiöld (M), kommunstyrelsens
ordförande Ekerö kommun.
– Vi är glada och stolta att Ekerö
kommun har utsett Vasa värme
som lokal samarbetspartner för att
uppföra och driva det lokala fjärrvärmesystemet i och kring Ekerö
centrum. Vi delar kommunens

FOTO: ARKIV

ambitioner om att vara med och
bidra till framtidens energiförsörjning där vi menar att hållbar fjärrvärme har en central roll, säger Lars
Strömberg, vd och styrelseordförande i Vasa värme.

SOMMARJOBB!
Ekerö kommun erbjuder
Feriepraktikplatser.

Nu är det
dags att
söka!

Feriepraktiken är max tre
veckor och du jobbar sex
timmar om dagen.
3ODWVHUQD¿QQVLQRP
kommunens egna
verksamheter och inom olika
föreningar och sociala företag,
i och omkring Ekerö.
ANSÖKNINGSPERIOD:
18 feb - 18 mars

KOLLA
DET HÄIN
R

om du
ä
2001, r född
2
eller 2 002
003

Bli morgondagens
entreprenör

Rookie
Startups

Starta företag som
sommarjobb med hjälp
av utbildning, daglig
handledning och ett
startbidrag på 2 500:-.
ANTAGNING SKER
LÖPANDE, SÖK NU!

Svalbard
med svensk färdledare
Följ med på en upplevelserik resa
till Svalbard, 76 grader nord! En
ögrupp som bjuder på häpnadsväckande vacker arktisk natur med
snöklädda glaciärer, djupa fjordar
och unika fjäll. I midnattsolens rike
lever valrossar och isbjörn, valar
och Svalbardsrenen och tusentals
fåglar på de branta fågelklipporna.
På vår resa bor vi i Longyearbyn
och besöker även det ryska samhället Barentsburg och Estmarkglaciären. De som vill kan vandra
till det Globala Frövalvet eller åka
hundsläde i arktisk vildmark. Som
avslutning njuter vi av en en härlig
vildmarksväll tillsammans!
Resedatum: 31 maj - 3 juni 2019
Pris: fr. 18 700:Läs mer om resan på vår hemsida!

Läs mer och ansök på ekero.se
- Det naturliga valet för resor
till Arktis och Antarktis

Färdledare Alexandra Widl.

Rastaholms Allé 27, 17890 Ekerö
Telefon: 08-556 269 70
E-post: info@gronlandsresor.se
www.gronlandsresor.se

z
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| kultur

Hilma erövrar världen
Nära 150 år efter att Hilma af Klint lekte i
skogarna på Adelsö, 100 år efter att hon
målade många av sina mest berömda
konstverk i ateljén på Munsö och kämpade
för att bli erkänd som kvinnlig konstnärinna, har hon lagt världen för sina fötter. Nu
har hennes liv även blivit opera.

P

recis invid färjeläget
på Munsö har det skapats ett stort stycke
konsthistoria.
Här
hade Hilma af Klint
under många år i början av 1900-talet sin
ateljé och skapade hon här en stor
del av de konstverk som hon under
senare år blivit känd för. Ateljén
hade hon själv låtit bygga på Bona
gårds marker, men under ett antal
år hyrde hon även Villa Furuheim
precis intill och bodde där tillsammans med sin mor och dennas
hushållerska fram till moderns
död.
– Adelsö och Munsö var väldigt
betydelsefulla platser för Hilma,
särskilt när det kom till naturen
som inspirerade henne mycket i
hennes måleri. Hon spenderade
somrarna på Täppan, på Tofta gård
på Adelsö, men även på Hanmora

gård som tillhörde släkten. Hon
var också söndagsskolelärare på
ön, berättar Johan af Klint, sonson
till Hilmas bror och ledamot i Stiftelsen Hilma af Klints verk, som nu
förvaltar den stora konstskatt som
hon lämnade efter sig.
Barndomen och uppväxtens tid på
Adelsö ledde så småningom vidare till ateljén på Munsö som fanns
kvar med målningarna även efter
Hilmas död 1944. Till slut blev
det dock arvskifte på gården och
ateljén ﬁck inte längre stå kvar.
– Min pappa ﬁck ett brev från
den nye ﬁdeikommissarien på
Bona gård som sa att husen skulle
rivas och att vi var tvungna att ta
hand om tavlorna. Far lät göra lådor till de 1 300 tavlorna, rullade
ihop dem och tog sedan över dem
till Adelsö. Därifrån skeppades de
in till Stockholm och lades på vin-

den till det hus som vi då bodde i
på Karlavägen, säger Johan af Klint.
Enligt vad Hilma själv skrivit i
en notbok, skulle de verk och anteckningsböcker som var märkta
på ett särskilt sätt, inte visas för
omvärlden under de första tjugo
åren efter hennes död. Hon ansåg att världen inte var redo och
hade även fått bekräftelse på det av
bland annat antroposofen Rudolf
Steiner, som varit väldigt negativt
inställd till hennes konst.

”Adelsö och Munsö var
väldigt betydelsefulla
platser för Hilma, särskilt när det kom till
naturen som inspirerade henne mycket
i hennes måleri”

Återupptäckten av tavlorna utgjorde starten för att Hilma af Klints
konstverk ﬁck stor uppmärksamhet. Bland annat anses hennes abstrakta måleri vara långt före sin tid
och vart utställningarna än kommer i världen, tar de betraktarna
med storm.
Snart kommer även operan ”Hil-

ma– an Opera about Hidden Art”
att ha premiär på Moderna museet
i Stockholm.
– Hela Hilmas verk är en explosion av färger, men det går också att
tolka färgerna i toner. Dessa skalor

ligger till grund för operan vars
musik är gjord av Benjamin Staern.
Mira Bartov har skrivit librettot
och rollerna spelas av äkta paret
Mette af Klint och Fredrik af Klint,
som är son till Johan af Klint.
Den 9 och 12 mars spelas föreställningen på Moderna museet i
Stockholm, där en fast utställning
med Hilma af Klints verk ﬁnns. Den
kommer även framföras på Guggenheimmuseet i New York, där en
utställning pågår fram till mitten av
april.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

FAKTA HILMA AF KLINT

>> Hilma af Klint föddes på Karlbergs slott, Stockholm den 26 oktober 1862 och dog 1944 i sviterna av en bilolycka.

>> Familjen tillbringade största delen av sina somrar på släktgårdarna
– Sedan gick det till 1966 då jag sa
till min far att det var dags att titta
på tavlorna. Vi var helt överväldigade när vi drog upp den ena efter
den andra och såg alla dessa former
och färger som de innehöll. Jag
skulle säga att det är ett fullständigt mirakel att de har klarat sig så
väl under den långa tiden och inte
hade klibbat ihop, säger Johan af
Klint.

Tofta och Hanmora på Adelsö. Familjen af Klint har även en familjegrav
på Adelsö kyrkogård.

>> Hilma antogs till Kungliga konstakademin som en av de första
kvinnliga konstnärerna och fick även tillgång till akademins egna ateljéer efter utbildningen.

>> Hon hade ett stort intresse för andlighet, teosofi och så småningom även antroposofi och utförde många av sina målningar efter vad
hon upplevde som kontakt med andar.
>> Boken ”Hilma – en roman om gåtan Hilma af Klint” av Anna
Laestadius Larsson beskriver i romanform hur hennes liv kan ha gestaltat sig och innehåller många scener från Adelsö och Munsö. z

MÄLARÖARNAS NYHETER • 6 FEBRUARI 2019

Bambi på hal is
ﬁck proffshjälp

FÅGELSKÅDNING

Rekordmånga fåglar

KÄRSÖN | Den 18 januari fick
brandmännen på Ekerö brandstation göra en livräddande insats
med lyckligt slut. Rådjuret som
befann sig på hal is kunde glatt
skutta vidare på nya äventyr
efter den otäcka upplevelsen.

Stort mediaintresse för Mälaröfåglar
MÄLARÖARNA | Sista helgen
i januari var det årlig vinterfågelräkning runt om i landet.
På Mälaröarna slogs det flera
rekord, både när det gäller antalet räknade fåglar och antalet
rapportörer.
Det var fjortonde året i rad som
föreningen Birdlife Sverige uppmanade svenska folket att räkna
fåglar vid sina fågelmatningar och
rapportera in resultaten till vinterfågelräkningen. Bara på Mälaröarna var det 124 rapportörer vid
128 matningar som rapporterade
in att de sett 6 577 fåglar. Siffrorna
för 2018 var 105 rapportörer från
107 matningsställen som rapporterade 4 685 fåglar. I hela landet
har 20 080 rapportörer vid 20 587
matningar rapporterat in 1 093 007
fåglar, vilket är nära 215 000 ﬂer
fåglar än 2018.
I den totala räkningen hamnar
talgoxen i topp med pilﬁnken och
gråsiskan hack i häl. På Mälaröarna har dock talgoxen fått hoppa
ner ett par positioner till förmån
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När brandförsvaret ﬁck larmet om
att ett rådjur förirrat sig ut på isen
utanför Brostugan på Kärsön, begav de sig genast till platsen.
– Vi försökte ta oss ut för att
undsätta djuret, men isen var för
tunn och höll inte för tyngden.
Därför ﬁck vi använda oss av en
bräda för att få mer bärighet och
kunna ta oss närmare, berättar Ro-

bin Jacobsson, brandman på Ekerö
brandstation.
Rådjuret blev skärrat av uppståndelsen och halkade runt på
isen, men med hjälp av vallning
lyckades det ta sig in till land på
egna ben.
– Djurräddning är en form av
specialresurs som vi har på Ekeröstationen och det händer några
gånger om året att vi hjälper till i
mån av tid med rådjur som hamnat
i knipa eller svanar som frusit fast.
Detsamma gäller för katter i träd,
säger Robin Jacosson.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Under första dagen av fågelräkningen besökte TV 4 fågelmatningen vid Svartsjö
slott och fick tips av fågelguiden Gigi Sahlstrand om hur man bäst matar fåglar.
FOTO: PRIVAT

för gråsiskan som nu ligger på förstaplats.
I samband med fågelräkningen
besökte också TV4-programmet
”Efter fem” fågelmatningen vid
Svartsjö slott för att uppmärksamma evenemanget och ge lite
tips om hur man bäst matar småfåglar.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

FEM I TOPP MÄLARÖARNA

>> Gråsiska (5)
>> Koltrast (3)
>> Pilfink (4)
>> Talgoxe (1)
>> Blåmes (2)

1 084 st
884 st
683 st
634 st
580 st

Parentesen visar placering 2018.

Med hjälp av en bräda kunde brandmännen ta sig närmare rådjuret på den
tunna isen.
FOTO:SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVAR

Muntrationer på
Riddersviks gård med mat och

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

LIK
VIDA
MEDEL
Ett gyckelspel
i 2 akter med
tillhörande
musiksnuttar

08-560 313 31
www.naprapaternaekerö.se
Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

Serveras Lördagar 23 febr, 2 mars, 9 mars, 23 mars, 30 mars & 6 april
Söndagar 24 febr, 3 mars, 10 mars, 24 mars, 31 mars & 7 april
Middagen serveras kl. 17.00. Föreställningen pågår ca 2 tim 15 minuter inkl. paus
Mat, kaffe + kaka i pausen samt teaterföreställning kr. 330:(Avvikande kost måste föranmälas senast 3 dagar innan)
Bokas på info@riddersviksgard.se eller
www.riddersviksgard.se Telefon: 08-38 04 40
OBS! Begränsat antal platser
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• Tipsa om
utställningar
och evenemang
som äger rum
på Mälaröarna!
De ska vara
öppna för en bred
allmänhet, utan
förpliktelser
annat än even-tuell entrébiljett.
• Skicka till
pagang@malaroarnasnyheter.se
Manusstopp:
Måndag före
kl 12, 1,5 vecka
före utgivning.

Galleri Utkiken
Konst ur Ekerö kommuns konstsamling. Upplev konst i olika tekniker och
uttryck, nytt och gammalt. Utställningen pågår t.o.m. 10/2.
Ekebyhovs slottsgalleri
Veronica Cornils Berg, Ane Svenheden – textil och metall, ”Samspråk II”.
Utställningen pågår 9/2-24/2.

EVENEMANG

”God kväll Mälaröarna”
Nyheter, trafikrapport, väder, kommunens kommunikationschef svarar
på frågor, spännande gäster och allt
handlar om Mälaröarna! Dessutom
– vinn fina vinster i tidningens eget
radioprogram.
När: 7/2 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och
kultur på Mälaröarna, Radio Viking
Film
”Lycklig som Lazzaro” . Regi: Alice
Rohrwacher, Italien 2018. Medlemskort i Filmstudion berättigar till vårens samtliga filmer. Enstaka biljetter
får ej säljas.
När: 7/2 kl 19.30
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum.
Arr: Ekerö filmstudio
Ekebyhovs slott
9/2 kl 14: ”Lättlyssnat klassiskt” med
Henrik Littmarck, flöjt och Mikael
Åkerman, gitarr. Arr: Ekerö IK, pojkar

11 fotboll.
10/2 kl 14: MÄMUS musiker underhåller. Arr: MÄMUS.
16/2 kl 14: Aktuellt i politiken. Arr:
Moderaterna.
18/1 kl 14: ”På den gamla vikingatiden” – Faravid af Ugglas berättar om
fördomar och ofattbara sanningar
samt om sitt filmprojekt inspelat på
Adelsö. Arr: Mälaröarnas konstförening.
Mälaröbion
9/2 kl 15: ”Ploey – Ett vinteräventyr”,
barnt., kl 17: ”Bohemian Rhapsody”,
fr. 7 år.
10/2 kl 14: Röjar-Ralf kraschar internet”, fr. 7 år, kl 16.45: ”Britt-Marie var
här”, barnt., kl 19: ”Aniara”, fr. 15 år.
13/2 kl 19:”The Favourite”, fr. 11 år.
17/2 kl 14: ”Lego Filmen 2”, fr. 7 år,
kl 16.30: ”Eld och lågor”, ålder ej
bestämt, kl 19: ”Glass”, fr. 15 år.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Mälaröbion
Släktforskning
Arkivarie Anneli Brattgård håller
introduktion i hur du kommer igång
med din släktforskning, kl 12 och kl
14. Anneli finns på plats hela dagen
för att svara på frågor. Tag gärna med
egen dator.
När: 10/2 kl 12-16
Var: Biblioteket Stenhamra
Arr: Biblioteket Stenhamra
Filmvisning
”Republiken Herrskog” – Dokumentärfilmaren Hamed Alizadeh har
följt asylsökande flyktingars vardag
i ett litet samhälle i Västernorrland.
I Herrskog har asylsökande av olika

Måndagssnack
“Odla ditt eget apotek”
Annika Gustavsson, som är kemist, arkeolog och
museipedagog, guidar oss genom trädgårdsapoteket
med gamla medicinalväxter, örter och kryddor.
Soppa serveras, 50 kr/vuxen. Barn gratis.
Under föreläsningen ordnar vi pyssel för barnen.

Måndag 11 februari 17.30
Stenhamra församlingsgård
besöksadress: herman palms plan 4A
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se

nationaliteter funnit en mötespunkt
hos Stefan.
När: 11/2 kl 18
Var: Biblioteket, Stenhamra
Arr: Biblioteket, Stenhamra
Föredrag
”Vilda hajar i sökaren” – Mats Liedberg, dykare och undervattensfotograf visar bilder och berättar om sina
möten med hajar.
När: 12/2 kl 19
Var: Ekebyhovs slott
Arr: Mälaröarnas naturskyddsförening
Invigning
Öppet hus och invigning av ”Idélabbet”, kommunens nya idéinkubator.
Träffa idéoacher, nätverka med föreningar eller kom med synpunkter.
När: 13/2 kl 18.30
Var: Idélabbet, Ekerö torg 14B
Arr: Ekerö kommun

Föreläsning
Peter Sjölund, en av författarna till
boken ”Svenskarna och deras fäder –
de senaste 11 000 åren” berättar om
hur man kan använda egna DNA-spår
för att utforska din släkt och dina
förfäder. Köp och gör eget DNA-test
på plats

När: 19/2 kl 19
Var: Biblioteket Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek, Ekerö Munsö
hembygdsförening

FILMKLUBB

UTSTÄLLNINGAR


SLÄKTFORSKNING

På gång!
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Film
”Dolda tillgångar” . Regi: Theodor
Melfi, USA 2017. Medlemskort i Filmstudion berättigar till vårens samtliga
filmer. Enstaka biljetter får ej säljas.
När: 14/2 kl 19.30
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum.
Arr: Ekerö filmstudio

SPRÅKKAFÉ

Stenhamra
Öva på att prata svenska. För de
som 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
Ekerö
Öva på att prata svenska. För de
som behöver hjälp med att utveckla
svenska språket. Kostnadsfritt.
När: Onsdagar kl 16-18
Var: Mälarökyrkan, Ekerö centrum
Arr: Mälarökyrkan

Sopplunch
”Välkommen på soppa i Stenhamra och Färentuna”
Kom och njut av goda soppor och trevligt sällskap.
Miljövänliga och närproducerade råvaror så långt
det är möjligt och alltid laktos- och glutenfritt.
Soppa, bröd, kaffe och kaka: 50 kr.
Stenhamra församlingsgård - 12.00 varje torsdag
Färentuna församlingshem - 12.00 varannan tisdag
(jämna veckor)
besöksadress: herman palms plan 4A
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se
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F’SONS ALLSERVICE AB
Trädgård & Fastighetskötsel

www.fsons.se

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

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

z Bolagsbildning
z Bokföring

& leverantörsfakturahantering

z Trädgård & Fastighetsunderhåll
z Trädfällning & Stubbfräsning
z Mark & Anläggning
z Vinterunderhåll
z Lastväxlare med kran

z Kund-

z Inkassohantering
z Bokslut

och årsredovisningar

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

z Löner
z Deklarationer

och skattefrågor

z Koncernredovisning
z Budgetering
z Ekonomiska

analyser

z Affärsplan
z Affärs-

och bolagsjuridik

z Utredningar
z Kreditupplysningar
z Värdering

Vi välkomnar nya kunder!

Vänd dig med förtroende till oss
när du har behov av tjänster inom
trädgård/markplanering och fastighetsskötsel.
Vår miljö är det viktigaste vi har.
Ansvaret för vår miljö är en röd tråd
i vår verksamhet och vi är självklart
miljö- och kvalitetscertifierade.

Tel: 560 47 111 z info@fsons.se


TEGELBRUKSVÄGEN 1A

I

EKERÖ C

I

08-560 397 00

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Funderar du på att byta
fönster eller ytterdörr?

EKSTRANDS tar hand om allt. Uppmätning, tillverkning och installation.
t
Fyll i formuläret på ekstrands.com/boka eller ring 08-279092 för offert.
Butik & utställning
Anderstorpsvägen 12 Solna
sthlm@ekstrands.com
08-27 90 92

Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945
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Sporten

Sportnyhet?
Skicka kort text till
sporten@malaroarnasnyheter.se

Inspirationsföreläsning
HÄSTSPORT | Mälaröarnas
ridklubb (MäRK), med stöd av
Ekerö kommun, arrangerade den
22 januari en föreläsning med
Johanna Lassnack, en av ridsportens mest uppskattade föreläsare. Närmare 90 åhörare kom till
Erskinesalen för att inspireras.
– Det var en mycket inspirerande
föreläsning om hur du med hjälp
av mental träning kan prestera
bättre och förvandla misslyckanden till lärdomar. Johanna pratade
bland annat om hur vi kan träna
vår mentala styrka genom att utmana oss själva och att sätta mål
som tvingar oss att kliva ur vår så
kallade trygghetszon, berättar Eva
Wirén, ordförande i MäRK.
– Hon pratade också om att vara
öppen för de små möjligheterna
som kommer i vår väg varje dag
och som kan hjälpa oss att nå våra
mål och att vi genom att fylla oss
själva med positiva tankar, kan

Ny förening
HANDBOLL | Ekerö AIK är det
senaste tillskottet i utbudet av
idrottsföreningar i kommunen.
Föreningen bildades på Trettondagen och kommer inledningsvis
att bedriva handbollsverksamhet.

mota bort de negativa som ibland
tenderar att ta över.
Johanna Lassnack är en av ridsportens mest uppskattade föreläsare och har inspirerat tusentals
idrottare runt om i hela Sverige.
Hon jobbar även som entreprenör
och coach för unga idrottare. Johanna bildade sitt bolag Ryttarinspiration redan 2013 men är även
aktiv tävlingsryttare och har deltagit i både Stockholm och Falsterbo
Horse Show.

– Idag startar vi upp med handboll,
men i framtiden ser vi oss som en
sektionsförening med ﬂera idrotter
under vårt paraply, berättar föreningens ordförande Adam Engström, som också är tävlingschef
på Svenska handbollförbundet.

MäRK grundades 1968 och ﬁrar 50

år med rekordmånga aktiva medlemmar.
– Vi är nu 500 medlemmar i Mälaröarnas ridklubb vilket är rekord.
Tack vare ett samarbetsavtal med
Ekerö ridskola är nu alla som rider
på ridskolan också medlemmar i
ridklubben, säger Eva Wirén.
MäRK satsar på ungdomar med
bland annat tävlingar och utbildningar. MäRK:s ungdomssektion

Johanna Lassnack föreläste i Erskinesalen.

(MäRK-U) arrangerar också många
olika aktiviteter under året såsom
skötarkurs, ﬁlmkvällar, käpphästtävling och luciashow.
– Vi hoppas kunna arrangera ﬂera föreläsningar under året då vi vet

FOTO: EMMA HULDT

att det uppskattas av våra medlemmar och andra hästintresserade på
Ekerö, avslutar Eva Wirén.
EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Rugby, futsal och positivt samarbete
FÖRENINGSLIV | Skå IK har
utökat med den nya sektionen
Futsal och ska nu även skapa en
rugbysektion.
– Det är jättespännande. Vi kommer att kunna nyttja vår gräsplan i
Skå för just det ändamålet. Den är
lite för liten, men vi kan köra träning och se till att grabbarna och
kanske också tjejerna får möjlighet
att träna. Vi hoppas att det här slår
igenom ordentligt för det ﬁnns en
stor efterfrågan på att spela rugby i Stockholmsområdet, berättar
Björn Osberg, ordförande i Skå IK.

Hockeysektionerna i Skå IK och
Ekerö IK samarbetar, bland annat
genom att man har ett utbyte mellan lagen.
– Jag har bara hört positiva
klanger kring det här samarbetet.
Det där diket man pratar om mellan Färingsö och Ekerö, det är inte
så smutsigt längre.
Finns det planer på att även
öppna upp samarbete inom de
andra sektionerna, klubbarna
emellan?
– Ja, beroende på hur väl det här
faller ut. Vi kommer att göra en

första utvärdering under sommaren då hockeysäsongen är över. Då
kan vi se vad som funkar och hur vi
kan förﬁna samarbetet. Sedan har
vi ett prövoår till då samarbetet är
upplagt på två år, säger Björn Osberg och fortsätter:
– Jag tror att det här kommer att
lyckas. Nästa steg kanske vi kan
göra samma sak med fotbollen. Sedan är det den administrativa sidan
där vi kan samköra ekonomi, vaktmästeri, redovisning och sådana
frågor som båda parter är beroende
av.
Något som båda klubbarna kän-

ner av är svårigheten med att rekrytera ideella krafter.
– Har man ett ideellt engagemang, har man också ett vidare
uppdrag. Det är inte bara att vara
specialist på träning till exempel.
Det handlar också om sociala relationer och om uppfostran. Man
måste lära barnen att fungera och
uppfatta signaler i en grupp. Där
har vi tagit ett otroligt stort ansvar
med att hjälpa till med att uppfostra kommunens barn och ungdomar.

Hur ser satsningen ut till att
börja med?
– Vi tänker växa organiskt och
bedriva verksamhet för barn i första hand. Tanken är att vi ska ha
upptagningsområde kring Sanduddens skola, Träkvista skola och
Ekebyhovskolan. Men inledningsvis lägger vi kraft på att bygga upp
en verksamhet kring Träkvista
skola.
Föreningen kommer att bjuda in
till ett antal träffar under våren.
– Jag vill inte kalla det för träningar utan snarare bollskoj eller
bollek för årskullarna fem till sex år
och sju till åtta år.
Var man kommer att hålla till är
inte klart ännu.
– Vi har inte hunnit ta kontakt
med kommunen och det är också
mitt under säsongen och verkligheten är som den är, det ﬁnns inga
givna tider lediga. Men vi vill bedriva verksamheten i närområdet
och jag har som ambition att vi ska
kunna ha våra träningar i Träkvista
skola till att börja med.
Föreningen är ännu i sin linda och därför är inte föreningens
hemsida klar ännu.

EWA LINNROS

EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

ewa@malaroarnasnyheter.se

Matcher & tabeller
HEMMAMATCHER TILL DEN 19 FEB
BASKET | Damer div 2 n.: 10/2 kl 15:15 Mälaröhallen: KFUM Ekerö - Visby BBK
INNEBANDY | Herrar div 2.: 9/2 kl 14:00 Mälaröhallen: Ekerö IK - Grimsta AIK Herrar div 5 B: 9/2 kl 17:30 Mälaröhallen: Ekerö IK (B) - Stäkets IF
ISHOCKEY | Hockeytrean östra forts.: 19/2 kl 19:00 Allhallen: Ekerö/Skå IK - IFK Österåker Vikings HC

LÄGET DEN 4 FEB
BASKET

INNEBANDY

INNEBANDY

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

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

Herrar div 5 B
IBF Off.Lid. (B)
11
Järfälla IBK (B)
11
Jakobsb. IBF (B) 11
Lokomo.Kista IBF 12
Ekerö IK (B)
12
Stäkets IF
12
Vällingby BK
11
Hässelb.SK IBK (C) 11
Ängby IF (B)
11
Adelsö IF
12

7
8
7
8
9
7
8
8

7
7
4
4
4
3
2
0

0
1
3
4
5
4
6
8

586 - 319 14
668 - 388 14
522 - 451 18
516 - 457 8
449 - 568 8
331 - 400 6
368 - 560 4
306 - 603 0

17
16
18
15
16
16
16
17
16
17
16
16
16

13
11
8
9
8
8
8
7
6
6
6
4
0

2
0
5
1
3
2
0
2
4
2
2
1
0

2
5
5
5
5
6
8
8
6
9
8
11
16

131 - 68
112 - 86
118 - 103
108 - 78
87 - 77
142 - 101
100 - 118
108 - 96
121 - 100
105 - 96
85 - 81
95 - 155
51 - 204

41
33
29
28
27
26
24
23
22
20
20
13
0

ISHOCKEY
10
10
8
6
5
4
3
2
3
0

1
1
2
2
0
1
2
3
0
0

0 126 - 38 31
0 108 - 44 31
1 96 - 52 26
4 74 - 63 20
7 69 - 76 15
7 62 - 69 13
6 57 - 71
11
6 67 - 78
9
8 52 - 98
9
12 36 - 158 0

Hockeytrean östra forts
Tierps HK
9 8
IK Waxholm
8 5
IFK Öster.Vik. HC 9 5
Kista HC
9 2
KTH IF
9 2
Ekerö/Skå IK
8 3
Solna SK
9 2
Norrtälje IK
9 2

0
2
1
3
3
1
1
1

1
1
3
4
4
4
6
6

48
47
38
33
30
43
40
26

-

24
29
34
45
42
44
45
42

24
18
16
11
11
10
8
7
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Träbollen jubilerade
FOTBOLL | Första helgen i
februari rullades den stora,
gröna mattan ut över
isen i Allhallen i Skå för
25:e gången i ordningen.
Sen följde två dygn fyllda
av mer än 150 fotbollsmatcher.
– Det gick utomordentligt
bra och trots snösmockan
som kom i helgen, så lyckades alla lag utom något enstaka, att ta sig hit, berättar
Robert Svensk, ordförande i
Skå IK:s fotbollssektion.
Under 48 intensiva timmar var den stora fotbollsmattan utrullad i ishallen
och gav plats för 71 lag bestående av 1 100 fotbollspelande tjejer och killar från hela
Stockholmsområdet, som
spelade cirka 156 matcher
dygnet runt. Från fredag
kväll till söndag kväll följdes
spelschemat med mindre än
sammanlagt fem minuters
försening och allt avslutades
med att alla deltagare ﬁck
medalj.
– Det här är en unik turnering eftersom vi spelar
i en ishall och kör dygnet
runt. Det gör att många lag
återkommer år efter år, säger
Robert Svensk.
Han berättar också att i år

Foto: Lo Varg

Den gröna mattan tog emot 71 lag bestående av 1 100 fotbollstjejer och fotbollskillar under de två dygnen.
FOTO: SKÅ IK

har tre lokala ungdomar som
startat UF-företaget ”FBP”
som satsat på att arrangera
idrottsturneringar,
skött
stora delar av arrangemanget, med hjälp av honom
själv, föräldrar och andra
aktiva.
– Det är roligt att gynna

ungdomar som har ett stort
driv och de testade redan
förra året, så jag visste vad
de gick för. De har verkligen gjort det här med bravur, säger han.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Selma är ett kvinnligt nätverk för företagare på
Ekerö som bor eller driver verksamhet på
Mälaröarna. Nätverkets syfte är att inspirera,
stödja och motivera medlemmarna i deras
respektive verksamhet. Vi tror på kraften i att
vara del av ett bra nätverk.
Mer information om oss hittar du på
ôwww.selmanatverk.se.

BEGRÄNSAT ANTAL
BILAR MED AUTOMAT
TILL SPECIALPRIS.

OCTAVIA COMBI Style TSI 115 hk DSG Automat

Nu: 211 600 kr (Ord. pris 238 000 kr)
Drag & Webastopaket

17” alufälgar

Full LED strålkastare

ŠKODA
APPLE
CONNECT CARPLAY

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

PRIVATLEASING
FR. 2 599 KR / MÅN

Läs mer om aktuella erbjudanden
på skodastockholm.se

Bränsleförbrukning blandad körning 4,8–5,1 l / 100 km, CO2 109–130 g / km. Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil / år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften.
Rörlig ränta baserad på VWFS basränta dec 2018. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilerbjudandet gäller modellår 2018 och kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.
Bilen på bilden är extrautrustad.

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

Tiggeri är ett
tecken på en
akut social
katastrof
Social ojämlikhet ökar
lavinartat i hela Europa.
Nyliberalismen skördar
offer inte minst hemmavid.
Från tidigt nittiotal har en
orientering åt höger systematiskt backat Sverige från
ett folkhem till en nyliberal dröm. Vi har i princip
avreglerat allt från telefon
till elmarknad och skola
samt vår svenska sjukvård.
Vi kan alla konstatera att
vi har drabbats av problem
vi inte hade tidigare. På det
fackliga området har Sverige
i en del fall backat 100 år.
Vi har idag människor som
arbetar upp till 70 timmar i
veckan utan semester och
sjuklön. Allt detta leder till
att antalet fattiga människor
ökar. Detta är inte ett lokalt
ordningsproblem och löses
inte med ett lokalt tiggeriförbud. En tidning i handen på
en tiggare gör honom till en
tidningsförsäljare och tiggeriförordningen är inte längre
tillämplig. Jag vet inte vad
man hoppas uppnå med ett
tiggeriförbud men man blir
inte av med tiggarna.
Vi ser tiggeri som ett
tecken på en akut social
katastrof i dagens Europa.
Det behövs åtgärder både för
att långsiktigt avskaffa fattigdom i Europa samt akuta
åtgärder för att ge värdighet
åt människor i en ovärdig
situation. Vänsterpartiet vill
arbeta politiskt med åtgärder
som syftar till ett rättvist och
jämlikt samhälle. Fattigdom
är ett direkt resultat av de
högerkrafter som verkar
i stora delar av Europa.
Sverige är inte undantaget.
Ett förslag om ett kommunalt tiggeriförbud löser inte
något av ovannämnda problem.
– Mikke Lillman, gruppledare Vänsterpartiet
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Ekerö tvärpolitik
Konstaterar genom rapportering samt inlägg i insändare att
våra politiker hävdar att Ekerö
kommun är en välmående
kommun med god ﬁnansiell
grund. Dessutom att man tar
hand om Ekerö kommuns äldre
klientel på ett bra sätt genom
att hänvisa till diverse undersökningar.
Vad som inte berättas är vad detta
kostar våra äldre som nyttjar dessa
tjänster!

Jag har varit god man för några
personer här inom Ekerö kommun
sedan några år tillbaka och jag vill
visa på att utdebiteringen till de av
våra äldre som lever på marginalen
inte är försvarbar.
En av mina huvudmän är född
i mitten av 40-talet och bor på ett
av Ekerö kommuns äldreboenden.
Hen har arbetat hela sitt liv och
har inga skulder men tvingas ändå
leva på ett existensminimum. När
jag tog upp den höga avgiften med
kommunen i relation till hens

inkomst rekommenderades jag att
ansöka om bostadstillägg vilket jag
naturligtvis gjorde. När detta beviljades så höjde kommunen avgiften och min huvudman gick plus
minus noll efter bostadstillägget.
Men kommunen ﬁck några extra
tusenlappar till i sin kassa.
När en annan av mina huvudmän
ﬂyttade från kommunen sjönk
avgiften med över 2 000 kronor per
månad.
Min slutliga fråga till politikerna
är varför man debiterar nästan

Ekerö bostäder plundrar
kommunens unika kulturvärlden
Allmänheten har med
stigande intresse kunnat
följa turerna kring Ekerö
bostäders exploateringsplaner i Svartsjö by i riks- och
lokalpress. Bland annat har
man som målsättning att
riva några av byns karaktäristiska röda torp samt ett
och ett halvt (!) av de stenhus från 1930 som markerar
infarten till byn.
Fakta på hand säger detta:
- Stora delar av Svartsjö by,
inklusive de aktuella byggnaderna man nu vill riva, är
klassade som riksintresse
av Riksantikvarieämbetet.
- Såväl slott som andra
byggnader och naturområden i Svartsjö är nationellt
identiﬁerade bärare av just
den kulturhistoria som
Ekerö kommun i sin tur
proﬁlerar sig av i sin slogan
”Kulturens övärld”.
- Som en direkt följd av
Ekerö bostäders aningslösa
uttalanden i media är de
så kallade Parkvillorna nu
även upptagna på Svensk
byggnadsvårds gula lista
över ”hotade miljöer”.
Ekerö bostäders utspel
väcker nationell oro och
uppmärksamhet. Att Ekerö

bostäder trots detta tondövt
går vidare med sina planer –
bland annat har uppdraget
om en förstudie för förtätning lagts på en arkitektbyrå
i annan kommun till en
ännu inte känd kostnad – är
anmärkningsvärt.
Svartsjö by är idag ett
mycket populärt utﬂyktsmål med många besökare.
Att områdets karaktär och
sammanhållna egenart är
värt att bevara torde framgå
med all tydlighet för de
ﬂesta, även de utan djupare kunskap om varken
fastighetsförvaltning, kulturhistoria eller med eget
naturintresse.
Att det ligger på enskilda
medborgares ansvar att
upplysa det kommunala

bostadsbolaget Ekerö
bostäder om att man genom
att utarma det arv som
kommunen proﬁlerar sig
med, skövlar de värden som
idag gör kommunen till en
attraktiv plats att bo på är
skrämmande.
Ett fortsatt söndrande av
unika kultur- och naturvärden i den takt som
nu planeras kommer för
all framtid att rasera de
kärnvärden som många
beﬁntliga och kommande
skattebetalare faktiskt förväntar sig av sin hemort
Ekerö kommun. Resultatet
blir förfulning, förﬂackning
och försämring. Förtätning
för att välkomna ﬂer och
nya ekeröbor ska givetvis
ske i samklang med plats
och infrastruktur – inte
ﬂäckvis som spridda plundrande skurar runtom på våra
vackra öar. Och framförallt
inte mitt i kulturhistoriska
utﬂyktsmål. Låt Ekerö fortsätta vara Kulturens övärld
även bortom fjärde kvartalet 2019!

– Ekerö kommun –
hotad art

Tre frågor till Öpartiet om risk
för jäv i Ekerö bostäders styrelse
Ordföranden i Hyresgästföreningens lokala förening
för Gustavavägen i Ekerö
är Elaine Adlertz (Ö). Den
svarar huvudsakligen för
hyreslägenheter ägda av
Ekerö bostäder. Adlertz är
även aktiv i Öpartiets styrelse och har av Ekerö kommunfullmäktige 13 december 2018 valts till ledamot
i Ekerö bostäders styrelse
efter bolagsstämman 2019.
Öpartiet har uppenbarligen bedömt att Adlertz
kan agera i Ekerö bostäders
intresse samtidigt som hon
är aktiv i en intresseorganisation som är motpart till
densamma!
På Hyresgästföreningens
hemsida ﬁnns en ﬁlm där
Adlertz beskriver sitt

engagemang i Hyresgästföreningen och hennes välkända motstånd till försäljningen av Ekerö bostäder!
För att jäv ska föreligga
räcker det med misstanke
om partiskhet, inget mer!
Medlemmarnas förtroende i Hyresgästföreningen
kräver agerande för medlemmarnas bästa. Förtroende i Ekerö bostäders
styrelse kräver att agera för
Ekerö bostäders intressen.
Frågor:
1: Många beslut i Ekerö
bostäders styrelse påverkar
beﬁntligt fastighetsbestånd
och dess hyresgäster. Hur
ser Öpartiet principiellt
på att vara aktiv i styrelsen för ett fastighetsbolag
och samtidigt vara aktiv

i en intresseorganisation
(Hyresgästföreningen, fastighetsbolagets motpart)?
2: Ekerö bostäders styrelse
bär det yttersta ansvaret för
företagets förvaltning och
beslutar om verksamhetens långsiktiga utveckling!
Hur kan Adlertz agera
så att tvivel inte uppstår
om vilka Adlertz stöttar,
Hyresgästföreningens
medlemmar eller Ekerö
bostäders styrelse vid beslut
i sina två roller?
3: Redovisade Öpartiet
Adlertz engagemang i
Hyresgästföreningen för
kommunfullmäktiges valnämnd så att jävssituationen
är utredd?
– Anna Voltaire, Närlunda

11 000 kronor för ett litet rum på ett
äldreboende? Jag är medveten om
att kommunen följer någon form
av praxis men varför utarma våra
äldre?
Om det är så att någon mer reagerar på denna överdebitering så
kontakta gärna mig för mer information.

– Mvh Janne Synak,
tvärpolitiker

Några synpunkter på att
man tänker plantera ekar
i allén utmed Ekerövägen
För det första kräver eken en
god växtmiljö för att trivas
och även god tillgång till
vatten. Att därför plantera
utmed en starkt traﬁkerad
väg, som Ekerövägen är,
torde därför inte vara det
bästa alternativet som växtplats för ek. För det andra,
när eken fäller sina blad på
hösten kommer dessa att
fylla trädgårdarna i området
vid Ekuddsvägen, vilket är
en olägenhet i sig, eftersom
eklöven förmultnar väldigt
långsamt och är ett gissel
att få in i trädgården. För
det tredje och inte minst
viktigt, så tycker både rådjur
och framförallt vildsvinen
om att äta ekollon, vilket gör
att vildsvinen kommer att
dras till Ekerövägen under

hösten när marken täcks
av ekollon. Detta kommer
att medföra en traﬁkfara då
vildsvinen kommer att röra
sig både på och vid sidan av
vägen, där traﬁken är livlig
och farterna ganska höga.
Jag bor själv i Björkudden
och vi har en del ekar både
i och runt området. Vi har
haft vildsvin ända inne på
våra tomter under hösten
när ekollonen funnits tillgängliga, så det är ju deﬁnitivt inte bra att locka ut dem
till stora vägen.
Hoppas därför att man
väljer något annat träd att
plantera i allén så att framför
allt risken för traﬁkolyckor
minimeras.
– G Hansson

Replik på insändare
från Bo i Närlunda
REPLIK


av länsstyrelsen och rådfrågat professionella arborister och dendrologer. De
nedfällda träden kommer
givetvis ersättas av nya.
Som kommuninvånare och
ordförande för tekniska
nämnden förväntar jag mig
att man sätter vår säkerhet i
främsta rummet.

Läser med förvåning Bo i
Närlundas insändare den
23 januari. Bor vi i samma
kommun? Känner inte alls
igen mig i beskrivning av
den storstadsmiljö som Bo
ondgör sig över. Att sedan
fällningen av popplarna
har upprört en del känslor
kan jag förstå. Dock delar
– Gunnar Mossberg (M),
jag inte skribentens uppordförande tekniska
nämnden
fattning om att popplarna
ska vara kvar. Sjuka och
rr
skadade träd måste vi tyvärr
livet på landet
tt
ta ned för att inte riskera att
Förda bakom
ljuset igen!
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i landet när det
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rötter. Ja det
k Ekeröanda av de folk
är faktiskt san
t! Skadan sin
valda!
stor
lek är ojämförl
som utförs först efter att
ig och
– Bo i Närlun
da
man fått godkännande
R
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ANSGARSDAGEN
Adelsö IF kallar härmed sina medlemmar till föreningens

ƫǼƦƜƙƟΎ̱̳ΎƞƝƚƪƭƙƪơΎ̸̱̯̰

ÅRSMÖTE
Lördagen den 23 februari 2019 på Pizzeria Duvan
Mötesförhandlingarna börjar kl 10.00
Därefter bjuder föreningen på lunch
Motioner skall vara föreningen tillhanda senast 2 veckor före mötet.
Maila till info@adelsoif.se
Årsmöteshandlingarna ﬁnns på hemsidan 1 vecka före mötet.
www.adelsoif.se

Välkomna! Styrelsen

KL 14:30 i ADELSÖ HEMBYGDSGÅRD

Fler och fler åker
med Ekerö Taxi
Vi söker därför fler Åkare/Transportörer/Förare
Generösa villkor. Ring för mer information: 070-953 42 62
eller skicka intresseanmälan till rolf.svensson@ekerotaxi.se

560 340 00

VUXNA FRÅN 15 ÅR
ANTA UTMANINGEN!
Våga träna judo i Ekerö Budo.
Två GRATIS prova-på-träningar!
Vid frågor maila till
judo@ekerobudo.com
på www.ekerobudo.com
www.ekerobudo.com
Mer info på

”Riter kring viktiga livshändelser och
värderingar på Birka under vikingatiden”
Föreläsning av arkeolog Linda Wåhlander
Ansgarstårta
KL 16:00 i ADELSÖ KYRKA

Ord | musik | stillhet
– en stund av lugn i kyrkan
Det vackra kyrkorummet bjuder in till reflektion, stillhet
och ro. Ett tillfälle att varva ner i vardagsstressen!
Ann-Sofie Kamkar, präst och Anna Pihl Lindén, musiker
Malin Rikardsdotter Ahlin, sång
Thomas Eriksson, gitarr

Välkommen!

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
o på
på www.ekerobudo.com
ww
ww.ekerobudo.com
Mer info
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50 år sedan
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Mälaröarnas
nyheter startades av Svenska
dagbladet 1949
Tack vare ett
aldrig sinande
ﬂöde av
artiklar i MN
sedan 1949,
kan vi här ge
en återblick
av livet på
Mälaröarna för
50 år sedan!

7,5 kronor kvadratmetern
MÄLARÖARNA | Under
sjuttio år har vi rapporterat
om stort som smått som
händer på Mälaröarna. I vår
återkommande tillbakablick
femtio år bakåt i tidningsarkivet kan man bland annat
läsa om inbrottsräder, låga
kvadratmeterpriser och en
kurs i kommunalkunskap.
Inte sällan när man dyker ner
i Mälaröarnas nyheters arkivpärmar och tittar tillbaka på
vad som rapporterades om
i tidningen för femtio år sedan, slås man av att mycket
är sig likt även om en hel del
också känns föråldrat. Till
exempel kan vi kort efter att
vi rapporterat om att jul- och
nyårshelgerna 2018 varit fyllda av inbrott i kommunen,
även konstatera att i slutet
av 1968 och början av 1969,
var det samma sak. I början
av februari skriver MN om
att många sommarstugeägare
gör en trist upptäckt när de
kommer tillbaka till sina stugor för första gången på året.
Inbrottstjuvar tycks ha varit
mycket aktiva och enbart i
Ricksätra på Svartsjölandet
har ett tiotal sportstugor visat spår efter inbrott. Totalt

har polisen ett trettiotal anmälningar från Mälaröarna
att hantera i början av året.
”Tjuvarna har tillgripit sprit,
konserver, kläder och värdesaker för 10 000-tals kronor.
Många av de bestulna rapporterar också att kopparföremål
försvunnit. Tydligen har
tjuvarna upptäckt att gamla
kaffepannor och andra kärl
av koppar just nu är mycket
eftertraktade på anktikvitetsmarknaden.”
nyheter kan
också berätta i början av året
1969, att de första familjerna
har ﬂyttat in i de nybyggda
hyreshusen i Ekebyhov. Av
de tjugoen första hyresgästerna har nio förmedlats genom
Stor-Stockholms bostadsförmedling, medan återstoden

Mälaröarnas

”Tydligen har
tjuvarna upptäckt
att gamla kaffepannor och andra kärl
av koppar just nu
är mycket eftertraktade...”

Ekerö bostäders nya hyreshusområde bestående av 153 lägenheter i sju fastigheter, stod klart för inflyttning i Ekebyhov i början av 1969.

får sina lägenheter genom den
lokala bostadskön. Ett förfarande som är praxis fram till
början av sjuttiotalet, då all
förmedling börjar ske genom
det kommunala bostadsbolaget. Hyreslägenheterna betingar ett kvadratmeterpris
på 75 kronor, värmekostnader
inkluderat. Därmed kostar en
trerummare på 90 kvadratmeter 615 kronor i månaden
1969.
Det framgår också i tidning-

en att vårprogrammet för Mälaröarnas studiefrämjande är
färdigplanerat. Bland många
andra kursverksamheter kan
man urskilja ett par nyheter.
Till exempel en ”föräldraskola” som behandlar förskoleårens problem och en kurs
i ”kommunalkunskap” med
fokus på Ekerö kommuns
förhållanden. Där har man
lyckats värva ”en synnerligen
förfaren expert på kommunala frågor” som ledare – kans-

lichef Inge Hansson, Ekerö
kommunalkontor.
Inga-Lill Axelssons balettskola för barn har också nyligen startat sin verksamhet för
säsongen. I en annons informeras det om att hågade barn
kan komma till Träkvista skola
på onsdagseftermiddagar för
att dansa ackompanjerade av
pianist Fru May Sandgren.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

Program & värdar
Sändningstider: www.radioviking.se
Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!
78 på 60: Gunnar Nilsson
Annis Musikcafé:

z Bryggor
z Sandstränder
z Bojstenar

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

Heldgsrock och Movin´
On: Janne Lyckman och

Musik i skymningen:

Anni Stavling

Teddy Wickström

Mälarö Jazz: Tommy

Back to the Sixties:

Kentas Kårner:

Ollmark med Janne Stolpe,
Lennart Elworth och Lennrt
Olinder

Birgitta och Janne Lyckman

Janne Widén och Lasse
Lindros

Kenta Hedlööf

Barockt och Bàrock:

Fredrik Värme

Onsdagsdansen:

Jüri Jügenthal

Kryckan på egna ben:

Björn Schumacher

Kritfabriken:

z Muddring

Blå timmen:

Lars ”Kryckan” Krüger

z Sjötransporter

Lennart Karlsson

Kryckans Country:

Plattfall: Nisse Jakobsson
Plats på scen:

z Sjöbodar

Broddmans:

Lars ”Kryckan” Krüger

Bo Magnusson

Ingemar Lindqvist

z Båtlyftar

Kyrkradion: Marianne

CD med egna öron:

Rockoko: Gunilla Jerlinger
Skivat och klart:

z Vågbrytare

Pyret Ericson

Abrahamsson, Barbro och
Lennart Arlinger

z Vassrensning

Dags för dragspel:

Lennarts Låda:
Lennart Lundlad

z Kranlyft

Kjell Nilsson

Det är måndag
morgon: Janne Andersson
Fredgsmys: Leif Helenius
Fredagsdansen: Gunilla

Lättspårat:

z Borrning
z Vinterförvaring

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

EKERÖ REDERI AB

z

08-560 347 69

z

info@ekerorederi.se

Jerlinger, Anders Hjelm och
Anni Stavling

Fredagskväll:
Björn Höglund

Fyndlådan: Leif Bjärnling
God kväll Mälaröarna:
Ewa Linnros och Joakim
Jonsson

Ingemar Eriksson

Lördagsönskningen:
Lasse, Kalle och Nisse,
Gunilla Jerlinger

Mer än bara Blues:

Kjell Karlsson

Storband och mycket
annat: Tommy Ollmark
Sång och glädje: Thorleif
Larsson och Erik Ström

Söndagkväll:
Fredrik Rispe

The 70´s: Magnus Haage
Torsdagspytt:

Danne Larsson och Arne
Swedin

P-O Ljungberg

Morgonluft från
Mälarökyrkan: Ing-Britt

Viking meny: Ulf Nystedt
Wallins praliner:

Bäcklund , Urban Thoms,
Thorleif Larsson, Lars Narin,
Klaus Franken

Micke Wallin

Ytterligheter: Lars Grahm
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| mälarökrysset
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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: Byggarbeten nya lägenhetshotellet, Brygga
FOTO: EWA LINNROS

Vi gratulerar Göran Hanson, Ekerö, till förra numrets vinst
där korsordet hade nedanstående lösning.

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
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Med över 30 års samlad erfarenhet
skapar vi tillsammans vackra minnen

Alfa Ekerö

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

Begravningsbyråer

IGNIS
Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Gamla Huset Butik

Med lång tradition
och gedigen
kunskap hjälper
vi er att utforma ett
minnesvärt avsked

www.ignis.se
Sandviksvägen 4

Åkerstigen 93 - 560 30121

Tidsbokning
på telefon
08 - 560 310 65

Vår käre

Rune Hellstedt
* 12 augusti 1947
har idag stilla insomnat.
Munsö
den 27 januari 2019
K I C K A N och Å K E
MARTINA med familj
ANNICA
BJÖRN och ANDREA
Begravningen har ägt rum.

7ÉS.BNNBPDI.PSNPS

.BSJBOOFCFSH
PLUPCFS
KBOVBSJ
IBSOVMÇNOBUPTT
5*/""//
NFEGBNJMKFS
#FHSBWOJOHFOIÉMMT
JTUJMMIFUNFEGBNJMKFO

Auktoriserad av SBF

Jord, Sand & Grus

Trädfällning
z Tomtröjning
z Skogsröjning
z







Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

Ekerö Skog & Trädgård
072-246 99 86

z

ekeroskogotradgard@outlook.com

BILAR
KÖPES

Allt är intressant
även defekta
0700-61 73 96

| familj

Rut-avdrag!

0760-062641

NYFIKEN?

Hem/företagsstäd

FÖNSTERPUTS
www.ekerostad.se
070-5601954

www.ekerobudo.com

Vår älskade
Make och Pappa
Morfar Farfar och Bror

Per-Olof
”Pelle”
Blomkvist
* 15 februari 1942
✝ 26 januari 2019
KRISTINA
ÅSA och DANIEL
NICLAS och MALIN
Linnea Melker Thenelia
Syskon, 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 fredagen
den 22 februari kl 14.00
i Sånga kyrka. Valfri klädsel.
Akten avslutas i kyrkan. Stöd
gärna fonden mot Prostatacancer
tel. 08-655 44 13.

Vår käre

Gerth Eriksson
* 5 april 1935
har stilla insomnat.
Färentuna
den 29 januari 2019
SVEA
TOMMY med familj
Syskon med familjer
Släkt och vänner
Begravningen äger rum i kretsen
av de närmaste. Tänk gärna på
Cancerfonden 020-59 59 59



Thule takräck till Audi A4,
nyskick. Anders 070- 229
69 57.

Hans Melander,
tredje generationen

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa,
traditionella eller nytänkande, allt efter våra kunders behov och önskningar.
Vi gör även hembesök och hjälper gärna till med bouppteckningar.
Varmt välkommen med frågor eller besök!
Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se

RUT-avdrag
50 % rabatt
på timpriset
Binärdata AB

Trådlös telefon Gigaset
A170 Large illuminated
display. I nyskick! Låda
samt kvitto med garanti
ﬁnns. 200 kr. Ring 073-975
69 56 Marja.
Bell cykelhjälm (serie
Local). 1 svart och en vit
hjälm i nyskick. 200 kr
styck. 070-636 36 12.
(Gällstaö)
Vita låga Converse, strl
42. Använda 2 ggr. 150 kr.
070-636 36 12.
Casall skivstångmed vikter
2x5 kg. 200 kr. 070-636
36 12.
Dagmatte/hundvakt ﬁnns i
Svartsjö alla dagar i veckan
hos hundvan med egna
hundar. Ersättning efter
överenskommelse. Maila
vid intresse för mer info:
roblervicktoria@gmail.com

 KÖPES


Support & Försäljning
07-22 Alla dagar
0707-139 000 08-560 402 51
Leif Rickegård

Frimärken, mynt, vykort.
Gärna hela samlingar och

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inklusive
blanksteg samt eventuell
jpgbild
• Skicka till familj@
malaroarnasnyheter.se
• Var ute i god tid – helst 2
veckor före utgivningsdag
• För utgivningsplan se redaktionsruta sid 2
• Publicering sker i nästkommande nummer, i turordning
samt i mån av utrymme
• Manus tas inte emot per
telefon eller fax. Vi uppskattar
e-post!
• För sedvanliga dödsannonser
ring 560 356 00

Läs MN var du än är:
www.malaroarnasnyheter.se

PRIVATA ANNONSMARKNADEN

 SÄLJES

Adéle (född Carlson) och
Jonathan Almquist gifte sig i
Munsö kyrka den 1 september 2018. Adèle antog namnet Almquist. Brudparet riktar ett stort tack till alla som
gjorde denna dag ljus och
glädjefull!

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

partier. Bor på Ekerö, kan
göra hembesök. Vänligt
och kunnigt bemötande.
08-400 258 35.

bastu. Många lediga veckor, även sportlovsveckorna
7, 8 och 9. Tel 070-695
1250 eller 08-560 212 34.

Jag köper gärna dina gamla
LP-skivor, mindre och större
samlingar, pop, rock, jazz,
60- till 80-tal. Även CD-skivor kan vara av intresse.
Kontakta mig (telefon/
SMS) på 073-037 10 36.

 SÖKES





UTHYRES



Du som längtar efter solen
i vinter eller under våren!
Åk till Malta och hyr en av
2 lägenheter i Marsascala.
1 el 3 sovrum, för 4 el 6
personer. Eller res ﬂera familjer tillsammans och bo
var för sig. Härlig sjöutsikt
och bara några minuters
gångväg till bad, pool,
restauranger och strandpromenaden. Direktﬂyg
med SAS el Ryanair. Ring
070-695 12 50 el 08-560
212 34.



Tomt sökes! Färingsö,
Ekerö eller Lovön. Barnfamilj med husdrömmar. Vi
är en familj med två barn
på 3 och 6 år som längtar
ut i naturen. Söker liten,
lantlig tomt för mindre
hus/permanentboende.
Ring gärna. Vänliga hälsningar, Fredrika 073-726
49 92 och Andreas 070656 06 15.





BORTSKÄNKES



Två 40-talsfåtöljer bortskänkes. Fåtöljerna måste
hämtas. Vid intresse ring
08-560 501 72.

Vinter i fjällen, Funäsdalen.
Sugen på skidåkning på
längden eller i backen? Hyr
vår ﬁna fjällstuga på
Röstberget i Funäsdalen.
Stugan har 8 bäddar i 2
sovhytter, kök med öppen
lösning, öppen spis och

• 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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Skidresa Den 27 januari åkte Ekerö fritidsgårdar iväg med cirka
50 ungdomar på en heldagsresa till Romme för att åka skidor. Det
blev många åk i backarna och många glada skratt under dagen.

| öarna runt
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FOTO: PRIVAT

Fritidsfajt I mitten av januari byggde Ekerö fritidsgårdar upp
en ”archery tag-arena” i Tappströmsskolans bollhall. Under fyra
timmar krigade 20 ungdomar med hjälp av pilbågar och hinder.
Kvällen var ett exempel på de platsobundna aktiviteter som fritidsgårdarna anordnar.
FOTO: PRIVAT

Radiobesök Den 21 januari gästade Claes ”Clabbe” af Geijerstam

Barnlördag Den 26 januari var det barnlördag på Ekerö bibliotek.

Knyppling Den 27 januari visade Lovö vävare olika textila tekni-

Radio Vikings ”Ytterligheter”. Förutom inhopp bakom spakarna
underhöll han med anekdoter och hits från 60-talet. På bilden
tillsammans med programledare Lars Grahm.

Bland annat kunde besökarna se Cirkus Trattofon spela föreställningen ”Akropanik”. Det var också prisutdelning i bibliotekets
Bokmärkestävling 2019.

ker på Ekebyhovs slott. På bilden visar Kerstin Henningsson hur
knypplingen av spetsen till Ekerö kyrkas nya altarringskläde går
till. Spetsen skänks av Ekerö kyrkliga syförening.

FOTO: MICKE WALLIN

FOTO: EKERÖ BIBLIOTEK

FOTO: INGRID SANDBERG

LEDIGA LOKALER
EKEBYHOV BUSINESS CENTER Bryggavägen 110
zFrysförråd

c:a 20 m2 på lastkaj uthyres, 4000:-/mån inkl el*
z Kallförråd c:a 10 m2 på lastkaj uthyres, 800:-/mån*
z 2 Kontorsrum c:a 12 m2, möblerade med bl.a höj/sänkbart skrivbord
uthyres, gemensam wc, kök i loungemiljö och tillgång till mötesrum ingår
i hyran på 3.900:-/mån*




EKEBYHOV FÖRETAGSCENTER Bryggavägen 121
Kontorsrum c:a 12 m2, gemensam wc och kök i loungemiljö ingår i hyran
på 2.900:-/mån*

z

*Moms tillkommer på hyror

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

Entreprenör

skalfast.se
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Service och reparationer
z HUSBILAR
z HUSVAGNAR




z SLÄP
z 4-HJULSMÄTNING




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

UbbeSotare
– Ny regi sedan 1 juni 2015 –

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



zwww.ubbesotare.se

Välja
behörig sotare?
Jag hjälper dig
med ansökan

z Husgrunder z Ingrävning

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

HOWQVIST

SCHAKT & TRANSPORT AB

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



| larmet går

Bilinbrott, bränder
och falska brandmän
MÄLARÖARNA | Under
den senaste tvåveckorsperioden har ett par inbrott
och bilinbrott skett på
Mälaröarna. Det har också
varit flera bränder och
även ett fräckt försök till
brott.
Den 21 januari skedde ﬂera bränder på Mälaröarna.
Först uppstod en brand på
en lokalbuss som färdades
på Färentunavägen vid Skå.
Chauffören uppmärksammades av en passagerare på
att det slog upp lågor ur bussens maskinrum och stannade omedelbart samt evakuerade bussen. Brandkåren
kom till platsen och släckte
branden. Ingen person skadades.
– Vid 15-tiden kom ett
larm om att det brann i en
villa på Nibbla backe. Flera
stationer var på plats och
släckte och som tur var blev
ingen skadad. Däremot gick
inte huset att rädda, berättar
Elise Berlin, lokalpolis.
Den 27 januari knacka-

de två män på en bostad på
Gustavavägen, Ekerö och
uppgav sig komma från Södertörns brandstation. De
ville komma in och kontrollera brandvarnarna. Efter
kontroll med Södertörns
brandstation visade det sig
att detta inte var sant. De
okända männen är nu misstänkta för ”föregivande av
allmän ställning”.
– Det är viktigt att kontrollera id-kort om man ska
släppa in någon som kommer oanmäld. Det är även
bra om man pratar med sina
barn om att man inte släpper in okända i hemmet när
föräldrarna inte är hemma,
säger Elise Berlin.
Hon berättar även att det
har varit ett ﬂertal bilinbrott
under januari och uppmanar

”Flera stationer var
på plats och släckte
och som tur var blev
ingen skadad”

Den 21 januari uppstod en brand i en buss på Färentunavägen.
FOTO: BERNHARD STOCKMAN

bilägare att tömma bilen på
värdesaker samt att om man
ska iväg på skidresa, vänta
med att sätta på takboxen
och lasta bilen tills det är
dags att åka.
– Under natten till den 31
januari ﬁck också en målsägande inbrott i sin bil på
Tallåsen på Ekerö. Tjuvarna har stulit en ratt och instrumentpanel. Ytterligare

ett inbrott i bil skedde på
Nämndemansvägen
där
man bland annat stal styrenheten. Vi har haft ett antal sådana typer av stölder i
vårt polisområde Vällingby,
som Ekerö ingår i, där man
riktat in sig på just bilmärket BMW och stulit bildelar.
LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

F’SONS

PC Akuten

www.fsons.se

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

i säkra händer

ALLSERVICE AB
z Trädgård & Fastighetsunderhåll
z Trädfällning & Stubbfräsning
z Mark & Anläggning

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

z Vinterunderhåll
z Lastväxlare med kran

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

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


BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Stärk din konkurrenskraft
på arbetsmarknaden

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu!

BRA FINANSIERING

Nu även automat

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

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

MOPED - BIL - SLÄP

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

www.pcakuten.se

Din lokala målare på Mälaröarna
070-610 93 94
stefan@stromgrens.se
strömgrens måleri

ALLT INOM BYGGNATION
Från små till stora projekt

Salong Nataly & Alisa
S

Försäljning av:

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

stromgrensmaleri
Kontakt 070-753 64 44

annajansson.se

Kvarngränd 9
Medlem i Sveriges Tapetserarmästare
Färentuna

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!

560 340 00

em ma
På h

p la n fi n n s a l l se r v i c e f ö
r d ig !

SERVICE FÖR DIG!
BILUTHYRNING

BILSERVICE

O

RB

R

IK

SFÖ

RBU

N

Tel: 08-560 243 48
08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

ENTREPRENAD

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

FÄRGHANDEL

FÄRG TAPET
GOLV

ET RUNT.
R
Å
–
A
J
E
L
T
T
LÄTTA A

Vi ﬁxar med
datorer och
nätverk.

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

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

LOKALER

STÄDSERVICE

FÖRRÅD
Lilla Berga 1, Skå

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

WUR[KDPPDUHQWUHSUHQDGVH

08-707 33 00 • lejagruppen.se

LACKERING



z Dränering/grund

isolering
z Schakt/transport/markarbete
z Pumpar/rörarbeten






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

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

z
z

Klimatkontrollerade
larmade lokaler
Från 5 kvm

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

z Hemstäd


z Flyttstäd


z Fönsterputs


PLÅTSLAGERI
08-560
304304
5454
08-560
070-555
070-555
15 15
0808
info@nyplat.s
info@nyplat.se
www.nyplat.s
www.nyplat.se
Grundat 1921

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

z Kontorsstäd


z Byggstäd

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

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

TOMT & TRÄDGÅRD
z Vatten/avloppsanläggningar

uthyres till
hem & företag

Ekerö • Träkvista Torg

z
z
z

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

Binärdata AB
0707-139 000
560 402 51

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

S

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

Välkommen till Circle K i Träkvista!

RANSC

MO

T

Träkvista Bilservice AB

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

EN

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

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

Service • Däck

UTHYRNING

Personbil, lastbil & släp

H

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Service och
reparationer
av alla
bilmodeller

D

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Din verkstad
nära Dig

BRUNNSBORRNING

Färingsö
Brunnservice
Clas Häggberg
070-538 88 72
Kvällar 560 401 49

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

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

Göran Sundström
Tel. 560 453 04
Mobil. 070-578 56 59

TRÄDGÅRDSBUTIK

ÖVRIGT



Jord, Sand & Grus

Vi jobbar både
mot privatpersoner
och företag
Vi har kollektivavtal och är
ISO-certiﬁerade

¡ဖ¡´ဖ¦£¡
¦Ŵ¡ဖ ¤¡ö¡ဖÄ
ö¡¨£¨´ၹထ ´¡¤§
Tel 560 425 80
ªªªန§£¤¨£န

·ဖŠၹၸဖၹႀထöဖ£öၹၸဖၹၾ

Ekerö Re-Arb
FixarService
ce

0760-062641

Koll på läget sedan 1937

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

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

Kvarnvägen 6B, Färentuna
4 rok, 85 + 60 m² UTGÅNGSPRIS 2 295 000 kr VISAS
Ring för tidsbokning BYGGÅR 1950 TOMT 1797 m² EP
IU MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 070-760 46 63

Rymlig villa i nyskick

Rapsvägen 20, Ekerö, 5 rok, 125 m²

Mycket centralt läge

5 rok, 125 m² UTGÅNGSPRIS 3 850 000 kr VISAS Ring
för tidsbokning BYGGÅR 1969 TOMT 172 m² EP 98 kWh/
kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 070-760
46 63

Mycket tilltalande och välplanerad

Färentunavägen 311, Svartsjö

Uthyrningsdel och Attefallshus

Centralt och naturskönt

3 rok, ca 80 + 75 m² UTGÅNGSPRIS 3 675 000 kr VISAS
Ring för tidsbokning BYGGÅR 1952 TOMT 2656 m² EP
120 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON
070-826 83 00

Centralt i Kungsberga

Smultronvägen 17, Ekerö

Omtyckt seniorboende (55+)

Trevligt läge
Renoveringsbehov

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 070760 46 63

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

Populärt & barnvänligt område
Gavelhus med fint solläge
Angränsande till grönområde

Nyrenoverad 50-tals villa
Garage i huset
Möjlig företagsdel/uthyrningsdel

Strålande sjöutsikt!
Totalt hela 322 kvm
Läcker etagevilla

Koll på läget sedan 1937

Klevbergsvägen 15, Stenhamra
5 rok, ca 145 m² UTGÅNGSPRIS 4 100 000 kr VISAS
Ring för visning BYGGÅR 1970 TOMT 613 m² EP 132
kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 070826 83 00

Domherrevägen 4G, Ekerö
6 rok, 150 + 28 m² UTGÅNGSPRIS 4 995 000 kr
Utgångspris AVGIFT 4 912 kr/mån VISAS Sö 10/2 kl
13:15-14:00 BYGGÅR 2016 EP IU MÄKLARE Martin
Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Blåsbacksvägen 93, Stenhamra
2 rok, ca 58 m² UTGÅNGSPRIS 2 395 000 kr AVGIFT 3
644 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 1982
EP 122 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist
TELEFON 070-510 65 69

Utmärkt centralt läge

Höglundavägen 11, Skå

Lantligt läge med sjöglimt

Fina ytor och många möjligheter!

6 rok, 163 m² UTGÅNGSPRIS 6 990 000 kr VISAS Sö 10/
2 kl 12.00-12.45 BYGGÅR 2013 TOMT 3815 m² EP IU
MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Ljus öppen planlösning

Kvarnvägen 14, Färentuna

Toppfräscht, tillbyggt 2018

Intilliggande garage

Totalt ca 178 kvm med villakänsla
Allt i absolut toppskick
Högt fritt läge i Älvnäs

Trivsamt bostadsrättsradhus
Populär förening
Två trädgårdstäppor

5 rok, 127 + 35 m² UTGÅNGSPRIS 4 850 000 kr VISAS
Ring för tidsbokning BYGGÅR 1952 TOMT 1248 m² EP
64 kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON
070-760 46 63

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
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Stort trädäck med pool

Öppen planlösning med braskamin
Centralt i Kungsberga

Attraktivt sjönära läge
Solig uteplats med sjöutsikt
Totalt ca 250 kvm

Smygstarta
din bostadsdröm
Vi förbereder din bostad när du drömmer om
ett nytt läge och vill göra en riktigt bra affär.
Läs mer på svenskfast.se/smygstart

MARTIN LARSSON
Reg. Fastighetsmäklare
0708 30 01 61

LINN LAGERQVIST
Reg. Fastighetsmäklare
0705 10 65 69

SOPHIA ÅKERMAN
Reg. Fastighetsmäklare
0707 60 46 63

MIKAELA HOLM
Mäklarassistent
08 564 109 40
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JENNY NÄSLUND
Reg. Fastighetsmäklare
0708 26 83 00

