
Träkvista
08-560 300 96

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

”Vi vill vara tydliga med att vi ska kunna ta över styret i kommunen imorgon om så behövs”,  sa Göran Hellmalm (L) då 
en dygnslång konferens inleddes för ett femtiotal av Mälarökoalitionens medlemmar. | 11  FOTO:  EWA LINNROS

Koalitionen laddar

Kunskap,   
utrustning 
och sällskap
Att ge sig ut på Mälarens is till fots, på skrid-
skor eller med skidor, kan fortfarande vara  
möjligt även om isarna försämras i takt med 
att det är plusgrader. Men det finns en hel del 
livsviktiga saker att tänka på innan man be-
träder den. | 8                   FOTO:  LO BÄCKLINDER

  
 

R

Ekerö 
bostäders
vd slutar
Ekerö bostäders vd Timo Siikaluoma slutar då 
styrelsen och han har haft olika uppfattningar 
om bolagets utveckling. | 6

Niklas blev friad
Niklas Krämer och kollegan blev friade i tingsrätten 
för att de tog fast en dieseltjuv på sin arbetsplats för 
två år sedan.  | 12

Lyckad snöröjning
Mälaröarnas snöröjare har haft ett utmanande jobb, 
men har mest fått tummen upp under de intensiva 
vinterveckor som inföll i februari.  | 14 

Oroande lärarbrist
Om inget förändras är prognosen att det kommer att 
saknas 80 000 lärare om 15 år i Sverige. Lärarnas 
riksförbund vädjar nu till kommunpolitikerna att satsa 
mer på skolorna. | 16

Politiska plattformer
Både Ekeröalliansen och Mälarökoalitionen har an-
tagit nya, politiska plattformer. Även V har tagit fram 
riktlinjer, medan SD väntar med sina.  | 11

”Vidare måste EU:s granskning av medlems-
staterna stärkas så att sanktioner införs 
mot de som sviker EU:s grundläggande 
värden.  Ett lokalt tiggeriförbud medför inte 
att tiggeriet försvinner. Däremot medför det 
att redan utsatta människor blir ännu mer 
utsatta.”  |  tyck 30

Vilt i trafiken
Statistiken för 2018 års viltolyckor är klar och visar att 
antalet har minskat något. Dock är vissa platser mer 
utsatta än andra.  | 20
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Tänk globalt – 
handla Lokalt!

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

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

Behöver du hjälp 
med bokslut? 

Ring oss!

Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

privatpersoner och företag.
Bryggavägen 127 • Telefon: 070-819 06 62



Varje år vandrar torsken från Barents hav ner 
till  nordnorska kusten för att  leka. Efter den 
långa vandringen genom kall a klara vatt en 

och hårda strömm ar, blir torsken muskulösare 
och får ett  fastare vitare och mer delikat kött . 
När torsken är framm e, kall as den för skrei. Då 

är torsken som all ra bäst. Servera gärna en 
Fänkålscrudité till  din fi sk. 

Recept fi nn s på ica.se!
Hälsningar John - fi skansvarig.

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

 Fänkål   Holland.       Jfr pris 24:90/kg.    

 Skreifi lé   Norge.     Skrei har ett fastare, 
vitare och delikatare kött.   Jfr pris 169:00/kg.    

 /kg 
 169k 

 Skreirygg   Norge.     Norsk torsk 
när den är som bäst.   Jfr pris 249:00/kg.    

 /kg 
 249k 

 Rostbiff i bit   Smak av Gotland. 
Ursprung Sverige.     Packad.   Jfr pris 129:00/kg.    

 Skrei hel   Norge.     Säsongen för 
Skrei är här.   Jfr pris 99:00/kg.    

Fina fi sken!

 24  90  /kg 
 /kg 

 129k 

 /kg 
 99k 

Öppet 8–22

Tappström
Priserna gäller vecka 8 t o m 24/2-19 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.



Tappström

Handla när det 
passar dig!

HANDLA I VÅR BUTIK ONLINEICA.SE/TAPPSTROM

Samma pris på nätet som i butik
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Ekerö Optik
08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget  

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

  

*Gäller på större delen av bågsortimentet 
vid köp av kompletta glasögon med premiumglas. 
Kan ej kombineras med andra erbjudande eller 
rabatter. Gäller t.o.m. 2019-02-23.

BÅGREA 

50%*

REA-FINAL

1999 - 2019

Kaffet alltid på!

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

VÄRDECHECK 
SYNUNDERSÖKNING
BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång. 

Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 19-02-23.

Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........

Butik.................................................................................................................

20-ÅRSJUBILEUM

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

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

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

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

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö
 

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

TRYCK Pressgrannar 2019

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

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

HEMSIDA 
www.malaroarnasnyheter.se

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden

Etablerad: 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB

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

Att sätta upp visioner är viktigt, att komma i mål med dessa är fantastiskt. Ekeröbon och ten-
nistjejen Mirjam Björklund hade tidigt visionen om att placera sig bland de bästa tennisspe-
larna i världen och hon är på god väg. Tappströmsskolans futsallag hade som mål förra året att 
vinna skol-DM och de lyckades. Nu är det dags igen för mästerskapet och lagets vision och mål 
är att försvara sin titel. De första matcherna är avverkade, läs mer om hur det gick på sportsi-
dorna.

Det är dock inte alltid som visioner delas av alla inblandade, så är fallet inom Ekerö bostäder 
där nu bolagets vd får lämna, just för att han inte delar styrelsens uppfattning om bolagets 
utveckling.

Men vi skriver också om två personer som tar sig an nya uppgifter och med dem, följer nya 
visioner. Möt Färingsö församlings nye kyrkoherde och näringslivsrådets nye ordförande i 
detta nummer.

Lärarnas riksförbund oroar sig för lärarbrist och har flera visioner om hur detta ska kunna 
lösa sig. Dessa har de nu framfört till kommunens politiker, i hopp om att man gemensamt ska 
finna vägar för att locka lärare till kommunen. Kommunens politiker har också tagit fram sina 
visioner för mandatperioden och några av dessa kan du läsa om i detta nummer. 

Vårt mål är att rapportera från så många områden som möjligt. I denna tidning finner du  
både kultur, sport, politik, frilufts- och näringslivsnyheter och som alltid – en ”rapport” från 
Mälaröarna för 50 år sedan.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Visioner och mål
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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

 nyheterMÄLARÖARNAS

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

Ett vildsvin som dött av att det fastnat i en snara 
har hittats på Helgö.  Sid 12.     
                                                                   FOTO: PRIVAT 

Tappströmsskolans futsallag vann skol-DM förra 
året. Nu startar årets mästerskap. Sid 26. 
                                                 FOTO: EWA LINNROS



Ons 2019-02-20 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA 
 Magnus Ehntorp och Mie Johansson
 
Tors 2019-02-21 Ekebyhovskyrkan  
11:45 LUNCHBÖN
12:00 TORSDAGSSOPPA Kostnad: 50 kr

Sön 2019-02-24 Ekebyhovskyrkan 
11:00 EKEBYHOVSMÄSSA 
 Monika Regnfors Sjörén, kyrkoherde
 Helena Hansson, Lena Stämmor 

Sön 2019-02-24 Adelsö hembygdsgård 
14:30 ANSGARSDAGEN 
 ”RITER KRING VIKTIGA LIVSHÄNDELSER 
 OCH VÄRDERINGAR PÅ BIRKA 
 UNDER VIKINGATIDEN”  
 Föreläsning av arkeolog Linda Wåhlander 
 Ansgarstårta

Sön 2019-02-24 Adelsö kyrka 
16:00 ORD, MUSIK, STILLHET 
 Ann-Sofie Kamkar och Torbjörn Gustavsson  
 Malin Rikardsdotter Ahlin, sång och Thomas Eriksson, gitarr

Sön 2019-02-24 Drottningholms slottskyrka 
16:00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST 
 Magnus Ehntorp och Leif Asp  
 Chorus Stockholmia, dir Eva Boström

Ons 2019-02-27 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA 
 Dan Bekking och Helena Hansson  

                                PÅ MÄLARÖARNA          

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

EKERÖ PASTORAT 
ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

20/2 – 6/3   2019

Tors 2019-02-28 Ekebyhovskyrkan 
11:45 LUNCHMUSIK med Helena Hansson  
12:00 TORSDAGSSOPPA Kostnad: 50 kr

Sön 2019-03-03 Lovö kyrka 
11:00 SÖNDAGSGUDSTJÄNST 
 Dan Bekking och Leif Asp  

Sön 2019-03-03 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA 
 Hanna Holmlund
 Kerstin Baldwin Sterner, Ekeröensemblen 

Ons 2019-03-06 Munsö kyrka 
18:00 ASKONSDAGSMÄSSA 
 Ann-Sofie Kamkar och Cathrine Skagstedt  

Ons 2019-03-06 Lovö kyrka 
18:30 ASKONSDAGSMÄSSA 
 Dan Bekking och Leif Asp  

Ons 2019-03-06 Ekebyhovskyrkan 
19:00 ASKONSDAGSMÄSSA 
 Magnus Ehntorp och Daniel Stenbaek  
 

Med reservation för ev ändringar

FÖR MER INFO    

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

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

Under ASKONSDAGENS MÄSSA är det 
vanligt att prästen tecknar ett kors med 
aska på gudstjänstdeltagarnas pannor för 
att påminna om människans dödlighet.

  

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 
 

GUDSTJÄNSTER 
 
Ons 2019-02-20 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Yngve Göransson, Ligita Sneibe.

Sön 2019-02-24 Sånga kyrka
11:00 GUDSTJÄNST
 Yngve Göransson, präst.  
 Joakim Wanzelius, organist.  

Ons 2019-02-27 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Mårten Mårtensson, Joakim Wanzelius.

www.facebook.com/faringsoforsamling

Entrappaned - Vår ungdomsverksamhet

En trappa ned - Vår ungomsverksamhet

Följ oss också i sociala medier:

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

Sön 2019-03-03 Hilleshögs Kyrka 
11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD 
 Mårten Mårtensson, präst. 
 Birgitta Lindeke Levin, organist.  

Ons 2019-03-06 Stenhamra församlingsgård
18:30 ASKONSDAGSMÄSSA 

 Yngve Göransson, Ligita Sneibe. 

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

UNGDOMSKVÄLL (ÅK 6 - UPPÅT)
Onsdagar - Öppet hus      Stenhamra församlingsgård
15.00-21.30
Vi spelar spel, tv-spel, pingis och umgås, har kul och träffar nya 
vänner.

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

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

Midnattsbasket
Kom och spela nattbasket i 
Stenhamraskolans gymnastik-
sal. Vi bjuder på något att äta 
och dricka.  
Ingen anmälan, för ungdomar 
från 15 år.  

Stenhamraskolans  
gymnastiksal
Lördag 23 februari 19.00-Sent

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

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

Ölaget på sopplunch 
På Torsdagssoppan 28 februari 
får vi underhållning av Ölaget till 
kaffet.  Det blir folkmusik, visor 
och mycket annat.  
Soppa med bröd, kaffe och kaka, 
50 kr.  

Stenhamra församlingsgård 
Torsdag 28 februari 12.00

Mälarö Miljödag 
Provcykla en elcykel... Åk elbil... 
Lär dig mer om sol- och vindkraft, 
och odling och kompostering...  
Missa inte Mälarö Miljödag i 
Stenhamra lördag 30 mars, med 
föreläsningar, utställningar och 
prova-på-aktiviteter. 

Stenhamra församlingsgård 
Lördag 30 mars 10.00-16.00 
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KOMMUNEN | Ekerö bostäders 
verkställande direktör Timo 
Siikaluoma slutar sin tjänst. 
Orsaken som anges är olika upp-
fattningar om bolagets utveck-
ling.

Timo Siikaluoma rekryterades 
2017 till tjänsten som Ekerö bostä-
ders verkställande direktör. Den 12 
februari meddelades att styrelsen 
i Ekerö bostäder påbörjar rekryte-
ring av ny vd.

– Det är riktigt att vår vd slutar 
men detta är vi i styrelsen och han 
överens om, då vi har haft olika 
uppfattningar om bolagets utveck-
ling. Ekerö bostäder har ett omfat-
tande utvecklingsarbete som stäl-
ler stora krav på bolagets ledning 
och det är då viktigt att vi går i takt, 
kommenterar Ingemar Hertz, sty-
relseordförande i Ekerö bostäder.

Timo Siikaluoma kommenterar:
– Ekerö bostäder går in i en ex-

pansiv och spännande fas framö-
ver med nyproduktion och rein-
vesteringar i befintliga bestånd. Jag 
har haft förmånen att vara med och 
arbeta fram en planering för cirka 
500 nya bostäder varav cirka 300 
är under pågående planprocesser. 
Jag hade gärna velat vara med till 
genomförandet. Men i vissa frå-

gor om företagets inriktning och 
organisering har jag inte vunnit 
lika uppfattning med styrelsens 
företrädare. När uppfattningar går 
isär, är det styrelsens uppfattning 
som gäller, varför beslutet är att gå 
skilda vägar. Jag tackar styrelsen för 
uppdraget jag har haft och önskar 
företaget framgång i fortsättning-
en och medarbetare all lycka på fö-
retaget och privat.

Det har hunnit passera många 
personer på posten för bolaget. 
Ingemar Garneland efterträddes av 
tillförordnad vd Stefan Lundström 
i januari 2013.  Därefter tillträdde 
Mats Viker 2014 och han slutade 
sista januari 2017. Han efterträd-
des av Anders Ranefall som sluta-
de redan sista augusti 2017. Under 
hösten 2017 rekryterades Timo 
Siikaluoma.

– Vi har haft otur på posten men 
det finns naturliga förklaringar. 
Vår tidigare vd Mats Viker fick ett 
fint erbjudande från Stockholms 
stad om att ta hand om Tele 2 are-
nan och Globen. Därefter blev vår 
dåvarande ekonomichef tillförord-
nad verkställande direktör och han 
gick därefter till samma bolag som 
Mats Viker som ekonomichef, för-
klarar Ingemar Hertz och tillägger:

– Vi kommer nu att upphandla re-
kryterare och lägga mycket kraft 
att få en lösning på vd-posten som 
är långsiktigt hållbar.

Ekerö bostäder var från början en 
stiftelse, men 1995 ombildades 
stiftelsen till aktiebolag. Då kom-
munfullmäktige beslutade i no-

vember 1995 att ombilda stiftelsen 
för Ekerö bostäder till aktiebolag, 
var avsikten med detta ”att ge fö-
retaget en form som gör det lättare 
att anpassa verksamheten till för-
ändringar i omvärlden”. Liksom 
stiftelsen, beslutades att aktiebo-
laget skulle vara helt kommunalägt 
och tillhandahålla hyresbostäder i 
kommunen.

Bolaget har under de senaste åren 
planerat för en kraftig utbyggnad 
av hyreslägenheter inom kom-
munen. Bland annat planeras för 
nya hyreslägenheter på Adelsö, 
Stenhamra centrum och Svart-
sjö. Vidare har bolaget påbörjat 
en planprocess för nybyggnation 
på Ekuddsvägen i centrala Ekerö. 
Förutom nybyggnation planerar 
företaget för en omfattande fort-
satt upprustning av det befintliga 
lägenhetsbeståndet.

I dagsläget har Ekerö bostäder 
903 hyreslägenheter och radhus 
som främst finns runt Ekerö tätort 
men även i Stenhamra, Drottning-
holm och på Adelsö. Visionen är 
att bolaget år 2020 äger och förval-
tar 1 100 lägenheter.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ekerö bostäders VD slutar

FASTIGHETER

Timo Siikaluoma rekryterades 2017 till tjänsten som verkställande direktör för 
Ekerö bostäder. Nu slutar han.                                          FOTO: ARKIV

”När uppfattningar går isär, är det styrelsens uppfattning som gäller” ’’



Välkomna in! 

Alltid till kanonpris! 

Från delin i Stenhamra: 
Från delin i Stenhamra: 
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TRANHOLMEN | För den som 
längtar efter att ge sig ut på 
isarna runt Mälaröarna, på lång-
färdsskridskor eller till fots, har 
det varit en ovanligt snål vinter 
så här långt. Vädret har växlat 
rejält från en dag till en annan 
och det har gjort att isläget på 
Mälaren genomgått stora föränd-
ringar.

Under senaste tiden har vädret  
och temperaturerna växlat rejält 
från en dag till en annan. Det har 
gjort att isläget runt Mälaröarna 
genomgått stora förändringar på 
kort tid.

– När isen var som bäst hade 
vi en jättefin bana på två och en 
halv kilometer här, sedan kom det 
mycket snö som smälte och  frös 
på, vilket gjorde att isen tyngdes 
ner och vatten pressades upp ge-
nom sprickor. Därefter frös det  
ett tunt lager på toppen som man 
inte kunde åka på utan risk för att 
falla, berättar Gösta Norrgård, 
Friluftsfrämjandet Mälaröarna, 
en av de kunniga is- och skridsko-
kännare som sköter föreningens 
plogade skridskobana vid Tran-
holmen och dessutom  är ledare 

för många långfärdsskridskoturer  
varje säsong.

Under en kort period var det 
tjugo centimeter kärnis på banan, 
men mildvädret gjorde att banan 
fick stängas igen den och blir det 
inte en riktigt kall period snart, 
finns det risk för att det inte går att 
öppna den igen under denna sä-
song.

När denna tidning trycks finns 

det dock fortfarande isar som hål-
ler för kunniga skridskoåkare, även 
om de försämras för varje dag som 
det är plusgrader. 

– Värmen gör att isarna blir allt 
mer förrädiska och man kan inte 
säga något om hur de förändras 
framöver. Vi pratar om att det 
finns ”nuis” och ”dåis” och det 
kan ändras på nolltid. Dessutom 
finns det vissa platser där isen 

alltid är mer opålitlig. Vid Lulle-
hovsbron till exempel är det alltid 
svag is, men det finns också an-
dra platser som inte är säkra. Det 
kan till exempel finnas råkar och 
vindbrunnar som bildas på vissa 
platser, där man behöver ha kun-
skap för att kunna ta sig förbi på 
ett säkert sätt.

Men trots alla förmaningar om 
säkerhet, vill Gösta Norrgård ändå 

påpeka att det är en otroligt fin till-
gång att kunna ge sig ut på isen un-
der vintrarna i Sverige, när vädret 
tillåter.

– Det ska vara trevligt och njut-
ningsfullt och för det behövs 
”kunskap, utrustning och säll-
skap” (se faktaruta, reds. anm.).

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Förrädiska isar efter mildväder

FRILUFTSLIV

FAKTA ISSÄKERHET

>> Begreppet ”KUS” står för 
”Kunskap, utrustning, sällskap” 
och innebär:

• Se till att du har rätt kunskap 
om hur säker isen är att beträda.

• Ha rätt säkerhetsutrustning – 
isdubbar, ispik, livlina och torra 
kläder i vattentät förpackning.

• Gå aldrig ut på isen utan säll-
skap.

Gösta Norrgård och hans kollegor undersöker isarna vid Tranholmen noga, men så här långt i år har de bara kunnat ha 
öppet ett par helger.                                       FOTO: LO BÄCKLINDER



Registrera dig i mobilen 
inför ditt besök till   
Ekerö Lättakut
På Ekerö Lättakut kan du söka om du eller ditt barn 
sedan max 14 dagar har
• Akut skada

• Hosta-feber

• Halsont

• Urinvägsbesvär

• Hud-öron-ögonbesvär

• Allergi

• Huvudvärk

• Smärta i nacke/skuldra/axel

• Smärta i rygg

• Smärta i knä/fot

• Magbesvär

Det går också bra att svara på Lättakuten-frågorna i 
mobilen istället för på väntrumsdatorn.  
 
Gå till följande sida: cldc.se/ZFWe1JQ

TELEFON: 08-560 375 00        WEBB: www.ptj.se/ekero-vardcentral
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POLITIK

FÄRINGSÖ | Den 8 februari 
samlades Mälarökoalitionen 
på Sånga Säby för att officiellt 
underteckna sitt samarbetsavtal 
samt för att gå igenom sin poli-
tiska plattform.

Ett femtiotal personer från de fyra 
partierna i Mälarökoalitionen –  
Socialdemokraterna, Liberalerna, 
Miljöpartiet och Öpartiet samla-
des för ett dygns konferens. Det 
var första gången som alla förtro-
endevalda inom partierna träffa-
des, tidigare har endast represen-
tanter från de fyra partierna mötts 
för att bland annat utforma den ge-
mensamma politiska plattformen.

– Vi ska ha en del övningar som 
trimmar ihop oss som samar-
betskoalition. Vi ska arbeta kring 
vår politiska plattform och se hur 
vi på bästa sätt kan jobba tillsam-
mans på ett enhetligt, smidigt och 
proffsigt sätt. Ambitionen för oss 
är att vi vill vara tydliga med att 
vi ska kunna ta över styret i kom-
munen imorgon om så behövs, sa 
Göran Hellmalm (L) inför konfe-
rensen.

Deltagarna indelades nämndvis för 
att bryta ner den politiska plattfor-
men i hur den ska ta sig i uttryck i 
varje nämnd. 

Hanna Svensson (S), var nöjd 
med konferensen.

– Vi har haft en jättebra över-
läggning. Vi har diskuterat och 
pratat framtid och prioriterat vilka 
frågor vi ska arbeta mest med. Det 
är totalt elva punkter. För att näm-
na några av punkterna handlar det 
bland annat om fler vuxna i skolan, 
om elevhälsa och om att bygga fler 
bostäder och fler boendeformer, 
säger Hanna Svensson.

Mälarökoalitionens övergripande 
vision som inleder deras politiska 
plattform, presenteras i faktaru-
tan.

I artiklar på nästa sida finner du 
Ekeröalliansens övergripande vi-
sioner för kommunen samt hur 
Sverigedemokraterna och Vän-
sterpartiet tänker kring det politis-
ka arbetet i kommunen.

EWA LINNROS
namn@malaroarnasnyheter.se

”Vi ska kunna ta över styret” 
Mälarökoalitionen skrev samarbetsavtal och konfererade

FAKTA MÄLARÖKOALTIONENS ÖVERGRIPANDE VISION

>>  Framtidens Mälaröarna är ett öppet och inkluderande samhälle för alla. Principen om ekologisk, 

social och ekonomisk hållbarhet är styrande. Samhället präglas av flexibilitet och innovation som förmår 
hantera nya omständigheter där invånarna har inflytande samt politiker tar ansvar för samhällsutveckling-
en. Mälaröarna utvecklas utifrån sina unika förutsättningar, ”mellan stad och land”, mitt i Mälaren. 

>> Utgångspunkt för vår politik och agerande är FN:s mänskliga rättigheter. Vår politik bygger dessutom 
på att skapa förutsättningar för alla utifrån deras situation och behov. Vi är för ett mångkulturellt samhäl-
le, fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi värnar klimat och miljö och vill öka varje invånares möjlighet 
att påverka de politiska besluten. 

>> Mälarökoalitionen är framtidsoptimister. För att Ekerö ska bli bättre krävs att vi planerar långsiktigt. 

Det förutsätter att vi politiker tillsammans med kommunens professionella tjänstemän på ett bättre sätt 
än idag samverkar med invånarna i olika skeden av planeringen av kommunens verksamheter och utform-
ning. Som den ansvariga generationen, vill vi skapa de bästa förutsättningarna för våra barn och barnbarn. 
Allt vi gör nu kommer att påverka framtida generationers förutsättningar att leva ett liv som präglas av 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

>>  Målet med Mälarökoalitionens politik är att förbättra Ekerö – såväl för varje invånare som för det 
gemensamma Ekerö.

Hela politiska plattformen finns att läsa på Mälarölkolationens respektive hemsidor.                                                                        

Mälarökoalitionen bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Öpartiet samlades för att officiellt underteckna samarbetsavtal och för att sedan konferera.  ” Vi ska lära känna 
varandra, arbeta kring vår politiska plattform och se hur vi på bästa sätt kan jobba tillsammans på ett enhetligt, smidigt och proffsigt sätt”, sa Göran Hellmalm (L). Här ses han längst till höger 
på bilden tillsammans med koalitionskollegorna från vänster: Hanna Svensson (S), Ulrika Sandin (MP) och Desirée Björk (ÖP).                                      FOTO: EWA LINNROS
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Björkviksvägen 1, FÄRENTUNA 

Tel 560 425 80 •

 

Vad tycker du? Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

KOMMUNEN | Den 12 
februari antog kommun-
styrelsen Ekeröalliansens 
gemensamma politiska 
plattform för perioden 
2019-2022. 

Den politiska plattformen 
som Moderaterna, Center-
partiet och Kristdemokra-
terna gemensamt arbetat 
fram innehåller 93 politiska 
mål fördelat på områdena: 
Medborgardialog, kommu-
nikationer och transporter, 
trygghet, integration, eko-
nomi, skola, äldreomsorg, 
företagande, miljö, fritid 
och samhällsbyggnad. Syf-
tet är att alla 93 mål ska upp-
fyllas innan mandatperio-
dens slut. 

–  Vi i Ekeröalliansen är 
stolta över den gemensam-
ma politik som vi beslutat 
om. I plattformen tar vi 
ansvar för medborgarnas 
skattepengar, valfrihet och 
intressen, säger Adam Reu-
terskiöld (M), kommunsty-
relsens ordförande 

–  Vi vill genom plattfor-
mens politiska inriktning 
förtydliga vår vision kring 
vilken kommun Ekerö ska 

vara och i den visionen ingår 
att vi ska bevara vår lands-
bygdskaraktär, natur och 
kultur samt utveckla våra 
öar med omtanke. Vi ska 
inte bli en förort till Stock-
holm, fortsätter Adam Reu-
terskiöld. 

I plattformen går det att 
hitta förslag som att kom-
munens invånare ska ges 
större möjlighet att påverka 
planprocesser samt att ut-
reda vilka olika forum för 
medborgarinflytande som 
kan ge bäst utdelning. Även 
större kollektivtrafikförslag 
som fler pendelbåtlinjer och 
tätare avgångar för redan ex-
isterande pendelbåtar finns 
föreslagna samt införandet 
av strategiska infartsparke-
ringar och utökad kvalité av 
gång- och cykelbanenäten. 

– Vi ser fram emot att 
kunna satsa på miljövänliga-
re resalternativ som cykel- 
och pendelbåtar samtidigt 
som vi också underlättar för 
bilåkare att ta sig fram och 
parkera vid viktiga knyt-
punkter, säger Ove Wallin 
(C), 1:e vice kommunstyrel-
seordförande. 

Den politiska plattfor-
men är även skolfokuserad, 
Ekeröalliansen vill se fler 
friskolor i kommunen som 
ska öka valfriheten och ge 
elever en större möjlighet 
att välja skola och pedagogik 
efter sina egna behov. Även 
ny grundskola i Ekerö tätort 
samt ny förskola på Färingsö 
ska invigas under mandat-
perioden och Ekeröalliansen 
förbereder för 700 fler elev-
platser under en femårspe-
riod för att möta det ökade 
behovet. 

– Barnen är vår framtid 
och vi vill skapa de bästa för-
utsättningarna för att kom-
munen även i framtiden 
ska kunna erbjuda en trygg 
skolgång med hög kvalité, 
säger Sivert Åkerljung (KD), 
gruppledare för Kristdemo-
kraterna. 

I övrigt fokuserar den po-
litiska plattformen på öka-
de trygghetssatsningar där 
bland annat krav på polis-
närvaro sju dagar i veckan, 
utökad kameraövervakning 
och införandet av ordnings-
vakter finns. 

Alliansens vision

FAKTA EKERÖALLIANSENS ÖVERGRIPANDE VISION

>>  I Ekerö kommun är det fantastiskt att bo, leva och verka. Vi har en av Sveriges abso-
lut finaste natur, kultur och boendemiljöer. Vi värnar om närmiljön och utvecklar våra öar 
med omtanke. Våra unika förutsättningar ger oss alla möjligheter att göra Ekerö kommun 
trygg och attraktiv för alla åldrar.

>> Omsorgen om våra barn och äldre är av hög kvalitet och valfriheten är en självklarhet. 
Våra skolor är bland de bästa i landet och barnen utvecklas utifrån sina egna förutsätt-
ningar. I Ekerö kommun är det möjligt för alla att skapa en livskvalitet utöver det vanliga 
– en livskvalitet som skapas efter egna personliga val och förutsättningar.

>> Tack vare att vi arbetar för att förenkla och underlätta etablering och regelprocesser 
finns ett starkt företagsklimat med en attraktiv koppling till storstadens snabba dynamis-
ka utveckling.

>> Vi vill skapa en heltäckande lokal service där småföretagande uppmuntras för att 
skapa en levande miljö och många olika typer av arbetsplatser. 

Hela politiska plattformen finns att läsa på Mälarölkolationens respektive hemsidor.                                      

KOMMUNEN | De åter-
stående partierna i 
kommunfullmäktige är 
Sverigedemokraterna 
och Vänsterpartiet. 
Vänsterpartiet har en 
plattform, Sverige-
demokraterna har ännu 
utformat sin.

– Vi återkommer med en 
officiell plattform när vi 
även har en egen budget 
på plats, som på ett bra sätt 
bygger ihop det till en hel-
het. Fram tills dess fortsät-
ter vi att föra vår politik och 
det vi lovat våra väljare, sä-

ger Jimmy Fors (SD).  Den 
egna budgeten läggs hösten 
2019.

Vänsterpartiet har en ut-
arbetad plattform. Inled-
ningsvis i denna står följan-
de: 

”Ekerö är en liten lands-
bygdskommun med stora 
möjligheter. Vi kan växa och 
bli en småstad med bibehål-
len landsbygdskänsla. När 
vi bygger bostäder måste 
vi bygga för alla människor 
med hyror som folk har råd 
med. I takt med att Ekerö 
förtätas måste trafikfrågan 
lösas. Vi kan inte bara gå och 

vänta på att stora motor-
vägslösningar. Lokalt behö-
ver vi satsa på kollektivtra-
fiken med såväl spårbunden 
trafik och tätare buss- och 
båtturer. Vi vill värna om 
miljön och Ekerö ska vara 
en grön småstad. Vänster-
partiet är ett rättviseparti 
som vill bygga ett samhälle 
där människor bidrar efter 
förmåga och får efter behov. 
Ett starkt samhälle bygger vi 
från botten utan att vi läm-
nar någon utanför.” 
          
                             EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Visioner från SD och V

Välkommen!

ANSGARSDAGEN

KL 14:30 i ADELSÖ HEMBYGDSGÅRD

”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
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Mörbyvägen 2 Ingentinggatan 2 Torsgatan 8

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

DanielssonsBilservice

Specialisten på 
Amerikanska bilar.

Jeep, Dodge, Chrysler, Chevrolet, Ford

NÄRLUNDA | Efter att ha drab-
bats av återkommande diesel-
stölder på arbetsplatsen under 
en lång tid fick Niklas Krämer 
och kollegan nog. När tjuven kom 
tillbaka för att hämta sin bil, 
grep de honom. Det  resulterade 
i att de själva blev åtalade för 
olaga frihetsberövande, men nu 
har Solna tingsrätt frikänt dem.

Nästan exakt två år efter händelsen 
fick Niklas Krämer och kollegan 
veta att tingsrätten gjort den sam-
lade bedömningen att de handlat 
enligt vad de trott varit ett korrekt 
ingripande och därför frikänt dem. 
Att gripandet inte inträffade precis i 
anslutning till själva brottet ansågs 
vara av underordnad betydelse.

– Det här är helt fantastiskt och 
en otrolig lättnad. Jag har försökt 
att inte tänka så mycket på vad det 
skulle bli för domslut, men var 
enormt nervös när advokaten ring-
de och berättade att vi var frikända, 
säger en lättad Niklas Krämer.

Han beskriver hur stort stöd han 
fått från omgivningen under vän-

teperioden och även hur han fått 
uppmuntran via sociala medier 
från såväl Finland, Tyskland och 
Danmark. Efter att domen blev 
känd har telefonen ringt och pling-
ar oavbrutet med grattishälsningar.

Skulle du göra om samma sak 
igen?

– Jag tycker ju inte egentligen att 
jag gjort något fel, men nu när jag 
vet hur ett korrekt ingripande ska 
gå till, så skulle jag ha valt ett annat 
tillvägagångssätt.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Frias i tingsrätten
KAGGEHOLM | För ett par veck-
or sedan hittades ett vildsvin 
på Helgö som dött av att det 
fastnat i en stålsnara. Den typen 
av händelser är inte ovanliga 
och kommunens jägare uppma-
nar nu markägare att rensa upp 
sina marker från gammal bråte 
som kan vara livsfarligt för dju-
ren.

Vildsvinet som hittades på Helgö 
hade en ståltråd snarad runt trynet 
och har dött av de skador som det 
blivit tillfogat.

– Det fanns inga andra skador 
på djuret och tråden var avsliten 
i änden och inte klippt, berättar 
Ebbe Carlsson, kontaktperson för 
Mälaröarnas jaktvårdskrets.

 Han fick kännedom om den 
nu polisanmälda händelsen av 
jägarkollegorna som hittat djuret 
liggande ute i skogen vid Kagge-
holm.

Ebbe Carlsson berättar att han 
själv har varit med och skurit loss 
ett rådjur som fastnat och snurrat 
in sig i ett häststängsel och även 
fått en av sina hundar svårt skadad 
då den fastnat i taggtråd som legat 
ute i skogen.

– Det gäller att folk är försiktiga 
och rensar upp på sina marker, då 
det ligger mängder av bråte här 
och där som kan vara farligt för 
djuren.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Vildsvin dog 
av stålsnara

DOM

Niklas slapp böter för ingripandet

Snaran som satt runt vildsvinets nos 
har slitits av.           FOTO: PRIVATNiklas Krämer

FOTO: PRIVAT
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VERKSTAD

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

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

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

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

Lite personligare – lite bättre

Vi hjälper dig med ditt projekt!

Bara 5 minuter 
från Tappström

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

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

Thomas Ove Stefan Martin Emil
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EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se

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

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

Arbetet sker oftast i grupp varför det är viktigt att du har 
mycket god samarbetsförmåga och en utpräglad teamkänsla. Vi ser 
gärna att du har några års arbetslivserfarenhet från ett hantverksyrke 
eller från verkstadsarbete. Du kan läsa, skriva och tala svenska 
obehindrat. 

Arbetet kommer mestadels att ske tillsammans med vår ekonomi och 
säljfunktion. Arbetet kräver god datorvana och förmåga att ta till sig nya 
arbetsuppgifter. Du har ett väl utvecklat ordningssinne och kan planera 
din arbetsdag. Du kan läsa, skriva och tala både svenska och engelska 
obehindrat. 

Vi söker dig med flera års erfarenhet av mekanisk konstruktion och 
produktutveckling gärna med erfarenhet av byggelement/ konstruktion inom 
byggbranschen. 
Du behöver ha gedigen aktuell kunskap i Solid Works / PDM och Autodesk. 
Meriterande är kunskap i att arbeta med Revit och BIM. 
Du har en positiv attityd, ett starkt driv, förmåga att prioritera och få saker 
gjorda. Du har lätt att samarbeta och kommunicera med kollegor och kunder. 
Ordning och reda är en självklarhet. 
Vi tror att du har en högskoleutbildning från industri/teknikprogrammet/ 
arkitektur eller motsvarande erfarenhet. Du kan läsa, skriva och tala 
både svenska och engelska obehindrat. 

 

Träffa oss på Jobb- och Utbildningsmässan.  
Spontana ansökningar skickas till work@winab.se    
Winab Vikväggar AB, Box 38, 178 21 Ekerö 

MÄLARÖARNA | Ena dagen vrä-
ker snön ner, nästa dag är det tö, 
därefter kommer kylan åter och 
allting fryser på – att sköta kom-
munens snöröjning är utmanan-
de, men i år får de som forslar 
undan snön från gator och torg 
tummen upp. 

När vintern slog till som kraftigast 
för ett par veckor sedan blev sto-
ra delar av Stockholm lamslaget. 
Kollektivtrafiken kom inte fram, 
bilar blev inplogade och många 
människor blev strandsatta.  Men 
på Mälaröarna flöt det till största 
delen på. Snön plogades undan i 
takt med att den föll och på sociala 
medier hyllade många mälaröbor 
snöröjarnas insats.

– Jag tycker att det har fungerat 
jättebra i år, både med snöröjning 
och när det gäller sandning som 
behöver avvägas när det gäller 
mängd och kornstorlek. De klago-
mål som vi fått in gäller oftast att 
det blir vallar, men det åtgärdar vi 
efterhand. När det behövs forslar 
man bort snön till de två snö-
upplag som vi har på Ekerö, säger 
Kersti Burm, kommunens utemil-
jöförvaltare.

Hon berättar att kommunens av-

tal med dem som sköter snöhante-
ringen reglerar precis vad som gäl-
ler.

– Beredskap ska finnas från den 
15 oktober till den 30 april. För 
primärvägnätet, vägar, gång- och 
cykelvägar gäller att dessa ska vara 
snöröjda och halkbekämpande 
inom sex timmar från att snöfallet 
upphör. Under ihållande snöfall 
ska snöröjning påbörjas vid tre 
centimeters snödjup. Det gäller 
också att infartsparkeringar ska 
vara färdigröjda före klockan sju på 
morgonen.

Leja entreprenad som utgår från 
Ekerö, sköter bland annat kommu-
nens snöröjning, men de har också 
ansvar för flera av de stora vägför-
eningarnas snöhantering, liksom 
många företag och bostadsrättsför-
eningar.

– Vi har ungefär 25 maskiner i 
beredskap dygnet runt. De har lite olika inställelsetid och de allra fles-

ta är egna företagare som arbetar för 
oss. Alla avtal har lite olika krav. En 
del ringer ut oss när det behövs och 
när det gäller andra är det vi själva 
som har koll, berättar Carine Fridh, 
Leja entreprenad och bekräftar att 
även de har fått mycket mejl och 
sms från nöjda mälaröbor.

Hon beskriver att det har varit 
förhållandevis knepigt att hantera 
snöröjningen denna vinter, då väd-
ret varierat kraftigt från dag till dag 
och snabbt pendlat mellan plus- 
och minusgrader.

När denna tidning går i tryck har 
i stort sett all den snö som föll i 
mitten av februari töat bort och det 

ser ut att bli töväder ännu ett tag. 
Men med tanke på att beredskaps-
tiden sträcker sig ända fram till den 
sista april, så hinner mycket hända 
ännu. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Mälaröarnas snöröjare får beröm

VÄGHÅLLNING
Vad tycker du?

Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

”De klagomål som vi 
fått in gäller oftast att 
det blir vallar, men det 
åtgärdar vi efterhand”

I det avtal som Ekerö kommun har med Leja  har snöröjarna sex timmar på sig att röja efter att snöfallet har upphört.  
                                            FOTO: CARINE FRIDH
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22-24 maj
Ny chans att boka hembesök! Vårt första besök till Ekerö blev fullbokat väldigt 
snabbt så vi har bestämt oss för att besöka er igen. Skynda att boka!
 
Den 22-24 maj återvänder Dittsolskydd-On-Tour till Ekerö. Vi erbjuder då
kostnadsfria hembesök till er som är intresserade av markiser. Vi ger er råd-
givning, mäter och tar fram prisuppgift direkt på plats hemma hos er, helt utan 
förpliktelser till köp. Under dessa dagar har vi också specialerbjudanden på
utvalda terrass- och fönstermarkiser med upp till 20% rabatt!

Boka ett gratis hembesök
Anmäl ditt intresse på www.dittsolskydd.se/dittsolskydd-on-tour
eller via info@dittsolskydd.se

Vi kommer till Ekerö igen!

Dittsolskydd Nordic AB har hela kedjan från mätning, rådgivning, offert, tillverkning och montering. 
Vi kan därför erbjuda marknadens bästa priser med garantier på hela 5 år. Välkommen att testa oss!

www.dittsolskydd.se    Tel: 0511-10 000

Vi monterar åt dig!
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Vem lyfter andra?

www.ekero.se/nominera Priset delas ut av Kultur- och fritidsnämnden på nationaldagen

Pris 
på upp till 

10.000 
kronor

Vem känner du som peppar och lyfter andra? 
Nominera denna enastående person till 
Årets eldsjäl

Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4 

eller via webben www.radioviking.se

Tidningens eget 
radioprogram

Med Ewa Linnros 
och Jocke Jonsson 

torsdagar 17-19  på 
Radio Viking 101,4

Repris på www.malaroarnasnyheter.se

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

MÄLARÖARNAS

01,4444444444444444444444444444444444444444444 

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

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

 GOD KVÄLL Mälaröarna

KOMMUNEN | Skolverket bedö-
mer att om inget förändras så 
kommer det saknas omkring 
80 000 lärare om 15 år. Störst 
väntas bristen bli på ämneslära-
re, yrkeslärare och förskollärare. 
Lärarnas riksförbund (LR) har 
gått ut med ett brev till alla poli-
tiker i Sveriges kommuner med 
en vädjan – ”Satsa på skolan för 
framtidens skull”.

”Alla lokala politiker har ett stort 
ansvar för skolan och för att den ska 
hålla så hög kvalitet som möjligt. 
Det gäller även i Ekerö kommun. 
Att prioritera skola i allmänhet 
och undervisning i synnerhet, kan 
innebära att något annat måste stå 
tillbaka. Vi i Lärarnas riksförbund 
uppmanar er som lokala politiker 
i Ekerö kommun att våga göra just 
den prioriteringen.” Så inleds bre-
vet från LR.

– För att locka lärare så är det 
två delar som är viktiga, lönen 
och arbetsmiljön. Tyvärr är det så 
att båda dessa delar kostar pengar. 
Inom kommunens budget måste 
man kanske prioritera bort vissa 
delar för att satsa på kärnverksam-
heten som vi tycker att lärarna är. 
De som styr nu i vår kommun har 
inte prioriterat skolan, säger Åsa 

Lindqvist-Rodell, Lärarnas riks-
förbund, Ekerö.

– Vi i Ekeröalliansen delar inte 
Lärarnas riksförbunds uppfattning 
att Ekerö kommun inte satsar på 
skolan. För oss har alltid skolan 
varit ett prioriterat område, men 
samtidigt har kommunen massa 
andra viktiga åtaganden för våra 
medborgare. Det handlar om ba-
lans mellan olika intressen, säger 
Sivert Åkerljung (KD), barn- och 
utbildningsnämndens ordförande.

Lärarlönerna har ökat de senaste 
fem år, men inte för alla. 

– För att få de här höga löneök-
ningarna måste man byta kom-
mun. Det skapar väldig oro i elev-
grupperna med nya lärare och 
också oro i lärargruppen, när det 
visar sig att den nyanställda som 
inte har någon erfarenhet går in 
på en högre lön än en som har ar-
betat 20 år i kommunen och drivit 
utvecklingen på skolan. Det här 
har rektorerna väldigt svårt att 
korrigera i och med att de har en 
budgetram. Skulle man justera lö-
nerna för dem som halkat efter, då 
överstiger man lätt budgeten, säger 
Åsa Lindqvist-Rodell och tillägger:

– Det måste finnas en modell där 
man kan behålla personal, få upp 

lönen för dem som ligger efter. 
En nyrekrytering kostar 200 000 
kronor. De pengarna tycker vi ska 
läggas på de befintliga behöriga lä-
rarna för att få dem att stanna, säger 
Åsa Lindqvist-Rodell.

I huvudöverenskommelsen om 
lön och allmänna anställningsvill-
kor mellan Sveriges kommuner 
och landsting, Lärarförbundets 
och Lärarnas riksförbunds samver-
kansråd, står det att erfarenhet ska 
löna sig.

– Det måste kommunen se till 
att fixa. När vi hade löneöver-
syn i höstas, gjorde vi statistik på 
samtliga löneökningar. De som 
var äldre och hade jobbat länge i 
kommunen, fick de minsta löne-
ökningarna. Det här måste man se 
över och skicka signaler till rekto-
rerna om att de inte uppfyller avta-
let. Om kommunerna ska fortsätta 
att vara huvudman för svensk sko-
la, är det dags att stå upp för att in-
gångna avtal hålls, säger Oscar Lin-
de, Lärarnas riksförbund, Ekerö.

– När det gäller lönerna för lärare 
så har de ökat en hel del de senaste 
åren, men man måste komma ihåg 
att det är individuell lönesättning. 
När vi tog del av den statliga sats-
ningen för att höja lärarlönerna 

valde Ekerö att särskilt beakta de 
som arbetat länge i kommunen. 
Just nu pågår årets lönerevision 
och i denna process finns det for-
mer för hur de fackliga organisatio-
nerna kan framföra sina yrkande 
till arbetsgivaren, kommenterar 
Sivert Åkerljung.

– Ekerö har också väldigt fulla 
grupper. Varje klass är mellan 28 
och 30 elever. Arbetsbelastningen 
blir väldigt tung, man hinner helt 
enkelt inte med och det gör också 
att man slutar. Man blir frustrerad 
när man inte kan ge den hjälp som 
eleverna har rätt att få, säger Åsa 
Lindqvist-Rodell.

– Det stämmer att vi i vissa delar 
av kommunen har ont om skol-
platser, även om det i andra delar 
finns gott om platser. Därför har 
nämnden tagit ett inriktningsbe-
slut om att bygga ut Sanduddens 
skola samt Ekebyhovsskolan. Tills 
detta är klart kommer vi från hös-
ten 2019 att bland annat utöka Eke-
byhovsskolan med sex tillfälliga 
klassrum för att kunna hantera 
det ökade elevantalet, svarar Sivert 
Åkerljung.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Satsa på skolan för framtidens skull”

SKOLA

”Om kommunerna ska fortsätta att vara huvudman för svensk skola, är det 
dags att stå upp för att ingångna avtal hålls” säger Lärarnas riksförbund.         
                                            FOTO: ARKIV

”De som var äldre och hade jobbat länge i kommunen, fick de minsta löneökningarna” ’’
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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

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!

Hairligt byter namn och blir…

NYINVIGNING  21/2

Ekerövägen 82     Röda Ladan     08 - 560 350 40     www.studioekero.se

Välkommen på After Skate
Lördag 2 mars kl 12–16

Missa inte vinterns sista skridskomys på Vällingby Torg. Vi bjuder på korv med bröd 
och utlåning av skridskor och hjälm. Dratta på ändan till peppig musik från vår egen DJ. 
Dessutom tävling med Hässelby Kälvesta Hockey Club och chans att vinna presentkort i 

Vällingby Centrum. Släpp sargen och kom förbi vinterns familjefest.
Vi ses!

Tid: Lördag 2 mars kl 12–16
Plats: Vällingby Torg
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Läs mer och ansök på ekero.se 

SOMMARJOBB! 

Rookie 
Startups

Nu är det 
dags att 
söka!

Ekerö kommun erbjuder 
Feriepraktikplatser. 
Feriepraktiken är max tre 
veckor och du jobbar sex 
timmar om dagen. 

kommunens egna 
verksamheter och inom olika 
föreningar och sociala företag, 
i och omkring Ekerö. 

ANSÖKNINGSPERIOD: 
18 feb - 18 mars

Bli morgondagens 
entreprenör 
Starta företag som 
sommarjobb med hjälp 
av utbildning, daglig 
handledning och ett 
startbidrag på 2 500:-.

ANTAGNING SKER 
LÖPANDE, SÖK NU!

KOLLA IN DET HÄRom du är född 2001, 2002eller 2003

KOMMUNEN | Kent Söder-
berg (M) tillträder som 
Näringslivsrådets nye ordföran-
de. Han blev själv egenföretagare 
när han var 21 år och har sedan 
dess startat nya företag och 
varit konsult åt andra.

För 27 år sedan startade Kent Sö-
derberg Adelsö el. Innan var han 
anställd, men då han fick många 
jobbförfrågningar ute på Adelsö 
där han bor än idag, frågade han sin 
chef om han inte kunde öppna en 
filial på Adelsö.

– Jag ville inte jobba svart och 
ville slippa åka så mycket i jobbet. 
Men min chef var tveksam till att 
öppna filial med en 21-åring och sa 
att jag fick starta eget istället, berät-
tar Kent.

Företaget växte konstant och i 
hela 23 år drev Kent Adelsö el, inn-
an han sålde bolaget. Men han har 
inte stått still sedan dess utan har 
fortsatt som egenföretagare. Idag 
har han och hustrun ett fastighets-
bolag och Kent arbetar också som 
konsult åt andra företag.

– Jag har väl blivit lite grann den 
man ringer till när man har pro-
blem. Jag får hoppa in och reda upp 
i företagen, förklarar Kent.

Nu ska han axla Ingemar Hertz 

(M) mantel som ordförande i kom-
munens näringslivsråd. 

– Han har gjort ett väldigt bra 
jobb. Ingemar Hertz har en djup 
och långvarig kunskap inom före-
tagande och även inom politiken. 

Det är lite liknande min sits, säger 
Kent som utöver sitt mångåriga 
företagande, också är politiskt en-
gagerad. Han har tidigare suttit 
i miljönämnden som ordinarie 
ledamot, som ersättare i tekniska 

nämnden och i kultur- och fritids-
nämnden. 

– Jag har alltid hållit på med 
företagande och näringsliv och 
samtidigt haft mitt politiska enga-
gemang. Det är inte så många som 

har båda dessa ben att stå på, säger 
Kent.

Han har nu haft flera möten 
med Ingemar Hertz, Stefan Pellén, 
kommunens näringslivschef och 
Merete Palmberg, näringslivsko-
ordinator och näringslivsrådets 
sekreterare.

– De har också gjort ett fantas-
tiskt jobb. Idén är att vi ska fortsät-
ta jobbet som de har påbörjat och 
att vi är flera som hjälps åt. Vi ska 
få upp förståelsen i kommunen för 
hur viktiga företagarna är. De står 
för trettio procent av våra skattein-
täkter. Det handlar om att öka kon-
taktytorna mellan politiker och fö-
retagare och bygga upp förståelse 
från båda håll, säger Kent.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Näringslivsrådets nye ordförande

NÄRINGSLIV

Kent Söderberg är nytillträd ordförande i kommunens näringslivsråd. På bilden står han framför en reklamaffisch för 
hans allra första företag som han startade vid 21-års ålder. Affischen är målad av Kents morfar Birger Söderberg.             
                                           FOTO: EWA LINNROS

”Det handlar om att öka 
kontaktytorna mellan 
politiker och företagare 
och bygga upp förståel-
se från båda håll”

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

Mälaröarna. Nätverkets syfte är att inspirera, 
stödja och motivera medlemmarna i deras 

respektive verksamhet. Vi tror på kraften i att 
vara del av ett bra nätverk. 

 
Mer information om oss hittar du på 

www.selmanatverk.se.

Foto: Lo Varg
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08-560 313 31
Naprapaterna Ekerö  www.naprapaterna.nu 
Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

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

VÄLKOMNA TILL

11:00 – 14:30
12:00 – 21:30 

RESTAURANGJUNGFRUSUND

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

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

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

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

..

..

LÖR

TIS – FRE

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

Ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

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

Funderar du på att byta 
fönster eller ytterdörr?

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

t
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MÄLARÖARNA | Färre viltolyck-
or totalt, men en kraftig ökning 
i vissa områden är summeringen 
när statistiken för 2018 års 
olyckor är färdigräknad. ”Sänk 
farten” är också det entydiga 
rådet till Mälaröborna från dem 
som ser konsekvenserna av 
olyckorna.

– Det finns lite positivt att säga om 
den här statistiken och det är till 
exempel att det totala antalet vilto-
lyckor har gått ner lite grann på Mä-
laröarna. Det är rådjursolyckorna 
som står för den största ökningen 
och det beror på att det inte finns 
lika mycket rådjur längre, säger 
Ebbe Carlsson, kontaktperson för 
Mälaröarnas jaktvårdskrets.

Under 2018 skedde sammanlagt 
232 olyckor med vilda djur inblan-
dade, 2017 var siffran 248, men 
jämfört med 2010 då 132 olyckor 
skedde, har siffrorna nästan dubb-
lerats.

– Den största anledningen till 
olyckorna är att farten är alldeles 
för hög. Bilisterna far som tätting-
ar, det ser vi när vi är ute och spårar 
vilt som varit med i olyckor. Många 

gånger är det riskfyllt för oss att 
röra oss utmed vägarna.

Ebbe Carlsson kan också konsta-
tera att vissa områden på Mälaröar-
na är extra drabbade.

– Till exempel har vi haft 47 vilt-
olyckor bara på Lovön under året 
och det är en ökning. Bara från Ka-
rusellplan fram till Edeby kan jag 
räkna till 27 olyckor, varav tre är 
älgolyckor.

Likaså är sträckan mellan avfar-
ten till Ekerö sommarstad och 
fram till Rastaholmsavfarten, på 
Ekerövägen mot Munsö, överre-
presenterad när det gäller vild-
svinsolyckor, med 23 olyckor un-
der året.

– Vi har också ett område från 
Svartsjöavfarten och en bit fram-
åt på Färingsövägen, där det skett 

många vildsvins- och älgolyckor. 
Det beror på att lantbrukarna har 
sått oljeväxter där, vilket lockar 
viltet.

När en viltolycka skett och djuret 
inte dött direkt utan försvunnit 
från platsen, skickar polisen ut 
eftersöksjägare och i de allra fles-
ta fall lyckas de lokalisera djuret. 
I många fall kan man konstatera 
att djuret inte är allvarligt skadat 
och när det till exempel gäller äl-
golyckor, visar sig nästan hälften 
av alla djur vara oskadade. Myck-
et tid och energi läggs ner på att 
söka reda på djuret och därför är 
det viktigt att man noga märker ut 
platsen om man varit med om en 
olycka.

– Nyligen sökte vi efter ett vild-
svin från åtta på morgonen och 
fram till klockan två på eftermid-
dagen, då vi hittade det efter unge-
fär sex kilometer. Hundarna följde 
blodspår och till sist hittade vi dju-
ret och kunde avliva det.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Många viltolyckor på Lovön

VILT

Älgolyckorna har blivit fler och vissa områden är mer drabbade än andra. 
 FOTO: ARKIV

TRAFIKOLYCKOR  Antal Ekerö kommun 

2018 2017 2016 2010 

Rådjur 154 171 145 117 

Älg 17 14 16 10 

Vildsvin 60 63 42 11 

Dovhjort 1 1 2 0 

TOTALT 232 249 205 138 

Källa: Mälaröarnas jaktvårdskrets

”Bilisterna far som 
tättingar, det ser vi 
när vi är ute och 
spårar vilt som varit 
med i olyckor”
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KÖPER DINA PRYLAR 
Stora som små partier, Även dödsbon 

Röjning och grovstädning. Allt efter behov! 

 Även Släktforskning till fasta priser   

Tel: 072-922 92 54 

malaroantik.se 

Hemstäd
Kontorsstäd

Flyttstäd
FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

Vi är en miljömedveten och profesionell städfirma 
på Ekerö som även verkar på hela Mälaröarna 

och i Stockholm City. Vi erbjuder allt från hushållsnära 
tjänster till kontorsstäd, flyttstäd och fönsterputs för 

både privatpersoner och företag. Välkommen!

www.ekerostad.se
070-560 19 54

För en enklare vardag!

Byt ut din värmepump i tid, innan du måste 
improvisera. Med en värmepump från NIBE 
får du perfekt inomhusklimat året runt, både 
när värmen stiger och kylan biter. En smart 
lösning – istället för nödlösningar – helt enkelt.

BESÖK NIBE.SE/UTBYTE FÖR ATT HITTA 
DIN NYA VÄRMEPUMP.

LÅT INTE BYTET KOMMA 

SOM EN 
KALLDUSCH

EKERÖ  08 - 560 449 00

Dags att byta värmesystem? Vi hjälper dig!



22 | nyheter MÄLARÖARNAS NYHETER • 20 FEBRUARI 2019 

FÄRINGSÖ | Peter Strömmer 
tillträder tjänsten som Färingsö 
församlings nye kyrkoherde från 
och med 1 mars. Men han är 
egentligen ”nygammal” i kom-
munen.

Peter Strömmer har en lång histo-
ria på Mälaröarna. Redan 1985 då 
Peter ännu inte var präst utan ung-
domsledare och församlingsassis-
tent, fick han hjälpa till härute.

– Jag var verksam i Spånga för-
samling och jobbade tillsammans 
med Gunvor Jonsson som sedan 
blev kyrkoherde härute. Jag var 
bland annat korsbärare på hennes 
installation, berättar Peter.

Innan han blev präst 1996, fick 
han också möjlighet att hålla guds-
tjänster på Färingsö.

– Sedan tjänstgjorde jag här i 
början på 2000-talet som komi-
nister, det vill säga vanlig präst och 
bodde också på Färingsö i sex år, 
berättar Peter som också varit kyr-
koherde i Ekerö pastorat till för tre 
år sedan. 

Göran Agrell och Peter har skri-
vit flera böcker om Martin Luther 
och inför reformationsjubileums-
året 2017, fick de många förfråg-
ningar om att medverka i olika 
sammanhang. 

– Man kan inte både vara kyrkoher-
de och sysslar med sin favorithob-
by. Det kräver så mycket, inte 
minst närvaro. Så då bestämde jag 
mig och i två år frilansade jag och 
åkte runt och pratade om Luther 
och gjorde ungefär 150 framträ-
danden.

När tjänsten som kyrkoherde 
i Färingsö församling blev ledig, 
kände Peter att det skulle vara ro-

ligt att komma tillbaka till Mälarö-
arna. Men samtidigt vägde han in 
att han har ett jätteviktigt jobb på 
kyrkans nationella nivå, där han 
arbetat med att stärka Svenska kyr-
kan när det gäller lärande och un-
dervisning.

– Men så tänkte jag att det här är 
kanske min chans, man byter inte 
kyrkoherde så ofta och jag vill ju 
det här. Det känns roligt. Det är 

en fin församling, den har mycket 
historia och natur, men den är ock-
så framåt och på, inte minst i mil-
jöarbetet och gjorde också en stor 
insats under flyktingvågen, säger 
Peter.

Hur ser du på kyrkans roll i da-
gens samhälle?

– Jag skulle vilja säga att den är 
kanske större än man tror. Kyrkan 

gör många insatser, inte minst i 
närsamhället och via diakonin med 
att praktiskt hjälpa människor. Se-
dan finns det också en debatt om 
kyrkans vara eller icke vara. Ibland 
tänker jag att Svenska kyrkan är 
som någons gamla mamma. Det 
är den där man kan banka på och 
skälla på hur mycket som helst, 
men mamma ställer ändå upp och 
är snäll mot barnen. 

Den första mars tillträder Peter 
men det stora datumet att hålla 
reda på är den 17 mars. Då tar för-
samlingen emot sin nye kyrkoher-
de i närvaro av biskopen. 

– Här får man en möjlighet att 
visa vem man är och alla är välkom-
na. Det är en stor fest helt enkelt.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Färingsö får ”nygammal” kyrkoherde

KYRKAN

”Det är en fin 
församling, den har 
mycket historia och 
natur, men den är också 
framåt och på”

Peter Strömmer tillträder 
som kyrkoherde i Färingsö 

församling den 1 mars.
FOTO: JOAKIM JONSSON

EKERÖ | Från början av febru-
ari är gamla Hotell Stjärnan i 
Bryggaområdet återigen öppet 
för att ta emot hotellgäster. 
Nu drivs dock verksamheten i 
ny regi under namnet Mälarö 
hotell.

– Jag har bara öppnat i liten skala så 
här långt och hyr ut ett fåtal rum, 
men jag fortsätter inreda rummen 
allt eftersom för att om några må-
nader ha full verksamhet och 24 
rum att hyra ut, berättar Maria 
Lundin, som har lång erfarenhet 
av att både driva och arbeta på ho-
tell.

Under 14 år drev hon hotell i 
Älvsjö och därefter har hon både 
varit anställd och delägare i andra 
hotell på olika platser i Mälarda-
len. Nu ser hon dock fram emot 
att få full fart på verksamheten på 
Ekerö. 

Byggnaden på Bryggavägen var 
hotell tills för några år sedan och 
har därefter stått tomt.

– Jag har märkt ett stort intresse 
för att hyra rum och har blivit kon-
taktad av både idrottsföreningar, 
golfklubbar och turister som letar 

efter boende. Många blir jättegla-
da över att jag öppnar. Nu har jag 
ordnat så att jag är bokningsbar på 
alla resebyråer och resesajter på 
nätet. Jag har också tagit kontakt 
med många näringsidkare runt om 
i kommunen och har fått väldigt 
positiv respons så här långt, kon-
staterar hon.

Innan Maria Lundin tog över 
verksamheten hade hon inte va-
rit längre ut på Mälaröarna än till 
Drottningholm, men nu ägnar 
hon tid åt att åka runt och bekanta 
sig med omgivningarna. Det som 
slår henne när hon försöker hitta 
alla smultronställen i kommunen 
är att hon tycker att vissa ställen 
är svåra att hitta då det är dåligt 
skyltat. Att Ekebyhovs slott ligger 
alldeles runt hörnet från hennes 
hotell, fick hon till exempel reda 

på av en slump. Hon tycker dock 
att hon börjar få koll på platser 
som hon kan rekommendera till 
sina gäster.

– Jag satsar stenhårt på service, 
renlighet och att det ska vara en 

riktigt god frukost. Jag vill att det 
ska vara en familjär känsla och att 
alla rummen ska funka perfekt, be-
rättar Maria Lundin som också har 
många ideér om hur hon ska kun-
na sätta lite stjärnglans på hotellet. 

Men först vill hon försäkra sig om 
att alla tillstånd är korrekta innan 
hon lovar något.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Nytt hotell i gamla lokaler

TURISM

”...jag fortsätter inreda 
rummen allt eftersom 
för att om några måna-
der ha full verksamhet”

Maria Lundin har lång erfarenhet av att driva hotell och ambitionerna för Mälarö hotell är höga.             FOTO: LO BÄCKLINDER
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FOTO: LINNEA SVENSSON ARBAB, ALEX HINCHCLIFFE, CHRISTINA SIMPSON

CIRKUS PÅ SPORTLOVET
Är du nyfiken på cirkus? Välkommen till Cirkörs 

utmanande och roliga cirkuskurs där du får 

prova på akrobatik, trapets, lina och jonglering.

25-26FEBRUARI(mån-tis)

För dig
som är

10-16 år!

 

TVÅ-DAGARS CIRKUSKURS PÅ SPORTLOVET 

Datum och tid: Mån 25 feb & tis 26 feb kl 13.00-15.45

Lokal: Mälaröhallen, Björkuddsvägen 98.  

För intresseanmälan kontakta: cecilia.tzaou@ekero.se.

i samarbete med

KUL PÅ SPORTLOVET

Ekerö Kulturhus 
och Bibliotekhttps://bibliotek.ekero.se Ekerö            Stenhamra

23

27

27

26

26
28

25

TOR & MIDGÅRDSORMEN, från 5 år 
Föreställning som tar oss in i vikingarnas spännande gudavärld. Dansa till 
vikingamusik. Biljett hämtas på biblioteket, Ekerö C från 11 februari.

 Kulturhuset, Erskinesalen. Lördag 23 feb kl.13.00.  

CIRKUSFÖRESTÄLLNING MED  
KOMPANI KAPSEL, 4-12 år 
Möt två unika jonglörer som skickligt förvandlar vanliga saker mitt 
framför våra näsor. Biljett hämtas på biblioteket, Ekerö C från 11 februari.

 Kulturhuset, Erskinesalen. Onsdag 27 feb kl.9.30 och 13.00. 

SMYCKESVERKSTAD, från 7 år 
Skapa vackra och fantasifulla smycken i olika material.

 Kulturhuset, Biblioteket. Onsdag 27 feb kl.13.00-15.00. 

LÄSKOLLO, 9-12 år 
författaren Camilla Lagerqvist. Anmälan görs via hemsidan och gäller för 
alla tre dagar. Alla deltagare får boken ”Mordön” av Camilla Lagerqvist. 

 Barnens eget bibliotek i Stenhamra. 26-28 feb kl.13.00-16.00. 

VIKINGAHÖVDINGEN  
FARAVID BERÄTTAR, från 6 år 
Faravid berättar om vikingarna och deras gudar. Hur klädde sig folk på 
vikingatiden, vad åt de, och varför gav de sig ut på farliga plundringsfärder? 
Biljett hämtas på biblioteket, Ekerö C från 11 februari.

 Kulturhuset, Galleri Utkiken. Tisdag 26 feb kl. 9.30 och 13.00. 

 Kulturhuset, Galleri Utkiken. Torsdag 28 feb kl. 9.30 och 13.00.  

MANGA-WORKSHOP, 10-16 år
Manga-workshop med serietecknaren Lisa Medin som går igenom en  
rad metoder, tips och tricks som man kan använda när man skapar olika 

 Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Måndag 25 feb kl.9.30-12.00. 

 Kulturhuset, Biblioteket. Måndag 25 feb kl.13.30-16.00. 

FEB

FEB

FEB

2 KURT OCH KIO MED TEATER TRE, 3-6 år 
Grannarna har en koja. Kurt och Kio vill också ha en koja men de har ju inget träd  
att bygga i. Kul och påhittigt! Biljett hämtas på biblioteket, Ekerö C från 11 februari.

 Kulturhuset, Erskinesalen. Lördag 2/3 kl.13.00. 

MAR

FEB

FEB

FEB

C

a
3 dagar

FOTO: Anna Forsman

Ekerö Kulturhus och Barnens eget bibliotek i Stenhamra

ri.

Kul på fritiden!

Ekerö Kulturskola har lediga platser 

GITARR  KÖR  STRÅK 
med mera

 
Se kurskatalogen 

www.ekero.se/kulturskolanVälkomna till oss! 

Är du inte medlem ännu, löser vi det direkt i kassan! 
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Redo för nya 
utmaningar?

Läs mer och ansök senast 2019-02-24 på www.fra.se

Utvecklare med intresse för Java, 
C# och webbutveckling 

7 söndagar start 24/2 
Ölsta Folkets Hus

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

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

7 söndagar start 24/2 
Ölsta Folkets Hus

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

Välkommen!

Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
Vid frågor: 076-7712900/070-6
Kursavgiften betalas in på vårt
plusgiro 73 11 20 -2

  

d

Buggkurs! 

Varmt välkomna!

p y
6884144141414112121212122222222
 

!

Tvätta bilen tidigt så  
bjuder vi på frukost

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

MÄLARÖKYRKAN
EKERÖ

Bidra till en bättre värld 

genom att handla prisvärt hos oss! 

Skänk saker. Köp saker. 

Bidra till bistånd och återvinning.

Troxhammar Gård, Färingsö

Tfn: 076-547 09 14

www.kyrkornassecondhandekero.se

www.facebook.com/Kyrkornas-Secondhand-Ekerö

 

Adelsö IF kallar härmed sina medlemmar till föreningens

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

Fr
åg

a 
Jo

h
an

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

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

På frågan om varför kommunens 
fastigheter på Sjöhällsvägen 14 
och 16 inte rustas upp, blev svaret 
i ett tidigare program att husen 
förmodligen kommer att rivas och 
att de som bodde här, har rivnings-
kontrakt. Men i hyresgästernas 
kontrakt står det dock inget om att 
det är rivningskontrakt?

– Där hade jag missuppfattat. I delar av 
det här området har man rivningskon-
trakt, men det innefattar inte de här 
två fastigheterna. Men själva området 
i sig är föremål för en detaljplanering. 
Därav gör man inte just förskönande 
åtgärder och större underhållsarbe-
ten.  Det man sköter är akuta saker 
som rör exempelvis elfel och vatten 
och avlopp som måste fungera. 

Jag undrar varför kommunen, väg-
verket, eller vilka det nu är, har 
tagit ned den värdefulla konsten 
från bullerplanket vid Ekerövägen 
som en erkänd konstnär på Ekerö 
hade vänligheten att erbjuda kom-
munens invånare helt gratis. 

Kommunen äger del av bullerplan-
ken och vägen och sedan har vi också 

Närlunda vägförening som äger delar 
av planket. Jag håller med om att det 
är trevligt med konst, men man mås-
te söka tillstånd innan man sätter upp 
konstverk. Det har man inte gjort i det 
här fallet. Konstverken är därför ned-
tagna och omhändertagna. Om man 
söker tillstånd, är det i sin tur många 
parametrar som kommunen måste 
tänka på innan man beviljar tillstån-
det. Det handlar bland annat om det 

som sätts upp påverkar trafikanterna 
på ett sätt som äventyrar trafiksäker-
heten. 

Jag bor i gamla Stenhamra och här 
borras, sprängs och grävs det å det 
vådligaste, både på Söderströms 
väg och Klyvarstigen. Vad händer? 
Enligt rykten så förbereds Söder-
ströms väg för radhus och Klyvar-
stigen för bostadsrättsradhus.

– Planområdet heter Södra Klyvarsti-
gen och det är en giltig detaljplan se-
dan januari 2017.  Här planeras det för 
bostadsrättsradhus. Ett tiotal bygglov 
har kommit in och det är bland annat 
det man jobbar med. Därutöver inne-
bär detta också en utbyggnad av det 
kommunala vatten- och avloppssys-
temet. Därav är det en hel del spräng-
nings och grävningsarbeten och även 
markförberedning för husen.

Gula huset på Söderströms väg 
har man också rivit med jordkäl-
lare och allt, vad ska det bli där? 
Dessutom håller man på att hugga 
ned skogspartierna och gräver och 
spränger både här och där.

– Gula huset var bortom all räddning. 
Där förbereds också för hus enligt de 
bygglov som kommit in och även här 
handlar det om markförberedning för 
byggnationerna.

                                EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Vad är det som byggs i Stenhamra?

Det borras, sprängs och grävs i Stenhamra. Vad är det som är på gång? undrar en av 
läsarna.                                                                  Foto: Privat

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
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BOKREA
med start

TISDAG 26 FEBRUARI KL 08.00

Först till Bokhandeln!

Vissa böcker finns bara 

i små upplagor

Välkommen att fynda i Mälaröarnas Bokhandel

Pråmvägen 5, Ekerö Centrum. 08-560 354 61

Hela familjens Bokhandel hälsar 

er välkomna till årets

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

Muntrationer på  
Riddersviks gård med mat och 

Ett gyckelspel  
i 2 akter med  
tillhörande  
musiksnuttar

LIK
 VIDA
MEDEL 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Filmprogram
Bohemian Rhapsody 24/2 1500

Eld & Lågor 24/2 1900

Green Book 27/2 1900

Draktränaren 3 (sv.tal)  3/3 1500 (2D)

  10/3 1600 (3D)

Ben is back 3/3, 6/3 1900

Flyg! sa Alfons Åberg 10/3 1400

Woman at war 10/3 1900

Renoveringen i Erskinesalen blev 
uppskjuten så vi hinner med fler 
filmer innan uppehållet!

Du hittar oss på www.malarobion.se
Pris:  Alfons 60:-  Övriga filmer 100:-

Sön 24/2 kl 15 Sön 24/2 kl 19 Ons 27/2 kl 19
Nominerad till 5 Oscar!

/UniversalPicturesSverige    @UIPSweden

Slipp kön i kassan –
köp dina biljetter online!

Sön 3/3 kl 15 (2D), Sön 10/3 kl 16 (3D)

Erskinesalen 2 mars kl 19 - 21.55
Introduktion kl 18.40. Biljetter 265 kr finns  
på Mälaröarnas bokhandel & olstafolkpark.se 

Donizetti

Regementets  
dotter Pretty Yende  

Javier Camarena
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INNEBANDY | Herrar div 5 B: 2/3 kl 2:45 Tappströms bollhall: Ekerö IK (B) - Hässelby SK IBK (C) • 2/3 kl 16:30 Tappströms bollhall: Adelsö IF - Vällingby BK

ISHOCKEY | Hockeytrean östra forts.: 22/2 kl 19:00 Allhallen: Ekerö/Skå IK - IK Waxholm

Sporten

Matcher & tabeller

LÄGET DEN 18 FE

HEMMAMATCHER TILL DEN 5 MAR

BASKET
Damer div 2 n
Telge Stars 8 8 0 686 - 345 16
Djurgården Basket 9 8 1 752 - 418 16
Visby BBK 9 6 3 682 - 522 12
Västerås Basket 11 6 5 602 - 692 12
KFUM Fryshuset 10 5 5 648 - 555 10
KFUM Gävle 8 3 5 366 - 472 6
KFUM Ekerö 11 2 9 465 - 800 4
Hammarby Basket 10 0 10 400 - 797 0

INNEBANDY 
Herrar div 2 
Åkersberga IBF 19 15 2 2 145 - 78 47
Ingarö IF 20 10 5 5 145 - 115 35
Balrog B/S IK 18 11 1 6 128 - 89 34
Hammarb. IBK 18 11 1 6 127 - 102 34
Nacka Wall. IBK 18 10 3 5 109 - 87 33
Ekerö IK 18 9 2 7 158 - 119 29
Råsunda IS 19 9 0 10 112 - 147 27
Grimsta AIK 19 8 2 9 109 - 104 26
Värmdö IF (B 19 7 4 8 121 - 109 25
Huddinge IBS 20 7 2 11 138 - 113 23
IBF Off. Lid. 18 6 5 7 131 - 111 23
Runby IBK 19 5 1 13 126 - 177 16
Tumba GoIF 19 0 0 19 64 - 262 0

INNEBANDY
Herrar div 5 B
IBF Off.Lid. (B) 12 11 1 0 137 - 39 34
Järfälla IBK (B) 13 11 1 1 112 - 49 34
Jakobsbergs IBF (B) 13 9 2 2 102 - 57 29
Lokom.Kista IBF 14 8 2 4 86 - 70 26
Ekerö IK (B) 13 6 0 7 74 - 78 18
Vällingby BK 13 4 2 7 65 - 78 14
Stäkets IF 13 4 1 8 64 - 74 13
Ängby IF (B) 13 4 0 9 62 - 107 12
Hässelb.SK IBK (C) 13 2 3 8 72 - 97 9
Adelsö IF 13 0 0 13 41 - 166 0

ISHOCKEY
Hockeytrean östra forts
Tierps HK 12 9 0 3 58 - 37 27
IFK Öster.Vik. HC 12 7 2 3 51 - 45 24
IK Waxholm 11 6 2 3 60 - 43 21
Ekerö/Skå IK 11 6 1 4 67 - 53 19
KTH IF 12 4 3 5 43 - 55 17
Kista HC 12 3 3 6 44 - 58 14
Solna SK 12 3 1 8 51 - 56 11
Norrtälje IK 12 2 2 8 34 - 61 8

Sportnyhet? 
Skicka kort text till 

sporten@malaroarnasnyheter.se

FUTSAL | Förra året blev 
Tappströmsskolan skol-DM mäs-
tare 2018 i futsal. Nu tänker de 
försvara sin titel när det åter är 
dags för årets skol-DM.

– Vi har samma taktik som förra
året, vi kör inte så mycket anfalls-
spel. Det bygger mycket på vårt
försvarsspel, vi gör allt vi kan så
att motståndarna inte ska få ett
skottläge. Men det kräver också
mycket tålamod för att invänta
rätt chans till att attackera, berät-
tar Felix Gustavsson som är en av
spelarna i laget där killarna är föd-
da 02 och 03. 

De har hunnit spela några trä-
ningsmatcher och den 14 februari 
var det dags för de första ”riktiga” 
matcherna. För arrangemanget 
stod Tappströmsskolans lag på 

hemmaplan i Bollhallen på Ekerö. 
De vann matchen mot ISSR en 
engelsk skola, med 1-0.

– Matchen mot Täby Kunskaps-
skolan slutade oavgjort vilket 
innebär att vi går vidare till semi-
final, berättar Malek Benbouzid, 
lagets tränare. 

Malek jobbade tidigare på Tapp-
strömsskolan, men även om han 
slutat där lämnar han inte laget.

– Att låta grabbarna köra utan
mig, det finns inte på kartan, säger 
Malek. 

Vid denna tidnings tryck var 
ännu inte datum för semifinalen 
fastställd.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Tappen” vidare till semifinal

Start för multiträningsgrupper 
FÖRENINGSLIV |Ekerö IK nför 
ett nytt sätt att träna på och 
startar upp multiträningsgrup-
per.

Multisporten är ett sätt att få prova 
på flera idrotter.

– Vi kommer att ta in multiträ-
ningsgrupper för lite yngre delta-
gare och då har vi siktat in oss på 
att starta med dem som är födda 
2011 och 2012, berättar Johanna Er-
iksson, kommunikationsansvarig i 
Ekerö IK.

I multiträningen ingår de sju 

sporter som finns inom förening-
en, det vill säga fotboll, ishockey, 
innebandy, armbrytning, bågs-
kytte, badminton och bordtennis. 
Utöver dessa sporter kommer även 
golf att ingå.

– Att som golfklubb ta det här
klivet och öppna upp för ett sam-
arbete med oss är fantastiskt. Vi ser 
fram emot flera samarbeten med 
andra föreningar, säger Johanna 
Eriksson.

Upplägget kommer att vara sä-
songsbetonat, vilket innebär vin-
teridrotter på vintern och som-

marsporter på sommaren. 
– Den här träningen är en gång

i veckan och går på rullande sche-
ma, vilket innebär att man har fyra 
sporter per säsong men i samma 
träningsgrupp. På så sätt följs man 
åt, förklarar Johanna Eriksson. 

Det är inte bara barnen man vill 
locka utan även tränare.

– Som tränare behöver man inte
kunna utöva alla de här åtta idrot-
terna. Vi har instruktörer på plats 
som kommer att underlätta och 
visa ledarna vad de ska göra för att 
stötta i träningen.

Förhoppningen är att man ska 
kunna komma igång i april.

– Vi hoppas att vi får många per-
soner som anmäler sig och tycker 
att det här verkar vara ett bra och 
positivt sätt att prova på. Det går 
i riktningen att vi ska få flera barn 
och ungdomar att hålla på med fle-
ra idrotter under en längre tid. Det 
är också en riktlinje som vi har från 
Riksidrottsförbundet, säger Johan-
na Eriksson.               

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se     

Tappströmsskolans futsallag är taggade inför årets skol-DM. Förra året tog de hem segern.   FOTO: EWA LINNROS

KORT OM SPORT

TENNIS | Ekeröbon Mirjam Björk-
lund fortsätter att briljera på ten-
nisplan. Nyligen gjorde hon sin 
Fed cupdebut i singel och det med 
bravur, då hon vann mot rutinera-
de bulgariskan Isabella Shinikova i 
två raka set med siffrorna 6-3, 6-2. 

 FOTO: ARKIV
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BEGRÄNSAT ANTAL  
BILAR MED AUTOMAT 
TILL SPECIALPRIS.

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

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

Bilen på bilden är extrautrustad.

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

Läs mer om aktuella erbjudanden  
på skodastockholm.se

OCTAVIA COMBI Style TSI 115 hk DSG Automat  

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

PRIVATLEASING  
FR. 2 599 KR / MÅNŠKODA 

CONNECT
APPLE 

CARPLAY

KONSTÅKNING | Ekerö 
konståkningsklubb (EKK) 
fortsätter att  utveckla 
nya framgångsrika åkare. 
Den senaste tiden har de 
fått flera godkända åkare i 
tävlingstestet och därmed 
får de börja tävla i Svenska 
konståkningsförbundets 
Stjärntävlingar. 

Lilly Norlander gjorde sin 
första debut i klassen ”Ung-
dom 13 B” lördagen den 9 
februari i Sollentuna. Även 
Lilly Almgren-Lidman fort-
sätter att prestera på högsta 
nivå i ”Minior B-klassen”. 
Hon tävlade den 19 janua-
ri i Sveatrofén och gjorde 
där sitt personbästa och 
tog hem tredje platsen av 
34 åkare. Ester Norlander 
gjorde debut i ”Minior B” 
med fina poäng, också det  i 
Sveatrofén. 

De välmeriterade brö-
derna Mikael och Andreas 
Nordebäck tränar ungdo-
marna tillsammans med Da-
nil Yefimtsev.

EKK arrangerar också både 
sportlovsläger och påsklov-
släger med de kvalificerade 
tränarna Viktor Kudryavt-
sev, Marina Kudryavtseva, 
Danil Yefimtsev och Ludmi-

la Kaluzhna.
Den 17 mars bjuder klub-

ben dessutom in allmänhet-
en till sin återkommande 
vårshow i Vikingahallen.

Fler konståkare 
redo för tävling

Lily Almgren-Lidman t.h.
FOTO: PRIVAT

Gamla Huset                           Butik

Du hittar oss vid Åkerstigen 93, Ekerö

Telefon: 08-560 30121 -     Gamla Huset Butik

 Vardagar 11-18 & Lördag 11-16

  

Heminredning

Presentartiklar

Vintage & Antikt
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EKEBYHOV | Den 2 mars fylls 
Ekebyhovs slottsgalleri med 
både textila blandtekniker, akva-
reller och grafik i olika tekniker. 
Det är konstnärerna Birgitta 
Faxe och Olof Sandahl som står 
bakom verken.

Birgitta Faxe är utbildad på Institu-
tet för slöjd och hantverk i Dalar-
na, Stockholms konstskola och på 
Konstfack . 

Hon sökte till utbildningen till 
textilkonstnär på Konstfack med 
avsikten att få anställning som 
konstnär vid någon av Sveriges 
många hemslöjder, vilka fortfaran-
de var många i början av 1960-ta-
let. 

– Min inriktning blev efter-
hand att arbeta som frilans för den 
svenska textilindustrin samt att 
skapa bildvävar och att undervisa, 
säger Birgitta.

Under åren har hon deltagit i ett 
stort antal samlingsutställningar, 
varav flera har varit jurybedömda. 
Från arbetet med att väva bildvävar 
har hon övergått till bilder i fria 
textila tekniker, bland annat fritt 
broderi, akvareller och collage. 

– Till min bildvärld hämtar jag 
inspiration framförallt från natu-
ren och världen vi lever i. Jag bor i 

Stockholm, är mycket glad för min 
balkong men är ännu hellre, när jag 
kan, ute i ”den riktiga naturen”, 
vid stränder eller i en riktig gam-
melskog.

Hon ställer ut med bildkonstnä-
ren, grafikern och pedagogen Olof 
Sandahl som visar grafik i olika 
tekniker.

Olof Sandahl studerade vid 
Konstfackskolan i Göteborg 1958-
1962 och Konstakademien i Stock-
holm 1964-1969. 

Vad inspireras du av?

– Allt höll jag på att säga. Jag har 
alltid varit engagerad i aktuella 
politiska skeenden och kallades ti-
digare för en politisk konstnär. Jag 
använde min grafik som illustra-
tioner och affischer, berättar Olof.

På slottet kommer han att visa 
mestadels grafik, men också en del 
annat. Utställningen pågår till och 
med den 17 mars.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Olika konsttekniker
EKERÖ | Författaren och ekerö-
bon Rolf Knutsson har skrivit 
boken ”Barnbarnsboken” – en 
bok tillägnad hans tio barnbarn 
men kanske också, en inspira-
tionskälla för andra far- och 
morföräldrar. 

Rolf Knutsson fyller 80 år i år. För-
ra året beslöt han sig att teckna ned 
några av alla sina minnen  under 
livets resa. I inledningen skriver 
han: ”Det långsiktiga minnet för-
svinner i hastighetens århundra-
de. Våra minnen kan bli till några 
kommatecken.”

– Jag funderade på vad jag kunde 
lämna efter mig till mina barn och 
barnbarn. Två av barnbarnen bru-
kar säga: ”du har varit med om så 
mycket, kan du inte berätta?”. Då 
tänkte jag att det kan jag göra, be-
rätta om mitt liv. Men inte hela li-
vet, jag har skrivit om delar ut mitt 
liv, berättar Rolf.

Han skrev varje dag under 60 
dagar och det är skrivet så som han 
brukar berätta. Han har inte heller 
anpassat boken till en speciell ål-
dersgrupp. Några av barnbarnen 
kan läsa det nu, andra långt senare.

Rolf Knutssons bok är inte bara 
till hans barnbarn, han har tryckt 
upp den i en större upplaga för att 
uppmuntra andra att följa hans idé.

– Jag hoppas också att stimulera 
andra att släppa på ambitionerna 
och skriva rakt av. Det är viktigt att 
vi delar med oss av vår historia till 
våra efterkommande, berättar Rolf 
Knutsson.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

En bok minnen 
till barnbarnen

UTSTÄLLNING

”Barnbarnsboken” skriven av ”mor-
farfar” Rolf Knutsson, som också 
målat omslagsbilden i akryl.

 

Stenar, textil av Birgitta Faxe. 

Program & värdar
Sändningstider: www.radioviking.se

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking
Sweden

78 på 60: Gunnar Nilsson

Annis Musikcafé: 
Anni Stavling

Back to the Sixties: 
Janne Widén och Lasse 
Lindros

Barockt och Bàrock: 
Jüri Jügenthal

Blå timmen: 
Lennart Karlsson

Broddmans: 
Ingemar Lindqvist

CD med egna öron: 
Pyret Ericson

Dags för dragspel: 
Kjell Nilsson

Det är måndag 
morgon: Janne Andersson

Fredagsmys: Leif Helenius

Fredagsdansen: Gunilla 
Jerlinger och Anni Stavling

Fredagskväll: 
Björn Höglund

Fyndlådan: Leif Bjärnling

God kväll Mälaröarna: 
Ewa Linnros och Joakim 
Jonsson
Heldgsrock och Movin´ 

On: Janne Lyckman och 
Teddy Wickström

Kentas Kårner: 
Kenta Hedlööf

Kritfabriken: 
Fredrik Värme

Kryckan på egna ben: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Kryckans Country: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Kyrkradion: Marianne 
Abrahamsson, Barbro och 
Lennart Arlinger

Lennarts Låda: 
Lennart Lundlad

Lättspårat: 
Ingemar Eriksson

Lördagsönskningen: 
Lasse, Kalle och Nisse, 
Gunilla Jerlinger

Mer än bara Blues: 
Danne Larsson och Arne 
Swedin

Morgonluft från 
Mälarökyrkan: Ing-Britt 
Bäcklund , Urban Thoms,  
Thorleif Larsson, Lars Narin, 
Klaus Franken 

Musik i skymningen: 
Birgitta och Janne Lyckman

Mälarö Jazz: Tommy 
Ollmark med Janne Stolpe, 
Lennart Elworth och 
Lennart Olinder

Onsdagsdansen: 
Björn Schumacher

Plattfall: Nisse Jakobsson

Plats på scen: 
Bo Magnusson

Rockoko: Gunilla Jerlinger

Skivat och klart: 
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: 
P-O Ljungberg

Viking meny: Ulf Nystedt

Wallins praliner: 
Micke Wallin

Ytterligheter: Lars Grahm

 

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

Bolagsbildning 

Bokföring

Kund- & leverantörsfaktura-  
    hantering

Inkassohantering

Bokslut och årsredovisningar

Löner

Deklarationer och skattefrågor

Koncernredovisning
 Budgetering

Ekonomiska analyser

Affärsplan

Affärs- och bolagsjuridik
 Utredningar
 Kreditupplysningar

Värdering

Vi välkomnar nya kunder!

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer 

för ALLA bolagsformer och verksamheter

TEGELBRUKSVÄGEN 1A  I   EKERÖ C  I   08-560 397 00
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•  Tipsa om 
utställningar 
och evenemang 
som äger rum 
på Mälaröarna!
De ska vara 
öppna för en bred 
allmänhet, utan 
förpliktelser 
annat än even-tu-
ell entrébiljett. 

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

P
å 

g
ån

g
! UTSTÄLLNINGAR

Galleri Utkiken
Vikingatida upplevelseutställning 
med möjlighet att prova vikingadräk-
ter eller kliva in i ett långhus. Utställ-
ningen pågår 23/2-17/4.

Ekebyhovs slottsgalleri
Veronica Cornils Berg, Ane Svenhe-
den – textil och metall, ”Samspråk II”. 
Utställningen pågår t.o.m. 24/2.
Birgitta Faxe – textila blandtekniker, 
Olof Sandahl – grafik i olika tekniker. 
Utställningen pågår 2/3-17/3.

 EVENEMANG

”God kväll Mälaröarna” 
Nyheter, trafikrapport, väder, kom-
munens kommunikationschef svarar 
på frågor, spännande gäster och allt 
handlar om Mälaröarna! Dessutom 
– vinn fina vinster i tidningens eget 
radioprogram.
När: 21/2 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och 
kultur på Mälaröarna, Radio Viking

Ekebyhovs slott
23 och 24/2 kl 14: Dansuppvisning 
med prova på. Arr: Ekerö squaredan-
cers.
2/3 kl 14: ”Ciderns historia i Sverige 
och hur den tillverkas” Hanna Tun-
berg och Fredrik Glejpner berättar. 
Arr: Ekebyhovskyrkans kafé.
3/3 kl 14: Program ej bestämt. 
Arr: Mälaröarnas ridklubb.

Liveopera
Donizettis opera ”Regementets dot-
ter” med Pretty Yende visas live från 
Metropolitan i New York. 
När: 2/3 kl 19
Var: Erskinesalen, kulturhuset Ekerö 
centrum
Arr: Ölsta Folkets hus och park, Live 
på bio

 BARN OCH UNGA

Bebiscirkus
Cirkus Origo visar nycirkus för barn 
0-12 månader. Cirkusworkshop ingår. 
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket.
När: 21/2 kl 10 och 11.15
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek

Familjeföreställning
Berättarföreställningen ”Tor och 
Midgårdsormen”  tar besökarna rakt 
in i vikingarnas spännande gudavärld 
fylld med humor. Gratisbiljetter häm-
tas på biblioteket.
När: 23/2 kl 13
Var: Erskinesalen, kulturhuset Ekerö 
centrum
Arr: Ekerö kulturhus och bibliotek

Mälaröbion
24/2 kl 15: ”Bohemian Rhapsody”, 
fr. 7 år., kl 19: ”Eld och lågor”, fr. 11 år. 
27/2 kl 19: ”Green Book”, fr.  11 år.
3/3 kl 15: ”Draktränaren 3” (2D), fr. 7 
år., kl 19: ”Ben is back”, fr. 11 år.
6/3 kl 19: ”Ben is back”, fr. 11 år.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Mälaröbion

Sportlovscirkus
Träffa kompisar och prova cirkuskon-
ster med Cirkus Cirkör – akrobatik, 
trapets, lina och jonglering. För 
åldrarna 10-16 år. Kursavgift 200 kr. 
Föranmälan.
När: 25-26/2
Var: Mälaröhallen
Arr: Ekerö kulturskola i samarbete 
med Cirkus Cirkör

Smyckeverkstad
Skapa vackra och fantasifulla smyck-
en i olika material tillsammans med 
Närgiz. Fr. 7 år. Ingen föranmälan.
När: 27/2 kl 13-15
Var: Biblioteket i Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek

Barnteater
”Kurt och Kio” med Teater Tre – en 
föreställning om vänskap och lek 
fylld med humor, påhittighet och 
mycket rörelse. För åldrarna 3-6 år. 
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket.
När: 2/3 kl 13
Var: Erskinsalen, kulturhuset Ekerö 
centrum
Arr: Ekerö kulturhus och bibliotek

 SPRÅKKAFÉ

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

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

 FÖR DAGLEDIGA

Bridge
Alla bridgespelare med partner är 
välkomna. 
När: Måndagar och torsdagar, kl 
10-14
Var: Scoutlokalen vid MASK-backen
Arr: Fantan/SPF
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besöksadress: herman palms plan 4A
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se

”Farbror Grön” och Martin Hedberg  
till Mälarö Miljödag

30 mars - 10.00-16.00 - Stenhamra församlingsgård

Mälarö Miljödag i Stenhamra församlinggsgård är en dag med 
föreläsningar, utställningar och prova-på-aktiviteter.

En av de som föreläser är Johannes ”Farbror Grön” Wätterbäck 
som med sin fru driver trädgårdsforumet ”Farbror Grön”.  
I bloggar, poddar och filmer inspirerar dom till odling utifrån 
olika förutsättningar som kan passa alla. 

Martin Hedberg är meteorologen som de senaste 14 åren  
utbildat och föreläst om klimatförändringar och hållbarhet. 
Läs mer om Mälarö Miljödag här:  
www.svenskakyrkan.se/faringso/malaro-miljodag

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

Kom och spela basket i  
Stenhamraskolans gymnastiksal.  

Vi bjuder på något att äta
 och dricka mellan matcherna.  

 
Ingen anmälan. 

För ungdomar från 15 år. 

STENHAMRA
Plattform

Lördag 23 februari 19.00-sent 
Stenhamraskolans gymnastiksal

Midnattsbasket
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Ska kommunen få riva de gamla personalbostäderna?

Hur ska vi bygga en stark 
kommun som är levande för 
alla oavsett ålder, om inte 
alla får komma till tals? De 
flesta unga idag har åsikter 
om det samhälle vi bor i. 
Trots det är antalet unga 
politiker rekordlågt, och 
inte minst i Ekerös politiska 
organisation. 

Politiker pratar gärna om 
att vi ska bygga ett samhälle 
för alla oavsett ålder eller 
förutsättningar. Men ändå 
ser åldersfördelningen i 
kommunens partier och 
beslutande organ väldigt 
missvisande ut gentemot 
kommunens befolkning. 
Ekerö kommuns partier 
måste börja ta ungdomar på 
allvar och synas mer bland 
unga för att lyssna på deras 

synpunkter. Hur ska man 
lyckas att förstå sig på ung-
domar om man inte lyssnar 
och bjuder in oss?

Det finns några ungdoms-
förbund bland partierna 
här i kommunen men ändå 
saknar dessa unga repre-
sentanter i de politiska 
nämnderna. Jag menar att 
kommunen skulle må bra 
av att få in ungt blod bland 
beslutsfattarna lika väl som 
att vi behöver äldre och 
medelålders, en bra bland-
ning ger bäst resultat. Vem 
vet bättre hur dagens skola 
ser ut från ett elevperspektiv 
än eleverna själva? Med det 
sagt menar jag inte att det 
enbart ska sitta 18-åringar i 
barn- och utbildningsnämn-
den men det vore heller inte 

fel om det fanns några med 
en direktkoppling till skolan 
för att få höra blandade 
erfarenheter.

Det är i grunden en demo-
kratifråga om vilka förut-
sättningar vi vill ge unga. 
Som ung politiker får man 
ofta handskas med fördomar 
och förakt. Det måste bli 
en förändring på det. Det 
är besluten vi tar idag som 
kommer att lägga grunden 
för det samhället jag ska leva 
i och då är det fullt rimligt 
om även min generation får 
vara med och arbeta fram 
de beslut som i framtiden 
berör oss. 

Jag är stolt över att mitt 
parti, Liberalerna, ser mina 
perspektiv som 18-åring 
som en tillgång för politi-

ken. Men jag vill se fler unga 
som engagerar sig!

Liberalerna Ekerö planerar 
därför att starta en lokalav-
delning av Liberala ung-
domsförbundet (LUF) här 
på Ekerö och vi hoppas hitta 
ungdomar som står upp för 
de grundläggande liberala 
värdena som byggt Sverige 
och Europa starkt. Om du 
som läser detta är intresserad 
av att bli medlem tveka inte 
att höra av dig till oss! Det är 
vår  generation som bygger 
nästa generations Ekerö och 
Sverige!

– Nils Babtist, 18 år, 
ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 
för Liberalerna Ekerö

Ett politiskt ungdomsförbund

ty
ck

! Svar på 
insändare 
från Anna 
Voltaire

Ekerö bostäder vill det. De 
som bor där vill det inte. 
Men har bostäderna något 
kulturellt intresse, värt att 
bevara?

De tillhör inte det vanliga 
beståndet av hus som man 
brukar kulturmärka och 
bevara. Det brukar vara slott 
och herresäten, gärna från 
1700-talet.

Men det har skett en 
omsvängning av synen 
på vad man ska bevara de 
senaste åren. I en utredning 
som regeringen gjorde 
(SOU 2011:31) skriver man:

”När det gäller den soci-
almedicinska utvecklingen 
i Sverige saknas generellt 
objekt i statlig ägo för att 
ge berättelsen en komplett 
och balanserad beskrivning. 
Skälet är dels att byggnader-

nas status över tiden mar-
ginaliserats då de beskriver 
omhändertagande av svaga 
grupper och därför ansetts 
mindre intressanta, dels att 
ansvaret för verksamheten 
sedan lång tid ligger på 
landsting och kommuner 
även om staten historiskt 
har spelat en stor roll. Det 
är då inte bara enskilda 
byggnader som skall ingå i 
berättelsen.” 

Det som tidigare sågs 
som en styggelse och 
snarast borde rivas – som 
fängelser och mentalsjuk-
hus, har numer status som 
värdefullt. Ekerö bostäder 
hävdar däremot i sina 
uttalanden att man inte ser 
något kulturvärde i perso-
nalbostäderna i Svartsjö och 
visar på en okunnighet om 

vad som numer räknas som 
kultur värd att bevara.

I samma statliga utred-
ning skriver man att 
byggnader som ingår i 
”berättelsen” ska beva-
ras. Och med en ”berät-
telse” menas det som ger 
en helhetsbild av det som 
var Svartsjöanstalten av 
byn Svartsjö. En by som 
under nästan ett sekel var 
en sluten enhet. Befolkad av 
fångar och fängelseperso-
nal. Ett säreget samhälle!

Ska man bevara den 
”berättelsen” ska man 
bevara området med dess 
personalbostäder. Men inte 
bara det!

Det finns fotografier, 
minnesanteckningar, dag-
böcker, målningar, böcker 
från den tiden som också 

bör ingå i berättelsen. 
Stenbrottet där fångarna 
arbetade har också en given 
plats i den berättelsen. 

Men vem ska ta ansvar 
för att bevara och sköta 
detta? SOU skriver om 
det:  ”Myndigheter, fas-
tighetsbolag, kommuner, 
stiftelser och enskilda äger 
och förvaltar miljöer med 
statligt ursprung och bidrar 
till att bevara det statliga 
kulturarvet. Rörligheten 
i fastighetsinnehav är 
stor mellan dessa aktörer 
och ansvaret för de kultur-
historiska värdena följer 
den nye ägaren.” Det vill 
säga Ekerö kommun och 
dess fastighetsbolag.

– John Falkenberg

Insändarskribenten fick problem med inställda bussturer i 
snöovädret. Bilden är från från tidigare år. FOTO: ARKIV

REPLIK

Öpartiet är fullt på det klara 
med olämpligheten i att 
inneha ordförande posten 
i hyresgästföreningen och 
samtidigt väljas till styrel-
seledamot i Ekerö bostäder. 
Som svar på fråga 1 krävde 
vi därför att Elaine Adlertz 
skulle avsäga sig sina upp-
drag i hyresgästföreningen 
innan valet skedde i kom-
munfullmäktige, vilket hon 
gjorde den 12/12. Därmed 
faller svar på fråga 2 och 3. 
Vi har fullt förtroende för 
Elaine Adlertz förmåga att 
tillsammans med övriga i 
styrelsen ta till vara Ekerö 
bostäders långsiktiga 
utveckling och dess förvalt-
ning.

– Öpartiets styrelse

REPLIK 1

Angående den onödiga 
avverkningen av träd. Har 
kommunen aldrig hört 
talas om en kulvert eller 
ett täckt dike med rör-
ledningar? Detta skulle 
stabilisera träden och rädda 
dem om rötterna utsattes. 
Döda trädkronor innebär 
beskärning. Vad sägs om 
selektiv avverkning istället, 
för att göra de  kvarstående  
friskare  och starkare? Jag 
är orolig att när ekollon 
börjar släppa kommer detta 
att klassas som en fara för 
allmänheten.  När man 
tittade på de fällda träden 
är det sällan man har sett 
en sådan stark tillväxt. Det 
verkar som om kommunen 
är emot ett grönare Ekerö 
och föredrar asfalt och 
byggnader istället för grön-
områden.

– Pieter

REPLIK 2

Med Mossbergs resone-
mang skulle alla träd fram-
för kommunhuset tas ned 
liksom halva beståndet 
i Ekebyhovs slottspark 
där ju allmänheten vand-
rar runt. Att 61 popplar 
samtidigt skulle vara en 
omedelbar livsfara för 
allmänheten är bara löje-
väckande. Varför spärrades 
då inte allén av i juli 2018? 
Kommunledningen har 
en plan för Ekerö och där 
passar inte det oregel-
bundna eller spontana in. 
Att kalla till samråd med 
olika förslag på återplan-
tering av 60 ( inte 30) var 
ointressant för kommun-
ledningen eftersom de inte 
värdesätter närdemokrati. 

– Bo i Närlunda!

Repliker 
poppelallén

Tisdag den 5 februari hade 
jag; en vithårig dam i 80-års-
åldern, en tid att passa i stan 
och gick ut till busshållplat-
sen vid Lundhagen i god tid 
för att hinna med buss 177, 
som skulle avgå före klockan 
halvtio på morgonen. Jag 
möttes av ett meddelande 
om 28 minuters försening 
(då skulle nästa buss gå 
före...) och tänkte att jag liftar 
ut till Ekerövägen där kanske 
andra bussar går. Fem bilar 
varav fyra med ensamma 
män vinkade glatt (!) och 

for förbi! Den sjätte med ett 
barn som skulle till förskolan 
stannade och jag fick åka med 
så jag kunde kliva på buss 
342 vid Träkvista idrotts-
plats och ta mig till Ekerö 
centrum för vidare transport 
till Brommaplan med buss 
176.  Jag hann dit jag skulle 
och är mycket tacksam mot 
mannen, som tog upp mig, 
men varför stannade ingen 
annan på en så snötyngd 
dag?

– Maj Åkerstedt

Låt oss hjälpas åt en snötyngd dag

Tiggeriförbud inte rätt lösning!
Under senare år har 
många fattiga EU-med-
borgare sökt sig till 
Sverige för att tigga. Vi 
har även sett detta på 
några platser i Ekerö.

I Ekerö har SD, Modera-
terna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna lagt 
förslag om att utreda ett 
lokalt tiggeriförbud. Men vi 
i Mälarökoalitionen anser 
inte att ett lokalt förbud 
mot tiggeri är rätt väg att gå. 
Tiggeri är inte lösningen på 

den sociala misären i fattiga 
länder. Inte heller är förbud 
mot tiggeri någon lösning 
på fattigdomen. 

Alla EU-medborgare har 
rätt att besöka Sverige till-
fälligt, men svensk lag ska 
följas och ingen har rätt att 
slå upp boplatser var som 
helst, skräpa ner eller göra 
intrång på privat mark. 

För tiggande EU-mig-
ranter finns den långsiktiga 
lösningen i länder som 
Rumänien och Bulgarien. 
Så länge den sociala misären 

i hemländerna gör tiggeri 
till ett alternativ för utsatta 
människor, så kommer tig-
geri att finnas. Detta oavsett 
om enskilda kommuner gör 
det svårare för personer att 
tigga på vissa platser. 

Problemet måste upp på 
EU-nivå. EU måste arbeta 
mer för att länderna fullt 
ut använder de EU-medel 
som faktiskt finns för att 
bekämpa fattigdom och 
utanförskap. Vidare måste 
EU:s granskning av med-
lemsstaterna stärkas så att 

sanktioner införs mot de 
som sviker EU:s grundläg-
gande värden. 

Ett lokalt tiggeriförbud 
medför inte att tiggeriet 
försvinner. Däremot 
medför det att redan utsatta 
människor blir ännu mer 
utsatta. 

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

Bygg inte på 
åkermarken!
I översiktsplanen för Ekerö 
kommun finns beslut på att 
åkermarken ska bevaras! 
Att bevara åkermarken är av 
riksintresse och har beslu-
tats av regeringen. Trots 
det ger Ekerö kommun 
hela tiden nya bygglov för 
bostäder och andra verk-
samheter på åkermark. Att 
befolkningsmängden ökar 
är inte ett argument för att 
bebygga odlingsbar mark, 
snarare tvärtom och det 
finns gott om alternativ. Att 
befolkningsmängden ökar 
är istället ett starkt argu-
ment för att vi ska bevara 
all storstadsnära åkermark. 
Annars gör vi oss beroende 
av livsmedelsimport från 
andra länder med allt vad 
det innebär av långa trans-
porter, miljöförstöring, 
sämre djurhållning och 
ekonomiskt risktagande.
Sveriges åkermark har 
sedan slutet av 1800-talet 
tills i år minskat med 
1,4 miljoner hektar till 
440 000 hektar enligt den 
inventering som länssty-
relsen gjort i samarbete 
med Jordbruksverket. Den 
biologiska mångfalden och 
artrikedomen har tagit stor 
skada! Ekerös politiker, ta 
ert ansvar för framtiden!

– Aud Rendahl

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto 
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  
• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Eller till  
Mälaröarnas  Nyheter
”Tyck”,  Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på 
 insändarplats samt även att 
korta ner inläggen.
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Entreprenadbesiktningar
Statusbesiktningar

Elrevisionsbesiktningar
Termografering
Energimätning 

OVK
Vi erbjuder hela besiktningsgrupper 

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

Vi arbetar över hela Sverige med lokalkontor på Ekerö

  

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

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

Satsning på tryggheten
Ekerö är en av Sveriges säkraste 
kommuner sett till upplevd 
trygghet och brottsstatistik. 
Samtidigt ser vi hur ökad 
otrygghet växer fram i andra 
delar av landet. Lokalmedia 
rapporterar om inbrott och 
ungdomar som inte funnit 
sin plats i samhället. Denna 
mandatperiod kommer vi att 
intensifiera vårt arbete för att 
motverka inbrott, skadegö-
relse, narkotika och våld. 

På tisdagens kommunstyrel-
semöte antogs Ekeröalliansens 
politiska plattform för man-
datperioden. I den gör vi 
stora satsningar på att minska 
otryggheten i kommunen. 
Undersökningar visar att en 
ökad vuxennärvaro leder till 
ökad trygghet. Vi kommer 
därför genomföra ett arbete 
för att uppmuntra föräldrar 
och fler delar av civilsam-
hället att engagera sig för ett 
tryggt samhälle. Samtidigt 
har vi länge påpekat att en 
större polisnärvaro behövs i 
kommunen. Detta kommer vi 
fortsätta driva och vårt krav är 
polisnärvaro i kommunen sju 
dagar i veckan. Detta är ett mål 
som kan ta tid och vi är fullt 
medvetna över hur polisens 
situation ser ut. Därför satsar 
vi i plattformen på att kunna 
anställa ordningsvakter med 
större befogenheter som ett 
komplement till våra väktare.

Samtidigt lyfter vi i platt-
formen större trygghetssats-
ningar som utökad kame-
raövervakning på offentliga 

platser, inleda ett samarbete 
med Stockholm stad för att öka 
tryggheten kring Brommaplan, 
skapa tryggare gång- och 
cykelvägar i kommunen, i 
synnerhet till och från skolor 
samt förbättra belysningen 
vid park-vägar och övergångs-
ställen. I övrigt kommer kom-
munen ta krafttag gentemot 
narkotikan. Torsdagen den 31 
januari åkte jag tillsammans 
med kommunens väktare på 
deras kvällstur. Det blev tydligt 
vilka utmaningar vi måste få 
bukt med när det gäller brott 
inom Ekerö kommun. Ett av de 
större problemen i kommunen 
är just narkotikabruket som 
tyvärr letar sig längre ner i åld-
rarna. Våra väktare har noterat 
så låga åldrar som 13 och 14 
år i samband med narkotika-
bruk. Detta är oacceptabelt. Vi 
kommer att ta krafttag gent-
emot narkotikan bland våra 
ungdomar, både i skolor och 
kring Ekerö centrum. 

Kommunen kommer inte 
vika sig för dessa problem, 
vi kommer driva på för våra 
förslag som syftar till att öka 
tryggheten för våra medborg-
are och slå vakt om Ekerö 
kommuns unika karaktär, i 
den ingår inte att vi ska bli en 
fristad för narkotikabruk och 
lagöverträdelser. Vi ska inte bli 
en förort till Stockholm.

– Adam Reuterskiöld (M),
kommunstyrelsens 
ordförande

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

SÄLJES

4 dubbdäck på fälg till Volvo 
S60. 1 100 kr. 073-980 05 98.

Veckotidningar säljes. 
08-94 60 02.

Två svarta orginal Fatboy 
sittkudde. 180 x 140. 
Mycket sparsamt använda.
900 kr per sittkudde.
070-636 36 12 (Gällstaö).

Crescentbåt 465 (05), styr-
pulpet Tohatsu 25 hk (06). 
Elstart, rejäla stuvfack. Lite 
använd. Pris: 46 000 kr inkl. 
båtsläp. 08-656 78 27 (Erik).

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

Lamino-fåtöljer i bok med 
grått fårskinn (2 st). Mycket 
gott skick. 8 900 kr per fåtölj. 
070-636 36 12 (Gällstaö).

BYTES

Lägenhet i Traneberg i Brom-
ma önskas bytas eller mot 
hyra av litet hus på Lovön, 
Mälaröarna tills vidare! 
Finnes 2-rumslägenhet 47 

kvm våning 2 högst upp med 
fin utsikt med sjöglimt från 
balkong. Nära till T-bana, 
tvärbana Solna-Sickla, Alviks 
centrum med många affärer. 
Nära fin park med fotboll-ten-
nisplan, skatingramp och 
barnvänlig badstrand. Hyra 
5 300 kr med badrum med 
badkar, säkerhetsdörr. Har 
bott på Mälaröarna och vill nu 
slippa trappor. 
gerdoberg@outlook.com

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 per-
soner. 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 Ryan-
air. Ring  070-695 12 50 el 
08-560 212 34.

Vinter i fjällen, Funäsdalen. 
Sugen på skidåkning på 
längden eller i backen? Hyr 
vår fina fjällstuga på Röstber-
get i Funäsdalen. Stugan har 

8 bäddar i 2 sovhytter, kök 
med öppen lösning, öppen 
spis och bastu. Många lediga 
veckor, även sportlovsveck-
orna 7, 8 och 9. Tel 070-695 
1250  eller 08-560 212 34.

SÖKES

Dagmatte/husse sökes 
mån-fre till Gurra, en Petit 
Brabancon-hane på snart 3 
år. Någonstans mellan Mun-
sö och centrum då jag bor på 
Munsö och jobbar i centrum. 
Gurra är tyvärr inte förtjust i 
barn men gillar andra hundar. 
Maila till cecilia_liljegren@
yahoo.se

BORTSKÄNKES

Frysskåp E-lux, h 154 cm. 
Välfungerande men 
ej nytt. Måste hämtas.   
070-649 6943
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• Privatpersoner (ej verksamhet) annonserar GRATIS 
  • Max 500 tecken inkl blanksteg samt ev jpg-bild

• Begagnat utannonserade värde får högst 
uppgå till 250 000 kr

• Rekommenderad inlämning är 2 v före utgivningen
• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se 
   eller till MN,  Box 100,   178 22 Ekerö
• Publicering sker i turordning samt i mån av utrymme
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Mälaröarnas konstförening  bjuder på hårt och mjukt i en utställ-
ning som kan upplevas till 24 februari i Ekebyhovs slottsgalleri.  
Ekerökonstnärerna Ane Svenheden, textil och Veronica Cornils 
Berg, metall, korresponderar trots sina olika materialval.

FOTO:  OVE WESTERBERG

Radiobesök Den 1 februari gästade Suzanne Axell (från Fråga 
doktorn på SVT) Radio Vikings fredagskväll och berättade anek-
doter från sin tid som journalist inom Sveriges radio och som 
TV-värd. På bilden med programledaren Björn Höglund 

 FOTO: ULF JANSSON

Livebio Den 2 februari visades operan Carmen, världens mest 
spelade opera, direkt från Metropolitan på Erskinesalen för ett 
stort antal åskådare. Bland åhörarna märktes John Wiktor Holm 
med fru Margit och pastor Karin Frödinger.  

 FOTO: INGRID SANDBERG

Vårtecken Runt om på Mälaröarna siktas små vårtecken som 
fågelkvitter och spirande i rabatterna, trots att vi bara har hun-
nit in i februari. Dessa snödroppar växer mot en södervägg på 
Adelsö.            

 FOTO: JUKKA KOTIAHO

Mälaröbion, som nu är igång igen efter en tids uppehåll, lockade 
en fullsatt salong när de visade den första filmen ”Britt-Marie 
var här”. Filmen bygger på en bok med samma namn av Fredrik 
Backman.  

 FOTO: LENA ZETTERBERG BJÖRK

Invigning Drygt 80 föreningsrepresentanter, engagerade och 
intresserade medborgare samt förtroendevalda kom till invigning-
en av kommunens ”idélabb”. Hit kan medborgare och föreningar 
vända sig för att få hjälp med att förverkliga idéer som kommer 
samhället till gagn.           FOTO: EKERÖ KOMMUN

560 340 00

Ekerö Taxi 
har en egen app!
Ladda ner till din mobil och boka din resa direkt i  appen!
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Kontakta Stefan Stjernberg 
på 0705-98 99 75, 
stefan.stjernberg@skalfast.se 
för mer info skalfast.se

Entreprenör

EKEBYHOV BUSINESS CENTER Bryggavägen 110
Frysförråd c:a 20 m2 på lastkaj uthyres, 4000:-/mån inkl el* 

Kallförråd c:a 10 m2 på lastkaj uthyres, 800:-/mån* 

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*

LEDIGA LOKALER 

EKEBYHOV FÖRETAGSCENTER Bryggavägen 121 

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

*Moms tillkommer på hyror

RÖDA LADAN Träkvista, Ekerövägen 82 

 Uthyres Butikslokal 72 m2 + kylrum c:a 4 m2, tillträde efter ö.k
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Mälaröarnas 
nyheter starta-
des av Svenska 
dagbladet 1949
Tack vare ett 
aldrig sinande 
flöde av 
artiklar i MN 
sedan 1949, 
kan vi här ge 
en återblick
av livet på 
Mälaröarna för 
50 år sedan!

MÄLARÖARNA | ”Man träf-
fas, handlar och språkar i 
Lindgrens bod på Malmen.” 
Rubriken återfinns i MN i 
januari 1969 och det handlar 
om en viktig service- och 
mötesplats för drottning-
holmsborna som återupp-
stått.

Drottningholmsborna gläds 
1969 då deras kvarterstik 
”Lindgrens livs” återinvigs. 
Det är Anton och Astrid Lind-
gren som förestår butiken som 
de tillträdde redan 1948. Men 
1966 drabbas herr Lindgren 
av sjukdom och man tving-
as att stänga butiken. Men 
herr Lindgren tillfrisknar och 
Lindgrens bod kan åter öppna.

”I de opersonliga, kakelg-
littrande snabbköpens tid är 
det en lisa att få handla i den 
nyöppnade lilla kvartersbuti-
ken på Malmen tycker drott-
ningholmsborna. Där står 
chefen själv, köpman Anton 
Lindgren och hans fru Astrid 
bakom disken. Alltid har de 
tid till en språkstund om kun-
den så önskar.”

På bara 80 kvadratmeter 
har makarna Lindgren lyckats 
med konststycket att klämma 

in ett komplett livsmedelsor-
timent. ”Vid rusningsdags 
blir det förstås en smula träng-
sel bland gondolerna, men det 
kan fruarna på Malmen väl 

förlika sig med. Ty i Drott-
ningholm är grannsämjan god 
och Lindgrens på Malmen har 
faktiskt blivit hela Lovös vär-
mestuga sedan nystarten.”

I MN från 1969 annonserar 
självklart makarna Lindgren 
och i januari kan man bland 
annat inhandla fryst, ex-
tra prima kalvstek för 15:90, 

benfri, rimmad oxbringa för 
12:90, sex stycken hamburga-
re för 4:30 och en halv burk 
päron för 1:90.

Lindgrens livs låg i ett hus 
som uppfördes i mitten på 
1700-talet på Drottning-
holmsmalmen. Redan i slu-
tet av 1700-talet eller början 
av 1800-talet tror man att 
en diversehandel öppnades 
i samma lokaler som makar-
na Lindgrens hade sin butik. 
Exakt när Lindgrens livs la-
des ned har inte redaktionen 
lyckats få fram, men fastig-
heten står kvar och idag är här 
lägenheter.
              
                EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

”Hela Lovös värmestuga”

”Vid rusningsdags 
blir det förstås en 
smula trängsel 
bland gondolerna, 
men det kan 
fruarna på Malmen 
väl förlika sig med”

Köpman Anton Lindgren språkar med en av butikens stamkunder, postfröken Karin Freudenthal.



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

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

Varmt välkommen med frågor eller besök!

Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen

www.ekerobudo.com 

NYFIKEN?

Binärdata AB
Support & Försäljning 

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

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

Ekerö Skog & Trädgård

  Trädfällning 
 Tomtröjning
 Skogsröjning

072-246 99 86    ekeroskogotradgard@outlook.com

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

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

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 
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Gamla Huset Butik

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121

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

BILAR 
KÖPES                       
Allt är intressant 

även defekta                                    
0700-61 73 96

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Med lång tradition 
och gedigen 

kunskap hjälper 
vi er att utforma ett 
minnesvärt avsked

www.ignis.se
 

Sandviksvägen 4 
Tidsbokning 

på telefon 
08 - 560 310 65

 Auktoriserad av SBF

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

Grattis Emma 
Broberg 10 år den 
6 februari önskar 
mamma, pappa 
och Julia.

Grattis Julia 
Broberg 10 år den 
6 februari önskar 
mamma, pappa 
och Emma.

Grattis på 5-års-
dagen den 2/3  
till vår härliga 
prins Devin Hag-
ström. Många 
kramisar från 
mummi, Tomas 
och farbror Jim

 Läs MN var du än är:

www.malaroarnasnyheter.se

Min älskade Make,
Vår Pappa, Svärfar, Farfar

och Morfar

Roine

Andersson
* 15 oktober 1946

har efter en tids
sjukdom somnat in.

✝ 31 januari 2019

B I R G I T T A
ROBERT och ULRIKA

Denise, Robin, Nadine, Pontus
MONICA och ROBERT

Linn, Eric, Linus
FREDRIK och KRISTINA

Emmy, Emil
Hampus, Thor, Vincent

Släkt och vänner

Allt vad Du lidit
vi nog ej förstått

Vi stod vid Din sida
så hjälplösa blott
Vi ville så gärna
behålla Dig kvar

Men Din tid på jorden
nu fullbordad var

Begravningsgudstjänsten äger
rum i Munsö kyrka fredagen den

1 mars kl. 14.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund.

Svar om deltagande till Mälarö
Begr.byrå  på tel. 08 - 211 144

senast den 25 februari.
Tänk gärna på Cancerfonden.

Gåvotel. 020 - 59 59 59.
Se minnessida:

www.malarobegravning.se

DÖDA

• Erik Per-Olof Blomkvist, 
Svartsjö, avled den 26 janu-
ari i en ålder av 76 år.

• Laila Kristin Eklund, Ekerö, 
avled den 26 januari i en 
ålder av 70 år.

• Carl-Erik Sigbert 
Jansson, Svartsjö, avled 28 
januari  i en ålder av 62 år.

• Gerth Rune Eriksson, 
Färentuna, avled 29 januari   
i en ålder av 83 år.

• Gerd Elisabeth Moqvist, 
Färentuna, avled den 4 
februari i en ålder av 80 år.

• Anne-Marie Roxhed, 
Ekerö, avled den 10 februari 
i en ålder av 88  år.

• Ruth Gertrud Ingegerd   
Johansson, Ekerö, avled 
den 11 februari i en ålder    
av 90 år

Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personlig avsked och 
ett fint minne. Med lång erfarenhet inom branschen och stor kännedom 

om området, hjälper vi dig med alla frågor inom begravning.

Välkommen till Fonus!

Personlig begravning

Brommaplan 420, Bromma | 08-709 86 50 | fonus.se

Marie Rosmark 
Kundrådgivare

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

Kvalitet är ofta inte mer 
komplicerat än så.

www.ekesioo.se
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Öppettider: mån - fre 6.30-18.00, lör 9.00-14.00, sön 10.00-14.00
Tel: 08-560 241 00 * info@faringsotra.se * www.faringsotra.se
Färentunavägen 65, 179 75 Skå

4.000 kvm butiksyta
15.000 kvm brädgård

5 minuter från Tappström

Handla hos din lokala
bygghandlare

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: Den nyligen nedtagna poppelallén längs Ekerövägen.      
FOTO: EWA LINNROS

Vi gratulerar Tomas Oliv, Ekerö, till förra numrets vinst där 
korsordet hade nedanstående lösning. 
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SOTNING, BESIKTNING, 

VENTILATIONSRENSNING

REPARATIONER,

FÖRSÄLJNING, MONTERING

 UbbeSotare
                    – Ny regi sedan 1 juni 2015 –

070-878 10 26 www.ubbesotare.se

Välja 
behörig sotare? 
Jag hjälper dig 
med ansökan

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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

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

HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se

     Salong Nataly & Alisa
Försäljning av:

ÖGONFRANSAR & NAGLAR
Classic och advanced

100 olika färger gellack
Agent för Didier professionella gellacker

Tidsbokning: 076-709 00 40. Bryggavägen 121

     SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

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

ALLT INOM BYGGNATION
Från små till stora projekt

Service och reparationer

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

HUSBILAR 
HUSVAGNAR 

SLÄP
4-HJULSMÄTNING

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Kontakt 070-753 64 44                           annajansson.se 

070-610 93 94 
stefan@stromgrens.se

      strömgrens måleri 

      stromgrensmaleri 

Kvarngränd 9
Färentuna

Din lokala målare på Mälaröarna  

F’SONS 
ALLSERVICE AB
www.fsons.se

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

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

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

560 340 00

Ditt taxibolag
på hemmaplan

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

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

kör miljövänliga fordon!

MÄLARÖARNA | En 
dementi, många inbrott 
och stölder samt ett 
vapentillslag – det finns 
mycket att rapportera om 
angående de senaste veck-
ornas larmhändelser på 
Mälaröarna.

I förra numret skrev vi om de 
uppgifter som kom från po-
lisen gällande att två män ut-
gett sig för att vara brandmän 
för att komma in i en bostad. 
Det har dock visat sig att de 
två brandmännen verkligen 
kom från Södertörns  brand-
försvar och var utrustade 
med såväl uniformskläder 
som legitimation. I nästa 
nummer kan du läsa om hur 
brandförsvaret gör hem-
besök på Mälaröarna för att 
prata om brandsäkerhet.

Något som dessvärre 
tycks vara sant är dock att 
det varit ett flertal inbrott 
på Mälaröarna under den 
senaste tvåveckorsperioden. 
Den 2 februari råkade två 
fastighetsägare på Siltgränd 

i Sandudden ut för inbrott 
genom fönster i bostaden. I 
nuläget är det inte klart vad 
som stulits.

– Det är ju ofta så att det 
tar ett tag innan man upp-
täcker allt som är borta. Det 
kan ta ett halvår innan man 
kanske upptäcker något 
smycke som saknas eller lik-
nande, men detta kan man 
i efterhand komplettera i 
polisanmälan, berättar kom-
munpolis Elise Berlin.

Även en bostad på Harvä-
gen, Ekerö och ett företag på 
Bryggavägen, Ekerö har rå-
kat ut för inbrott. På Åkersti-
gen, Ekerö vaknade en per-

son mitt i natten av ljud från 
nedervåningen och mötte 
en maskerad person som 
snabbt försvann från platsen. 

En hel del stölder har också 
skett under perioden. Den 
4 februari stals till exempel 
både hörlurar och kontanter 
från ett omklädningsrum i 
Mälaröhallen. Träkvistasko-
lan drabbades också av stöld 
i början av februari, då en 
dator stals genom ett krossat 
fönster. Den 10 februari stals 
dessutom bland annat en 
lastbil på Kärsögården.

– Tidigt på morgonen den 
13 februari råkade matbuti-
ken i Skå ut för en bröd- och 
bakelsetjuv. En person kom 
till affären i ett fordon och 
stal bröd- och bakelseleve-
ransen som anlänt från ett 
bageri. 

Elise Berlin berättar även 
om flera andra dramatiska 
situationer som uppstått 
under senaste tiden. 

– Polisen fick informatio-
nen om att det kunde finnas 

vapen i en bostad på Ekerö 
den 13 februari. Informatio-
nen var så pass tillförlitlig 
att beslut om husrannsakan 
fattades. När polisen sökte 
igenom bostaden, anträffa-
des ett par vapen som hade 
gömts och två personer 
kunde anhållas för grovt va-
penbrott.

Dagen efter utbröt en stor 
brand i Stenhamra.

– Patruller blev beordrade 
till Söderströms väg i Sten-
hamra med anledning av en 
brand. Risken var stor att 
branden skulle sprida sig till 
intilliggande bostäder varför 
man evakuerade dessa också. 
Branden släcktes av brand-
kåren och spred sig inte till 
de övriga bostäderna. Tyvärr 
var bostaden där branden 
startat, totalt utbränd. Inga 
personer behövde dock föras 
till sjukhus.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Falska brandmän 
visade sig vara äkta

”Det kan ta ett 
halvår innan man 
kanske upptäcker 
något smycke 
som saknas eller 
liknande”



DATA

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

FÄRGHANDEL

FÄRG   TAPET 
GOLV

Ekerö • Träkvista Torg

Tel: 08-560 313 40
www.coloramaekero.se

Följ oss på Facebook!

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

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

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D 08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

 

 

Tel 560 425 80 
 

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

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

TOMT & TRÄDGÅRD

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

Mattläggning
 Heltäckande mattor
 Plast/linoleum mattor
 Måttbeställda 

   textilmattor

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering •
avloppsanläggningar • •

grönyteskötsel • vinterväghållning

LÄTTA ATT LEJA – ÅRET RUNT.

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

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

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

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruk-tio-

ner. Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av 
köksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

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

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

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

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

STÄDSERVICE

ÖVRIGT

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 



Koll på läget sedan 1937

Bästa läge i Närlunda

Nära till skola o förskola

Sydvästläge mot allmänning

Trädgårdsvägen 23, Ekerö
6 rok, 153 m² UTGÅNGSPRIS 5 495 000 kr VISAS Sö 3/3

kl 13:00-13:45, Ti 5/3 kl 18:00-18:45 BYGGÅR 1972

TOMT 404 m² EP 90 kWh/m² och år MÄKLARE Martin

Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Nyrenoverad 50-tals villa

Garage i huset

Möjlig företagsdel/uthyrningsdel

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

Ring för visning BYGGÅR 1952 TOMT 2656 m² EP 120

kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 070-

826 83 00

Attraktivt sjönära läge

Solig uteplats med sjöutsikt

Pool

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

VISAS Ring för visning BYGGÅR 1963 TOMT 785 m² EP

114 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON

070-826 83 00

Närhet till buss och affär!

Renovera eller bygg nytt!

3 sovrum

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

Ring för visning BYGGÅR 1950 TOMT 1797 m² EP 121

kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 070-

760 46 63

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



Koll på läget sedan 1937

Tingstadens Gård, Färingsö

UTGÅNGSPRIS 16 900 000 kr VISAS Ring för tidsbokning EP 42 kWh/kvm/år MÄKLARE Martin Larsson

TELEFON 0708-30 01 61 Förverkliga drömmen om en gård på landet på detta vackert belägna drömställe som fullkomligt andas

livskvalitet och rofylldhet! Gården utgörs av ca 7 hektar betesmark och ca 2 hektar skogsmark.

Underbart läge  Två bostadshus  Stall med fyra boxar 

EKERÖ  |  MÄLARÖ TORG 4  |  TEL 08-564 109 40  |  WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO
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 Funderar du på att sälja men ändå inte riktigt  

bestämt dig? Vi hjälper dig att smygstarta och förbereda  

din bostadsförsäljning med tjänsten Läge+. Under tiden  

har vi koll på köparna och du kan njuta av sommaren. 

Boka en värdering eller läs mer på svenskfast.se

Smygstarta 
din bostads- 
försäljning 
från häng-
mattan.

Du kan smygstarta din bostadsförsäljning med vår tjänst Läge+ 

även om du inte bestämt dig. Då blir du startklar för en riktigt 

bra affär. Och vi hjälper dig gärna att hitta hem. Igen.

Kontakta oss för ett personligt möte eller boka 

värdering på svenskfast.se

Nystarta  
året med en 
smygstart.

SOPHIA ÅKERMAN

 Reg. Fastighetsmäklare

0707 60 46 63

MARTIN LARSSON

 Reg. Fastighetsmäklare

0708 30 01 61

MIKAELA HOLM LARSSON 

Mäklarassistent

08 564 109 40

LINN LAGERQVIST

 Reg. Fastighetsmäklare

0705 10 65 69

JENNY NÄSLUND

 Reg. Fastighetsmäklare

0708 26 83 00


