
Träkvista
08-560 300 96

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

Ombyggnaden av den trafikfarliga korsningen i Svanhagen skulle startat 2018. På grund av olika faktorer är byggstar-
ten nu framflyttad till 2020. | 8  FOTO/ILLUSTRATION: TRAFIKVERKET

Försenad rondell

Säker på 
att det var 
en björn
Ett stort, brunt djur med tjock päls och lurviga 
tassar, dök plötsligt upp framför Pirjo Erikssons 
bil på Jungfrusundsvägen. Hon är hundra procent 
säker på att det var en björn. | 4

Nybyggt fartyg
Till sommaren kommer ett nybyggt fartyg att trafikera 
pendelbåtslinjen mellan Tappström och Stockholms 
city. | 6

Ekobrott mot EIK
Stora summor pengar har förskingrats från Ekerö IK. 
En ekobrottsutredning pågår nu.  | 8

Elnäten ska förstärkas
Kommunen har varit hårt drabbad av strömavbrott. 
Ellevio försäkrar att man jobbar intensivt med att för-
stärka elnäten på öarna.  | 9 

Rasta rustar för sommar
Janne Peltomäki och hans personal på Rastaholms 
värdshus och vandrarhem satsar hårt för att ta emot 
sommarens gäster.  | 12

”Igår, tisdagen den 5 mars var det samman-
träde i kommunfullmäktige, 41 förtroende-
valda kvinnor och män som vi röstat fram att 
styra Ekerö kommun de närmaste fyra åren 
samlades. Det är tråkigt att vårt nya styre är 
näst sämst i länet vad gäller jämställd repre-
sentation! 15 av 41 ledamöter är kvinnor, vilket 
innebär 37 procent.”  |  tyck 26

De brandsäkrar hemmen
Med jämna mellanrum besöker brandförsvaret olika 
bostadsområden i kommunen och pratar brandsäker-
het med mälaröborna.  | 14
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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

Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

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

Behöver du hjälp 
med deklarationen? 

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

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

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin
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Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 358 00
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Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
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Torsdag kl 12 en vecka före 
 utgivningsdagen.

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

I den här tidningen skriver vi om både unga och äldre som visar på stor kreativitet. Ett par 
Ekerökillar har tillsammans med studiekamrater på Bromma gymnasium arbetat fram en 
prototyp för billiga, driftsäkra och miljövänliga jetmotorer. Nu har deras affärsidé väckt in-
tresse hos flera företag. Utöver artikeln om dem i den här tidningen, kan du höra dem berätta 
om sitt projekt i vårt eget radioprogram ”God kväll Mälaröarna den 7 mars.

Elly Uppgårdh Ström tillhör en betydligt äldre generation än dessa killar, men hennes kre-
ativitet har inte stannat upp för det. Nu ställer hon ut sina nyskapade konstverk i ull på Ekgår-
den.

Ekeröbon Elin Bisander tillhör en generation någonstans mellan killarna och Elly. Nu har 
Elin skrivit en barnbok om mobbning, en bok som hon hoppas ska inspirera barn som är utsat-
ta för mobbning att sätta ned foten och att våga berätta för en vuxen om vad som sker.

Att ta över ta Rastaholms värdshus och vandrarhem kräver nog en hel del kretivitet.  Hant-
verkaren Janne Peltomäki har tagit sig an utmaningen och han utlovar  grillkvällar, trubadurer, 
liveband och en hel del annat kul.

Det händer mycket annat på Mälaröarna också så som nybyggnationer, elnätsförbättringar, 
en observation som kanske rör sig om en björn och förskingring av pengar för att nämna något 
av allt du kan läsa om i detta nummer. 

                             EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Kreativa krafter
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Elly Uppgårdh Ström skapar konstverk av ull. 
Sid 22.                                                    FOTO:LO BÄCKLINDER

Ny bebyggelse  på  gång  längs  Tappströmskanalen. 
Sid 10.                                    ILUSTRATION: JÄRNTORGET

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

  

Vid köp av komplet-
ta glasögon från 
ordinarie sortiment, 
bjuder vi på ett extra 
par med din styrka. 
(Gäller utvalda bågar, 
lagerglas +-6/2, värde 
upp till 2990:-) Kan ej 
kombineras med andra 
erbjudanden. Gäller 
t.o.m 2019-04-20

2 betala för 1!

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). t.o.m. 2019-04-20.

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

Butik.................................................................................................................
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 Musslor     Ca 1 kg. 
  I nät.   Jfr pris 39:00/kg.    

 Entrecote   Ursprung Sverige. Grantelius. 
    Kvalitet från manuella köttdisken.      

 Hängmörad! 
�

 Koljafi lé   Ursprung Norge.          

 /kg 
 119k 

 Boeuf bourgogne  
 ICA Tappens kök.          

 Vår egna fantstiska gryta! 

�

 Räkor i lösvikt   Pandalus.  
   Frysta från räkboxen.   Strl 70/90. 
Jfr pris 89:00/kg.    

 /kg 
 89k 

 Dill   Orto Nova.     I kruka.      

 /st 
 10k 

 Vispgrädde   Arla. 
  3 dl.     Jfr pris 33:33/kg.    

 /st 
 10k 39k

/st

Bra råvaror blir bra mat!

 /kg 
 399k 

 /kg 
 149k 

Fråga oss  om råd och tips 
inför kväll ens midd ag!

/Natalie & Lill emor

Öppet 8–22

Tappström
Priserna gäller vecka 10 t o m 10/3-19 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!
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EKERÖ | När Pirjo Eriksson kom 
körande på Jungrusundvägen, 
lufsade plötsligt ett djur ut på 
vägen. Pirjo är hundra procent 
säker på att det var en björn. 

Det var fortfarande ljust ute när 
Pirjo Eriksson plötsligt överras-
kades av det brunlurviga djuret 
vid halv sextiden på kvällen den 27 
februari.

– Jag fick stanna bilen för jag 
var nära att krocka med djuret. Ett 
vildsvin rör sig ju fort, men det här 
djuret rörde sig liksom rullande 
med tassarna för att få fart. Det var 
nog lika chockat som jag var, berät-
tar Pirjo.

Det kom från bebyggelsen vid 
Gällstaö. Det sprang sedan fram-
för Pirjos bil ett tag och försvann 
sedan upp mot motionsspåret på 
Jungfrusundsåsen. 

Björnar rör sig i både Uppsala och 
Stockholms län emellanåt, men 
när MN kontaktar länsstyrelsen, 
tror man inte att det är sannolikt 
att det rör sig om en björn. Björnar 
sover på vintern, men nu när snön 
smält kan de börja vakna.

– Det skulle betyda att den här 
björnen har övervintrat på Ekerö. 
Då skulle den ha gått i området och 

ätit upp sig på blåbär och annat i 
höstas för att få ett ordentligt lager 
med kolhydrater inför vinterdva-
lan. Vi borde då ha fått in rap-
porter redan i höstas i så fall. En 
björn som rör sig i skog och mark i 
området hade människor sett, det 
är jag övertygad om, säger Tobias 
Hjortstråle på länsstyrelsens na-
turvårdsenhet.

Han vill dock inte föringa rap-
porten. Men han påpekar att den 
vanligaste felrapporteringen 
kring björnar, är att det har rört 
sig om ett vildsvin, vilket Tobias 
Hjortstråle förmodar att det rör 
sig om i det här fallet. 

Men Pirjo är väl förtrogen med 
hur vildsvin ser ut och har sett 
många. Hon är hundra procent sä-
ker på att det var en björn hon såg.

– Först tänkte jag att det kanske 
var en stor hund, men öronen var 
sådana som björnar har. Den var 
inte som en stor, gammal björn. 
men inte en unge heller. Jag skulle 
tro att det var en ungbjörn, berät-
tar Pirjo och fortsätter:

– Ett vildsvin har smala ben, 
men den här hade stora, lurviga 
ben och tassar och en tjock, brun 
päls. Det var absolut en björn jag 
såg.

Rapporten har kommit in till läns-
styrelsens rapporteringssystem 
Skandobs och man har gjort värde-
ringen att inte bedöma den.

– Eftersom det är en synobserva-
tion kan vi inte åka till platsen och 
leta efter spår, vi har ingenting att 
gå på. Har vi tur så har en björnram 
trampat i leran i dikeskanten, men 

sannolikheten att vi skulle hitta ett 
sådant spår i leran är väldigt liten. 
Däremot om en person hade tagit 
ett fotografi på ett spår i leran, då 
skulle vi absolut åka dit, förklarar 
Tobias Hjortstråle.

Men han poängterar att de tar 
tacksamt emot alla rapporter som 
kommer in till Skanobs.

– Får vi in tre, fyra rapporter till 
från Mälaröarna, då blir ju läget nå-
gonting annat. Då får vi börja leta 
för att kunna avfärda eller bekräfta, 
säger Tobias Hjortstråle. 

Om det nu är en björn som rör 
sig på Ekerö, vad ska man då göra 
om man står öga mot öga med den?

– Man ta det väldigt lugnt och 
prata med björnen. Det är ett sätt 
att ge till känna. Sedan backar man 
sakta från björnen samtidigt som 
man fortsätter att prata lugnt med 
björnen. Att springa i panik är det 
sämsta man kan göra, det skulle 
kunna trigga en jaktinstinkt hos 
rovdjur, säger Tobias Hjortstråle. 

Att klättra i träd är inte heller 
en bra lösning. Björnar kan klättra 
och framförallt björnungar klättrar 
mycket i träd.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

”Det var absolut en björn jag såg”

DJURLIV

”Ett vildsvin har smala 
ben, men den här hade 
stora, lurviga ben och 
tassar och en tjock, 
brun päls.”

Den 27 februari överraskades Pirjo Eriksson av, vilket hon är hundra procent 
säker på, en björn. Hon höll nästan på att krocka med djuret när det kom ut på 
Jungfrusundsvägen  . Björnen på bilden är inte det observerade djuret.                             
                           FOTO: ARKIV



  

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 
 

GUDSTJÄNSTER 
 
Ons 2019-03-06 Stenhamra församlingsgård
18:30 ASKONSDAGSMÄSSA 
 Yngve Göransson, Ligita Sneibe.

Sön 2019-03-10 Färentuna kyrka
11:00 ÖNSKEPSALMSGUDSTJÄNST
 Mårten Mårtensson, präst.  
 Ligita Sneibe, organist
 Kyrkoherde Peter Strömmer presenterar sig i tal och ton.  

Ons 2019-03-13 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Yngve Göransson, 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 2019-03-17 Stenhamra församlingsgård 
11:00 INSTALLATIONSMÄSSA 
 Mässa med installation av kyrkoherde Peter Strömmer i  
 i närvaro av, bland annat, biskop Eva Brunne.  
 Mer information här nedan.  

Ons 2019-03-20 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 

 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. 
 

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

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

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

Musikcafé - FaVo-kören
FaVo-kören under ledning av 
Birgitta Lindeke Levin bjuder 
oss in i musikalernas värld med 
hjälp av Elise Einarsdotter på 
piano, Olle Steinholtz på bas 
och Eje Olsson som presentatör.
Entré och fika: 60:- 

Stenhamra församlingsgård
Lördag 16 mars 14.30

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

Träffa vår nya kyrkoherde...! 
1 mars började Peter Strömmer sin tjänst som kyrkoherde för Färingsö  
Församling. Kom och hälsa honom välkommen! 
10 mars kl. 11.00 kommer Peter med gitarren under armen till Önske-
psalmsgudstjänsten i Färentuna kyrka. 

17 mars kl. 11.00 är det högtidlig installationsmässa i närvaro av, bland 
annat, biskop Eva Brunne i Stenhamra församlingsgård. Alla välkomna.  
Efter mässan serveras lunch. Anmälan till denna görs senast 11 mars till: 
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se eller 08-564 209 21.

MÄLARÖ      
  

    
MILJÖDAG

Mälarö Miljödag, 30 mars, finns som Facebookevenemang  
och här: svenskakyrkan.se/faringso/malaro-miljodag

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
 
Tors 2019-03-07 Ekebyhovskyrkan 
11:45 LUNCHBÖN    
12:00 TORSDAGSSOPPA 50 kr

Sön 2019-03-10 Ekebyhovskyrkan 
11:00 EKEBYHOVSMÄSSA Bodil Wallin och Helena Hansson  

Sön 2019-03-10 Munsö kyrka 
16:00 SÖNDAGSMÄSSA  Ann-Sofie Kamkar och Anna Pihl Lindén 
 
Tis 2019-03-12 Ekebyhovskyrkan 
16:30 GUD OCH SPAGETTI  
 TEMA: DU VET VÄL OM ATT ÄNGLARNA FINNS?   
 Mat serveras från kl. 16.30. 
 Efter maten blir det något pyssel/aktivitet. 
 Kl. 18.00 avslutar vi barnvänligt i kyrkan. 
 Kostnad: 40 kr vuxen/ gratis för barn. Max 100 kr/familj.

Tis 2019-03-12 Långa Raden 1, Drottningholm 
19:00 FASTEANDAKT I HEMMET
 Välkommen till Catherine och Jacob Lagerkrantz, Långa Raden 1, Drottningholm
 Dan Bekking och Leif Asp  
 
Ons 2019-03-13 Ekebyhovskyrkan 
19:00 VECKOMÄSSA Hanna Holmlund och Mie Johansson  

Tors 2019-03-14 Ekebyhovskyrkan 
11:45 LUNCHMUSIK med Kerstin Baldwin Sterner  
12:00 TORSDAGSSOPPA 50 kr

                                PÅ MÄLARÖARNA          

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

EKERÖ PASTORAT 
ADELSÖ-MUNSÖ, EKERÖ OCH LOVÖ FÖRSAMLINGAR

6/3 – 20/3   2019

Lör 2019-03-16  Fotografiska museet 
11:00 KULTURDAG FOTOGRAFISKA MUSEET Självkostnadspris. 
 Anmälan: Anita Lahham, anita.lahham@svenskakyrkan.se, 08-560 387 29,  
 Åsa Nilsson, asa.m.nilsson@svenskakyrkan.se 08-560 387 55

Sön 2019-03-17 Ekerö kyrka 
11:00 ORGELFOKUS 
 ORGELHÖGMÄSSA ”UR DJUPEN ROPAR VI”
 Mårten Mårtensson, präst
 Helena Hansson, fiol
 Kerstin Baldwin Sterner, orgel

Sön 2019-03-17 Lovö kyrka 
15:00 ÄNGLARNA I MUSIKEN Radioprofilen och ”barocknörden” 
 Vassilis Bolonassos presenterar ett program med musik 
 som inte behöver bäst-före-datum. Musik som utrustar 
 sina lyssnare med gott mod och vingar. Ett måste för 
 hälsan, ett näste för själen! Cider och mingel efteråt.
 Lovö Kyrkas Kör under ledning av Leif Asp. Dan Bekking.  

Mån 2019-03-18 Ekebyhovskyrkan 
18:30 TEOLOGI FÖR NYFIKNA Samtal om intressanta teologiska och existentiella  
 frågor. Börjar med kaffe/te och avslutas med en kort andakt. Ingen anmälan 
 Hanna Holmlund och Anita Lahham

Tis 2019-03-19 Eriksbergsvägen 4, Drottningholm 
19:00 FASTEANDAKT I HEMMET 
 Välkommen till Ing-Marie Rydebjök, Eriksbergsvägen 4, Drottningholm
 Dan Bekking och Leif Asp  

Ons 2019-03-20 Lovö kyrka 
10:30 VARDAGSGUDSTJÄNST FÖR KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA 
 Dan Bekking, Mie Johansson.  Efter gudstjänsten soppa i Klockargården för  
 50 kr. Kontakt: Mona Wikborg; mona.wikborg@svenskakyrkan.se

Ons 2019-03-20 Ekebyhovskyrkan 
19:00 KONSERT MED EKERÖ GOSPEL 
 Ekerö Gospel 
 Daniel Stenbaek, flygel; Magnus Ahlgren, elbas; 
 Oscar Eriksson Uggla, slagverk; Pernilla Thörewik, dirigent 

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" 
Katalogen finns 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 

Med reservation för ev ändringar
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TAPPSTRÖM | I början av som-
maren kommer pendelbåtslinjen 
mellan Ekerö och Stockholm att 
trafikeras med ett nytt, special-
byggt fartyg. Fortfarande kom-
mer det att vara möjligt att ta 
med cykeln och ta en kopp kaffe 
ombord.

Det nya fartyget som ska trafikera 
pendelbåtslinje 89 byggs i Finland 
och har en hastighet på 18,5 knop, 
vilket är samma som det nuvarande 
fartyget Sjöbris. Det blir 24 meter 
långt och 6 meter brett, dimensio-
ner som är anpassade för att farty-
get ska kunna vända i kanalen vid 
Tappström på ett enkelt sätt. Far-
tyget kommer också vara anpassat 
efter Trafikförvaltningens tillgäng-
lighetskrav, ha ett enklare kafé, to-
alett anpassad för rullstol och wifi.

– Max antal passagerare kom-
mer vara lite lägre än på Sjöbris. 
Enligt upphandlingskravet vi fick 
från Trafikförvaltningen så ska det 
vara plats för 190 passagerare och 
det är det största antal tillåtna på 
nya fartyget. Under hösten så var 
det största antalet passagerare på 
en tur 122 stycken vid en avgång 
från Ekerö, säger Thomas Charrier, 

kommunikatör på Transdev som 
bygger fartyget.

Han berättar också att det även 
fortsatt kommer att gå att ta med 
sig cykeln ombord, men att hante-
ringen blir enklare för såväl perso-
nal som passagerare.

– Skrovet är färdigt och utrustning 
och inredning ska snart monteras. 
Planen är att fartyget ska levereras i 
slutet av maj och att det ska sättas i 
pendelbåtstrafik mellan Tappström 
och Klara Mälarstrand i mitten på 
juni, säger Niklas Oscarsson, affär-
schef på Blidösundsbolaget.

Kommunstyrelsens ordförande 
Adam Reuterskiöld (M) kommen-
terar det nya fartyget:

– Vi har förvarnat både Tra-
fikverket och SLL (Stockholms 
läns landsting, reds. anm.) om att 
vi kommer att möte ökade fram-
komlighetsproblem under utbygg-
naden av Ekerövägen och att det 
därför att viktigt att redan nu gör 
allt för att underlätta den dagliga 
pendlingen för våra medborgare. 
Vi ser även positivt på de samtal 
vi för med Stockholms läns lands-
ting om utökningen av andra och 
nya linjer som kan bli alternativa 

sätt för våra medborgare att ta sig 
in och ut ur kommunen, säger han 
och fortsätter:

– Vi är dessutom glada för att vi, 
tillsammans med SLL lyckats lösa 

vintertrafiken, även om den lägger 
till lite längre bort och tar något 
längre tid på grund av isförhållan-
dena. Utöver detta behöver vi fler 
infartsparkeringar och ännu bättre 

busstrafik något som vi även dis-
kuterar med både trafikverket och 
SLL.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Nytt fartyg till pendeltrafik 

KOLLEKTIVTRAFIK

Det nya fartyget kommer ha samma maxhastighet och kommer ta något färre passagerare.                         FOTO: TRANSDEV



I min roll som Franchise Manager på iBinder har det varit gasen i botten, från dag ett. Vår idé är 
att växa på franchise-basis och utvecklingen går med rekordfart. På tre år har vi etablerat oss i sju 
länder och inget talar för att det ska gå långsammare i framtiden.
  Därför behöver vi en till som jag. Någon som kan jobba parallellt med mig på nya marknader 
och rekrytera och coacha nya franchisetagare.

iBinder är ett IT-företag med byggsektorn som främsta målgrupp. Med enkelhet som ledord har 
vi gjort tillvaron lättare för alla som är beroende av komplex dokumenthantering. Din uppgift blir 
att hitta och stödja ambassadörer runt om i världen, som kan nå ut med vår produkt till nya 
användare. Det betyder högt tempo och mycket resor inom och utanför Europa. Men också en 
vardag i harmonisk, snudd på idyllisk miljö på vårt sjönära kontor på Ekerö.

Vi söker en person med goda ledaregenskaper, starkt säljdriv och ett strukturerat arbetssätt. Du 
bör ha akademisk utbildning inom affärsutveckling alternativt civilekonom, kunna uttrycka dig 
lätt och ledigt på engelska och du bör ha god vana att prata inför grupp. 

Låter det intressant såhär långt finns det naturligtvis frågor du vill ha svar på. Jag ber dig i så 
fall kontakta Mikael Andersson, Testhuset som vi samarbetar med i denna rekrytering.
  Hoppas vi snart blir två av oss!

Per Egnell, Franchise Manager
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VÄGAR

FÄRINGSÖ | Behovet av att göra 
om korsningen i Svanhagen är 
stort då flera trafikincidenter 
inträffat här. Ombyggnaden av 
korsningen var planerad att star-
ta senare delen av 2018. Men nu 
dröjer byggstarten till 2020.

På grund av olika faktorer såsom 
en försenad detaljplan och ut-
dragna avtalsprocesser, beräk-
nas byggstarten för korsningen i 
Svanhagen ske först under våren 
2020.

”Bytesplats Svanhagen”, som är 
Trafikverkets benämning på plat-
sen, var tidigare en av tre delar i 
projektet som innehöll ombygg-
nad eller åtgärder vid tre kors-
ningar längs väg 800 (Färentuna-
vägen). De tre delarna är Enlunda, 
Bytesplats Svanhagen och Fären-
tuna kyrka. 

Eftersom detaljplanen har dröjt 
för korsningen i Enlunda beslöt 
Trafikverket i oktober 2018 att dela 
upp projektet i två delar.

Tack vare den förändringen kan 
åtgärderna i höjd med Färentuna 
kyrka och ombyggnaden av kors-
ningen i Svanhagen påbörjas tidi-
gare eftersom den upphandlingen 
då kan göras separat.

– Vi vet att boende och trafikan-
ter är angelägna om att korsning-
en byggs om så fort som möjligt 
och vi arbetar för att det ska vara 
möjligt. Samtidigt är det viktigt 
att vi följer processen och ser till 
att upphandlingar görs på rätt sätt, 
säger Mandana Mokhtary, pro-
jektledare på Trafikverket.

 
Byggstarten för ”Bytesplats Svan-
hagen” beräknas starta våren 2020 
och byggtiden beräknas till cirka 
ett år. Under ombyggnaden kom-
mer trafiken att ledas om och två 
körfält kan på det viset ändå hållas 
öppna.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Försenad rondellbyggnation  

Stora summor förskingrade från Ekerö IK  
EKERÖ | Ekerö IK har utsatts 
för brott i form av förskingring 
av pengar. Nu pågår en polisiär 
utredning. Det är en ekonomisk 
smäll som är kännbar, men 
detta kommer inte att påverka 
föreningens verksamhet.

– Vad vi har sett rör det sig om 
mycket pengar, men vi vet ännu 
inte hur mycket. Men det är så 
pass mycket att vi har agerat väl-
digt kraftfullt med hjälp av poli-
sen samt att vi har tillsatt personal 
hos oss för att säkerställa att den 
fortsatta verksamheten ska kunna 
fungera som den ska, säger Nick-
las Lindersson, ordförande i Ekerö 
IK.

Det hela uppdagades i samband 
med föreningens bokslutsarbete i 
januari. 

– En dator försvann och polis-
anmäldes som försvunnen. Det 
kombinerat med att viktig post 
har försvunnit, gjorde att vi fatta-
de misstankar om att det var nå-
gonting som inte stämde, berättar 
Nicklas Lindersson.

Styrelsen i Ekerö IK beslutade 
därefter att anlita en extern re-
dovisningsbyrå. Då identifiera-
des flera suspekta transaktioner i 
små portioner. Vad man vet är att 
det har pågått under 2018 och att 
dessa transaktioner inte förekom-
mit i tidigare bokslut. (Bokslut för 
2018 är ännu inte klart.) 

Att transaktionerna inte upp-
dagats av den interna revisionen 
beror på att transaktionerna inte 

har bokförts. 
Nu pågår en förundersökning. 

Det finns en skäligen misstänkt 
person men mer kan man inte 
säga i dagsläget, då detta ligger 
under förundersökningssekre-
tess. Men vederbörande arbetar 
inte inom Ekerö IK idag. Den för-
svunna datorn är återfunnen.
– Kommunen har ställt upp ge-
nom att prioritera vårt aktivitets-
stöd för att säkerställa att vi inte 

ska hamna i likviditetskris. Vi har 
också haft fonderade medel vilket 
gör att vi klarar en sådan här eko-
nomisk smäll, för den är kännbar. 
Men den påverkar inte verksam-
heten, säger Nicklas Lindersson.

Som idrottsföreningen är ambi-
tionen att inte ha ett ekonomiskt 
överskott. Men om ett överskott 
uppstår, fonderar man de medlen 
för framtida kriser, investeringar 

och om det är något som går utan-
för sådant man har möjlighet att 
få stöd för till exempel. 

Det som är allra viktigast just nu 
är tryggheten poängterar Nicklas 
Lindersson.

– Det är oerhört viktigt att våra 
medlemmar känner att vi har 
kontroll på situationen. Verksam-
heten fortsätter precis som van-
ligt och vi har också förbättrat alla 

ekonomirutiner och säkrat upp 
dem ännu mer, säger Nicklas Lin-
dersson och fortsätter:

– Polisutredningen får nu ha 
sin gilla gång. Jag vet att de agerar 
skyndsamt i fallet, de förstår att 
det är barn och ungdomar som 
har blivit drabbade av det här. Nu 
gör vi allt för att säkerställa att de 
inte blir direkt drabbade. Men vi 
har blivit utsatta för ett brott och 
att skydda sig för personer som 
medvetet försöker lura andra på 
ett väldigt utstuderat sätt, det är 
svårt, framförallt i en ideell för-
ening. Vi har 660 personer som 
ställer upp ideellt, säger Nicklas 
Lindersson.

Man utreder nu förskingring al-
ternativt trolöshet mot huvud-
man. Vid denna tidnings tryck  
har ännu ingen delgivits misstan-
ke.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Nicklas Lindersson, ordförande i Ekerö IK har ägnat all sin tid de senaste veckorna till att tillsammans med 
flera andra inom föreningen, reda ut situationen och säkerställa verksamheten. Här tillsammans med Rickard 
Markusson, kanslichef på föreningens kansli.                                                                                                 FOTO: EWA LINNROS

”...vi har blivit utsatta 
för ett brott och att 
skydda sig för personer 
som medvetet försöker 
lura andra på ett väldigt 
utstuderat sätt, det är 
svårt”

Korsningen i Svanhagen 
har länge varit ett orosmoment 

och flera incidenter har inträffat 
här. Ombyggnad skulle startats 

2018, nu blir det först 2020. 
Då byggs korsningen om till 

till en rondell. Bilden visar 
hur denna samt tillfartsvägarna 

kommer att placeras.                                                                                                 

FOTO/ILLUSTRATION: 

TRAFIKVERKET
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Björkviksvägen 1, FÄRENTUNA 

Tel 560 425 80 •

 

Välkomna till oss! 

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

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

MÄLARÖARNA | I en kart-
läggning av strömavbrott 
som SVT gjort, visar det 
sig att att Ekerö hade 
sämst tillförlitlighet i 
Sverige 2017. Under 2018 
var det något bättre, men 
strömavbrotten har ändå 
fortsatt varit många. MN 
kontaktade Ellevio för att 
höra vilka åtgärder som 
vidtas. 

– Siffrorna är självklart inget 
vi är nöjda med. 2018 var ett 
bättre år, men det var fortsatt 
för stora problem och för 
många avbrott. Under de se-
naste åren har vi genomfört 
en rad åtgärder i elnätet på 
Mälaröarna, svarar Jonatan 
Björck, presschef på Ellevio. 

Under det gångna året har 
Ellevio genomfört ett antal 
insatser, vilket har förbättrat 
situationen i vissa områden. 

– Åtgärderna har dock inte 
gett det resultat vi hoppats 
överallt, vilket gör att vi pla-
nerar ytterligare insatser på 
kort och lång sikt.

De åtgärder som görs och 
ska göras, handlar i korthet 
om att byta ut och moderni-
sera teknisk utrustning samt 
att utöka trädröjningen, för 
att förhindra att träd faller 
över ledningarna.

Varje år görs flygbesikt-
ningar med helikopter över 
Ekerö för att inspektera el-
nätet från luften. Det resul-
terar i ett antal anmärkning-
ar som åtgärdas så snart som 
möjligt efter flygningen.

– En del av åtgärderna 
kräver att vi gör ett plane-
rat strömavbrott för att inte 
riskera att en montör ska-
dar sig. Då delar av Färingsö 
drabbades av många avbrott 

under sommaren 2018 gjor-
des även en extraflygning 
där för att identifiera och 
hantera orsaker till detta. 
Besiktningen genomfördes 
under september med en 
helikopter utrustad med en 
specialkamera och resulte-
rade i omedelbar röjning av 
sly och träd, som kommit 
för nära elledningarna, för-
klarar Jonatan Björck.

En extrainsatt flygning 
med anledning av stormen 
Alfrida skedde den 19 febru-
ari i år. Man hittade en del 
träd och annat som man nu 
planerar in röjning för.

Ett elnät består av ett stort 
antal sammankopplade sta-
tioner. Vissa stationer har 
många kunder anslutna och 
andra har betydligt färre. 

– För att inte onödigt 
många kunder ska drabbas 
av avbrott finns det tekniska 
system som bryter ström-
men så nära platsen där 
felet inträffat som möjligt 
och inte i onödan drabbar 
kunder på en närliggande 
station. Dessa tekniska sys-
tem förnyas nu på de två 
största stationerna Älvnäs 
och Sånga, berättar Jonatan 
Björck och tillägger:

– Med hjälp av modern 
teknik kan vår driftcentral 
på distans styra om vilken 
väg elen går. Det innebär 
att färre kunder drabbas vid 
ett strömavbrott och att de 
som drabbats snabbare kan 
få elen tillbaka. Vi instal-
lerar dessa fjärrfrånskiljare 
på ett antal platser i elnätet 
under 2019.

Vädersäkring av luftled-
ningar är också en åtgärd 
och kan göras på olika sätt. 

Exempelvis kan de ersättas 
med nya, isolerade luft-
ledningar eller ersätta dem 
med nedgrävd jordkabel. 

– Processen för att gräva 
ner elledningar kan bli lång 
i områden som har stora 
natur- och kulturvärden. 
Ibland krävs domstolsbe-
slut och tillstånd av myn-
digheter och kommuner. Vi 
diskuterar och förhandlar 
även med markägare för att 
få tillstånd att genomföra 
arbetet på deras mark, säger 
Jonatan Björck.

På flera platser på Mälarö-
arna gräver Ellevio succes-
sivt ner luftledningar så att 
de inte påverkas av väder 
och vind. Några exempel 
där man installerat jordka-
bel under 2019 är Stavsborgs 
gård och en sträckning vid 
Hillersjö. Ellevio gräver 
även upp och byter ut kablar 
som inte längre fungerar 
optimalt, exempelvis vid 
Ramundbacken.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Förstärkning av 
elnäten på öarna

Ett intensivt röjningsarbete har bland annat gjorts invid elledningarna på norra Färingsö, allt 
för att minimera antalet strömavbrott i området. På bilden Göran Eriksson, Lennart Häll och 
Robin Klintefalk  .                                                                                                            FOTO: ANETTE PERSSON

”Processen för 
att gräva ner 
elledningar kan bli 
lång i områden som 
har stora natur- 
och kulturvärden. 
Ibland krävs 
domstolsbeslut och 
tillstånd av 
myndigheter och 
kommuner”
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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

MÄLARÖARNA | Ekerös siluett 
mot Tappströmskanalen kommer 
så sakteliga att förändras. Det 
gamla industribyggnaderna i 
Tappsund är redan rivna. Här ska 
så småningom bostadsområdet 
Ekerö strand ta form. Lite längre 
österut byggs ytterligare ett nytt 
bostadsområde, Ekerö Brygga. 
Här kommer huskroppar dyka 
upp redan fram mot sommaren.

Ungefär tio minuters promenad 
österut från Ekerö centrum, har 
markförberedelserna startat för en 
nytt bostadsområde som kommer 
att heta Ekerö Brygga. Det är Järn-
torget som äger marken och som 
också kommer att bygga här.

– Vi började att rita på det redan 
2014. Sedan dess har det pågått 
med alla processer kring detaljpla-
nen, lantmäteriet med mera. Nu 
har vi fått beviljat bygglov på de 
flesta fastigheterna, berättar Lina 
Jacobsson, projektledare på Järn-
torget.

– Det är 44 radhus och kedjehus 
som planeras i bostadsrättsform, 
alla är 135 kvadratmeter, berättar 
Sophia Åkerman, mäklare hos 
Svensk fastighetsförmedling. 

– Vi har försökt att ta in naturen 
i husen med varma toner i klin-

ker och kakel. Fasaderna kommer 
att vara allt från olika gröna toner 
till röda, rostiga nyanser. Man kan 
tänka sig lite som löven skiftar un-
der året, förklarar Lina Jacobsson.

Några av husen har tomter och 
altaner, en del altaner är upp mot 
100 kvadratmeter. Det är de husen 

som ligger närmast vattnet.
– Området är också väldigt ku-

perat så man kan säga att alla har 
utsikt mot vattnet, säger Lina Ja-
cobsson.

Inga hus har kommit upp ännu, 
men säljprocessen har redan star-
tat. 

Byggnationen kommer att ske i 
två etapper och den första etap-
pen är nere vid vattnet. Det som 
ligger närmast är att börja med 
grunderna till husen.

– Husen är helt byggda i trä och 
tillverkas i fabrik i en torr miljö. 
Sedan körs modulerna hit och 

monteras på plats, berättar Lina 
Jacobsson.

Redan till sommaren kommer 
de första husen att komma upp 
och inflytt blir om ungefär ett år. 

I det gamla industriområdet 
Tappsund, alldeles intill Ekerö 
centrum, kommer ”Ekerö strand” 
att byggas av Skanska med cirka 
350 bostadsrätter och cirka 120 
hyresrätter. Byggstarten ligger 
under första halvåret 2020 med 
inflyttning omkring 2021/2022. 

Säljstart är beräknad att komma 
igång hösten 2019.

På Ekerövallen har nu även 
ALM/Småas förberedande mar-
karbeten för byggnation på områ-
det kommit igång.   Här kommer  
ett 50-tal kedjehus i två respektive 
tre våningsplan att byggas med be-
räknad inflyttning 2021.

I Stenhamra, längsmed södra 
delen av Klyvarstigen och östra 
sidan av Vallviksvägen planeras 
nya bostäder, dels genom avstyck-
ningar och dels genom att ersätta 
tidigare verksamheter i området. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Flera byggprojekt på väg att starta

BYGGNATION

Det nya bostadsområdet Ekerö Brygga ligger öster om Ekerö centrum, på bilden markerat med röd cirkel. I den infällda 
bilden en illustration av hur husen kommer at se ut.                                                          ILLUSTRATION: JÄRNTORGET
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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 Bara 5 minuter 
från Tappström

”Vi hjälper dig att rita 
din inredningslösning”
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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.

RASTAHOLM | Med stor ener-
gi tog sig Janne Peltomäki an 
utmaningen att ta över det 
anrika Rastaholms värdshus och 
vandrarhem. Nu har han klarat 
av ett intensivt halvår med bland 
annat julbord, konferenser och 
upprustning av vandrarhemmet 
och laddar nu om för den intensi-
va sommarperioden.

– Jag hade drömt om att driva res-
taurang länge och när jag fick den 
här chansen tyckte jag att det var 
dags, berättar Janne Peltomäki, 
som tidigare jobbat som hant-
verkare under större delen av sitt 
yrkesverksamma liv, men har ett 
stort intresse för mat.

Han tog över restaurangen 
och vandrarhemmet, som ägs av 
Stockholms seglarsällskap (SSS), i 
oktober och har sedan dess hunnit 
med att ta emot både ett stort antal 
julbordsgäster, ett flertal konfe-
renser och abonnerade tillställ-
ningar. Under vintersäsongen har 
restaurangen öppet under helger-
na med en lite mindre meny, men 
så snart den varmare säsongen 

drar igång är Janne och hans per-
sonal redo att ta emot matgäster 
under hela veckan.

– Min ambition är att alla ska 
känna sig välkomna och att det ska 
finnas plats för alla oavsett om det 
är abonnerat eller inte.

Han visar runt i det rustika och 
gedigna huset som invigdes som 
klubbhus 1932 på ön Rastahol-
me. Ön hade SSS fått som gåva av 
grosshandlare Birger Gustafsson 
och direktör Ingvar Rosenlund 
och har sedan dess varit platsen 
för mängder av seglarläger, regattor 
och festligheter. Här finns gott om 
plats för mat, dryck och umgänge. 
På en vägg hänger en raritet, den 
SSS-vimpel som följde med den 

svenske astronauten Christer Fug-
lesang på hans rymdresa 2006.

Resten av ön inrymmer både 
en bastu med brygga och vand-
rarhemsdelen som har plats för ett 
60-tal gäster.

Inför sommaren har Janne Pel-
tomäki många tankar om vad han 
och köket vill bjuda besökarna på.

– Men framförallt vill jag känna 
mig för och göra det hela på mitt 
sätt och vara öppen för vad gäster-
na vill ha. Jag tror att en av mina 
fördelar är att jag inte tänker som 
en krögare utan mer som en gäst. 
Säkert är dock att det kommer vara 
både grillkvällar, trubadurer, live-
band och mycket annat kul under 
sommaren. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Janne laddar inför sommaren

NÄRINGSLIV

”Jag hade drömt om att 
driva restaurang länge 
och när jag fick den här 
chansen tyckte jag att 
det var dags”

Janne Peltomäki vill att 
gästernas önskemål  ska 
styra hur verksamheten 

utvecklar sig.
 FOTO: LO BÄCKLINDER

Välkommen!

Änglarna i musiken
Radioprofilen och ”barocknörden” VASSILIS BOLONASSOS 
presenterar ett program med musik som inte behöver 
bäst-före-datum. Musik som utrustar sina lyssnare med 
gott mod och vingar. Ett måste för hälsan, ett näste för själen!
Cider och mingel efteråt.

Lovö Kyrkas Kör under ledning av Leif Asp  
Dan Bekking, präst

LOVÖ KYRKA
SÖNDAGEN DEN 17 MARS 2019 KL 15:00



13 MÄLARÖARNAS NYHETER • 6 MARS 2019 

775:-
995:-
1275:- Priserna giltiga så länge lagret räcker. Montering tillkommer.
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Kontakta oss: 
020-625625 

info@stugsommar.se 
www.stugsommar.se

Tryggt – Enkelt – 
Betalning i förskott 
Skattefritt upp till 
50 000:-

HYR UT DIN STUGA 
MED OSS
HYR UT DIN STUGA 
MED OSS
Tryggt – Enkelt – 
Betalning i förskott 
Skattefritt upp till 
50 000:-

Vill du utveckla 
morgondagens 
teknik?

Läs mer och ansök på www.fra.se

Vi söker dig som brinner för teknik och vill bidra till Sveriges oberoende i 
världen. Vi erbjuder ett varierande arbete i en miljö med unik kompetensbredd, 
stor gemenskap och goda möjligheter till utveckling. 

På FRA arbetar vi med unika uppgifter – för Sveriges säkerhet och integritet.

MÄLARÖARNA | Igensnöade 
balkongdörrar, brandvarnare som 
inte fungerar eller okunskap om 
hur man släcker en liten brand 
– när brandförsvarets personal 
gör hembesök hos mälaröborna 
stöter de på en hel del faror, men 
också många glada och tacksam-
ma boende.

Årligen omkommer cirka 100 per-
soner i Sverige i bränder. För att 
minska dessa siffror och arbeta fö-
rebyggande genomför Södertörns 
brandförsvar hembesök. Från bör-
jan var insatsen riktad mot socialt 
utsatta områden där bränder är 
vanligare, men på Ekerö har man 
istället valt att besöka områden där 
en brand tidigare har utbrutit eller 
slumpmässigt utvalda flerbostads-
områden.

– När vi åker ut till ett områ-
de har vi alltid föranmält i förväg 
och vi brukar komma i brandbil 
och ibland visar vi den för barnen 
i området. Sen knackar vi dörr och 
informerar om hur bränder upp-
står, pratar om hur man släcker en 
enkel brand och testar brandvar-

nare bland annat. Under besöken 
är vi alltid klädda i brandförsvarets 
kläder och legitimerar oss. De allra 
flesta vill gärna att vi ska komma in 
och berätta lite och låter oss titta 
på den utrustning de har, berättar 
Niclas Renlund, styrkeledare på 
Ekerö brandstation. 

Framförallt ser han vissa typer 
av faror som återfinns i många 
hem.

– Även om de flesta har ett gan-
ska bra brandskydd, så är det inte 
ovanligt att vi kommer till hem 
där det inte finns brandvarnare, där 
den är nedplockad eller där batte-
riet inte fungerar. Det är inte heller 
alla som har en brandfilt, vilket kan 
vara väldigt bra att ha om man ska 
släcka en mindre brand.

Niclas Renlund berättar om hur 
vanligt det är att äldre personer av-
lider i sina hem vid bränder och på-
pekar att som anhörig måste man 
tänka på att anpassa brandskyddet 
efter personens förutsättningar. 
Han och kollegorna utbildar också 
kommunens hemtjänstpersonal 
i att hålla ögonen öppna för faror 
förknippade med brand.

– Det har hänt att vi har kommit 
hem till äldre där balkongdörren, 
som skulle vara den enklaste vägen 
att ta sig ut, är helt igenskottad med 
snö. Likaså kan det vara belamrat 
med sängar och andra föremål som 
gör det svårt att ta sig fram, i många 
hem där äldre bor. 

Han tipsar till exempel om flam-
säkra sängkläder och förkläden för 
den som röker och spisvakter som 
slår av strömmen efter en stund, 
vilket kan vara bra om man glöm-
mer en kastrull på spisen.

Andra brandfaror som finns i 
många hem, är risken för skor-
stensbränder, levande ljus som 
man inte har koll på, elektronik 
som tar eld för att de har trasiga 
eller billiga laddningsutrustningar.

– Med kunskap om förebyg-
gande brandskydd kommer man 
väldigt långt och målet är att man 
inte ska behöva använda den ut-
rustning man har, sammanfattar 
Niclas Renlund.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Brandförsvaret knackar på

BRANDSKYDD

Niclas Renlund och hans kollegor besöker mälaröborna och berättar om vikten 
av att ha ett grundläggande brandskydd.                 FOTO: LO BÄCKLINDER

FAKTA BRANDSKYDD

>> Miniminivå i ett hem är att ha en brandfilt, en pulversläckare på 
sex kilo och brandvarnare.

>> Har man ett hem i två våningar ställer det andra krav på att kont-
rollera utrymningsvägar och antal brandvarnare.

>> Det viktigaste av allt är dock att ha koll på att utrustningen funge-
rar, hur man ska utrymma hemmet om en brand uppstår och att alla i 
familjen är medvetna om det.

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

Sättra småfågelkrog

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m 
Köp Sättra planteringsbord för 1400:-. 

Kan fås måttbeställd och hemlevererad.

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Planteringsbord

galleri Adelsö Smedja
laddar för sin tredje kultursäsong
Snart är sommarprogrammet fyllt 

• Hela sommaren konsthantverk & byggnadsvårdsbutik
• 8-9 juni Ane & Emil Svenheden
• 15-16 juni konst- och hantverk av smedjangänget
• 22-23 juni Jill Stark, Robin Fondin, Monika Sahlström
• 29-30 juni, 6-7 juli Lena Sparring & Inga-Lisa Östman
• 20-21 juli workshop, bladguld, med Joy Lynn Davis 
• 3-4 augusti Fisk-och mälartema med workshops
• 10-11 augusti Konst- och hantverksmässa

Vi finns knappt 2 kilometer söderut från färjeläget

www.adelsosmedja.se
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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!

God fortsätt ning!God jul & gott  nytt  år!

Tappström

Handla när det 
passar dig!

HANDLA I VÅR BUTIK ONLINEICA.SE/TAPPSTROM

Samma pris på nätet som i butik
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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 

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!

EKERÖ | Ekeröbon Elin Bisander 
är journalist, fotograf och nu 
författare till barnboken ”Ingen 
vill vara med Elin” som kom ut 
den 1 mars. Med boken som är 
självbiografisk, vill Elin inspirera 
barn som är utsatta för mobbing 
att sätta ned foten och att våga 
berätta för en vuxen om vad som 
sker.

Elin har alltid drömt om att skriva 
böcker och när hennes man före-
slog att hon skulle skriva om hen-
nes egna upplevelser som barn, 
tog det fart. Redan efter en dags 
skrivande, hade Elin ett första ut-
kast till manus klart.

– Alla scener fanns ju redan där. 
Att det skulle bli en barnbok var 
självklart för mig, berättar Elin.

Boken handlar om Elin när hon 
var liten och hur hon under hela 
lågstadiet hade en klump i magen 
och hade inte någon som ville leka 
med henne. 

– Men boken har också en gnut-
ta magi, något som jag tyvärr inte 
fick uppleva. Men om ett barn 
som får läsa den här boken blir in-
spirerad till att sätta ned foten när 
man blir utsatt, eller inspireras till 
att berätta för en vuxen så att man 

kan komma ur det, då är det värt 
allt för mig. Det här är inget peng-
aprojekt utan en stor hjärtesak för 
mig, förklarar Elin och fortsätter:

– Det kan även vara föräldrar 
som läser högt för sina barn och 
som då blir medvetna om hur 
mycket ett barn kan ljuga. Det är 
nämligen en otroligt stor skam att 
ingen vill vara med en och då lju-
ger man in i det längsta. Jag själv 
hittade på hur bra allt var, bara för 
att jag inte ville göra mamma led-
sen, berättar Elin.

Hon hoppas även att boken kan 
vara grunden till ett diskussions-
material i exempelvis förskolan.

– Jag tror att det finns många 
frågor som väcks när man läser 
boken som man kan diskutera 
med barn, för att lyfta ämnet på 
ett odramatiskt sätt, säger Elin.

Boken är utgiven på bokförlaget 
Visto. Köper man boken via Elin 
Bisanders hemsida, går tio pro-
cent av vinsten till Friends som 
jobbar för att motverka mobbing 
och diskriminering. 

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Barnbok om mobbning
EKERÖ | Miljövänliga jetmoto-
rer – det är vad UF-företaget 
PulseDesign presenterade på 
årets UF-mässa. Bakom företa-
get och idén står två Ekerökillar 
tillsammans med ytterligare två 
studiekamrater på Bromma gym-
nasium. 

Mässan ”Entreprenörskap på 
riktigt 2019” samlar runt 2 800 
UF-företagare (UF: Ung företag-
samhet, reds.anm.) och cirka 670 
UF-företag, som under två dagar 
visar upp sina produkter och tjäns-
ter på Stockholmsmässan i Älvsjö. 

På årets UF-mässa deltog två 
Ekerökillar, Anton Holmén och 
Pontus Lagernäs, tillsammans 
med studiekamraterna Conny 
Yu och Joakim Svanfeldt. Deras 
UF-företag bär namnet ”Pulse-
Design”. Alla fyra går på Bromma 
Gymnasiums tekniska linje, profil 
flyg. Det som en del elever endast 
sysslat med sitt sista år på gymna-
siet, har dessa killar planerat för 
redan sedan årskurs 1. De stack 
också ut med sin ”affärsidé” som 
något helt annorlunda – billiga, 
driftsäkra och miljövänliga jet-
motorer.

Killarna har varit i kontakt med 
både SAAB, SAS och KTH och 
fått väldigt trevligt bemötande. 
Till och med austronauten Chris-
ter Fuglesang har svarat på deras 
mejl och hjälpt till med kontakter.
– Vi har två prototypprojekt igång 

just nu. En väldigt simpel som vi 
bygger hemma hos Joakim som en-
dast ska visa att vår antändning och 
utströmning fungerar som den ska. 
Men vi håller också på att diskutera 
med olika företag om att ta fram en 
bättre och mer ordentlig prototyp. 
Vi har testat en väldigt enkel vari-
ant som visar att några av våra idéer 
fungerar, men huvudsakligen så 
har vi hållit på med simulationer 
för att se så att saker fungerar som 
de ska. Hitintills har alla tester visat 
positiva resultat och vi har endast 
behövt ändra några små detaljer, 
berättar Pontus Lagernäs.

Hör intervju med killarna i vårt 
radioprogram ”God kväll Mälarö-
arna” 7 mars. Programmet sänds 
klockan 17 till 19  i Radio Viking, 
101,4.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Framtidens motorBÖCKER
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Joakim Svanfeldt, Pontus Lagernäs 
(Ekerö), Conny Yu och Anton Holmén 
(Ekerö) affärsidé – billiga, driftsäkra 
och miljövänliga jetmotorer.                                            
                                     FOTO: PRIVAT

Ekeröbon Elin Bisander har skrivit 
boken ”Ingen vill vara med Elin”.                             
             FOTO: PRIVAT
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VÄLKOMNA TILL

11:00 – 14:30
12:00 – 21:30 
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LÖR

TIS – FRE

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

Backéus Rör AB är ett litet företag som är på väg att expandera och söker någon 

trevlig person som vill jobba tillsammans, framförallt på öarna. Vi  jobbar till största 

del mot företagskunder och gör allt från nyinstallationer till rot-jobb. Företaget har 

funnits etablerat på öarna sedan 2005. En av våra absoluta styrkor förutom gedigen 

kompetens är snabb respons och åtgärd av problem.

VVS-montör
Vi söker dig som är certifierat VVS-montör och har minst tre års erfa-
renhet,  gärna även att du har ”Säker Vatten”- samt ”Heta Arbeten”-ut-
bildning.  Om du är kille eller tjej spelar ingen roll, bara du vill vara med 
och utveckla företaget. Du ska ha god social kompetens och vara positiv 
lagd, ansvarsfull och plikttrogen och kunna arbeta självständigt. 

Tjänsten innebär bland annat mycket kontakter med beställare, kon-
sulter och leverantörer. Arbetsuppgifterna innebär också självständigt 
arbete samt frihet under ansvar.

Lön efter överenskommelse, kollektivavtal följes.
Provanställning 6 månader.
Tillträde snarast.
B-körkort är krav.

Vid frågor kontakta.
Benny Backéus 0704-24 25 29

Din ansökan förväntar vi oss skriftligen per e-post:   
info@backeus.se
Märkt ”arbetsansökan”

BO MED UTSIKT ÖVER MÄLAREN
MÄLARFRONTEN – KUNGSÄNGEN 

Visning:  Onsdag 6 mars kl 16.30–17.15 och  
Söndag 17 mars kl 13.30–14.15

Mäklaren finns även på plats tisdagar mellan 12.00–13.00

Var: Ringvägen 1 i Kungsängen 

Mäklare: Josefin Afzelius,  
josefin.afzelius@nytthem.se, 08-441 57 93

Besök hemsidan för mer information: 
boratt.se/malarfronten

Här flödar ljuset. Med fritt läge ut mot Mälaren hittar solen 
hela vägen in i de väl  planerade lägenheterna. Alla bostäder  
har egen balkong eller uteplats. 
Endast en kort promenad bort finner du både båtbryggor och badplats.  
På andra sidan vattnet breder Stäketskogens naturreservat ut sig. Från 
Mälarfronten är det också nära till Kungsängen Centrum med hela dess 
utbud samt pendeltågstation Kungsängen varifrån tåget tar dig in till 
Stockholm Central på endast 28 minuter. Välkommen på visning! 

VÄLKOMMEN PÅ VISNING
6 MARS KL 16.30–17.15 OCH 
17 MARS KL 13.30–14.15
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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

01,4444444444444444444444444444444444444444444444     

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

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

SFK Pliggen 
kallar till Årsmöte 
Torsdagen den 7 mars kl. 19.00

i Munsö Församlingsgård
Vi bjuder på kaffe och mackor efter mötet

Sedvanligt lotteri

  Årsmöteshandlingarna finns att hämta på 
Pliggens hemsida

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

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

Vad händer med Birkaskolans 
flytt? Kommer skolan att hamna 
nedanför Uggleberget?
– Det är politiken som avgör detta, 
men tjänstemännen kommer att före-
slå att den planen avbryts. 

Finns det en plan B för placeringen 
av Birkaskolan?
– Det diskuteras en plan B men det är 
ingenting jag i nuläget känner till vad 
det är. Det får vi återkomma till när vi 
vet närmare.

Är det breddningen av Ekerövä-
gen som börjar ta form på åkern 
vid Lovö Edeby?
– Det stämmer att det är breddningen 
men också arbetet med cirkulations-
platsen som ska byggas. Sedan förbe-
reder man också arbeten med service-
vägar och omkopplingar som ska ske 
när man ska genomföra arbetet på den 
stora vägen. Då måste trafiken ledas 
om. Lite längre fram kommer även  
sprängning av ytterligare ett tunnel-
rör i Lindö tunnel. 

När ska den farliga trafikplatsen 
vid Skå byggas om? Menar då kors-
ningen där man tar av mot Sten-

hamra, Eriksberg, mot Allhallen 
och ICA?
– Den heter Svanhagens trafikplats 
och den har förhandlats om av både 
kommunen och Trafikverket. Nu 
håller kommunen på att skriva ett ge-

nomförandeavtal tillsammans med 
Trafikverket. Planen är att arbetet ska 
dra igång nästa år, men förmodat klart 
till 2024. Det är en cirkulationsplats 
som ska täcka alla de här riktningarna. 
Sedan kan det vara andra bitar också 

som hänger ihop med gång- och cy-
kelvägar och övergångsställen. (Läs 
mer om korsningen i Svanhagen på 
sidan 8.)

När kommer kommunalt vatten 
och avlopp till samma område, det 
vill säga  till bensinmacken, pizze-
rian, Mälarö skydd med flera?
– Här har vi vägsträckningar som ska 
beaktas. Vattenledningar ska dras 
fram och grävas ned i backen. Här 
finns också diskussioner om det ska 
bli en lokalgata vid de ställen som har 
komersiella delar eller om det blir en 
cirkulationsplats även där. Just den 
delen är en pågående detaljplan och 
nästa steg i processen är en så kallad 
granskning. Det innebär att man har 
fått in synpunkter som sammanställts 
och nu ska detta granskas. Därefter 
ska planen ställas ut igen och först när 
det är klart, kan det gå vidare till be-
slut.
                               
              EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Hur gick det med Birkaskolans flytt?

En av de platser som varit aktuella för Birkaskolans nya placering, är ett område ned-
anför Uggleberget. En läsare frågar hur det gått med planerna.                        Foto: Ewa Linnros

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

Tidningens 
radioprogram ”God 
kväll Mälaröarna” 
sänds torsdagar 
klockan 17-19 i  
Radio Viking 101,4
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Skytteholm Hotell & Konferens är en del av familjen Stockholm Meeting Selection

Välkommen till vår

Klassiska söndagsbrunch
på Skytteholm Hotell 

Njut av en härlig buffé med svenska smaker, söta och salta delikatesser 
och nygräddade bakverk.

Söndagen den 17 mars
Kl. 11.00-14.00 i Skyttegården

Pris 345 kr
Barn upp till 3 år gratis, upp till 10 år halva priset.

Boka på:  
skytteholm.se, 08-560 236 00, welcome@skytteholm.se 

08-560 406 00     
Ateljéhusen, Apelvägen 22 F, Stenhamra

Linda & Catarina

HOS OSS!

ATT HÄLSA IN   VÅREN   

Välkomna

Erskinesalen 18 mars kl 19 - 20.30
Biljetter, 145 kr, finns att köpa på  
Mälaröarnas bokhandel & olstafolkpark.se 

CANALETTO
OCH VENEDIG I KONSTEN
Bygger på utställningen från The Queen’s 
Gallery, Buckingham Palace
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BASKET | damer div 2 n: 10/3 kl 15:15 Mälaröhallen: KFUM Ekerö - Hammarby Basket

INNEBANDY | Herrar div 2.: 6/3 kl 20:20 Mälaröhallen: Ekerö IK - Råsunda IS • 16/3 kl 12:30 Mälaröhallen: Ekerö IK - IBF Offensiv Lidingö

Sporten

Matcher & tabeller

LÄGET DEN 3 MARS

HEMMAMATCHER TILL DEN 19 MARS

BASKET
Damer div 2 n
Djurgården Basket 10 9  1 829 - 463 18
Telge Stars 9 8  1 731 - 422 16
Visby BBK 10 6  4 737 - 593 12
KFUM Fryshuset 11 6  5 719 - 610 12
Västerås Basket 12 6  6 647 - 753 12
KFUM Gävle 9 4  5 427 - 517 8
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
Balrog B/S IK 19 12 1 6 137 - 92 37
Hammarb. IBK 19 12 1 6 132 - 102 37
Ingarö IF 21 10 5 6 148 - 124 35
Nacka Wallen. IBK 19 10 3 6 110 - 90 33
Ekerö IK 19 10 2 7 164 - 122 32
IBF Off. Lidingö 20 8 5 7 155 - 114 29
Grimsta AIK 20 9 2 9 130 - 107 29
Råsunda IS 20 9 0 11 112 - 152 27
Värmdö IF (B 20 7 4 9 124 - 115 25
Huddinge IBS 21 7 2 12 146 - 123 23
Runby IBK 20 6 1 13 136 - 185 19
Tumba GoIF 21 0 0 21 69 - 304 0

INNEBANDY
Herrar div 5 B
IBF Off. Lid. (B) 14 13 1 0 171 - 47 40
Järfälla IBK (B) 15 13 1 1 132 - 55 40
Jakobsb. IBF (B) 15 10 2 3 119 - 68 32
Lokom. Kista IBF 15 9 2 4 92 - 74 29
Ekerö IK (B) 15 6 0 9 84 - 94 18
Häss. SK IBK (C) 15 4 3 8 95 - 111 15
Vällingby BK 14 4 2 8 69 - 104 14
Stäkets IF 14 4 1 9 67 - 85 13
Ängby IF (B) 15 4 0 11 68 - 129 12
Adelsö IF 14 0 0 14 49 - 179 0

ISHOCKEY
Hockeytrean östra forts
Tierps HK 14 10 1 3 69 - 45 32
IK Waxholm 14 8 3 3 75 - 51 29
Ekerö/Skå IK 14 8 1 5 84 - 70 25
IFK Öster. Vik. HC 14 7 2 5 58 - 56 24
KTH IF 14 5 4 5 52 - 62 21
Kista HC 14 4 3 7 53 - 67 17
Solna SK 14 3 2 9 58 - 67 12
Norrtälje IK 14 2 2 10 40 - 71 8

Sportnyhet? 
Skicka kort text till 

sporten@malaroarnasnyheter.se

BÅGSKYTTE | För fem år sedan 
startade Mälarö bågskytteklubb. 
Sedan dess har mycket hänt och 
numera är de en av Ekerö IK:s 
sektioner.

– När vi drog igång fanns det ett 
trettiotal intresserade. Några fast-
nade för det medan andra hoppade 
av. Men sedan några år tillbaka har 
vi det läget att vi har problem att ta 
emot nya medlemmar eftersom vi 
har ledarbrist, berättar Isaa Sand, 
sportchef bågskytte EIK.

– Om det finns någon förälder 
som tycker att bågskytte och led-

arskap är roligt, kan de få en kurs i 
bågskytte av mig för att sedan kun-
na ta hand om nybörjarträningar.

Sedan ett och ett halvt år tillbaka 
har Mälaröarnas bågskytteklubb 
och Ekerö IK gått ihop.

– Ekerö IK har en bra modell för 
föreningsverksamhet där man inte 
tittar på elitsatsning utan på bredd, 
säger Isaa. 

Vilka egenskaper behövs för att 
träna bågskytte?

– Bästa egenskapen är att kunna 
koncentrera sig. Att kunna  foku-
sera under den här korta tiden som 
det handlar om att komma i rätt 

position med kroppen och kon-
centrera dig tills du får iväg pilen. 
På en tävling behöver du upprepa 
det 60 gånger och det är det som är 
det svåra, förklarar Isaa.

Bågskyttesektionen har också 
haft en hel del goda resultat på täv-
lingar. De äger rum i hela Sverige 
och klubben har plockat hem både 
guld, silver och bronsmedaljer.

– Jag tror att vi har sju individu-
ella medaljer och två lagmedaljer, 
berättar Isaa som själv även börjat 
tävla lite grann utanför Sveriges  
gränser, främst inom 3D-skytte 
som är en skogsgren. Här skjuter 

man på gummidjur längs en pro-
menadstig i skogen. 

I vilken ålder kan man börja med 
bågskytte?

– Det är svårt att säga då det är 
väldigt individuellt. Men för de 
flesta kan man säga kring tioårsål-
dern för att de ska kunna fokusera. 
Barnträningarna kortar vi ner, de 
är max en timme. Sedan är barnen 
helt slutkörda, berättar Isaa. 

I dagsläget finns tre tränare som 
samsas om att ha träning tre dagar 
i veckan. Under vintertid tränar 
man inomhus i Färentunaskolans 
idrottshall. När ljuset och vädret 

tillåter sker träningen utomhus 
och då på Skå flygfälts norra del. 

Det finns plats och utrymme att 
få in fler träningar, det enda hindret 
just nu är som sagt bristen på trä-
nare.

– Det viktigaste man behöver 
lära sig när det handlar om att ta 
hand om nybörjare, det är att man 
ser till att barnen får pilen åt rätt 
håll. Det är jättestora tavlor och 
barnen får skjuta på kort håll, så det 
är mest lek i början, avslutar Isaa.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Bågskytte för små och stora 
T.v: Isaa Sand är instruktör i bågskytte och tävlar i sporten. T.h: Bild från sommarcamp i bågskytte i Ekerö IK:s regi. När barnen börjar med bågskytte är det mest på lek.    FOTO: PRIVAT OCH EKERÖ IK

’’
Bästa egenskapen är att kunna 
koncentrera sig Isaa Sand, Ekerö IK:s bägskyttesektion
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ŠKODA
CONNECT

APPLE
CARPLAY

FRIHETSMASKINEN.
Privatleasing fr. 2 499 kr / mån*

SPECIAL-
UTGÅVA!

Obs! Begränsat antal bilar.

ŠKODA KAROQ Freeway Edition TSI 115 hk 
Kampanjpris 199 900 kr (Ord. pris 220 900 kr)

 Sunset mörktonade rutor  Eluppvärmd multifunktionsratt i läder 

 Adaptiv farthållare  Parkeringssensorer fram och bak  16-tum lättmetallfälgar

Miljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskiljd leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. ŠKODA Serviceavtal 100 kr/mån, 36 mån eller 3 000 mil. Rörlig ränta baserad på VWFS 

basränta feb 2019. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet gäller t.o.m. 2019-03-31 och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Bränsleförbrukning blandad körning 6,5 l/100 km, CO2-utsläpp 146 g/km (NEDC 120 g/km).**

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

Läs mer om aktuella erbjudanden 
på skodastockholm.se

LÄNGDSKIDOR | Årets Vasalopp 
som ägde rum den 3 mars blev 
en prövning för deltagarna med 
ihållande snöfall och långsamt 
spår. För samboparet Karin 
Nilsson och Claes Steimert 
från Gällstaö blev det dock ett 
rekordår och de båda placerade 
sig på plats 133 och 163 i dam- 
respektive herrgruppen. 

Efter några dagar med strålande 
väder slog det om strax innan Va-
saloppet startade på söndagen och 
det var nysnö och tröga spår som 
gav åkarna en hård match. Men för 
två av de mälaröbor som genom-
förde loppet i Mälarö SOK:s eller 
annan klubbs namn, presterade 
bättre än vad de förväntat.

– I år känner jag mig faktiskt 
supernöjd även om det var rik-
tigt ”grisföre”. Det enda som inte 
funkade riktigt som det skulle var 
vätskelangningen och jag missade 
några flaskor, säger en trött Claes 
Steimert, Mälarö SOK dagen efter 
sitt åttonde Vasalopp som han ge-
nomförde på tiden 05:08:41.

Den tidigare bästa placeringen 
var år 2015 då han gick i mål på plats 
216. Bästa tiden hade han år 2016 då 
han åkte på 04:44:24.

– Jag hade som mål att vara bland 

de 200 bästa, men mitt drömmål 
var att vara bättre än plats 150. Det 
skiljde dock bara 46 sekunder för 
att jag skulle uppnå det målet, kon-
staterar han.

Sambon Karin Nilsson gjorde 
också en strålande bedrift och gick 
i mål på plats 133 av damerna. Hon 
har åkt loppet fyra gånger förut och 
har placerat sig både på plats 131 
och 161 tidigare.

Under loppet fick mormor och 
morfar ta hand om Claes och Ka-
rins två barn, men när det gäller 
träning och tävlingar i övrigt turas 
de ofta om att åka för att båda ska 
kunna få möjlighet att utveckla sin 
skidåkning.

Ännu en mälaröbo som preste-
rade riktigt bra under årets Vasa-
lopp var Mats Schultze som kom 

på plats 454 på tiden 05:43:35. Men 
med tanke på väderförhållandena 
kan nog alla som deltog, sägas ha 
gjort en rejäl bedrift. 

Årets lopp var det 95:e i ordning-
en och till start kom 14 711 åkare. 
Norrmannen Tore Björset Berdal 
segrade i herrklassen på 4:39:15 
och svenska Britta Johansson 

Norgren i damklassen på 4:54:24. 
Bland herrarna togs de första åtta 
placeringarna av norrmän samt en 
tjeck och först på plats nio ham-
nade den förste svensken Oskar 
Kardin.

I år deltog 45 olika nationer in-
klusive Sverige och medelåldern 
var 42,2 år. För första gången var 
det också över 2 500 damer an-

mälda, vilket innebär att det var 
16 procent kvinnliga deltagare. 
Efter årets lopp hade 575 620 Vasa-
loppsåkare skidat i mål sedan 1922. 
Tillsammans har de åkt en sträcka 
motsvarande 1292 varv runt jor-
den eller 67 resor månen tur och 
retur.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Karin och Claes i topp

’’”Det enda som inte 
funkade riktigt som 
det skulle var vätske-
langningen och jag 
missade några flaskor”

Claes Steimert (t.v.) och sambon Karin Nilsson var två av de 14 711 anmälda deltagarna. De placerade sig båda som ettor 
bland mälaröborna i herr- respektive damklassen.                         FOTO: PRIVAT OCH VASALOPPET/ULF PALM
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Välkommen till ERB!
Ekerö Redovisningsbyrå AB är en 
modern redovisningsbyrå som strä-
var efter att hålla en aktiv dialog 
med sina uppdragsgivare. Sedan 
starten 1987 har vi fått förtro-
endet att arbeta åt flera hundra 
företag och vi kan idag räkna 
oss bland de större redovisnings-
byråerna i Sverige. Vår personal 
har tystnadsplikt om våra uppdrag 
och behandlar all information med 
sekretess. Vi har ett aktivt kvalitets-
arbete och en strävan att persona-
len ska vara delaktig och engage-
rad. Vi ser oss som fullservicebyrå 
och en komplett ekonomipartner till 
våra uppdragsgivare.

Bolagsbildning 

Bokföring

Kund- & leverantörsfaktura-  
    hantering

Inkassohantering

Bokslut och årsredovisningar

Löner

Deklarationer och skattefrågor

Koncernredovisning
 Budgetering

Ekonomiska analyser

Affärsplan

Affärs- och bolagsjuridik
 Utredningar
 Kreditupplysningar

Värdering

Vi välkomnar nya kunder!

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer 

för ALLA bolagsformer och verksamheter

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

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

EKERÖ | Det är långt ifrån första 
gången som Elly Uppgårdh Ström 
ställer ut sina konstverk. Ändå 
drabbades hon av lite premiär-
nerver när hon för första gången 
visade upp sina färgstarka nål-
filtade ulltavlor på Ekgårdens 
äldreboende där hon bor, i slutet 
av februari.

När Elly Uppgårdh Ström fick pro-
va på att nålfilta med ull på Ekgår-
den där hon bor, vaknade den gam-
la skaparlusten till liv igen. Under 
hennes nål har det vuxit fram såväl 
blommotiv, som naturscener med 
inspiration från Mälarönaturen 
och ett flertal fåglar samt katter 
med egensinnig och skarpsynt 
blick.

– Jag hart tidigare målat akvarel-
ler och textila applikationer och 
har ställt ut många gånger, men 
nu var det länge sedan, berättar 
Elly som är en känd konstnär för 
den som bevistat Konstringens 
och Ekebyhovs slotts konstutställ-
ningar längre tillbaka i tiden.

Hon beskriver hur hon alltid har 
haft ett behov av att uttrycka sig i 
bilder redan som barn och bland 
annat gick Nyckelvikens konstsko-

la under ett år som ung, även om 
hennes yrkesliv till stor del kom att 
kretsa kring Naturvårdsverket och 
maskinskrivning. 

– När jag sedan började med ul-
len kände jag att det var något sär-
skilt. Det var mjukt och luktade 
som naturen, det tyckte jag om och 
ville gärna fortsätta.

När så motiven började träda fram 
på de tovade underlagen, gav det 
mersmak och Elly hittade inspi-
ration runt omkring sig. Det för-
sta motivet var en blåskimrande, 
abstrakt bild som inspirerats av 
miljön i Stenhamra stenbrott, som 
ligger i närheten av där Elly bott i 
många år.

– Den sista bilden jag gjorde 
innan utställningen var den med 
katten, den tycker jag allra mest 
om. Jag har gjort både den och 
flera av fåglarna efter förebilder i 
böcker, förklarar hon och pekar på 
en gråstrimmig katt med inten-
siva ögon och tredimensionella 
öron.

Dagen efter vernissagen är de 
flesta av tavlorna redan marke-
rade med röda lappar som vitt-
nar om att publiken har tyckt så 

mycket om dem att de till och 
med vill köpa dem. Och för Elly 
är redan tankarna igång kring vad 
hon ska skapa för nya konstverk 
med hjälp av de många ulltussar 

i regnbågens alla färger som hon 
har framför sig.

– Jag tror att jag börjar med att 
göra en katt till.

Utställningen hänger kvar ännu 

en ett par veckor för den som vill 
titta på Ellys konstverk.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ullen kommer till liv genom Elly

UTSTÄLLNING ”Det var mjukt och luktade som naturen...” ’’

Katter, fåglar och blommor kommer till liv i Elly Uppgårdh Ströms tavlor. De allra flesta blev sålda redan första vernissa-
gedagen.                        FOTO: LO BÄCKLINDER
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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 vikinga-
dräkter eller kliva in i ett långhus. 
Utställningen pågår t.o.m.17/4.

Ekebyhovs slottsgalleri
Birgitta Faxe – textila blandtekniker, 
Olof Sandahl – grafik i olika tekniker. 
Utställningen pågår t.o.m. 17/3.

Uställning
Mona Wikborg – oljemålningar och 
blyertsteckningar. Utställningen på-
går t.o.m. 20/6. Profydents väntrum, 
Ekebyhovsvägen 1 (vid brandstatio-
nen). Mån-tor, kl 8-17.

 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: 7/3 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och 
kultur på Mälaröarna, Radio Viking

Film
”Den tredje mannen”. Regi: Carol 
Reed, England 1946. Medlemskort 
i Filmstudion berättigar till vårens 
samtliga filmer. Enstaka biljetter får 
ej säljas.

När: 7/3 kl 19.30
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum.
Arr: Ekerö filmstudio

Ekebyhovs slott
9/3 och 10/3 kl 14: Kulturskolans 
elever uppträder. Arr: Mälaröarnas 
kammarorkester.
16/3 och 17/3 kl 12-16: ”Hur klarar 
sig Ekeröfamiljen?”.  Arr: Ekerö civil-
försvarsförening.

Teater
Teaterpatrasket från Ekerö spelar 
”Likvida medel” – ett gyckelspel i två 
akter med tillhörande musiksnuttar. 
Middagsservering.
När: 9/3 och 10/3 kl 17
Var: Riddersviks gård, Hässelby
Arr: Teaterpatrasket

Mälaröbion
10/3 kl 14: ”Flyg! sa Alfons Åberg”, 
barnt., kl 16: ”Draktränaren 3 (3D), 
fr. 7 år, kl 19: ”Woman at war”, barnt. 
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Mälaröbion

Föredrag
Medicinjournalisten och sjuksköter-
skan Sara Heyman berättar om hur 
stereotypa bilder av sjuksköterskan 
står i vägen för högre löner och 
bättre arbetsvillkor.
När: 11/3 kl 16-18
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek och S:t Lukas 
Mälaröarna

Juridisk rådgivning
Advokat Emelie Andersson, specia-
liserad på brottmål, familjerätt och 
migrationsrätt svarar även på andra 

frågor i mån av kunskap. 15 minuter 
kostnadsfri rådgivning. Anmälan 
samma dag fr. kl. 9.
När: 19/3 kl 17.30-18.30
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek

Föredrag
Arkeolog Ludvig Papmehl-Dufay 
berättar om forskingsprojektet kring 
Sandby borgs-massakern som sked-
de på Öland på 400-talet.
När: 19/3 kl 19
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek och Fornminnes-
sällskapet Mälaröarna

 BARN OCH UNGA

Dockteater
Dockteatern Tummeliten spelar 
”Sagan om vanten” med sång och 
rörelse. Gratisbiljett hämtas på 
biblioteket.
När: 9/3 kl 13
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek

Polsk sagostund
Sagostund på polska för barn fr. 3 år.
Zapraszamy na chwile z ksiazka po 
polsku. Dla dzieci od 3 lat.
När: 16/3 kl 13
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö bibliotek

 SPRÅKKAFÉ

Ekerö
Öva på att prata svenska. För ny-

anlända och de som bott i Sverige 
en tid och behöver hjälp med att 
utveckla svenska språket. Kostnads-
fritt.
När: Onsdagar kl 16-18
Var: Mälarökyrkan, Ekerö centrum
Arr: Mälarökyrkan

Stenhamra
Öva på att prata svenska. För ny-
anlända och de som bott i Sverige 
en tid och behöver hjälp med att 
utveckla svenska språket. Kostnads-
fritt.
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

Föredrag
”Vad kan vi göra när vi hör dåligt?” 
– Hans Moberg, Hörselskadades 
riksförbund informerar om möjliga 
åtgärder vid hörselnedsättning.
När: 11/3 kl 13
Var: Församlingssalen, Ekebyhovs-
kyrkan
Arr: SPF Mälaröarna och Studieför-
bundet Vuxenskolan

En resa in i musikalernas värld med FaVo-kören 
under ledning av Birgitta Lindeke Levin.  
Elise Einarsdotter, piano. Olle Steinholtz, bas. 
Lars-Erik “Eje” Olsson, presentatör. 
Entré och fika: 60:-
Caféet öppnar kl. 14.30 och underhållningen 
drar igång kl. 15.00. 

Musikcafé

Lördag 16 mars 14.30
Stenhamra församlingsgård
besöksadress: herman palms plan 4
telefon: 08-564 209 20
www.svenskakyrkan.se/faringso
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se

Med FaVo-kören 

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

Onsdag 20 mars 19.00
Stenhamra församlingsgård

Religionsdialog
Sedan 1 mars är Peter Strömmer kyrkoherde i 
Färingsö församling. Vad har han för tankar om 
församlingens andliga liv och utveckling?  
Om tro och att vara kyrka idag?  
 
Yngve Göransson, präst i församlingen,  
samtalar med kyrkoherde Peter Strömmer  
om allt mellan himmel och jord. 

Mellan himmel och jord
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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 | I år har 
MN varnat för svaga isar 
runt om i kommunen. Hur 
Mälarisen var för femtio år 
sedan är oklart, men det 
fanns gott om spolade banor 
som nyttjades för skrid-
skoåkning. Men inte nog 
med det – det arrangerades 
också en hel del andra popu-
lära aktiviteter.

Sportlovet har anor ända till-
baka till 1940-talet och var 
till en början ett ”kokslov” 
som syftade till att spara in 
på uppvärmningen i skolorna 
under ransoneringsåren. Idag 
finns det andra funktioner och 
syften med lovet, men att för-
söka inspirera skolbarnen att 
ägna sig åt friluftsaktiviteter, 
har varit genomgående i alla 
tider. Under sportlovet 1969 
fylls tidningen av en helsida 
med förslag på aktiviteter för 
de skollediga. Där listas allt 
från ishockeyturnering till 
skid- och skridskoskola, bal 
med pjäxdans till skivsnack 
och pingisturneringar. 

I Stenhamra ordnar vil-
laföreningen Sjöhäll skrid-
skofest på isbanan i slutet av 
februari,  för att sprida ljus 

och värme.  ”Man bjuder in 
ung som gammal till skrid-
skoåkning till musik och i ske-
net av flammande marschaller 
på isbanan i Stenhamra, som 
för en afton skall förmedla 
något av stämningen från den 
tid då farmor åkte skridskor 
uppå Nybrovikens is”. Det 
blir servering med varm korv 
och glögg och i MN spekule-
rar man kring om detta eve-
nemang kanske kan komma 
att bli en återkommande tra-
dition.

På isbanan i Närlunda ordnar 
Studiefrämjandet skridsko-
skola med korvgrillningsfest 
och flammande stockvedsbra-
sor under ”utmärkt ledning” 
av fruarna Mona Urbom och 
Siri Dahlström. ”I början sat-
tes många, många rovor, men 
allt eftersom kursen fortskred 
lärde sig även de värsta ving-
elpettrarna att hålla balansen 
och styra de egensinniga skril-
lorna åt rätt håll”, rapporterar 
MN.

I den andra ändan av kom-
munen arrangeras en te-
aterresa till huvudstaden. 
För 27 kronor blir deltagarna 
upphämtade runt Adelsö 

eller längs med Munsö och 
får parkettbiljetter till före-
ställningen ”Black Comedy” 
som spelas på Intiman. Före-
ställningen är stjärnspäckad 
med namn som Jan Malmsjö, 
Christina Schollin, Lars Lind 
och Siv Ericks. Hasse Ekman 

svarar för regi och Yngve 
Gamlin står för dekoren.

I samband med att Färing-
söcentern slår samman sina 
båda avdelningar under års-
stämman i Skå bygdegård, blir 
det även underhållning, förtä-
ring och dans. Även det lokala 

centerpartistiska ungdoms-
förbundet deltar i samkvämet 
vilket ger lite extra stuns och 
nya infallsvinklar till diskus-
sionerna enligt artikeln.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Pjäxdans och skrillor

Mycket folk hade samlats när Studiefrämjandet hade ”examen” i barnskridskoskolan i Närlunda. Damerna 
närmast kameran är de båda ledarna, fruarna Mona Urbom (t.v.) och Siri Dahlström (t.h.). 

 

560 340 00

Ekerö Taxi 
har en egen app!

Ladda ner till din mobil 
och boka din resa 
direkt i  appen! Entreprenadbesiktningar

Statusbesiktningar
Elrevisionsbesiktningar

Termografering
Energimätning 

OVK
Vi erbjuder hela besiktningsgrupper 

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

Vi arbetar över hela Sverige med lokalkontor på Ekerö
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NIBE BERGVÄRMEPUMPAR

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

LÅT INTE BYTET KOMMA 

SOM EN 
KALLDUSCH

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

EKERÖ  08 - 560 449 00

Dags att byta värmesystem? Vi hjälper dig!

Det som göms i snö kommer upp i tö. Jojo-
mensan, gångvägar och trottoarer är så här 
års fulla med skräp av olika slag. Vi talar så 
mycket om källsortering, gröna påsar och 
återbruk. Men hur hamnar då alla dessa före-
mål som snusdosor, plastmunstycken, tek-
nikprylar, stanniolpapper och gamla utslitna 
kalsonger i vår natur? 
 

Häromda-
gen kom 
Gusten, 
min 

sjumånaders valp,  
hem med en cham-
pagnekork av märket 
Chandon Moet. Han 
har bra smak den lille 
gynnaren. Förra veck-
ans korkar hade namn 
som Krug Grande och 
Monte Rossa. Samtliga 
hittades längs vår dag-
liga runda på gångvä-
garna strax nedanför 
Ekebyhovsskolan. De 
har antagligen legat 
där sedan nyårsaftonens  raketuppskjutningar med tillhörande 
skumpa i glasen. Men korkarna försvinner ju inte utan kommer 
för evigt att ligga i naturen tills någon, som Gusten, plockar upp 
dem. Nu kanske inte korkarna är de värsta miljöbovarna. Det 

finns så mycket mera skräp som ligger 
gömda under buskagen. Gusten hittar 
det mesta. Han är en riktig sakletare. 
Det bästa han vet är bananskal – och tro 
mig – det finns rätt många bananskal 
utspridda i naturen. Tyvärr bryts skalen 
inte ner utan ligger där de blev slängda 
i åratal. Det är bara färgen som änd-
ras – från den trevliga ljusgula till mer 
svartbruna nyanser. Och själva skalen 

blir mjukare och sliskigare med tiden. Men försvinner gör de inte 
till Gustens stora belåtenhet.

Det flesta av oss som har hund plockar ju upp skiten i små 
plastpåsar och bär snällt omkring påsarna tills vi ser en pappers-
korg. Men hur länge ska den moralen upprätthållas när andra 
uppenbarligen inte bryr sig.

Nu är det så att bananskal inte är särskilt nyttigt för en liten 
hundmage. Men värst är nog i alla fall alla små plastsgrejor som 
kan fastna i halsen, inte bara på en hund utan också hos de vilda 
djuren.

Framåt vårkanten brukar städpatrullerna rycka ut och få bort 
det värsta skräpet. Men Gusten vet ändå vart prylarna hamnar 
–långt ner i diket och i slyet under granhäcken. Ingen konst alls 

att smita in där om man är en liten 
”taxameter”.

Dagens fynd är en ljusblå napp av 
okänt ursprung. Den bars hem som en 
trofé och med den stolta svansen i en 
hög båge över ryggen. För Gusten var 
dagen räddad. Men jag bävar för nästa 
promenad. Vad ska han hitta då?

Gunilla Lindberg

Champagne-
korkar och 
bananskal

• Välkomna med bidrag till Kolumnen! 
Med den vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck, 
som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som 
dock har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publicerar ett 
inlägg i kolumnen betyder inte att  redaktionen ställer sig bakom 
de åsikter som där framförs. Intresserad? Mejla ditt förslag till 
kolumnen@malaroarnasnyheter.se

ko
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Varannan damernas – inte i Ekerö

I senaste Mälaröarnas nyhe-
ter pryds första sidan av en 
bild på det samlade vänster-
blocket bestående av S, MP, 
Ö och L. Lustigt nog har de 
glömt bort Vänsterpartiet 
som tydligen i likhet med 
regeringssammanhanget 
inte är salongsfähiga varken 
på riksplanet eller här på 
Ekerö. Jag har i tidigare 
sammanhang ställt frågan 
till Göran Hellmalm vad det 
innebär att vara ett själv-
ständigt borgerligt parti. 
Tyvärr har jag fortfarande 

inte fått något svar. Varken 
från honom eller från 
någon annan liberal före-
trädare.Vi var nog många 
som noterade de mörk-
blå, intressant färgval för 
övrigt, banderollerna längs 
Ekerövägen med just bud-
skapet att Liberalerna var 
ett självständigt borgerligt 
parti. Jag är förmodligen inte 
ensam om min förvåning 
att Liberalerna direkt efter 
valet skrev sig samman med 
Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet i en gemen-

sam budget för 2019. Detta 
med stöd av Öpartiet och 
indirekt av vänstern. Hur 
detta kan betecknas som 
självständigt borgerligt parti 
övergår mitt förstånd. Att 
ingå valteknisk samverkan 
för att säkerställa platser i 
nämnder och styrelser är 
en sak men att skriva sig 
samman i en politisk platt-
form som en budget utgöra 
är en helt annan. Jag har uti-
från de underlag som finns 
att ta del av bland annat via 
valmyndigheten noterat att 

Liberalernas framgång på 
Ekerö uteslutande byggde 
på att moderata väljare 
valde Liberalerna istället 
för just Ekerömoderaterna. 
Detta byggde i grunden 
på ett genuint missnöje 
med Ekerömoderaterna 
men inte med en borgerlig 
värdegrund. Jag är därför 
övertygad att Göran och 
Liberalerna gjort ett fatalt 
misstag att så intimt alliera 
sig i ett nytt vänsterblock.
Min fråga till Göran 
Hellmalm och Liberalerna 

blir därför hur han/de nu 
hade tänkt ”ta över styret” 
tillsammans med sina nya 
kompisar i vänsterblocket 
eller som de kallar sig 
Mälarökoalitionen? Det 
grundläggande är väl fortfa-
rande att det måste formas 
en majoritet för att kunna 
”ta över styret”? Upplys 
mig gärna Göran eller om 
nu någon annan Liberal 
vågar ta till orda.

– Johan Sundqvist,
Sandudden

Liberalerna en del av det nya vänsterblocket?

ty
ck

!

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

När jag var på väg från 
Ica Tappström gick det 
inga bussar. Mia med 
dotter vände vid Nyckelby 
och skjutsade mig till 
norra Munsö.  I annat fall 
hade jag fått gå i snöstor-
men till Munsö.  Heder 
och tack!

– Tacksamma Eva

rosor 
& tack

Igår, tisdagen den 5 mars var 
det sammanträde i kommun-
fullmäktige, 41 förtroende-
valda kvinnor och män som 
vi röstat fram att styra Ekerö 
kommun de närmaste fyra 
åren samlades. Det är tråkigt 
att vårt nya styre är näst sämst 
i länet vad gäller jämställd 
representation! 15 av 41 leda-
möter är kvinnor, vilket inne-
bär 37 procent.

Sämst i länet är Södertälje med 
35 procent kvinnor. Rikssnittet 
är 43 procent kvinnor och 57 
procent män hos landets kom-
munfullmäktigeledamöter. 
Mälarökoalitionen med 44 pro-
cent kvinnor når upp till rikssnit-

tet.  Nöjda är vi inte förrän det är 
50-50.  

Hundra  år av allmän och lika 
rösträtt och vi har inte kommit 
längre med representationen. Vi 
är helt övertygade om att kvinnor 
och män är lika intresserade av 
hur vi bor, hur våra barn och unga 
mår, hur de har det i skolan och på 
fritiden, hur vi tar hand om våra 
äldre och nyanlända, hur vi vårdar 
naturen och kulturen, hur vi bäst 
tar oss fram i trafiken med mera. 
Är det så att våra gamla traditio-
nella sätt att styra i kommunen 
inte passar kvinnor idag? Frågan 
är livsviktig för en blomstrande 
kommun i utveckling. Hur kan vi 
bli bättre? 

Några av oss som skriver detta 

var med redan på 60-talet och 
kämpade för längre och mer jäm-
ställd föräldraförsäkring, dagis åt 
alla, lika lön för lika arbete och för 
att få bort glastaket inom många 
områden. Några av oss får skörda 
frukterna av jämställdhetsarbetet 
och har inte behövt bekymra sig 
om barnen får plats på förskolan. 
Några av oss är precis i början av 
vuxenlivet och tar det som själv-
klart med jämlikhet mellan könen. 
Men det kommer inte av sig självt. 

Vi vill fortsätta kämpa för 
jämställdhet i samhället. Utan 
er, alla kvinnor, unga, mitt i livet 
och äldre, kommer vi inte så 
mycket längre. Tillsammans kan 
vi utveckla jämställdheten och 
Ekerö. Välkommen att vara med 

och göra skillnad. Om vi inte 
jobbar för jämställdhet blir det 
ingen. Risken är att andra krafter 
tar vid och då blir det inte såsom 
du vill. Sitt inte på åhörarläktaren. 
Det är på golvet vi gör skillnad. 

Ekerö kan bättre! Ekerös styre 
ska så långt som möjligt återspegla 
dess befolknings sammansättning. 
Vi måste förena oss oavsett poli-
tisk färg!

Elnätet ger
oattraktivt
boende
Vi som bor på norra Fär-
ingsö börjar bli alltmer 
frustrerade över alla ström-
avbrott, både planerade och 
oplanerade. Sedan decem-
ber har det varit minst sju 
avbrott. Nästa vecka har 
man aviserat ytterligare ett 
planerat avbrott. För oss 
som har egen brunn blir det 
extra svårt, inget vatten för 
toalettbesök till exempel. 
För de som valt att jobba 
hemma blir det förlorad 
inkomst. Större krav måste 
ställas på Ellevio för att säkra 
driften, både på teknisk 
utrustning och röjning i 
ledningsgatorna. Det är inte 
bara trafiken och köer som 
gör det mindre attraktivt 
att bo i kommunen, särskilt 
på landsbygden, utan också 
elnätet.

– Åke

REPLIK 1

Håller absolut med G. 
Hellman (L), D. Björk (Ö), 
U. Sandin (MP), H. Svensson 
(S), i deras insändare i MN 
nummer tre, att tiggeri-
problemet måste upp på 
EU-nivå och verkligen kräva 
att medel som vi betalar till 
att bekämpa fattigdom fak-
tiskt används till detta. Men 
denna kamp är något som 
vi vanliga medborgare har 
svårt att göra så mycket åt, 
den måste politikerna ta som 
har möjlighet att påverka. 
Oavsett det så borde våra  
politiker i Ekerö kommun 
ta sitt ansvar och införa ett 
tiggeriförbud då vi vet att 
det mesta är ett organiserat 
tiggeri och sådant ska vi inte 
acceptera i Sverige, åtmins-
tone inte på Ekerö!  Att se 

mellan fingrarna för att vi 
tror det hjälper tiggarna ger 
helt fel signaler. De enda 
vi hjälper är de kriminella. 
Trafficking och prostitution 
är förbjudet trots att det i 
grunden oftast handlar om 
fattiga människor. Samma 
tänk måste gälla här. Mycket 
bra att SD, C,  KD och M har 
lagt ett förslag om att utreda 
detta. Att se allvaret i det 
hela och ta ner det på lokal 
nivå är en mycket bättre 
början för att det verkligen 
kan ske någon förändring, 
än att vänta på att EU kanske 
ska  bry sig! Och ni som 
lägger pengar i dessa stackars 
människor muggar – vem 
tror ni att ni hjälper? Ge dem 
lite frukt istället, så får perso-
nen i fråga behålla det själv!

– Ekeröbo

Varför lägga pengar 
i tiggarnas burkar? REPLIK 2

Ingen tror att tiggeriförbud 
är bästa lösningen. Vi är 
överens, men hur ser bästa 
lösningen ut? Bäst för en 
själv är alltid, att någon 
annan tar hand om proble-
men. I detta fall EU, för då 
behöver man inte alls bry 
sig. Regeringen (S och MP) 
skulle få bort tiggeriet på 
några år. Ingenting har hänt. 
Om S och MP har den bästa 
lösningen, så varför sitter 
samma människor kvar och 
tigger efter fyra, fem  år? 
Jag störs inte av tiggarna. Det 
påverkar inte min vardag. 
Men för tiggarna själva och 
deras barn är det inte bra. De 
behöver komma ut i arbets-
livet, vare sig de bor i Sverige 
eller Bulgarien.

I Vellinge tog man saken i 
egna händer och förbjöd tig-
geri på vissa platser. I själva 

Vellinge städar en före detta 
tiggare utomhus. I Höllviken 
fick en anställning på Coop.  
Fler kanske finns, som jag 
inte känner till. Hitintills 
är det, det bästa resultatet 
någon kommun kan visa 
upp. Det var inte så dumt i 
alla fall.

Visst vore det toppen, 
om tiggeriet kunde avskaf-
fas i romernas hemländer. 
Rumänien med flera länder 
har faktiskt fått en del pengar 
till detta via EU, men tigge-
riet är inte deras enda pro-
blem och det är inte endast 
romerna, som är fattiga. Det 
tar tid, att läka alla sår, efter 
det att kommunismen/
vänstern var allenarådande. 
Dessutom har vi fri rörlighet 
inom EU. Vi vet inte alls, hur 
många romer, som verkli-
gen vill tillbaka. Ingenting 
hindrar dem från att ha två 
bostadsorter.

Vi slapp andra världskriget 
och efter hade vi världens 
bästa läge för att växa. Vi 
hade alla maskiner igång, 
amerikanarna pumpade in 
pengar till Europas återupp-
byggnad och alla handlade 
av oss. Vi handplockade de 
bästa specialisterna i det 
krigshärjade Europa. Så duk-
tiga vi var, som blev bäst!  

Nu är det vår tur att hjälpa 
till. Vellinge bollade inte över 
problemet till andra. Helst 
vill man slippa ta ett så otrev-
ligt beslut som deras.  Den 
klassiska lösningen är, att 
andra ska göra det. Man bör i 
stället fråga sig; Vad kan jag/
vi göra för att hjälpa barnen 
till ett bättre liv? S, MP, L och 
Ö kom med ett bra förslag, 
som inte går ut på att andra 
ska göra det. Hitintills är det 
Vellinge, som lyckats bäst.

– Gull

Tiggeriförbud inte bästa lösningen

– Hanna Svensson (S)
– Fredrik Sirberg (S)   
– Nils Babtist (L)
– Eva Sydhoff  Henriksen (L)                     
– Desirée Björk (Ö)  
– Stefan Björn (Ö) 
– Sam Spjuth (MP)
– Ulrika Sandin (MP)

REPLIK

I min insändare påtalade 
jag det anmärkningsvärda i 
att Öpartiet föreslår Elaine 
Adlertz (Ö) till ledamot i 
Ekerö bostäders styrelse när 
hon samtidigt är ordföranden 
i en av Hyresgästföreningens 
lokala föreningar med 
ansvar bland annat för Ekerö 
bostäders hyreslägenhe-
ter. Att vara ordförande i 
Hyresgästföreningen är ett 
förtroendeuppdrag. Att 

vara ledamot i Ekerö bostä-
ders styrelse är ett förtro-
endeuppdrag. Dessa står i 
konflikt med varandra. De 
är förhandlingsparter. Man 
kan inte tillhöra två lag sam-
tidigt på samma spelplan.
Öpartiets styrelse påstår i sin 
replik på min insändare att 
Adlertz avsade sig sina upp-
drag i Hyresgästföreningen 
innan Adlertz i decem-
ber valdes till ledamot i 
Ekerö bostäders styrelse.
Den avsägelsen verkar 

ha gått Bromma/Ekerö 
Hyresgästförening förbi. 
Vid kontakt med Bromma/
Ekerö Hyresgästförening 
i februari dementerar de 
att Elaine frånsagt sig sina 
uppdrag. Fortfarande i 
slutet av februari står på 
Hyresgästföreningens 
hemsida att Adlertz är ordfö-
rande för en lokal avdelning 
i Ekerö och remissansvarig 
för Hyresgästföreningen. 
Här står nu ord mot ord.
En ledamot i Öpartiets 

styrelse är ansvarig för 
Hyresgästföreningens 
hemsida. Det är anmärk-
ningsvärt att det gått även 
denne förbi att Adlertz avsagt 
sig sina uppdrag för ett par 
månader sedan, speciellt 
som Öpartiets styrelse säger 
att avsägelsen diskuterats 
i styrelsen. Även Ekerö 
bostäder uppger i slutet 
av februari att Adlertz är 
ansvarig ordförande för 
Hyresgästföreningen för del 
av Ekerö bostäders fastighe-

ter. Politik bygger på förtro-
ende. Att Öpartiets styrelse, 
där Adlertz är ledamot, 
uttalar att styrelsen har för-
troende för Adlertz gör inte 
Öpartiets agerande mindre 
märkligt. Och förtroendet för 
Öpartiet stärks inte. Adlertz 
måste avsäga sig något av 
uppdragen. Annars är det 
jäv. Det är sådant här som när 
politikerföraktet, inte bra för 
demokratin alls.

– Anna Voltaire

Öpartiet och sanningen
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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.
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JOBB- OCH 
UTBILDNINGSMÄSSA

Träffa
ARBETS-
GIVARE

inom bland annat vård, 

omsorg, lokalvård 

markservice och  

fabriksarbete.
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affärsidé 
- vill du 
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Träffa 

Nyföretagar 
Centrum 

på mässan.
Arbetsför-
medlingen & 
jobbcoacher 
från Jobb-

på plats.

11 
MARS

Biblioteket Ekerö C 

kl 15.00-17.00

Mer info på 

ekero.se/jobbmassan

KOMVUX
Kom och få 

information om 

utbildningar. 

Träffa utbilnings-

anordnare, studie- 

och yrkesväg-

ledare.

ARBETSGIVARE UTBILDNING COACHING

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

Lite personligare – lite bättre

Vi hjälper dig med ditt projekt!

Bara 5 minuter 
från Tappström

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

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

Thomas Ove Stefan Martin Emil

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

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

Bilden: Älg i villaträdgård på Ekerö.      
FOTO: ARKIV

Vi gratulerar Gun Svärd, Ekerö, till förra numrets vinst där 
korsordet hade nedanstående lösning. 
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Vikingatid som är en upplevelseutställning i Galleri Utkiken i kul-
turhuset, hade invigning den 23 februari. En tidstypisk ”äkta” viking 
tog med premiärbesökarna drygt 1 000 år tillbaka i tiden och berät-
tade i sagoform om vad som egentligen pågick på Mälaröarna. 
Utställningen pågår till 17 april.                          FOTO: OVE WESTERBERG

Solrosfrön På Bona gård på Munsö odlas solrosor som ger svarta 
solrosfrön. Dessa blir småfågelmat i samarbete med Mälaröarnas 
ornitologiska förening och säljs runt om på Mälaröarna. De fettri-
ka svarta fröna har ett högt energiinnehåll och högre fetthalt än 
de ”vanliga” randiga solrosfröna.                                       FOTO: PRIVAT

Klassåterförening Den 19 februari hade 1967 års 8A klass  i 
Tappströmsskolan klassträff i Stockholm. Av den ursprungliga 
klassen dök 15 stycken upp och hade en kväll fylld av minnen 
och skratt. På bilden ses: Peter Norman, Monica Harder och Kjell 
Björkman.                         FOTO: PRIVAT

Radiobesök Patrik Lundström t.h. vann Melodifestivalen 1997 
med gruppen Blond och låten ”Bara hon älskar mig”. Numera står 
han bland annat på scen med ABBA:s originalmusiker och sjunger 
i Johan Stengårds storband. Den 18 februari gästade han Radio 
Viking och Lars Grahm, t v.             FOTO: ANNI STAVLING

Fågelskådning Tolv fågelskådare träffades söndagen den 17 
februari hemma hos Mälaröarnas ornitologiska förenings (MOF)
ordförande Urpo Könnömäki för traditionsenlig start på fågelsä-
songen. Totalt siktade de drygt 20 arter i det vackra vädret. 

 FOTO: KJELL HÄGGVIK

Radiobesök Den 15 februari gästade Rosa Körberg och Åke 
Eriksson från popgruppen Attack Radio Vikings program 
”Fredagskväll”. De berättade anekdoter från Attacks storhetsti-
den och om vad som hände därefter. På bild med programledaren 
Björn Höglund.                FOTO: ULF JANSSON

Följ med oss på Dansbandskryssning den 2 
april 2019.

Vi kommer resa med Viking Line och m/s Cinderella i 
utsideshytter. Träffa programledare och annat skoj i 
konferensrummet.

Band som spelar under resan
Skåningarna, Sandins & Hedins.

I resans pris ingår även
1 två rätters middag,  inklusive dryck
1 frukost
Samkväm i konferensrummet, tävlingar m.m.

Priser
Del i utsides dubbelhytt 718:-/person, 
Enkelhytts priser
Utsides 855:-/person

Sista anmälningsdag 17 mars.

Boka på: resa@radioviking,se eller tel 070-523 46 85
Observera att det är begränsat antal platser, så först till kvarn 
gäller.

Vid utresan träffas vi kl 16:00-17:00 i Viking Lines terminal på 
Stadsgårdskajen

Radio Viking välkomnar alla som önskar följa med på en trevlig 
22 tim Dansbandskryssning .

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
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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

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!

FÖDDA

• Välkommen till världen Nils! Grattis Nina och Bengt 
till er förstfödde! Mormor och morfar hälsar!

DÖDA

• Sickan Gertrud Margareta Nyberg, Ekerö, avled den 
18 februari i en ålder av 76 år.

• Elly Alinde Vidigsson, Ekerö, avled den 21 februari       
i en ålder av 96 år.

• Inga-Lill Christina Söderlund, Adelsö, avled den 17 
februari i en ålder av 67 år.

Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt 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

Vår älskade

Sickan Nyberg
* 25 mars 1942

har lämnat oss i 
stor sorg och saknad

✝ 18 februari 2019

G U N N A R

Carina Monika Helena
med familjer

Övrig släkt och vänner

Sov i ro min kära maka
sov i ro vår lilla mor
ingen vet hur vi dig sakna
ack vad tomheten är stor

Begravningen äger rum fredagen
den 15 mars kl.11.00 i Ekerö

kyrka. Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmälan till

osa@lovabegravning.se 
eller tel. 010-33 33 623. 

Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden.

 

LÄNGTAR DU  
efter förändring? 

     Med en coach 
     går det både     
     lättare och                                
     snabbare! Vi möts på Ekerö!  

Läs mer på: www.me2u.se/coaching

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt eventuell jpgbild
• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  
• Eller till  MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivningsdag
• För utgivningsplan se redaktionsruta sid 2
• Publicering sker i nästkommande nummer,  i turordning samt 
   i mån av utrymme 
• Manus tas inte emot per telefon eller fax. Vi uppskattar manus  
   som skickasa med e-post!
• För sedvanliga dödsannonser ring 560 356 00

Troxhammar Gård, Färingsö, tfn 076-547 09 14 

www.kyrkornassecondhandekero.se, www.facebook.com/Kyrkornas-Secondhand-Ekerö

Bidra till en bättre värld 
genom att handla pris-
värt hos oss! Skänk saker. 
Köp saker. Bidra till 
bistånd och återvinning.

MÄLARÖKYRKAN
EKERÖ
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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

Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

SÄLJES

Blimo Moto promenadscooter, 
elmoped i nyskick. Pris 14 000 
kr. Ring Fredrik 079-337 13 09.

Casall skivstång med vikter 
2x5 kg. 200 kr. 070-636 36 12 
(Gällstaö).

UTHYRES

Självständigt, ostört boende i 
villa nära Ekerö centrum uthyres 
till en person med goda refe-
renser. Svar till: lena@bayleafs.
com.

Du som längtar efter solen i 
vinter eller under våren! Åk till 
Malta och hyr en av 2 lägenheter 
i Marsascala. 1 el 3 sovrum, för 
4 el 6 personer. Eller res flera 

familjer tillsammans och bo var 
för sig.  Härlig sjöutsikt och bara 
några minuters gångväg till bad, 
pool,  restauranger och strand-
promenaden. Direktflyg med 
SAS el Ryanair. Ring  070-695 
12 50 el 08-560 212 34.

Sugen på skidåkning på längden 
eller i backen? Hyr vår fina fjäll-
stuga på Röstberget i Funäsda-
len. 8 bäddar i 2 sovhytter, kök 
med öppen lösning, öppen spis 
och bastu. Tel 070-695 12 50/ 
08-560 212 34.

BYTES

Lgh i Traneberg, Bromma önskas 
bytas eller hyra litet hus på 
Lovön, Mälaröarna tills vidare! 
Finnes 2:a, 47 kvm vån 2 högst 
upp med fin utsikt med sjöglimt 
från balk. Nära T-bana, tvärbana 
Solna-Sickla, Alviks centrum.  
Hyra 5 300 kr med badrum med 
badkar, säkerhetsdörr.   
gerdoberg@outlook.com

BORTSKÄNKES

Snöslunga. Vid intresse ring   
08-560 428 09, 072-913 16 88.

A
nn

on
sm

ar
kn

ad
en

• Privatpersoner (ej verksamhet) annonserar GRATIS 
• Annonstexternas längd max 500 tecken inklusive blanksteg. Bifoga 
   eventuell jpgbild, gärna 200 dpi
• Begagnat utannonserade värde får högst uppgå till 250 000 kr.
• Rekommenderad inlämning är 2 v före utgivningsdagen
• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se eller  MN, Box 100,   178 22 Ekerö
• Publicering sker i turordning samt i mån av utrymme. 

  

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

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

   båt, bil

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

EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se
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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 | Stölder 
och inbrott fortsätter runt 
om på Mälaröarna och i 
vissa avseenden ökar de 
även. Dessutom har en tra-
gisk dödsolycka inträffat 
då en person gick genom 
isen i Svartsjö. Nyligen 
inträffade också en miss-
handel i samband med vad 
man tror var en förberedel-
se till inbrott.

Någon gång under natten 
mellan den 22 och 23 februa-
ri har någon brutit upp dör-
ren till en lokal på Brygga-
vägen, Ekerö där man bland 
annat tillgripit datorer och 
mobiltelefon till ett okänt 
värde. 

På morgonen den 26 fe-
bruari upptäckte en person 
på Gräsåkervägen att någon 
varit inne i hans företagsbil 
och tillgripit verktyg till ett 
okänt värde. Det var dock 
ingen åverkan på bilen. 

– Det som kan vara värt 
att tänka på, är att man alltid 
kontrollerar att bilen är låst 

när man går därifrån. Det 
förekommer att tjuvarna 
använder sig av störnings-
sändare, vilket gör att bilen 
inte låser sig. Man tror att 
man låst men det har man 
inte. Känn gärna efter att bi-
len verkligen är låst när man 
lämnar den, säger Elise Ber-
lin, kommunpolis.

Runt lunchtid samma dag 
upptäckte några vittnen att 
en äldre man gått igenom 
isen på Färingsö. Polis och 
ambulans kom till platsen 
men mannens liv gick inte 
att rädda. 

– Det här är verkligen väl-
digt sorgligt. Ha full utrust-
ning med för att kunna ta er 
upp om olyckan är framme 
och försäkra er om att isen 
håller innan ni ger er ut. Ta 
det säkra före osäkra och var 
heller aldrig ensam.

Elise Berlin berättar ock-
så om att båtmotortjuvarna 
har börjat komma igång för 
säsongen. 

– Jag pratade med min 

kollega Hans Kempe, som 
är specialist på brottsfö-
rebyggande arbete gällan-
de stölder och inbrott och 
hans tips är att om man vill 
minska risken att bli av med 
båtmotorn, kan man anting-
en montera bort kåpan på 
motorn, ta bort drevet eller 
ta bort propellern. Det kan 
även vara bra att märka upp 
motorn. Glöm inte heller att 
låsa släpet om du har båten 
på trailer.

De här faktorerna tillsam-
mans kan göra att tjuvarna 
låter bli att stjäla motorerna 

då det bli svårt att sälja dem 
vidare.

– Det är otroligt tråkigt 
att man inte ska kunna få 
ha sina saker ifred, men så 
länge det är så, ska vi inte 
göra det lätt för tjuvarna. 
Sist men inte minst är en 
viktig parameter att ha bra 
belysning vid båtarna, säger 
Elise Berlin.

Den 1 mars skedde ock-
så en dramatisk händelse 
på Ekerö. En man såg att 
det gick fyra personer runt 
grannens hus på Siltgränd 
och blev orolig för att per-
sonerna rekade för inbrott. 
Han filmade och konfron-
terade personerna som blev 
upprörda och jagade man-
nen. De fick tag på honom 
och misshandlade honom 
samt tog hans mobiltele-
fon. Nu pågår utredning 
som är rubricerad som rån.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ekeröbo misshandlad
Försökte avvärja inbrott – blev själv rånad

”Ha full utrustning 
med för att kunna 
ta er upp om olyck-
an är framme och 
försäkra er om att 
isen håller innan 
ni ger er ut”



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

Totalt ca 178 kvm

Allt i absolut toppskick

Högt fritt läge i Älvnäs

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

4 912 kr/mån VISAS Sö 10/3 kl 11:30-12:15 BYGGÅR

2016 EP IU MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-

30 01 61

Barnvänligt parhus

Modern & stilren design

Två trivsamma uteplatser

Riksrådsgränd 13, Ekerö
5 rok, ca 118 m² UTGÅNGSPRIS 4 875 000 kr VISAS Sö

17/3 kl 12:00-12:45 Må 18/3 ring för tidsbokning

BYGGÅR 2004 TOMT 105 m² EP 70 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Stor härlig tomt

Viss sjöutsikt

Del i brygga

Höglundavägen 11, Skå, 6 rok, 163 m²
6 rok, 163 ²m UTGÅNGSPRIS 6 990 000 kr VISAS Ring

för visning BYGGÅR 2013 TOMT 3815 m² EP IU

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Gavelradhus

Insynsskyddat söderläge

Ljust & välskött

Blåsbacksvägen 73, Stenhamra
4 rok, ca 96 m² UTGÅNGSPRIS 2 350 000 kr AVGIFT 5

916 kr/mån VISAS Ring för visning BYGGÅR 1982 EP 91

kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-

510 65 69

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



Koll på läget sedan 1937

Utmärkt centralt läge

Inrett garage med wc

Fem möjliga sovrum

Apelvägen 15, Stenhamra
5 rok, ca 130 m² UTGÅNGSPRIS 3 800 000 kr VISAS

Ring för visning BYGGÅR 1969 TOMT 641 m² EP 297

kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON 070-

826 83 00

Trivsamt br-radhus med gavelläge

Omtyckt +55 förening

Lugnt område med centralt läge

Kapplandsvägen 41, Ekerö
3 rok ca 76,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 695 000 kr AVGIFT 4

952 kr/mån VISAS Ring för visning BYGGÅR 1992

VÅNING 1 EP 78 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund

TELEFON 070-826 83 00

Planerad nyproduktion

1-plansvilla

Pris för enbart tomt 1 700 000 kr

Lennartsnäsvägen, Färentuna
4 rok, ca 127 m² UTGÅNGSPRIS 4 900 000 kr VISAS

Ring för visning TOMT ca 2 100 m²  EP IU MÄKLARE

Jenny Näslund TELEFON 070-826 83 00

Fin villatomt

Barnvänligt och centralt

Populärt område

Knosterstigen 24, Stenhamra
UTGÅNGSPRIS 2 100 000 kr TOMT 1382 m² VISAS Ring

för visning EP IU MÄKLARE Jenny Näslund TELEFON

070-826 83 00

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



Vi förbereder din bostad när du drömmer om  

ett nytt läge och vill göra en riktigt bra affär. 

Läs mer på svenskfast.se/smygstart

SOPHIA ÅKERMAN

 Reg. Fastighetsmäklare

0707 60 46 63

MARTIN LARSSON

 Reg. Fastighetsmäklare

0708 30 01 61

MIKAELA HOLM

Mäklarassistent

08 564 109 40

LINN LAGERQVIST

 Reg. Fastighetsmäklare

0705 10 65 69

JENNY NÄSLUND

 Reg. Fastighetsmäklare

0708 26 83 00

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

Smygstarta
din bostadsdröm


